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 ةــــدمـــقــالم 

 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 
 

ئنت   سدد رددسن دد ب هللددنه ردد  ندد س   نهعدد ن س  سنعددهره و نحمددلو سنعدده     إن الحمددل ه       
 فال هندي ل . ل ل ، سر  يضللض عمنل ن، ر  يهلو اه فال ر

 

 س نهل  ن ال إل  إال اه سحلو ال ن يك ل ، س نهل  ن رحملا عبلو س س ل .        
   (1) ا اتق ا اه حق تقنت  سال تم ت  إال س نهم رعلم ن(())ين  يهن الذي  آر 

 

لدم رد  نهدا ساحددلق س لدق ر هدن بس هدن سهللد  ر همددن ق))يدن  يهدن ال دنت اتقد ا  هلللددم الدذي  ل
  (2)  نال كث  ا سنعنء ساتق ا اه الذي تعنءل ن هلل  ساأل حنم إن اه كنن عل لم  ق بن((

 

للم سيره  للم بن هلللم عمنل ا ق ال سليلا يصلح للم   سق  ))ين  يهن الذي  آر  ا اتق ا اه
    (4) (3)سر  يطع اه س س ل  فقل فنب ف با عظ من((

    رن هلل ل:   
ق الحددلي  كهدنهلل اه س حعد  الهددلي هدلي رحمدل سندد  األرد   رحددل نتهن  صدلفدنن        

   (5)سكل رحل ة هلللعة سكل هلللعة ضاللة سكل ضاللة في ال ن 
تعدنهللق الق دل هلل دل ا  د    اله هلل دة هدي المطلدك للدل  حدل سللدل رقهمدع فقدلإن              

 .كي ي هللي  هلل نئ  س حهندو ت هلل ة تهمننى رع رقهم  
                                               

 111آل عمران  (1)
 2( النساء 2)
 11ـ17( األحزاب 3)
( هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة )الحاجة( وهي تشرع بيين ييدك  يل خطبية سيواء  اني  خطبية 4)

يد أو ن اح أو درس أو محاضرة ولي رسالة خاصة جمع  فيها األحاديث الواردة فيها وطرقها جمعة أو ع
وقد نشر  مين سينوا  فيي مجلية التميدن فنحيث المحبيين لسينتب واليراحبين فيي إحيازهيا أن يلتزميوا هيذه 

 الخطبة التي  اد  أن تصبح في خبر  ان 
 (3ص 1ج 4الم تب اإلسالمي ط)سلسلة األحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين األلباني 

 3ص 2م تب اإلسالمي طلد ناصر الدين األلباني ام( ضعيف الجامع الصغير وزيادتب مح5)
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اه ت دنلى فددمن م هللهدن رد  ت هلل دة  قددن  سللد  لمدن تلد ن هدذو اله هلل ددة ر افقدة لمدنفي كهدنهلل       
دُ  اْلُمدْمِرِ  َ  الَّدِذيَ  يَدْ َملُد َن الصَّدنِلَحنِت َ نَّ  }ِإنَّ َهدَذا اْلُقْ آَن ِيْهِلي لِلَِّهي ِهدَي َ قْددَ مُ ت نلى  َسيُدَبشِّ

 (1)َلُهْم َ ْ  اً َكِب  اً {
 دال  ال بدندق هللدي ق رهدن علدى رحبدة ال دنلق ست ح دلو سإسر  رهمنت هلل ثة ال سل  ن ت        
 ل 

 ت هلل ددة فددي الب ددا، هللدداداهلل ت هلل يددة نددملا الح ددنق كلهددن   سقددل بادت ندد ي ة رحمددل      
فدي ل لد  في الحض  سالعه  هللل سفي ال  م سال قضة سفدي ندمن المعدلم كلد  س سال مل سالع ق 

 .  سنهن و
نني اله هلل يددة ال نلددلق سالهددي سدد   سقددل  ددنءت سدد  ق ال دد   هللشددي عظدد م ردد  هددذو الم دد      

 هن  ال   ط سحه ن هذو . ر   ش ن
  ددددددط سحة سالم س رة هللد قلم للم هذو األ      

 سورة النور ( ية مندروس تربو) 
 

هلللاية  نل  اه ت نلى على رن ر  هلل  علي س عنن ي  دال  هللحثدي رد  صدحة فدي القعدم       
 .سهلل كة في ال قا 

 ل مندق هلل ل نل  اه ت نلى اللعنء ال نلص كمن  ن ي اتقلم هللنلشل  القزيل س 

 ( رتا جاوجسية في ياألندونالجامعة اإلسالمية )

 .هل ياالمحه ر   سه ئة ال م ق  سهلل كالئ رمثلة هلل م لهن ال         
هللنلقنر ة على حع  ت نسنهم ر ي ستهضلهم  (الل اسنت ال ل ن)س  ص هللنلشل  قعم       

هللقب لي في هذو القنر ة ال  يقة ألقلم  ط سحة المن عه   سبلك هلل ل تذل ل ال قبنت 
  0ره ننلص نهلل ، فلهم ر ي  نلص الشل  ساإلستعه ل ا

 
لق دددة فدددي لمشدددنئ ي اللددد ام س  لصددد  هلل ددد  عبدددق الث دددنء ي سيشددد ف ي  ن  كمدددن يعددد لن       

 . سر نقشههنط سحة ء ر  سقههم الثم   لق اءق هذو األ ز  على إهلا هم الم نقشة 
                                               

9( اإلسراء 1)
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لد  طنهم سي  د  د هللهدم سيبدن   فللقم ع ر ي دعنء  نلصن صندقن  ن ي فقهم اه سيع       
 . س هل هم عمنلهم في  عمن هم س 

       

سال  كددهملم سدد ا إبا قلددا للددم  ن ددي قددل سضدد ا نصددك ع  ددي  ن رددلق البحدد   هللمددن        
ف ددق ردد  اه عملددا  نهددلا سهلللددل رددن  ست ددا ردد  سقددا يهقددنسب العدد  ات الددثال  سللدد  هلله  

 .سف  كل سقهي لهذا البح  س هل على  ن  
  .ع ش رع هذو الع  ق في هلل هي سعملي هللل سفي سه ي سإقنرهي ألني ك ا       
القدد  هللدل س ددال  سدده ي فددي  عملدديس هلل هددي  البحدد  فدديهدذا ردد   اسقدل كهبددا  ددزء كب دد        

 .  آينت هذو الع  ق الل يمةع ش ر نني ا ح يصن على  ن  سالب  هللل سفي البح  سك 
تهحددل  عدد  حند ددة اإلفددك إال فددي  ي كهددك ا يددنت سالهدد ل ددا علددى نهعددي  الآلددذا        
   ضهن . في   هن س 

س قمددا هللهددن  ينرددن كددي  سهشدد   تلددك الل ددنلي الحزي ددة   سدد   اه  رلي ددة ف ممددا س هددي
س قضددا رضددق   هللددمهللي هدد  س رددي لمهدد  سآ يددنم اللئ بددة سالهددي ردد ت علددى  سدد   اه ساأل

 .  صل ات اه سسالر  عل  
ال قددد م سي اندددي الحدددي  فل دددا آتدددي المعدددقل قبدددل الهقددد  سقدددل ننردددا ال  ددد ن س دددن ت       

شدد يهة س  لددا ف هددن هلل ددلرن  صددلي تح ددة المعددقل س تددذك  تلددك الق دد م فدداتي إلددى ال سضددة ال
 حلا  . األ

رد   -ف منرضدى  –هلل دي سالدذي سكبد و سحلا دة هلل نئد  لى عظم هذا المعدقل فهن ق  نظ  إ      
   0الق يل سس ف ال  ل

تدذك   لد ت الطن  دة ) إهللد  سدل   عل د  ستن ق  ن ص هللص ي إلى سنحنت المعدقل س       
  دد   قلددك هللصدد ي  ل ن صددل ات اه سسددالر  عل د   ددم  ي  ل لددة رد   سددل  دة اه ( سهدد  يشدده

سالددذي عدد   هللدد   يخ ي  نددندو  عظددم   ددل فددي الهددمالمحدد اهلل الصددر   سالم بدد  سالددذ إلددى با 
   0حهى هلللغ سل ق الم ههى
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ي رد    دل هلللدغ  باو فدي  هلدي (  دم سهد  يصد ل علدى الم بد  سيقد   ) رد  ي دذ ن تدذك        
 .عصب ة  تذك  رنحل  للق م ر 

القصدد   بردد  نددن فددي س  -ى تلددك الحقدد ات الطددنه ق الصددر  ق إلدد نن ددن   ددع البصدد   ددم        
  همنعنت سي طلق ص ت الحق . د سالهي هللهن ي ز  ال حي ست قل اإلالشنهقة 
فدي القدل  فدي باسيدة الب دا تبلدي  هلدك الههدنق الصدر  ق فدي العد  اللب د قفمنظ  سكدمني هلل      

   له   المصنهلل . كند قلبهن  ن يههطس 
رد  األسدى سالل عدة يدنم الثال د ن نيش هدذو األعد تمنلك نهعي سلم يهدل   سعدي س ندن  لم       
إال هلل ددلرن  حععددا  ن الدد حي نددز  هللددنلب اءق سهللددنعالن الطهدد   ح ددنق ال سدد   اللدد يم  فددي
   0هللنحقنق الحقس 

 .  ج األهللطن ت هلل هن ت ص  الهماد  ر   ينم سينلهن ر  رص بة س بية هف ن        
 

س سهشد   عظمدة اه س تعدنئل رد  الدذي حملهدن  -الطدنئ ق ندن فدي س  -كم ك ا  كهك         
 كنردن سرد   نك س  لهداهن سر  الدذي يحهظهدن هللدل رد  الدذي  لدف هدذو العدح   سر  الذي  
 .  ل في عالو . إن  اه ....يص ف  .
تلددك   ا  سردد  يدد   رددنفيردد  يقدد ي هددذو األردد -نددن فددي البحدد س  -تحددل  ي نهعددي         

 الظلمنت سر  يع   الهلك إال ه  سبحنن  ست نلى . 
ف يق دن  س هلل ضدن رد  فدي اله دل  س فدي   )ن لبللا  هلل هلل ض اك ا  س   في الع ن ق س          

عذهللدة  سرنهللد  رد  ن مدة ردنه ق سهللنط دة سطب  دة  الهللدة سر دنونظ  إلى هدذا اللد ن هللالد آس ن ( فم
للدد  اه رطلددع لددلينن اسكث دد  ردد هم قددل عصددى الملددك نلحهم سالبشدد  قددل انشددرل ا فددي رصدد

 .  سعنلم هللع ائ هم سرقنبيهم كل هلل مل عل هم 
َِ قَدْل يَدْ لَدُم َردن  َندُهْم هذك ت ق   البدن ي  دل فدي عدالوف دَمنَساِت َساأْلَْ  }َ اَل ِإنَّ لِلَّدِ  َردن ِفدي العَّ

 هلِلَمن َعِمُل ا َساللَُّ  هلِلُللِّ َنْيٍء َعِل ٌم{َعَلْ ِ  َسيَدْ َم يُدْ َ ُ  َن إِلَْ ِ  فَد ُدَ بِّئُدُهم 
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رد  لدلن  -سه الحمل –لا البح  سفقن لمن في ال طة سالهي قبفي هذا  عملاسقل         
 قعم الل اسنت ال ل ن . 

رع لا كدل قد     االسهطنعةقل   اال هصن   ا  نهلا على علم اإلطنلة سرحنسالسك         
 اللق ق . سالم  ع   هللنلمصل صنحب ل

ساحددل  ر د  ندد  يصدك فددي إال   - ح نندن –سإن كدنن ردد   د س  عدد  رحهد   البحدد           
 الهنئلق للقم ع . في بلك س  بهي 
ف رمد  هد  هلل دلد رد  كهدك العدلف سال لد -ت دنلى هلل دل ت ف دق اه  -سقل اسده  ا          

–ط كالردن رد  هلل  دنت  فلدن ي ، س هللمدن اسده بلبحد  سالهحد ي على ال هج  سقل سبق ني في ا
 . سلم  سبق إل    -هلل لرن    َ في رلل الت ا ية ر  ى سلرة

نددرن  فلددد ي سعقلددي فدددي هدددذا رددع هللدددذلي قصددن    هدددلي سان زالددي عددد   هلدددي سإس          
 .   عط  سال عش ق  عشن و ن ي  ق   ن ي رنبلا رقص ا سلم  البح  إال 

لي سعلدى سللد  هدذا  هداله يدلق  نسردلل الته ق آن المق دلفهذا يدل  علدى ر دنن القد        
 سه  حعبي سنص  ي . اتلنلياه 

 

 فمن كنن ر  ص اهلل فم  اه سحلو سرن كنن ر   طم  س تقص  فم  نهعي
 ساه س س ل  ر   هلل يئنن

 فهذا القهل سعلى اه الهلالن سال ح   سالق ق إال هللنه
 ساه المعم   ن يبن   في كل رننلهك سنق  

  نب    على س ة  ل   نلصن ل  ه  ص اهللن س ن  
 س ن يق ل ل  ال ضى ع لو سالقب   ع ل  لق  

 سي ظم األ   سيره  الذنك سي    على ن ائك الله  
 إن      رعم  س    رمر   

  سعلى بس نت  سهللنه اله ف ق سصلى اه سسلم على نب  ن رحمل رنت نقك الل ل سال هن
  ساألصحنهلل هم األ  ن  سعلى ر  تمعك هللع ه  ساههل  سعلى ا الطنه ات األهلل ا  

 هللهلي  إلى ي م الق ا  سسلم تعل من كث  ا 
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 ) من ال يش ر الناس ال يش ر هللا ( 
 
 

   سل هللنقنت نل  سع فنن سر دق للل ر  : د       
 

 في تعه ل رهمة  -هلل ل اه ت نلى  -اللب  لهمن الهضل  ناللذاس ساللاي  -1

  0سبلك هلللعنئهمن لي هللنله ف ق س ضنهمن ع ينقنب هذا البح  إ 
   ي م الم ند .  نق  هللسي سعلو سباد فهذا تن     ل  ف ق           

  ال مدل هللدمن يمد  اه عل همدن هللطد   ال مد  سحعد فلهمن ر ي  دنلص الدلعنء س صدلق         
 ية . الذ  ال  ة س سصالح 

 

 ق ستحمل ا  عبنءكث  ا  ال  هذو الهه    بس هي س هلل نئي فلقل هلل لت ع هم -2

 سه ي سهللحثي سر نننق الب ل .  
 فنه المعئ    ن يم  علي هللصالحهم سحع  ر ش هم .            

 

مددد  سددنعلني فددي هددذا البحدد  هللم ل ردددة  س إلددى  م ددع المشددنئخ سالددزرالء ر -3
 رصل 

 نقنبس عة اإلهلل ل ت ف ق اه في  اله ن    رمن كنن ل  األ 

 .    من ي  ي الل ل سلسل ره  الر ك حفلهم ر ي دع ق في  
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 خطة البحث والمعتمدة من قبل المشرف سلمب هللا
 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ولي من     

احلمد هلل محدا محدا والشكر له شكرا شكرا ، لك احلمد حتى  الذل وكربه تكبريا،

لك احلمد كلهه ولهك   ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى  ترضى

  .ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الشكر كله

والصالة والسالم على من بعث لإلنس واجلان خري ولد عدنان ، معلم البشهري      

هلل بن عبد ا حممدوقائد اإلنساني  ، النيب املهدى والنيب املصطفى والنيب اجملتبى 

   ما توفاه ربه حتى فبلغ الرسال  وأدى األمان  ونصح األم  وكشف اهلل به الغم

ترك أمته على احملج  البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك فصلوات اهلل 

وسالمه عليه وعلى آله وصحبه ومن متسك بسنته إىل يوم الدين وسلم تسليما 

 -كثريا      ثم أما بعد:

 

 تصمد يامن لب  ل الخالزق             ليس حيرك يحمد ارب حمداي       
 ورأي  بابك واسعا ال يوصد            أبواب حيرك ربنا قد أوصد        

 

    خ الكرام في المشائع يم بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لجمديطيب لي أن أتق   

 العليا ( بج جا قسم الدراسا ة يسياألندون) الجامعة اإلسالمية 

على حسن تعاونهم معي وتفضلهم بقبولي في هذه الجامعة العريقة ألقدم أطروحة 

لص الشكر افلهم مني خ،  الماجستير وذلك بعد تذليل العقبات وتسهيل الصعاب

 واالمتنان 

 واهلل المسؤل أن يبارك في جهدهم ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصالح      

 

ث وذلك بعد موافقتهم خطة البح أصحاب الفضيلة يطيب لي أن أعرض على اكم

  اخترت أن يكون موسوما بــعنوان الرسالة والذي على 

 

 ((دروس تربوية من سورة النور))
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ة ثالتتكون خطة البحث لهذا الموضوع مشتملة بعد المقدمة على تمهيد ووسوف  

آخر لم ومن وجه  واخترت هذا المسلك طلبا لالختصار من وجه ، فصول وخاتمة،

 0تكن المادة العلمية تشكل وحدات تتحمل تقسيم األبواب

هذا وقد أفرزت القراءة األولية التقسيم اآلتي مع اعتبار إمكانية التعديل وفق     

 0المادة العلمية وحسب رأي فضيلة المشرف

 -نحو التالي:لعلى اوقد جاءت    

 

 

 قدمةمال-1

 

 شتمل على :وي

======== 
 

 نزول سورة النور
 أهمية البحث وأسباب اختياره

 

 :على  وسوف يشمل هذا المبحث

 ة السيما في سورة النور أهمية التربي -1

من سور على غيرها سباب التي دعتني الختيار هذه السورة الكريمة األ  -2

 0القرآن الكريم

 

  التمهيد

 

 ثالثة مباحث:ويتضمن 
 

 مزايا سورة النور  -1

 يمسور القرآن الكر ما ورد في فضل -2

 ورد في فضل سورة النورما  -3
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 :ولالفصل األ
============= 

 
 مفهوم التربية

 

 وذلك في المباحث اآلتية:
 

 

 للتربية  ويشمل المسائل التالية: المفهوم العام-أ

 

 .واالصطالحيالتربية في المدلول اللغوي  -1

 التريبة لدى علماء التربية. -2
 

 لكريمالمفهوم الخاص كما ورد في القرآن ا -ب  

 -: على مبحثلهذا ويشتمل 
 

 مفهوم التربية بالقرآن الكريم
 

آياته الكريمة من تربية  هوسوف نخوض في مدلوالت الكتاب المجيد وما حوت

 0وتوجيه السيما ماعنيت به هذه السورة الكريمة
 

 

 

 

 وسائل التربية  - أ
 

 

 التربية بالقدوة  -1

 التربية بالعقوبة  -2

 التربية بالقصة -3

 يبهرغيب والترالتربية بالت  -4

 ة بالعبادةيالترب  -5

 وقاية وسد الذريعةلالتربية با  -6

 التربية باستشعار عظمة هللا عز وجل -7
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كما أنه يندرج تحت كل وسيلة من هذه الوسائل مفهوم لها وأقسام مع االستدالالت 

 0على مايذكر من الكتاب والسنة المطهرة
 

 نماذج تطبيقية ألثر التربية اإلسالمية( ب   

 

 

 

 : الثانيلفصل ا

======== 

 
 -هما: ويشتمل على مبحثين

 

 األول: القرآن وسعادة البشرية المبحث 
 

ونعني بذلك ماعناه القرآن الكريم من بيان ألسباب السعادة الدنيوية واألخروية 

 0وكيف تحصيلها وذلك باالستدالل لها من الكتاب المجيد والسنة الشريفة
 

 

 ة النورفي ظالل سور المبحث الثاني: 
 

 موضوعاتها  حسبونعني بذلك شرحا موجزا للسورة الكريمة 

بدورها تربي  ماعنيت به هذه السورة الكريمة من األحكام الشرعية والتيو

 -وأهمها: وتهذب النفس البشرية

 

 والقذف( )الزنىالحدود -1

 )للبيوت وللعامة(االستئذان  -2

 وما يلحق بهم بيان المحارم  -3

 البصرالترغيب في النكاح وغض   -4

 بيان عظمة هللا تعالى  -5

 العناية بأماكن العبادة  -6

 الدعوة إلى الحكم والتحاكم إلى كتاب هللا تعالى  -7

 وغيرها من المواضيع التي شملتها السورة الكريمة
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 :ثالثالفصل ال
=========== 

 :الدروس التربوية من سورة النور

 

 وفيه مباحث أهمها:

 

 

 

 

 لفرد.اآلثار التربوية على ا  -1

 اآلثار التربوية على المجتمع . -2

 اآلثار التربوية على األسرة. -3

 اآلثار التربوية على العالقة بين الحاكم والمحكوم. -4

 

هذه السورة الكريمة من دروس تربوية في  ماحوتوفي هذا الفصل سوف نسطر 

 شتى مجاالت الحياة ونربطها بالحياة األسرية

 

 

 الخاتمة
 

ينبغي للمرء ي نهاية هذا البحث وما فالتوصيا  أهم النتازج و وتشمل الخاتمة
 العناية بب

 
 وباهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 

 اصر بن صالح المزينينمقدم الخطة/
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 مةدقالم

 

 وتشتمل على :

 
 نزول سورة النور

 
 أهمية البحث وأسباب اختياره

 
 وسوف يشمل هذا المبحث على:

 
 بية السيما في سورة النورأهمية التر -1

 
األسباب التي دعتني الختيار هذه السورة ال ريمة على  -2

 7حيرها من سور القرآن ال ريم
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 مــــــــــة ـدقـــــــمـــــ
 

 -بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:      

 عادد ( 3131)  تهااكلما عادد آياة ( 46اتهاا ) وعدد آي نور )مدنية(سورة ال
    (3)( نزلت بعد سورة الحشر 301) ترتيب التنزيل  ( 9954)  حروفها

فاس  31)نزلت بعد سورة النصر وقبال ساورة الحاه وااس الساورة رقام 
ترتيب النزول بالمدينة(
(1)

 

لماا فيهاا ماش اشاعاعات الناور الرباانس   بهذا االسام ُسميت سورة النور       
  والفضااا ل اإلنسااانية التااس اااس قاابهللا  مااش نااور هللا بتشااريا األحكااام وا داب

ات   او  ااام  ُ ُناااوُر الس  علاااى عباااادض  وفااايض  ماااش فيوضاااات رحمتااا  وساااودض تهللا 
} األ ْرض   .و 

عامااة وآداب البيااوت  االستماعيااةمدنيااة تهااتم بااا داب  سااورة واااس        
ماش الحياة الفاضلة الكريمة بماا فيهاا  خاصة وقد وّسهت المسلميش الى أسهللا

وتصااوش حرمتاا   توسيهااات رشاايدة وآداب سااامية تحفاا  المساالم ومستمعاا 
 .األمم الخلقس الذي يدّمر واالنهياروتحاف  علي  مش عوامل التفكك الداخلس 

تعناى بشانوش  والدروهللا التربوية فهاس اس سورة ا داب االستماعية و      
  علاى كيفياة الحفاا وترسام  وخارسهاا داخال بياوتهم الخاصة والعاماة الناهللا

بعاد والحالاة ماش االنساسام والفضايلة يعاي  المستماا  بوكيا  العاماة ب ادا 
  الفساد والرذيلة.  عش

)مقصود اذض الساورة ذكار أحكاام العفاا  والساتر وكتاب عمار الاى أاال       
الكوفة علموا نسا كم سورة النور(
(1)

 

حاول أم بعادما  أشااا المناافقوش  -ساورة الناور -ااذض الساورة لقد نزلت      
ثااة اإلفااك  واتهااامهم اّيااااا فااس حادماكاااش الماانمنيش عا شااة رضااس هللا عنهااا 

                                               

 (المصح  الرقمس3)
، مكتبي  ألبي الفضل عبد الرحمن السيوويي تققويم مقميد  بيو الفضيل يبيرا و  اإلتقان في علوم القرآن( 2)

27ص 1ج    3دار التراث القا رة ي 

158ص 12ج 3دار الكتاب العربي ي  القريبيالجامع ألحكام القرآن مقمد بن  حمد (3)
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بآيات تتلى الى قيام  مش فوق سبا سماوات التس برأاا هللا تعالىواس  بالزنى
 .الساعة

ااذض السااورة التااس حملات باايش سنباتهااا معااانس التربياة القااويم كاااش لزامااا      
بل ويتاددب بآدابهاا وتكاوش منهساا  على كل مستما أش يعس وينصت لما حوت 

 0تربويا لرب األسرة كس ينهل منها فس تربيت 

العقاول و  وساورة الناور تسماا بايش األحكاام و الع اات بطريقاة تناوير       
بهااا علميااا و عمليااا الااى مراقااس الخياار و الرشاااد  و الكمااال البشااري  ىترتقاا

عاماة وآداب  االستماعياةمدنياة تهاتم باا داب  ساورة الناور ساورةو والساداد
الحيااة الفاضالة الكريماة بماا  البيوت خاصة وقد وّسهت المسلميش الاى أساهللا

وتصااوش  فيهاا مااش توسيهااات رشاايدة وآداب سااامية تحفاا  المساالم ومستمعاا 
 الخلقس الذي يدّمر واالنهيارحرمت  وتحاف  علي  مش عوامل التفكك الداخلس 

 األمم.

 -:ن أو لكليهماةَ النور ألحد سببيُسّميَْت سورو      

أوالً : تحووي قوووانين اجتماعيووة ونظمواً تربويووة تمووا حيواة موون التزمهووا نوووراً  

 وسعادة .

ثانياً : جاءت تسميات السور الكريمة حسب ما ورد فيها من أسماء مميزة كوـ 

مون قصوص صوبغت السوورة أو موا جواء  (ل عمران ، واألنبياء ، والضوحى آ )

الى فوي قولوه تعووفوي هوذه السوورة  (اف ، وهوودالبقرة ، واألحق) بِصبغتها كـ 

 (هللا نور السماوات واألرض ( )35)اآلية 

آفاق تربوية راقية ، وال يّدعي لبيب اإلحاطة بها إال والسورة الكريمة )        

كما يغرف الناهول مون النهور الودفّاق ، وينحوت المثّوال فوي الجبول العموالق ، أو 

أول مْعلووم تربوووي التعظوويم السووبع الطبوواق .  نظوواره فووي أُْولووىيجووول الفلكووّي بم

(سامع والقارئ بالهيبة واإلجاللفيتلقّاها ال
(1)

 

  

 

                                               

23ص  1النور د.عثمان قدري مكانسي  الكتب اإلسالمي ي ( تأمالت تربوي  في سورة1)
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 نزول سورة النور

فدصابحوا بهاا قاوة بعاد  وأصحاب  مش مكة الاى المديناة ااسر النبس        
أش كااانوا مستضااعفيش  ولبسااوا بهااا األماااش بعااد أش كااانوا خااا فيش  وسااااروا 

بعد أش كانوا بها مستتريش  وأصبحت المديناة وطنااآ آمنااآ بعبادتهم وشعا رام 
بهاا فاس وازوة الخنادق ازيماة مراوب السانب بعد أش لقاى األعاداع علاى أبوا

فس أصاحاب   ماا يشاعرام   وعادوا خا بيش  خاسريش  وأعلش النبسمنكرة 
ويعلمهام أش المديناة أصابحت ذات سايادة  واساتقالل  مواوباة الساناب  ب    

مال  يخشااا األعداع  ويدمش فيها المسلموش على أنفسهم وأاليهم  عزيزة ال
وأموالهم  ويمكنهم فيها أش يقيموا بها أحكام اإلسالم ويندوا فرا ض   دونما 

عدو يتربص بهم
(3)

 

 واأش المساالميش أصاابحوا فااس المدينااة أصااحاب وطااش يتمتعاا ومعنااى اااذا      
شارا ا هللا تعاالى  ولهام ر ايهللا بالحدود ا مناة  ويقطنا  أفاراد يمكانهم تنفياذ 

 هم وينفذ فيهم أحكام السماع.يحكم

ناساب أش ينازل القارآش الكاريم فاس ااذض الفتارة باألحكاام التاس تان م  ولذا      
ور حافلااة نزلاات سااورة الناا وفااس اااذض الفتاارة  للمساالميش حياااتهم وعبااادتهم
 .واستماعياااة إلصاااالا الحيااااة البشااارية وتعميرااااابتااادابير قانونياااة وخلقياااة 

 وتنقسم األحكام والتعليمات اإللهية التس تزخر بها ااذض الساورة الاى قساميش: 
 تمااا اإلسااالمس.)أ( أحكااام تعاااله انحرافااات تكااوش قااد وقعاات بالفعاال فااس المس

 آيات: اللعاش.و وآيات: حد القذ  آيات: حد الزنى مثل:

 قباال وقوعهااا  مثاال آياااات النحرافاااتا)ب( تعليمااات للوقايااة مااش مثاال ااااذض 
   0الزواج علىالحث وآيات وض البصر وحف  الفرج وآيات   ذاشتاالس

 

 

 

                                               

 69ص 3البداية فى التفسير الموضوعى د/عبدالحى الفرماوى المكتب اإلسالمس ط (1) 
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 أهمية التربية السيما في سورة النور

 

 0تربية ل  التربية اس أساهللا المستمعات فال خير فس مستما ال      
لذا فقد دأب األولوش على التركيز على معاش التربية كس يحضى المستما      

األمااور وقااد سااطر المربااوش كتبااا وألفااوا  س بهااا الااى معااالسقاايرت بسياال مااندب
حسااش يفنونااا فااس التربيااة لكنهااا تبقااى عالااة علااى مااافس كتاااب هللا تعااالى باال ال

المربس فس كتابات  اذا لم يعرج على كالم هللا تعالى بل لربماا ذكار فكارة كدنهاا 
 0مش كالم هللا تعالى  ةنابع مش بنيات أفكارض واس فس األصل

 
ي ل ل ت ااس  م ليكاوش اادياا للبشارية سااع القارآش الكاري      ا اْلقُاْرآش  ي ْهاد  اذذ  تا ش  ا 

ب يراآ { ات  أ ش  ل هُْم أ ْسراآ ك  ال ح  لُوش  الص  ْعم  يش  ي  ن يش  ال ذ  ُر اْلُمْنم  شِّ ُيب  ُم و  ا س  أ ْقو 
(3)

  
كما ساع فس طيات  با داب الحسنة التس ترتقس باألمم لكل عزة وفخار فعاله  

ااُكْم العصبية القبلية القرآش  ْلن  ع  س  اى و  أُنث  ارأ و  ك  اش ذ  ااُكم مِّ ل ْقن  اا خ  اهللُا ا ن  ا الن  ا أ يُّه  تي 
ب ير  { ل يم  خ    ع 

  أ ْتق اُكْم ا ش  هللا 
ند  هللا  ُكْم ع  م  فُوا ا ش  أ ْكر  ار  ع  ا  ل  ل ت  ق ب  ُشُعوباآ و 

(1)  
 
ْماا   ف ااس و{ س علااى الناااهللا والتعااال عاااله الكتاااب المسيااد الخاايالع اكماا      ال  ت 

ال  ُطوالآ { ْبلُغ  اْلس ب  ل ش ت  ق  األ ْرض  و  ْخر  ك  ل ش ت  حاآ ا ن  ر  األ ْرض  م 
(1)

  
قد عناى با  وعلى اذا فقهللا كل مسلك حهللا وأسلوب تربوي فالقرآش الع يم  

 0أيما عناية
   

يااة لتساطر معاالم تربو -الناور عناس بهااا ساورةأ -وقاد سااعت ااذض الساور     
 لفةتقيم ويعي  حيات  بكل انسسام وأارية فس المستما كس يسضوأساليب ح

فإش كاش القرآش الكريم عنى فيما موضا ماش آياتا  بالتربياة فلقاد سااعت ااذض 
  .ةتربوية ع يم االسورة وسمعت دروس

 
ألماة اأش أقول لولم يكش فس القارآش الكاريم ساورة ساوااا لكفاى  فحسبس      

 .اقويم امنهسبها تربية ع يمة و
     

                                               

5اإلسراع( 1)
31اتالحسر( 1)
11اإلسراع( 1)
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هااا بدايااة مااش حفاا  اللساااش يال تاارى معااس أخااس الكااريم عناااويش ا داب فأ     
لاازمهم ا وأاوالفاارج والعاايش حيااث وضااا هللا تعااالى للبشاارية حاادودا اليتعاادو

  .أمورا اليتساوزواا كس تسعد البشرية وتستنير اإلنسانية بهذا الهدى
   
وا عاش كتااب هللا تعاالى وعاش أوامارض فان ر الى العالم مش حولك لما بعد      

تال ونهاب وضاياا أسار وتشاريد أبنااع حلت بهم المصا ب وعماتهم النكباات ق
 .بنسب تسعل الحليم حيرانا وتصابا

    
لسااعدت وعملااوا بماا فااس كتااب هللا تعااالى لعلاام اانالع  هللا الع اايم لاو فاو      

ْعاُ    ولكش اذا ضاا الديش فال أماش وال أمااشحالهم ولصلحت دنياام  اش ي  م  تو 
يش  { اناآ ف هُو  ل ُ  ق ر  ْيط  ش  ُنق يِّْض ل ُ  ش  ْحم  ْكر  الر  ش ذ  ع 
(3)

  
ااش  وقااال تعااالى    اااتأ مِّ ك  ر  م ب  ل ااْيه  ااا ع  ْحن  ق ااوْا ل ف ت  ات  ُنااوْا و  ى آم  ل ااْو أ ش  أ ْااال  اْلقُاار  تو 

ا  اُام ب م  ْذن  ُبوْا ف د خ  ذ  ش ك  ل ذك  األ ْرض  و  اع  و  م  ُبوش  {الس  ْكس  اُنوْا ي  ك 
(1)

  
 

 

 
 

                                               

14الزخر ( 3)
54األعرا ( 1)
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 سبب اختيار سورة النور
 

 

بادروهللا تربوياة ع يماة كاس  -وكماا ذكرناا –ساعت اذض السورة الع يمة     
 0تعد سيال قويا متماسكا

وكتاب هللا تعالى لم يقتصر علاى ااذض الساورة فاس التربياة بال انااك ساور     
 .رات وويرااسورة الحستحدثت عش التربية وأطنبت  فس ذلك مثل 

ويراا مش السور الكريمة سعلتها تتصادر  لكش اذض السورة ساعت بمزايا عش
 اب التربيةبرآش الكريم فس قسور ال

 
 

 سوة النور سباب اختيارأ
 

ويرااا ماش  لتس دعتنس الختيار سورة النور عشولعل مش أبرز األسباب ا     
 -صار:تسور القرآش الكريم اس باخ

 
 تربوية الخاصة باألسرة المسلمة أنها عنت باألمور ال -3
 وهللا التربوية متناسقة فيما بينهاراذض الد تساع -1

 شملت الدروهللا فيها التذكير بع مة هللا تعالى -1

وأرقتاا  علااى   ثااة شاافلت فكاار الحبيااب دورد فااس اااذض السااورة حا -6
 تعامل  ما الحدث يها فشفمايربو على شهر مش الزمش واتضح 

 وتذكير بع مة هللا تعالى تنوعت األحكام فيها بيش حد وآداب -9

أش اذض األحكام التربوية يحتاسها المسالم فاس يوما  كلا  )حفا  اللسااش  -4
 0والبصر واالست ذاش وويراا(
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 التمهيد
 

 :احثمبثالتة ويتضمن 
 

 مزايا سورة النور -1

 
 ماورد في فضل سور القرآن -2

 
 

 ما ورد في فضل سورة النور -3
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 لى غيرهامزايا سورة النور ع -1
 

 

لكل سورة مش سور القرآش ميزة تميزاا عاش األخارى اماا باألسالوب أو       
 .بالمعانس

ا ماش ساور القارآش الكاريم اوير رة النور كاش لها بعض المزايا عشوسو     
 -لخصها عبر النقاط التالية:علنس أ

اا  ست ( بداية السورة كانت بقول  تعالىُ 3 ْضان  ف ر  اا و  اا  ْلن  ة  أ نز  اا ور  اا ف يه  ْلن  أ نز  ا و 
} ُروش  ك  ذ  ل ُكْم ت  اتأ ل ع  ن  يِّ اتأ ب  كريم أش بادأ هللا تعاالى بساورة للم يرد فس القرآش ا آي 

بهاااا وال ينفاااس  االعتنااااع)وفيااا  تنبيااا  علاااى بهاااذض الكيفياااة اال ساااورة النور
ماعدااا(
(3)

 
 أشماا حياث ت( ساعت اذ السورة من ماة ومرتباة فاس تربياة األسارة والمس1

يخبارك عاش األساباب الموقعاة فيا  بال فحسب  يذكر تحريم الزنى هللا تعالى لم
 .اك بالبعد عنهيدمرف

  -فيما سو  يدتس بإذش هللا تعالى -الست ذاش وويراا اوكذلك تقسيم     
ض تعاالى سبابها ذكر ع مت  وكبرياننوااس وأهللا تعالى بعض ال ( بعدما ذكر1

 لىكس تحيا النفوهللا على ع مة هللا تعا
( ااذض الادروهللا التربوياة شاملت ف ااات المستماا رسااال ونسااع وصافارا باال 6

 حتى المماليك
 التااس يسااب علااى الماارع( بيناات اااذض السااورة المسااا ل التربويااة الشاارعية و9

 تطااالق العناااش للعاايش واللساااش وويراااا ثاام ذكااروا البعااد عنهااا مثاال الزنااى
 األحكام الشرعية المترتبة على ذلك 

ا الخلاق وآياتهاا بالتاذكير بعلام هللا تعاالى بكال شاسع ورسا( ختمت الساورة 4
  .الي  ومحاسبتهم

 

                                               

 1ج 3اض طالريااداع اسااماعيل بااش كثياار الدمشااقس مكتبااة المعااار  ألبااس الفاا تفسااير القاارآش الع اايم( 3) 
140ص
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 القرآن ماورد في فضل سور -2

 
ماااش  باااذكر بعاااضقباال أش ناااذكر مااااورد فاااس فضااال ساااورة الناااور أرواااب      

  0فضل القرآش الكريم عموماالنصوص والتس وردت فس 
ضال القاارآش تادل علااى ف وردت نصاوص ماش القاارآش الكاريم والساانة المطهارة

 .ضل تعلم  وتعليم  وتدبرضفالكريم و
ُموش  {قال هللا تعالى   ل ُكْم ُتْرح  قُوْا ل ع  ات  ب ُعوضُ و  ك  ف ات  ار  اضُ ُمب  ْلن  اب  أ نز  ت  ا ك  ذذ  ا  تو 

(3)
  

اااا وقاااال تعاااالى     م  أ نف قُاااوا م  ة  و  اااال  أ ق ااااُموا الص  ااااب  هللا   و  ت  ْتلُاااوش  ك  يش  ي   تا ش  ال اااذ 
ُبور  { ةآ ل ش ت  ار  ْرُسوش  ت س  ةآ ي  ن ي  ال  ع  ّراآ و  اُاْم س  ْقن  ز  ر 
(1)

  
ر  أُْولُاوا وقال سل فاس عاالض   ك  اذ  ت  ل ي  ات ا   و  ُروا آي  ب  اد  ك  لِّي  اار  ااضُ ا ل ْياك  ُمب  ْلن  ااب  أ نز  ت  تك 

اب  { اأْل ْلب 
(1)

  
     
 0لعناية ب واألمر با بفضل  ركما ساع السنة المطهر بالتذكي    

)خياركم ماش تعلام  قاال قاال رساول هللا   فعند البخااري عاش عثمااش     
القرآش وعلم (
(6)

  
 

قاال) الحساد   عاش النباس  وفس الصحيحيش عش عبد هللا باش عمار 
اال فس اثنتيش رسل آتاض هللا القرآش فهو يقوم ب  آناع الليل وآناع النهار ورسل 

ر(آناع النهاالليل و  ماال فهو ينفق  آناعآتاض هللا
(9)

  
 

ا  اش هللا تعالى يرفا بالقرآش) قال:  : أما اش نبيكم  قال عمر أقوامآ
(ويضا ب  آخريش

(4)
 

                                               

 29( ص 3)                29( فاير2)            155( االنعام 1)




كتااب فضاا ل  301ص 4ج 3ط اري دار القلام البخاألبس عبدهللا محمد بش اساماعيل  صحيح البخاري( 4)
القرآش

 كتاب فضا ل القرآش باب اوتباط صاحب القرآش   301ص 4البخاري ج (5)
 555ص 1ج  1ط بيروت –دار إحياء التراث العربي  ألبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري صحيح مسلم

 515كتاب صالة المسافرين رقم 
( 131باب: فضال ماش يقاوم باالقرآش ويعلما  بارقم ) -لمسافريشمسلم عش زاير بش حرب  فس صالة ا( 6)
3/995
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اش الرسل الذي ليهللا  :  قال: قال رسول هللّا    ابش عباهللاوعش    
فس سوف  شسع مش القرآش كالبيت الخرب 
(3)

  

ش يقاول:   مثال المانمش كاا أش النباس  عش أبس موسى األشعري        
اة طعمهاا طياب وريحهاا طياب  ومثال المانمش  الذي يقارأ القارآش كمثال األُْتُرس 
الذي ال يقرأ القرآش كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح لها  ومثل الفاسر الذي 
يقرأ القرآش كمثل الريحاناة ريحهاا طياب وال طعام لهاا  ومثال الفااسر الاذي ال 

(طعمها مر وال ريح لهان لة يقرأ القرآش كمثل الح
(1)

  
       

يقول:   اقرنوا القارآش فإنا    قال: سمعت النبس  عش أبس أمامة       
ا ألصااحاب  اقاارنوا الزاااراويش البقاارة وآل عمااراش  ياادتس يااوم القيامااة شااافعآ
فإنهمااا يدتياااش يااوم القيامااة كدنهمااا ومامتاااش أو ويايتاااش أو فرقاااش مااش طياار 

اش عش صا حبهما اقرعوا البقرة فإش أخذاا بركة وتركهاا حسارة صوا   ُتحاس 
ل ة ط  (وال يستطيعها الب 

(1)
   

 
 وويراا الكثيرمما ورد فس ذلك      

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                               

  2القاهرة ط  –ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  جامع الترمذي (1) 

 صحيح  وقال: هذا حديث حسن 5/231( 15باب )رقم  -في فضائل القرآن

 عن ابن عباس  1/223  1وت ط الشيباني المكتب اإلسالمي بير أحمدمسند اإلمام 
 .44 - 5/49بااااااب: فضااااال القااااارآش علاااااى ساااااا ر الكاااااالم:  -البخااااااري: فاااااس فضاااااا ل القااااارآش ( 2)

.3/965( 151باب: فضل الماار بالقرآش برقم ) -ومسلم: فس صالة المسافريش
.3/991( 106باب: فضل قراعة القرآش وسورة البقرة برقم ) -مسلم: فس صالة المسافريش ( 3)
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 ماورد في فضل سورة النور -3

 
 ما ما ورد في فضل سورة النور فقيد رو  سيعود بين من يور وابين )    

)علميوا رايالك    ل هللا قال قال رسورحمه هللا  والبوهقي عن مجا د المنذر

 سورة النور( سورة المائدة وعلموا نسائك 
(1)

 

 

)التنزلييو ن   قالييق قييال رسييول هللا  وعيين عائ يي  ر ييي هللا عنهييا          

الغرف وال تعلمو ن الكتاب  يعني النساء وعلمو ن المغزل وسورة النور( 
(2)

 

نور عن رسول في آخر تفسور سورة الوذكر الزمخ ري في تفسوره الك اف 

)من قر  سورة النور  عطي من األار ع ر حسينات بعيدد كيل مي من   هللا 

وم من  وفوما مضى وفوما بقي( 
(3)

 

  

)ورو   بو عبود في كتابه فضائل القرآن عن  بي عطو  رحمه هللا قال           

 ن علموا نسائك  سورة النور( : كتب يلونا عمر بن الخطاب 
(4)

 

 ن   ارث  بن مضرب قال : كتب يلونا عمير بين الخطيابو خرج  يضا عن ح

(5)تعلموا سورة النساء واألحزاب والنور(
      

 

    يذه اآلثيارليوفيي الجمقال الدكتور القمود وبعد  ن ساق  ذه اآلثار )         

لوس فوها حك  شرعي يقتياج التقويد بيه  -سواء صقق  م ل  ت ح –المتقدم  

تلك اآلثار وينما فوها الترغوب بتعل   ذه السيورة والعمل بمضمونه يلى ثبوت 

الجمل  بالنسب  لسور القرآن الكري  كلهيا التي ذكرت و و  مر متفم علوه في 

 نيزالحديث عائ   والذي فوه النهيي عين ي ثمان بن عفان  ماعكما في حديث 

                                               

 15ص 5ج   1بيروت ط ألبي الفضل عبد الرحمن السيوطي دار الفكر الدر المنثور في تفسير المأثور (1)

 وهذا األثر مرسل

كتاب  395ص 2ج 1دار المعرفة بيروت ط   النيسابوري لحاكمعلى الصحيح أبي عبد هللا ا( المستدرك 2)

 15ص 5التفسير  وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ج

 50ص 3ج 1ط الرياض  –مكتبة المعارف  محمود بن عمر الزمخشري ن حقائق التنزيلالكشاف ع(3)

 27(فضائل القرآن ص4)
( المراع السابم5)
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النساء الغرف فهو حوديث اليصوح وأموا مواذكره الزمخشوري فوي آخور تفسويره 

(1) (ذي يظهر أنه من األحاديث الموضوعةور فاللسورة النا
 

 
كمااا ذكاار حااديث عماار وعا شااة رضااس هللا عنهمااا صاااحب كتاااب أيساار       

التفاسير
(1)

 
       
ب قاال: كتاب اليناا عمار أبو عبيد فس فضا ل  عش حارثة بش مضر وأخرج    

 .النساع  واالحزاب  والنور اش تعلموا سورة بش الخطاب 

 

 واباش عبااهللا  أبس وا ل قال: حسسات أناا وصااحب لاس وأخرج الحاكم عش
 ماذابحاش هللا على الحسش فسعل يقرأ سورة النور ويفسراا فقال صاحبس: س

يخرج مش رأهللا اذا الرسل؟ لو سمعت اذا الترك ألسلمت
(1)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

       20-17تفسير سورة النور   ناصر محمد الحميد   رسالة دكتوراه مخطوطة ص( 1)


 964ص 1ج 1أيسر اتفاسير لكالم العلس الكبير أبوبكر سابر السزا ري )دار راسم( ط( 1)
 
 20ص  5جالدر المنثورفس التفسير بالمدثور (1)
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 الفصل األول:
 

 مفهوم التربية
 

 وذلك في المباحث اآلتية:
 

 ضمن:المفهوم العام للتربية  ويت-أ
 

 .واالصطالحيالتربية في المدلول اللغوك  -1
 التريبة لدى علماء التربية. -2

 

 المفهوم الخاص  ما ورد في القرآن ال ريم ويتضمن: -ب 
 

 مفهوم التربية بالقرآن ال ريم
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 المفهوم العام للتربية
 

 

 معنى التربية في اللغة واالصطالح :

 

اذا ( أي زاد ونماا   يعود أصال كلماة الترب)         ب  ياة فاس اللفاة الاى الفعال ) ر 
وترى األرض اامدةآ فإذا أنزلنا عليها الماع  واو ما يدل علي  قول  تعالى :

 ااتزت وربت وأنبتت مش كل زوجأ بهيه 
(3)

  
ااى   و م  ااد  و ن  ااى ( أي نش  قااد ورد اااذا كمااا أش كلمااة تربيااة مصاادر للفعاال ) رب 

قل رب ارحمهما كما ربيانس صفيراآ و المعنى فس قول  تعالى 
(1)   

ألاام ُنربااك فينااا وليااداآ ولبثاات فينااا مااش عماارك  وفااس قولاا  عااز وساال :
 سنيش

(1)
   

واااااذا يعنااااس أش كلمااااة التربيااااة ال تخاااارج فااااس معنااااااا اللفااااوي عااااش 
 النمو و الزيادة والتنش ة . وفس ذلك يقول الشاعر العربس القديم :   دا رة

ُك سا الآ عن    بيتُ          س فإنسفمش ي  لس وبها ر   منذز 
    بمكة 

وألش المعاسم اللفوية ُترسا الكلمة الى حروفها األصلية إللقاع الضاوع 
على مفهومها ؛ فإش كلمة   تربية   التس تتكوش مش خمسة حرو  تعود فس 

 أصلها الى حرفيش أصلييش اما الراع والباع ) رب(
لفنا الصااالح للتربيااة متقاربااةآ وانطالقاااآ مااش ذلااك فقااد كاناات تعريفااات ساا
علااى المعنااى اللفااوي للكلمااة  ومتشااابهةآ الااى حاادأ مااا ألنهااا اعتماادت فااس ذلااك

فهاا ابااش سااينا بقولاا  : التربيااة اااس العااادة   وأعنااس بالعااادة فعاال الشااسع ُيعرّ 
 0الواحد مراراآ كثيرةآ   وزماناآ طويالآ فس أوقاتأ ُمتقاربة 

يعتمد كثيراآ ية فعلى الروم مش كون  أما المعنى االصطالحس لكلمة الترب
اال أنا  يختلا  ماش عصارأ الاى عصار   وماش مكااشأ الاى  على المعنى اللفاوي 

آخر   وماا ذلاك اال ألش العملياة التربوياة كثياراآ ماا تتادثر بالعوامال والتفيارات 
الزمانية والمكانية واالستماعية التاس تانثر بصاورةأ مباشارة أو ويار مباشارة 

 نساش فس مختل  سوانبها على شخصية اإل
 لذلك كل  فإش للتربية معانس اصطالحية كثيرة ومتنوعة ُيشير اليها 

                                               

5القج  (1)

24اإلسراء (2)

18( ال عراء 3)
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ياة والتعلايم يرى كثير  ماش رساال التربد الرحمش بش حسر الفامدي بقول  : عب
ال يخضا لتعري أ محدد   بسبب تعقاد العملياة التربوياة  أش مصطلح  التربية 

تقالياد   والقايم   واألديااش   واألعارا    مش ساناب   وتدثرااا بالعاادات   وال
واألادا  مش سانبأ آخار . باإلضاافة الاى أنهاا عملياة متطاورة متفيارة بتفيار 

ل الحياة الزماش والمكااش   ويمكاش القاول بادش التربياة تادخل فاس عاداد المساا 
 . ألنها تتسم بخاصية النمو

الحس للتربيذذة ذ وعلى الروم مش ذلك اال أن  يمكش القول : اش المعنى االصط
تنمية السوانب الُمختلفة لشخصية اإلنساش     عموماآ ذ ال يخرج عش كونها

لفرض  التثقي    والتهذيب   والممارسة و  عش طريق التعليم   والتدريب  
. (اعداد اإلنساش الصالح لعمارة األرض وتحقيق معنى االستخال  فيها

(3)
 

 
واذا رسعنا الى ) ثالثة أصول كما أش النحالوي يرسا كلمة تربية الى

 : معاسم اللفة العربية وسدنا لكلمة التربية أصوال لفوية ثالثة
يربو بمعنى زاد ونما وفس اذا المعنى نزل قول   األصل األول: ربا

ند  هللا   { تعالى ْرُبو ع  ال  الن اهللا  ف ال  ي  ْرُبو  ف س أ ْمو  باآ لِّي  ش رِّ ْيُتم مِّ ا آت  م  تو 
(1)

  
 ل الثانس: ربى يربس على وزش خفى يخفس ومعنااا نشد وترعرا األص

ى أصلح  وتولى أمرض نمد يمد بمعاألصل الثالث: رب  يرب بوزش 
 (1)(وساهللا وقام علي  ورعاض

كما أش الدكتور الشهري أباش أش كلمة تربية اسالمية لم ترد بنص 
 لها معانس متفايرةشرعس كما أش 

ال فس الكتاب وال فس بهذا اللف   مية الالتربية اإلس لم يرد مصطلح و)
 . فا  أُخرى تدل على المعنىورد بدل السنة المطهرة  ولكش

تعتبر كلمة التربية بمفهومها االصطالحس مش  محمد منير مرسس  قال
الكلمات الحديثة التس  هرت فس السنوات األخيرة مرتبطةآ بحركة التسديد 

ولذلك ال نسد  لثانس مش القرش العشريش الربا ا التربوي فس البالد العربية فس
 . ماآ فس المصادر العربية القديمة لها استخدا
 

                                               

 20ص 1صالح بن علي الشهري دار ابن خزيمة ط0مرادفات مصطلح التربية اإلسالمية و مفهومها د (1)

39الروم  (2)
 ستما عبد الرحمش النحالوي)دار الفكر(اإلسالمية وأسبابها فس البيت والمدرسة والمأصول التربية  (1)
 31ص 3ط
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أما األلفا  والمصطلحات التس كانت ُتستخدم فس كتابات السل  للداللة 
 على معنى التربية ؛ فمنها ما يلس :

 تربية ورعاية اإلنساش منذ الصفر مصطلح التنش ة : ويُقصد بها  ( 3      
 ُيقال : نشد فالش وترعرا . قال الشاعر العربس :ولذلك 

ودضُ أبذوضُ …. وينشدُ ناشئ الفتياش فينا    على ما كاش  ع 
ع وااو ضاد اإلفسااد   وُيقصاد با  العناياة بالشاس الا : مصطلح اإلصا  (1

 والقيام علي  واصالا اعوساس  

ماد ماش الصافات مصطلح التدديب أو األدب : وُيقصد ب  التحلس بالمحا (1 
واالبتعااااد عاااش القباااا ح   ويتضااامش التددياااب معناااى الطبااااا واألخاااالق و

 اإلصالا والنماع .
واكذا كاش مدلول كلمة ) تدديب ( منصرفاآ بالدرسة األولى الى السانب  

   السلوكس مش حيث عالقة اإلنساش ما ويرض  .
وُيقصاااد بااا  تهاااذيب الااانفهللا البشااارية وتنقيتهاااا    مصاااطلح التهاااذيب ( 6    

 بالتربية على فضا ل األعمال ومحاسش األقوال . وتسويتها
وااس زي  الانفهللا عاش األدنااهللا والادنايا وُيقصد ب  تنذمصطلح التطهير (9    

كل قولأ أو فعلأ قبيح . وحيث اش للتطهير معنييش أحاداما حساس  ماادي  
فإش المقصود ب  انا المعنى المعنوي الاذي ُيقصاد با    واألخر معنوي 

 ش مش كل فعلأ أو قولأ مشيش .تطهير سلوك اإلنسا
ويادتس بمعناى التطهيار   ولعال المقصاود باذلك تنمياة مصطلح التزكية ( 4    

وتطهياار الاانفهللا البشاارية بعامااةأ مااش كاال مااا ال يليااق بهااا مااش الصاافات 
كما السي ة   والخصال القبيحة    اارةآ كانت أو باطنة . قال تعالى : 

آياتنااا وياازكيكم ويعلمكاام الكتاااب أرساالنا فاايكم رسااوالآ ماانكم يتلااو علاايكم 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموش

(3)
وقد ساع فاس تفساير ) عباد  

) لى : المقصاود بقولا  تعااأش   ( 91الرحمش باش ناصار الساعدي  ص 
أي ُيطهر أخالقكم ونفوسكم   بتربيتها علاى فس اذض ا ية :  ( وُيزكيكم

 .لرذيلة ااألخالق السميلة   وتنذزيهها عش األخالق 
 
 
 

                                               

151(البقرة1)
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ااا  وقال تعالى : قد أفلح مش زك 
(3)

معناى ااذض بيااش وقاد سااع فاس   
وطهرااااا ماااش األخاااالق  ( قولااا  :  961ص  ا ياااة عناااد ) اباااش كثيااار 

الدني ااة والرذا اال  . ومعنااى اااذا أش تزكيااة الاانفهللا تعنااس تربيتهااا علااى 
 الفضا ل وتطهيراا مش الرذا ل . 

شا ا ورد ذكرض فس بعاض آياات القارآش واو مصطلح  مصطلح التعليم( 1    
او الذي بعث فس األمييش رسوالآ مانهم يتلاو الكريم مثل قول  تعالى : 

عليهم آيات  وُيزكيهم وُيعلمهم الكتاب والحكمة واش كانوا مش قبل لفذذس 
ضاللأ مبيش 

(1)
   

  فقد روي عش  كما ورد اذا المصطلح فس بعض أحاديث الرسول 
)خيركذم مش تعلم القرآش قال :  أش رسول هللا  عثماش ابش عفاش 

وعلمذذ (
(1)

  
ويعنس بذل النصح لآلخريش وداللتهم على  مصطلح النصح واإلرشاد ( 1     

 الخير وارشادام الي  
واو مصطلح ُيقصد ب  اصاالا األخاالق وتقاويم ماا  مصطلح األخالق (5     

ح يهااتم فااس الواقااا انحاار  مااش الساالوك . وعلااى الااروم مااش أش اااذا المصااطل
 بسانبأ مش سوانب التربية ؛ اال أن  قد ُيستخدم للداللة على التربية بعامةآ . 

اش معنااى كلمااة التربيااة ياادور ويتركااز فااس مااش ذلااك كلاا  يمكااذش القااول 
وفس كال  ة لإلنساش فس مختل  مراحل حيات  العناية التامة   والرعاية الكامل

 شدشأ مش ش ونها .
رادفات التس استخدمها السل  الصالح للداللاة علاى والخالصة : أش الم

معناااى التربياااة تاااادور حاااول تنميااااة   وتنشااا ة   ورعايااااة الااانفهللا البشاااارية 
وسياساااتها   والعمااال علاااى اصاااالحها   وتهاااذيبها   وتدديبهاااا   وتزكيتهاااا   

تعليمها   ونصحها وارشاداا ؛حتى يتحقق التكي  المطلاوب   والحرص على
سميا سوانبها المختلفة ؛ ماا ماا حولهاا   وماش حولهاا   والتفاعل اإليسابس ل
مش كا ناتأ ومكونات 
(6)

. 
 
 
 

                                               

9ال مس  (1)

2الجمع   (2)
3535ص   6115رقم الحديث  6البخاري  ج  (1)

 60مرادفات مصطلح التربية اإلسالمية و مفهومها  الشهري ص (6)
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 ومش اذض األصول اللفوية يتضح أش التربية تتكوش مش عناصر:        
 ورعايتها الناشئالمحاف ة على فطرة  -3
 تنمية موااب  واستعدادات  كلها واس كثيرة متنوعة -1

 حو صالحها توسي  اذض الفطرة واذض الموااب كلها ن -1

التدرج فس اذض العملية  -6
(3)

 

بايش المهتمايش فاس المساال  -الذي سبقت اإلشاارة اليا   -وبهذا االختال       
حديااد تعرياا  الترباوي حااول مفهااوم التربياة فااإش اناااك اختالفاااآ مشاابهاآ فااس ت

كمصطلحأ علمس حيث اش مع ام ماش كتاب فاس ااذا المياداش   التربية اإلسالمية
لم يحرصوا على اياراد تعريا أ محاددأ لهاذا المصاطلح بقادر مش سلفنا الصالح 

 ااتمامهم وحرصهم على معالسة الموضوعات والقضايا التربوية المختلفة . 
فه      اعاداد المسالم اعاداداآ كاامالآ  ( بدنها : 10ا ) مقداد يالسش  ص فقد عر 

مااش سميااا النااواحس فااس سميااا مراحاال نمااوض للحياااة الاادنيا وا خاارة فااس ضاان 
 .ق التربية التس ساع بها اإلسالم المبادئ والقيم وطر

فها ) ز      قاا م الن ام الترباوي ال ( بدنها : 19ولول راوب النسار ص وعر 
 .على اإلسالم بمعناض الشامل 

ش المقصااااود بالتربيااااة ( فياااارى أ 31أمااااا ) عبااااد الاااارحمش النقيااااب ص      
ي يسااتهد  ايساااد انساااش ذلااك الن ااام التربااوي والتعليمااس الااذ اإلسااالمية : 

 .  لوكاآ مهما كانت حرفت  أو مهنت  القرآش والُسنة أخالقاآ وس
التربياة اإلساالمية  ( أش  13ص  ) عبد الرحمش النحالويفس حيش يرى      

اس التن يم النفسس واالستماعس الذي يندي الى اعتناق اإلسالم وتطبيق  ُكلياآ 
 فس حياة الفرد والسماعة  .

باادش التعريفااات الساابقة تنكااد سميعاااآ علااى أش التربيااة   يمكااش القااولواناا     
اإلساالمية ن ااام  تربااوي  شااامل  يهااتم بإعااداد اإلنساااش الصااالح اعااداداآ متكااامالآ 

ة اإلسالمية الر يسةدينياآ و ُدنيوياآ فس ضوع مصادر الشريع
(1)

 .  
 
ى وا خارة  بهاا )فالتربية اإلسالمية اس الوسيلة للسعادة فس الداريش األول   

تتكوش شخصية المسلم المنمش بربا   والمطياا ألوامارض والمتسناب لنواايا   
اا  المتمسك بدين   الذي يندي رسالت  فاس الحيااة بدماناة  ويعمال لآلخارة متبعآ

                                               

  31ص  3مدخل الى التربية عبد الرحمش البانس دار الفكر ط( 3)



 61لح التربية اإلسالمية و مفهومها  الشهري صمرادفات مصط( 1)
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اا لرباا  العلي اا كاال بدعاة  مطيعآ ُسااولُ مالكتااب والسانة  محاربآ ااُكُم الر  اا آت  م  ت...و 

اُكمْ  ه  ا ن  م  هُوا ف ُخُذوضُ و  ْنُ  ف اْنت  {ع 
(3)

ا بسنة نبي   والتربياة معناااا:   ومقتديآ
التنمية للقوى العقلية والخلقية والسسدية  وهللا سبحان  قد رّباى نبيا  ليكاوش 

ايمأ  تخير قدوة للبشرية  وقد منح  سبحان  اذض الشهادة: لى ُخلُقأ ع    ك  ل ع  ا ن   و 
}
(1)(1) 

اإلسالم تستسقى مش معايش الكتااب الكاريم  ومش اذا يعلم أش التربية فس       
والساانة المطهاارة فمااش تمسااك بهمااا كاناات سااعادت  األبديااة وحياتاا  األخرويااة 

شاااد الواقاا خيرالنكباات ووومش حاد عنها وابتفى بها بدال حلات با  المحاش 
 0على مانقول

فلو ن رنا لحال السزيرة العربية قبال االساالم وحالهاا بعاد أش حال الناور       
ا عاال يااد خياار البريااة لرأينااا النقلااة السااريعة للحااال فمااش كاناات امتاا  دنيااا بهاا

طهاارت قلااوبهم بالكتاااب  ا أو كاادهللا يلهااو باا  بعااد أشااايعاقر ةيزينهااا أو اماارأ
كاش منهم مش يصرخ ويقول فزت ورب الكعبة نفسهم بالهدي النبوي وتربت أ

 على ماذا حصل؟!وياترى بماذا فاز 
ونفذت مش قفاض ليقول ودا نلقى األحبة  نحرض كانت رمية بسهم دخلت مش      

 0محمد وحزب 

يعلنهاا مدوياة   امرعاالتاس دعات ربعاس باش  -التربية االساالمية–واس     
 هللا ابتعثنا لنخرج مش شاع مش عبادة العباد الى عبادة  ويقول: رستمأمام 

سالملى عدل اإلادياش لى سعتها ومش سور األاهللا ومش ضيق الدنيا  
(6)

 
)والسر فاس ذلاك أش للقارآش أسالوبا را عاا ومزاياا فريادة فاس تربياة المارع     

 (9)على اإليماش بوحدانية هللا وباليوم ا خر(

 

                                               

7( الق ر 1)

4( القل  2)

 التربية البيئية في المدارس 13931( جريدة الرياض3)

  39ص 7ج  2( البداية والنهاية للحافظ اسماعيل ابن كثير مكتبة المعارف بيروت ط4)
 19ص  3( التربية وطرق التدريهللا) نحالوي/عثماش/عرقسسس(دار الفكر ط9)
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 مفهوم التربية بالقرآن الكريم
 

 أساباب كثيارة وماش  نزال القراش الكريم على فاناد الحبيابكاش مش ا       
الحميدة والصفات السليلاة  سملتها تهذيب وتربية النفهللا البشرية على المعاش

لُاااوش   ْعم  يش  ي  ن يش  ال اااذ  اااُر اْلُماااْنم  شِّ ُيب  ُم و  اااس  أ ْقاااو  ي ل ل ت اااس ا  ا اْلقُاااْرآش  ي ْهاااد  اااذذ  تا ش  ا 
ب يراآ { ات  أ ش  ل هُْم أ ْسراآ ك  ال ح  الص 
وقد عنت آيات كثيرة فس ااذا الصادد ولكاش  (3)

 0و النهساألسلوب كاش متفايرا وذلك على حسب األمر أ
)انها تربية اإلنساش على أش يحكم شريعة هللا فس سميا أعمال  وتصرفات      

ساش معرض للشر والخسراش الينقذض منها اال اإليماش باهلل واليوم ا خار نواإل
حقاااق تواصااس بالصاابر علااى الالعماال الصااالح والتعاااوش والتواصااس بااالحق وا

لى أش خاالص اإلنسااش ماش اشارة ا الحق ومحاربة الباطل وفس سورة العصر
 الخسراش والعذاب اليتم اال بثالثة ضروب مش التربية:

 الفيب بتربية الفرد على اإليماش باهلل واالستسالم بشرعت  واإليماش  -3
تربية النفهللا على األعمال الصالحة وعلى منهه الحياة اإلساالمية فاس  -1

نش الحياااة اليوميااة والمواساام الساانوية والتصاارفات الماليااة وسميااا شاا
 الدنيا 

صااس بااالحق والعماال باا  والتواصااس بالصاابر اتربيااة المستمااا علااى التو -1
 د وعلى عبادة هللا وعلى التزام الحقاعلى الشد

(1)
 

 

عنت التربية في  باالمستما ككال حياث  -سورة النور - وفس اذض السورة      
ت بالرسااال والنساااع واألطفااال والعبيااد ونبهاات السميااا علااى الحااذر مااش نااع
لاى ذلاك التاذكير ونبهت الى مسلك الخير وبر األماش مضيفة ا بالخطرقوا وال

دلة بع مااة هللا تعاااالى وأناا  العلااايم المطلااا علاااى تصاارفاتنا حياااث تاازرا مسااا
كس تترسا  فاس نفوساهم مراقباة هللا تعاالى فاس الناهللا  فس نفوهللا )اإلحساش (
 0السر والعلش

شااس مااش الشاارا مسااا ل التربويااة بلهااذض ال -بااإذش هللا –وسااو  نتطاارق       
 طنابواإل
 
 

                                               

9( اإلسراء 1)

 35( أصول التربية االسالمية النحالوي ص1)
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 وسازل التربية -أ
 

 

 التربية بالقدوة -1

 
 التربية بالعقوبة -2

 

 

 التربية بالقصة -3

 

 التربية بالترحيب والترهيب -4
 

 

 التربية بالعبادة -5

 

 التربية بالوقاية وسد الذريعة -6
 

 

 التربية باستشعار عظمة هللا عز وجل -1
 
 

 نماذج تطبيقية ألثر التربية اإلسالمية -ب
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 وسائل التربية -أ
 
 

الوسازل هي األدوا  التي نحقق بهيا أهيدافنا وحاياتنيا فيي الحيياة وإذا ) 
 ان  األهداف والغايا  سامية فالبد أن ت ون الوسازل الموصلة إليها سيامية 

لة فاألهيداف الشيريفة هيي أيضا وشريفة ألن الغاية في اإلسالم ال تبرر الوسي
ل بيييين األهيييداف والغاييييا  صيييعب التيييي ت يييون وسيييازلها شيييريفة ألن الفصييي

لتداخلهما وألن الوسيلة قيد ت يون هيدفاي فيي ذاتهيا ووسييلة لغيرهيا والوسييلة 
ينا  يا ال يذ  يا أاييها هي التيي يتوصيل بهيا إليى تحصييل المقصيود  ميا قيال تعيالى: هيا

يب يل ب   يُدوا ف يي سا اه  جا ييلاةا وا س  ُغيوا إ لاْييب  اْلوا اْبتا ا وا
قُوا هللا  ُنوا ات  ل ُ يْم ُتْفل ُحيونا آما لاعا

(1)
            
وقييد تتخييذ عييدة وسييازل لغاييية واحييدة حتييى إذ لييم تفييد الوسيييلة الواحييدة لجيي  
يافُونا  خا الال ت يي تا اإلنسان إلى األخرى بطرييق التيدرج  ميا فيي آيية النشيوز: هوا

ُبوُهن  فايي اْضيير  يياج ع  وا ضا اْهُجييُروُهن  ف ييي اْلما ُظييوُهن  وا ُهن  فاع  ُ ْم فاييال ُنُشييوزا ْعيينا إ ْن أاطا
ب يالي  ن  سا لاْيه  ْبُغوا عا تا
(2)

وقد ي ون الهدف المطلوب من الواجبا  األمير اليذك   
رجتها وليذلك رأى العلمياء أن ميا ال ييتم الواجيب إال يجعل الوسازل أيضا في د

بب فهو واجب أيضاي 
7(3)

    

 
لك فاس القارآش الكريمة وكاذ تنوعت وسا ل التربية فس اذض السورةوقد        

المسيااد وذلااك ألش القاارآش الكااريم عااالمس ويتحاادث مااا البشاارية كلهااا انسااها 
ويتحدث ما القوم حيش نثااا اا وكبيرض ونيها وفقيراا ذكراا وأوسنها صفير

 0التنزيل والى أش يرث هللا األرض ومش عليها
ة دوة وتااارأش تكااوش وسااا ل التربيااة متنوعااة فتااارة بالقاا   حااتم الزمفانا       

 0أخرى بالعقوبة واكذا
اذض الوسا ل التربوية ما  وعلنا وعبر اذا الباب أش نسلط الضوع على       

  )بالمثال يتضح المقال( مثلة وكما قيلضرب األ
 
 
 

                                               

35 المازدة (1)
34 النساء (2)
 15ص  1دار القلم ط وسازل التربية االسالمية عباس محجوب (3)
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 التربية بالقدوة -1
 
ية على مش واب  هللا ونعنس بالقدوة انا او معلم البشرية وقا د اإلنسان       

 (محميد بين عبيد هللا)الخاتماة بالرسالة سا ر الخلق  وخص  على ةتعالى النبو
لاى  ت صلوات هللا وسالم  علي  الذي قاال عنا  الماولى سال فاس عاالض اك  ل ع  ا ن  و 

يمأ { ُخلُقأ ع   
(3)

 
ُسول   لى كس نتدسى ب  ونتخذض قدوة لناا تعهللاوحثنا         اش  ل ُكْم ف س ر  تل ق ْد ك 

ة  لِّم   ن  س  ة  ح  ث يراآ {هللا   أُْسو    ك 
ر  هللا  ك  ذ  ْوم  اْ خ ر  و  اْلي    و 

ْرُسو هللا  اش  ي  ش ك 
(1)

  
  ماناال كاس تاسعلالحميدة والتس لذا فقد كاش على قدر عال مش الصفات       

ل اي   يكوش قادوة للبشارية كلها ل اْو ُكنات  ف ّ ااآ و  اش  هللّا  ل نات  ل هُاْم و  اةأ مِّ ْحم  اا ر  تف ب م 
ا اْلق ْلب  ال نف   ْمار  ف اإ ذ 

ْرُاْم ف س األ  او  ش  ْفف ْر ل هُْم و  اْست  ْنهُْم و  ْول ك  ف اْعُ  ع  ْش ح  وْا م  ضُّ
ل يش  { كِّ و  ل ى هللّا  ا ش  هللّا  ُيح بُّ اْلُمت  لْ ع  ك  و  ْمت  ف ت  ز  ع 
(1)  

كاش خلق  القرآش فلذلك أراد اإلسالم للمسلميش أش يلمساوا  الرسول و    
ْواا مش خالل قدوة تتمّثل ببشر ماثلهم  فيصادقوش اذض الصفات األخ ر  القية وي 

ْونها ر  وألنهام  رأي العيش وال يقرنونها فاس كتااب اذض المبادىع الحية ألنهم ي 
ْونهاا فااس بشاار ماثلهم  فتتحاارك لهااا نفوساهم وتهفااو مشاااعرام فيحاااولوش  ر  ي 

 تقليدض واقتباهللا صفات .
الااازوج  وفااايهم السياسااااس فااانحش نااارى أش البشااار فاااايهم األب واالباااش و    

واالقتصااادي ورساال الشااورى  وفاايهم المحااارب والمسااالم  وفاايهم المبتلاااى 
والمعااافى  وفاايهم الراعااس والرعيااة  وفاايهم العاماال والتاااسر  ونعسااب لكااوش 

تستوعب كل سوانب حياة البشر لتكوش قادوة لهام فاس ااذا   حياة الرسول 
 كل . 

ش النباس كاافلذلك ما  فس صفات  كما أننا نسد اذا الشمول واالستيعاب    

  يدمر قوم  بدي أمر اال كااش ااو قاد سابقهم اليا  فلماا يادمرام بالزااد ماش
اد والتقشا  فلماا زالدنيا ويروبهم بما عند هللا يوم القيامة كاش او آية فس ال

وقبال أش يساوا يوماا ويشابا يوماا الملاك رفاض رب  سال وعاال  عرض علي 
كااش يمار عليا  ) ل أحاد ذاباا لكااش ولكاشالا  سبا ولو روب أش يبدل هللا تعاالى

                                               

4 ( القل 1)

21( األحزاب 2)

159( آل عمران 3)
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هللا  أالة فس شهريش وما أوقادت فاس أبياات رساول ثالثة الهالل ثم الهالل 
نار(
(3)

  

ليكاوش قادوة للنااهللا يحقاق  )لذلك بعث هللا تعالى محمدا عبدض ورسول      
المنهه التربوي اإلسالمس (
(1)

 
يقاتل ويباارز ويحماهللا السناد  كاش فس قلب السي اال لسهاد اوما يحثهم على 

(كم الحوضدموع)ويعدام 
(1)

  
قدوة فس حيات  اليومية ما زوسات  والصبر عليهش وتوسيههش حتى   نوأ    

قال )خيركم خيركم ألال  وأنا خيركم ألالس(
(6)

 

ش معاملتا  للصافار وألصاحاب  سقدوة فس حيات  األبوية فس ح  كاشلقد و
ا ه المسلميش وكاش أوفاى النااهللا بوعادض لسيران  وكاش يسعى فس قضاع حوو

ا وحاذرا ماش أكال ماال الصادقة أو وأشدام ا تمانا على الودا ا وأكثارام ورعا
  0قتراب مش ما استرعاض هللا مش أموال المسلميشاإل
الشدا د الناسمة مش كيد أعداع هللا  ى)وكاش أفضل داعية الى هللا يصبر عل    

أشاد المواقا  ااوال  ا اليفقد حزم  فسوأعداع الفضيلة وتواط هم وكاش حازم
ش ملساادض الااى هللا يسااتلهم مناا  القااوة والصاابر وموقفاا  مااش والعااا وسزعااا أل

ثقي  فس الطا   عندما ذاب لدعوتهم خير دليل على ذلك(
(9)

 
لفيرة اذا انتهكات محاارم ايقها وبوأيضا كاش قدوة ألصحاب  فس حدود هللا وتط

 (4)0هللا ويرى ذلك على محياض
الشااد على قولنا ماحدث فس قصة المارأة التاس سارقت واستشافا فيهاا ولعل 

تشافا فاس وقاال )أ  )زياد( ففضاب  الصحابة بمش يحبا  الرساول الكاريم
وايم هللا لوأش فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداا( حد مش حدود هللا

(1)
   

 
 

                                               

عش عا شة 19ص 31مسلم ج 41ص 31البخاري ج( 1)

 55ص   2ط  الشروقة محد قطب دار ( منهج التربية اإلسالمي2)
1901( البخاري حديث رقم1)

 عش عا شة  1ص 1ج 1ط ( الترويب والترايب البش حباش  داراحياع الكتب العربية بمصر6)
 قال أبوعيسى هذا حديث حسن غريب صحيح 3530الترمذي حديث رقم

 45ص لبيبن هشام، تحقيق مصطفى الشعار وزميليه، طبع الحاالسيرة النبوية، ( 5)
(6154( مسلم حديث رقم)4)
رويت القصة بكاملها في البداية والنهاية البون  ( 316( مسلم حديث رقم)3215( البخاري حديث رقم )7)

 144ص 2كثير ج
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 وأخبر أش سبب االك بناس اسارا ل أنهام اذا سارق فايهم الشاري  تركاوض واذا
سرق فيهم الضعي  أقاموا علي  الحد
(3)

 
حب علي  قدوة فس تربية القادة فلم يسما الصكاش صلوات هللا وسالم  و      
بال كااش يساتلهم كلهام ش ويسعلهام دعااة أو مساااديرضواش هللا عليهم الكريم 

لام ياروي  الو يفة التس يحسانها فهاذا خالاد باش الولياد  همنم مش كل واحد

ولكناا  كاااش ساايفا مااش   كثاار كمااا روى أباو ارياارة  أحاديااث  عاش النبااس
 0بال ال  اال هللاسيو  هللا يثخش فس األعداع 

فقاال أفرضاكم زياد وأعلمكام  ةالمهام على الصاحاب  وقد وزا الحبيب      
  0س اريرة واتخذ أبا بكر خليالبعاذ وفر  ردا   ألمحرام لبالحالل وا

  0د مايحسش مش العملحند لكل أيس بعدما ن رة الحبيب  واكذا تتضح    
مااش أمااور دياانهم  )وقااد تعلاام الصااحابة الكاارام رضااواش هللا علاايهم كثياارا      

فكاش يقاول لهام )صالوا كماا رأيتماونس أصالس (رواض  بطلب مش رسول هللا 

علاى المنبار وقاال )ياأيهاا النااهللا اناس صانعت ااذا  البخاري وصالى النباس 
البخاريلتدتموا بس ولتعلموا صالتس(رواض 

(1)
 

 -ساورة الناور –وتتسلى معانس التربياة بالقادوة فاس ااذض الساورة الكريماة    

  -:ما حادثة اإلفك حيث كي  كاش تعامل المصطفى 
  0بعض القوم لم يخض كما خاض -3
ساالوب  راق مااا ماتحملاا  نفساا  مااش عسل األماار باال كاااش ألاام يسااتو -1

  0الذي كاش يعايش  نفسسالتعب الوضاضة لألمر و

يسدل عش الحال ويقول )كي  تايكم( يعناس عا شاة رضاس   كاش و -1
 0هللا عنها

مش  أسلوب المشاورة حيث تكلم ما عدد   واستخدم المصطفى -6

   0 الصحب الكريم ممش يثق برأيهم ولهم قرب مش الحدث كعلس 

لاام علااى مااايربو مااش شااهر ومااا انقطاااا الااوحس   باال أش النبااس -9
وعال حتى  لعلق برب  سيسزا ويتسخط على ماحدث بل كاش قلب  م

نزلت ا يات الكريمات والتس أعلنت برا ة الطااارة المطهارة رضاس 
    0هللا عنها وأرضااا

                                               

( المراع السابم1)

 11ص 3محمد ناصر الديش األلبانس المكتب االسالمس ط صفة صالة النبس (1)
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ا ل  وسالوك  وتعاملا  ماا مبشخصا  وشا  وحقا كاش رساول هللا )          
حية لحقا ق القرآش وتعاليما  وآدابا  وتشاريعات  الناهللا ترسمة عملية بشرية 

ية اسالمية وأساليب تربوية قرآنية(ي  مش أسهللا تربولدولما 
(3)

 
أال تااروش أش مااش اااذض بعااض صاافات  بحااق أش يكااوش قاادوة للبشاارية كلهااا     

القبلية فهوالذي   اذض المعانس بعيدا عش العصبية والذي زرا فس قلوب أتباع

وقال ل  )سلماش منا آل البيت(   نادى سلماش الفارسس
(1)

 

هما دباار كاال يلسنااة علااى ركعتاايش يصاالبا   الحبشااس والااذي بشاار بااالال    
وضوع
(1)

  

ويقول ل  )ربح البيا أبا يحيى(  ا الرومسثم يستقبل صهيب   
(6)

 
وبالمقابل مش اذا يعلش أش عم  أبا لهب فس النار   

(9)
  

ل ى اْلُخْرُطوم  {فيرة ويتحدث عش الوليد بش الم  ُمُ  ع  س  ن  تس 
(4)

 
ت ا ش  عا  ساوى الطاعاة هلل ورساول فمااس المعايير التاس كااش يقايهللا بهاا أتبا
ب ير  { ل يم  خ    ع 

  أ ْتق اُكْم ا ش  هللا 
ند  هللا  ُكْم ع  م  أ ْكر 

(1)
  

قاد قاام بالاادعوة الاى هللا وحاادض  – رسااول هللا  –لاذا نساد اااذا البطال        
ض نسامة واام لام يارو ونصا  الملياار ى ماايربو علاى المليااروا ش أتباع  عل
نت  ونهس  القاويم وماا كااش ذلاك اال بعاد توفياق هللا ساقتفوا ل ولم يشاادوض ب

اش  هللّا  تعالى ل  والمنهه القرآنس النبوي الذي كاش يسير عليا   اةأ مِّ ْحم  اا ر  تف ب م 
ْول ك  { ْش ح  وْا م  ل ي   اْلق ْلب  ال نف ضُّ ل ْو ُكنت  ف ّ اآ و  ل نت  ل هُْم و 
(1)

 
الشااهادة نعتااز بهااا  زعماااع الفاارب لقااوا)وعلنااس أطلعكاام علااى بعااض أ       

فاانحش أعلاام مااش ااانالع بساايرت  ولكااش مااش باااب )والحااق مااا  لنبينااا محمااد
 0شهدت ب  األعداع( فإش أنكروا نبوت  أثبتوا ع مت  وحنكت 

 
 
 

                                               

 57طب ص( منهج التربية اإلسالمية محمد ق1)
 170ص 1ج  2( الدررفي اختصار المغازي والسير ابن عبد البر دار الحكمة ط2)
301ص 1( البداية والنهاية ج1)

 319ص 7( البداية والنهاية ج4)
( كما فس سورة المسد9)

16( القل  6)

13( القجرات 7)

159( آل عمران 8)
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سوليااوهللا ماساارماش مااش الواليااات المتحاادة األمريكيااة ومتخصااص فااس * 
ايير الصاحيحة التحليل النفساس وضاا المقااييهللا علاى الفاور بإعطااع المعا

ينبفس على الزعمااع أش يحتلاوا ثاالث   فقال:على الزعماع التس بها نحكم 
 و ا   اس:

 التزود بالرفااية للتقدم. -3
 التزويد بالمن مات االستماعية التس يشعر الناهللا فيها باألمش. -1
 تزويد اذض المن مات بوحدة قياسية مش العقا د. -1

فااس التاااري  ويحلاال: اتلاار  باسااتير   بهااذض المعااايير الثالثيااة اخااذ يبحااث
واستنته أخيرا أش كل واحد مش انالع كاش زعيم   قيصر  كونفوشيوهللا..

كاش أع م القادة فس كل األزمااش  افس أحد الو ا   المذكورة  ولكش محمد
 الذي وحّد الو ا   الثالث.

 
  قال الفيلسو  البريطانس برناردشو:* 

لم زمام الحكم المطلق فس العاالم بدسمعا  أنس اعتقد أش رسال مثل محمد لو تس
لتّم ل  النسااا فاس حكما   ولقااد العاالم بدسارض الاى الخيار وحالّ مشااكل  علاى 

 وس  يحقق للعالم السالم والسعادة المنشودة. 
 
محماد  هار : (دياناة العارب)س سيليكهللا فس كتاب  يقول المستشرق األمريك* 

 قعقااول البشاار الااى األخااالساانة وكاناات و يفتاا  بترقيااة 190بعااد المساايح بااذ
 الى ال  واحد وبحياة بعد اذض الحياة  عتقاداالالفاضلة وبإرساعها الى 

 
ي محمادا اش اختياار(:ما اة رسال فاس التادري  )يقول مايك اارت فاس كتابا  * 

الرساال   لتادري  قااد ياادا  القااراع ولكناااليكاوش األول فااس أااام وأع اام رسااال 
نساااا علااى المسااتوييش الااادينس ى أعلااالوحيااد فااس التاااري  كلاا  الااذي نسااح 

 والدنيوي
 
يهاا لاش البشرية لتفخار بانتسااب رسال كمحماد ا:شبرك النمساوي 0يقول د* 

يكااوش اذا  مااا أسااعد األوربياايشساانكوش نحااش قباال كااذا قاارش ألناا  أتااى بتشااريا 
 توصلنا الى قمت 

 
سويمر فس كتاب )الشارق وعاداتا ( :أش محمادا 0* يقول المستشرق الكندي د

لي  أيضا أنا  كااش  شك مش أع م اإلسالمييش الدينييش يصدق القول عكاش وال
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مصاالحا قااديرا وبليفااا فصاايحا وسري ااا مفااوارا ومفكاارا ع يمااا وال يسااوز أش 
تنسب الي  اذض الصفات ااذا القارآش الاذي سااع با  وتدريخا  يشاهداش بصاحة 

 االدعاعاذا 
   

ملك بدوش نازاا أردت أش أعر  صفات الرسل الذي ي: مهاتما واندي* يقول 
مالياايش البشاار.. لقااد أصاابحت مقتنعااا كاال االقتناااا أش السااي  لاام يكااش  قلااوب

خاللهااا اكتساب اإلسااالم مكانتاا   باال كااش ذلااك مااش خااالل  ماش الوسايلة التااس
الوعاود  وتفانيا  واخالصا  ألصادقا    بساطة الرساول ماا دقتا  وصادق  فاس

. اذض الصفات ااس رسالت  وشساعت  ما ثقت  المطلقة فس رب  وفس وأتباع  
 التاس مهادت الطرياق  وتخطاات المصااعب ولايهللا السااي . بعاد انتهاا س مااش

قراعة السزع الثانس مش حياة الرسول وسدت نفساس أسافا لعادم وساود المزياد 
أكثر على حيات  الع يمة للتعر 

 )(3)
 

 
الشاسع  صفات  وتربيت  لصحب  بالقادوةوفس اذا الباب الشسع الكثير عش     

وال خشااية اإلطالااة لااذكرنا مااش تلااك النااوادر الشااسع الكثياار ولكااش ولاا   الكثياار
 0حسبنا بما ذكرنا

 
فهاذا القارآش الكاريم ا أنب اليلزم من القدوة أن يؤثر على  ل مين حوليب م     

نباس هللا  ل  التربية بالقدوة كما حادث لزوستاسيحدثنا عش نماذج مش نتاج تخ
ث  نوا ولوط عليهما السالم ُ م  ب  هللا  ر  أ ة  لُوطأ تض  ا ْمر  ة  ُنواأ و 

أ  ف ُروا ا ْمر  يش  ك  الآ لِّل ذ 
ْي اآ  ش  هللا   ش  ا م  ْنهُم  ا ع  ا ف ل ْم ُيْفن ي  اُام  ت  ان  ْيش  ف خ  ال ح  ا ص  ن  اد  ب  ْش ع  ْيش  م  ْبد  ْحت  ع  ا ت  ت  ان  ك 

اخ ل يش  { ا  الد  ار  م  ق يل  اْدُخال  الن  و 
(1)

 

ش نبيايل وااشأش الزوستيش لم تستفيدا مش القدوة فس اذض ا ية يتضح كي     
الااى  ولوطاااآ عليهمااا السااالم بااذال معهااش سهااداآ فااس دعااوتهش والبااد أش نوحاااآ 

 0الدخول فس ديش هللا تعالى

نتفعاا باذلك السهاد وتلاك الهداياة لام ت الى لهاشعاولكش حينما لم يشاد هللا ت      
 الدعوة. 

                                               

 14ص  دار الوطن 1ط المصطفى المختار حب الصغار على  الناشئة ( من كتاب تربية1) 
11( التقري  2) 
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طالاب حتاى عناد مارض الماوت  سهدض ما عم  أبس   وكما بذل الرسول    
كمااا ذكاار هللا تعااالى ذلااك  –طالااب  أبااس -ش نصاايب  مااالهدايااة كااش مااا لاام توحين

ُااااو  أ ْعل اااُم بقولااا   ااااُع و  ش  اااش ي  ي م  ْهاااد    ي 
اااش  هللا  ل ك  ْبااات  و  اااْش أ ْحب  ي م  ْهاااد  اااك  ال  ت  تا ن 

يش  { د  ب اْلُمْهت 
بايش علاى الحاق الم  مات على الكفر واو يعلام أش محمادا (3)

 :حتى قال

 ولقد علمت بدش ديش محمد      مش خير أدياش البرية دينا        

 يصاالوش مااا النبااس   اقااافأساالم ن مااشكاااش اناااك  النبااس   عهاادوفااس     
السمعاة  ويشاهدوش معا  مساالهللا الخيار  وياذابوش معا  فاس الصلوات كلها و

كماا  فيعيشاوش ماا النباس   إلقامة  ويشهدوش مع  بعاض الفازواتالسفر وا
يعااي  معاا  سااا ر أصااحاب   باال لعاال بعااض المنااافقيش كااانوا أكثاار حضااوراآ 

 مش بعض أصحاب   وما ذلك لم ينتفعوا بشسع مش ذلك أبداآ.  لمسالس  

بعاد توفياق هللا  ماش وافاق الهاوى وقبال الادعوة وينشئاذش فالقدوة يربس     
  0تعالى ل 

 

                                               

65(القصص 1) 
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 التربية بالعقوبة -2
 

 -:واو قد حوى ثالثة أقسامساع القرآش الكريم      
 أحكام -3
 وعقا د -1
 وقصص -1
 
شااملت األحكااام الشاارعية علااى أواماار ونااوااس وترتااب علااى ذلااك  دوقاا       

 ىعقوبات اما دنيوية أو أخروية وذلك مش باب تربية النفهللا وشحذ الهمم عل
 0الطاعة

صافة اال وااس فاس أصالها  ومش رحمة هللا على العباد أن  مانهااام عاش       
مايفنيناا عنهاا باالحالل  ر عند اذا الحد بال شارا لناا مقابلهاايقتصولم ذميمة 

 0لى ذلكعورتب الثواب 
علم أن  مفسدة للبشرية نهاى  األمور لما حرم هللا تعالى الزنى فمش اذض       

ااةآ  زيااز بقولاا عهللا تعااالى عناا  فااس كتاباا  ال اااش  ف اح ش  ااُ  ك  ااى ا ن  ن  ُبااوْا الزِّ ْقر  ال  ت  تو 
اع س   س  ب يالآ {و 

(3)
 

وبما أش النفهللا البشرية مسبولة على حب السنهللا ا خر وال بد لها منا        
استماعياة قوياة ففيا  ال منا  الازواج المبناس علاى أساهللا دعوضنا هللا تعالى با

والروابط ماال ونى للن ع عن  وسعل  سنة ماش سانش  ستماعسإلتكافل المش ا
ات ا   أ ْش ل سال وعاال اق المرسليش عليهم السالم بل وآية مش آيات  كما اْش آي  م  تو 

اةآ ا ش  ف اس  ْحم  ر  ةآ و  د  او  ُكم م  ْيان  ال  ب  ع  س  ا و  ْسُكُنوا ا ل ْيه  اساآ لِّت  ُكْم أ ْزو  ْش أ نفُس  ل ق  ل ُكم مِّ خ 
ُروش  { ف ك  ت  اتأ لِّق ْومأ ي  ي  ل ك     ذ 
(1)

 
       

بضااا أحاادكم قااال)وفس  اوافاارا كماا ارتااب علياا  أساار  ش النبااسباال ا     
صدقة(
(1)

 
     

قاوم علاى   تعاالى للرباا وماا فيا  ماش تعاالومثل اذا يقاال فاس تحاريم هللا      
  0آخريش وماينتس  مش طبقية فس المستما

 

                                               

32( اإلسراء1)

21( الروم 2)

 (عش أبس ذر3416( مسلم حديث رقم )1)
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كثيار ماش الشاعوب عوضانا هللا تعاالى بادال مناا   -الرباا – ا ش تا ش منا        
ال  هللّاُ  ت البيا المبنس على رضاى الطارفيش بشاروط  وأركانا  فقاال تعاالى أ ح  و 

ا { ب  م  الرِّ ر  ح  ْيا  و  اْلب 
(3)

 

امأ  وفااس الحااديث عااش  اايم  ْبااش  ح ااز  ك  ُسااولُ هللا    :ق ااال   ح  اااش   ) ق ااال  ر  ع  يِّ اْلب 
ااا ف ااس  ك  ل هُم  ااا ُبااور  ن  ي  ب  ق ا و  ااد  ق ااا ف ااإ ْش ص  ف ر  ت  ااى ي  ت  ْو ق ااال  ح 

ق ااا أ  ف ر  ت  ااا ل ااْم ي  ااار  م  ب اْلخ ي 
ْيع   اب  م  ه  ْيع  ُة ب  ك  ر  ا ُمح ق ْت ب  ب  ذ  ك  ا و  م  ت  ا ْش ك  ا و  م  (ه 

(1)
  

  

تف اإ ش ل اْم  فقاال تعاالى  محاربة ل  ولرسول الربا هللا تعالى  بل سعل          
ال ُكْم ال   ا ش ُتْباااُتْم ف ل ُكاااْم ُرُنوهللُا أ ْماااو  ُساااول    و  ر  اااش  هللّا  و  اااْربأ مِّ ُنوْا ب ح  لُاااوْا ف ااادْذ  ْفع  ت 

ال  ُتْ ل ُموش  {ت   ْ ل ُموش  و 
(1)

 
بمااا  -سااورة النااور –وتتسلااى التربيااة بالعقوبااة بهااذض السااورة الكريمااة       
نا هللا تعالى مش الوقوا بالمنكرات وما رتب هللا تعالى علي  مش العقوبات رحذ
القاذ  وكاذلك مناا ماش  رتاب عليا  حادوع مش الخوض باألعراض المر افمن

   0علي  العقوبة الرادعة فس ذلكورتب  القرب مش الزنى
      

باال يسااب أش يحولاا  الااى عاطفااة  االنفعااال)ولكااش المربااس اليقاا  عنااد اااذا     
ساب ماش قادرة عالخشوا ل  واسالل  وتسبيح  وتكبيرض واذا نتيسة طبيعية للت

بدساااالوب الحااااوار  االنفعاااااالتتعاش القاااارآش علااااى اثااااارة اااااذض سااااهللا وقااااد ا
(واالستفهام

(6)
 

 
 

                                               

 119 البقرة( 3)

3514حديث رقم  البخاري( 1)

115البقرة( 3)

 119( أصول التربية اإلسالمية ص6)
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 ربية بالقصةالت -3

 
 

مل على قصص وقيد ي التربية بالعقوبة أن القرآن ال ريم يشتذ رنا ف      
 7ب ساليب متنوعةأطنب هللا تعالى في ذ ر قصص األولين 

          

توجيييب التييي والقييرآن يسييتخدم القصييص لجميييع أنييواع التربييية وال)          
وتربيييية الجسيييمي تربيييية اليييروحي وتربيييية العقيييلي  يشيييملها منهجيييب التربيييوك

والتوقيييع علييى الخطييوط المتقابليية فييي اليينفسي والتربييية بالقييدوة والتربيييية 
 (بالموعظة

(1)
 

  

والقصة لها ت ثير  بير في نفوس الصيغار وال بيار ولهيا القيدرة عليى            
إثارة العواطف واالنفعاال  واإلقناع الواقعي والعقليي والتوجييب نحيو التف يير 

قييرآن  ثيييراي لييتعظ النيياس منهييا بحانب اسييتعمل القصيية فيي الوالت ميلي فيياهلل سي

يُ  ب يب    الرسولفؤاد   يثبتول بب يا ُنثا ُسيل  ما ياء  الري يْن أاْنبا لاْيكا م  قُصي عا ُ الي نا هوا
كا  ادا فُؤا
(2)

  
 

اب       ةٌ ألُول ي األاْلبا ْبرا ْم ع  ه  ص  انا ف ي قاصا هلاقاْد  ا
(3)

  
 
 

                                               

 229محمد قطب منهج التربية اإلسالمية ص ( 1)
127 هود( 2)

111( يوسف 3)
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 لقرآنيمميزات التربية في القصص ا

 
 

القصيية وسيييلة تربوييية جميليية ذلييك ألنهييا تمتيياز بمميييزا  خولتهييا أن        
عظيمة ومن هذه المميزا  والتي ذ رهيا صياحب  تياب  تربويةروسا دتسطر 

 أصول التربية بقولب:
وتييوقظ انتباهييب فتجعلييب دازييم الت مييل فييي معانيهييا  القييار القصيية  تشييد -1

 حتى آخر  لمة فيها اقفها والت ثر بشخصياتها ووالتتبع لم
تتعامييل القصيية القرآنييية والنبوييية مييع اليينفس البشييرية فييي واقعيتهييا  -2

اذج التي يريد القرآن إبرازه لل ازن البشرك  مال املة متمثلة في أهم الن
 الطبيعة البشرية نفالقصة القرآنية ليس  حريبة ع

 -:ة العواطف الربانية وذلكيتربي القصة القرآن -3
الترقييييب و الرضييييا  ييييالخوف و فعيييياال ناالعيييين طريييييق إثييييارة  ( أ

 والحب و التقزز وال ره  ل ذلك يثار في طيا  القصة  رتياحواال
وعن طريق توجيب جميع هذه االنفعاال  حتى تلتقي عند نتيجة   ( ب

 واحدة هي النتيجة التي تنتهي إليها القصة 
ج( وعن طريق المشار ة الوجدانية حييث ينيدمج القياركء ميع جيو 

  تى يعيش بانفعاالتب مع شخصياتها     القصة العاطفي ح
 -:لقرآنية باإلقناع الف رك بموضوع القصةاتمتاز القصة  -4      

واليييتقمص فليييوال صيييدق إيميييان  سيييتهواءواالعييين طرييييق اإليحييياء أ(          
لوحشة ولما ثب  في دار اميرأة العزييز عليى ايوسف لما صبر في الجب على 

 الفاحشة والبعد عن الزلل محاربة
ب( عييين طرييييق التف يييير والت ميييل فالقصيييص القرآنيييي اليخليييو مييين          

محاورا  ف رية ينتصر فيب الحق ويصبح مرموقا محفوفا بالحوادث والنتازج 
التي تثب  صحتب وت ييد هللا تعالى لب 
(1)

 

       

 

                                               

 111-116ول التربية اإلسالمية صأص( 3) 
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وللقصاص فاس القارآش حكام كثيارة  )رحما  هللا تعاالى ي  ابش عثيميش شقال ال
 ع يمة منها :

ل ق اْد  قولا  تعاالى :ل  تعاالى فيماا تضامنت  ااذض القصاص بياش حكمة هللا -3 ت و 
ت ر  س  ا ف ي   ُمْزد  اع م  ش  اأْل نب  اعُام مِّ ا ُتْفش  النُُّذُرت6س  ة  ف م  ال ف  ة  ب  {9{ ح ْكم 

(3)
 

ااا  -1 م  بياااش عدلاا  تعااالى بعقوبااة المكااذبيش  لقولاا  تعااالى عااش المكااذبيش : ) و 
ل   اُاْم و  ل ْمن  اْش ُدوش     اْدُعوش  م  اُتهُُم ال ت اس ي  اْنهُْم آل ه  اْت ع  ا أ ْون  هُْم ف م  ل ُموا أ ْنفُس  ْش    ك 

ك( بِّ اع  أ ْمُر ر  ا س  ْسعأ ل م  ْش ش  هللا   م 
(1)

 

ااُاْم  ياش فضل  تعاالى بمثوباة المانمنيش ب -1 ْين  س  لقولا  تعاالى : )ا ال  آل  لُاوطأ ن 
ر نعمة مش عندنا كذلك نسز ح  ي مش شكر أ(ب س 

(1)
  

ا ْش  عمااا أصاااب  مااش المكااذبيش لاا    تساالية النبااس  -6 لقولاا  تعااالى : )و 
ااب   ت  ب اْلك  ُبر  و  ب االزُّ اات  و  ن  يِّ ْتهُْم ُرُسالُهُْم ب اْلب  اع  ْم س  ْش ق ْبل ه  يش  م  ب  ال ذ  ذ  ُبوك  ف ق ْد ك  ذِّ ُيك 

يْ   اْلُمن ير   ف ُروا ف ك  يش  ك  ْذُت ال ذ  (ُثم  أ خ  ير  ك  اش  ن     ك 
(6)

  

من    اذ علموا نساة  زديادواالنيش فس اإليماش بالثبات علي  ترويب المنم -9
ا  ْبن  س  المنمنيش السابقيش  وانتصار مش أماروا بالسهااد   لقولا  تعاالى : )ف اْسات 

) ن يش  ل ك  ُنْنس اس اْلُماْنم  اذ  ك  امِّ و  اش  اْلف  اضُ م  ْين  س  ن  ل ُ  و 
(9)

ل     اْش وقولا  : )و  ا م  اْلن  ق اْد أ ْرس 
ااش   ك  ُماوا و  يش  أ ْسر  اش  ال اذ  اا م  ق ْمن  اات  ف اْنت  ن  يِّ ااُعوُاْم ب اْلب  ْم ف س  ه  ق ْبل ك  ُرُساالآ ا ل اى ق اْوم 

) ن يش  ْصُر اْلُمْنم  ا ن  ل ْين  ّقاآ ع  ح 
(4)

 

ايُروا  -4 س  تحذير الكافريش مش االستمرار فاس كفارام   لقولا  تعاالى : )أ ف ل اْم ي 
ْم  ف اااس ل اااْيه  ُ ع  ااار  هللا  م  ْم د  اااْش ق اااْبل ه  يش  م  اااُة ال اااذ  اق ب  ااااش  ع  ْيااا   ك  ْنُ اااُروا ك  اأْل ْرض  ف ي 

ا( الُه  يش  أ ْمث  اف ر  ل ْلك  و 
(1)

 

                                               

5-4( القمر 1)

111(  ود 2)

35-34( القمر3)

26-25( فاير 4)

88( األنبواء 5)

47( الروم 6)

 11( مقمد 7)
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فااإش أخبااار األماام السااابقة ال يعلمهااا اال هللا عااز   اثبااات رسااالة النبااس -1
ْياب  نُ  اع  اْلف  ْش أ ْنب  اا أ ْنات  وسل   لقول  تعالى: )ت ْلك  م  ْعل ُمه  اا ُكْنات  ت  اا ا ل ْياك  م  وح يه 

) ق ايش  اة  ل ْلُمت  اق ب  ا ف اْصاب ْر ا ش  اْلع  اذ  ْش ق ْبال  ا  ال ق ْوُمك  م  و 
(3)

ادُ   ب  ادْت ُكْم ن  وقولا : )أ ل اْم ي 
ْعل مُ  ْم ال ي  ا  ْعد  ْش ب  يش  م  ال ذ  ُمود  و  ث  ادأ و  ع  ْوم  ُنواأ و 

ْبل ُكْم ق  ْش ق  يش  م  ُ (ال ذ  هُْم ا ال  هللا 
(1)

 

ماش القصااص القرآنيااة مااا ال ياادتس اال مارة واحاادة   مثاال قصااة لقماااش   و     
وأصااحاب الكهاا    ومنهااا مااا ياادتس متكااررا حسااب مااا تاادعو الياا  الحاسااة   

المصلحة   وال يكوش اذا المتكرر على وس  واحد   بل يختلا  فاس  وتقتضي 
سواناب القصاة فاس موضاا دوش  الطول والقصار واللايش والشادة وذكار بعاض

 خر .آ

 -:ومن الح مة في هذا الت رار

 بيااااااش أامياااااة تلاااااك القصاااااة ألش تكرارااااااا يااااادل علاااااى العناياااااة بهاااااا . -3
 توكيد تلك القصة لتثبت فس قلوب الناهللا -1

مراعاة الازمش وحاال المخااطبيش بهاا   ولهاذا تساد اإليسااز والشادة والباا  -1
ة والعكهللا فيما أتى فس الساور المدنياة فيما أتى مش القصص فس السور المكي

. 

بياش بالوة القرآش فس  هور اذض القصص علاى ااذا الوسا  وذاك الوسا   -6
 على ما تقضي  الحال

 هور صدق القرآش   وأن  مش عند هللا تعالى   حياث تادتس ااذض القصاص  -9
تناقص شمتنوعة بدو

(3)
  

ة اإلسيالمية وتثبيتهيا والقصة في القرآن وسيلة من وسازل إبالغ اليدعو      
 7عدة ا ما أن لها أحراض

                                               

65 اود( 1)
 9( ابراهيم 2)

23ص  1أصول في التفسير محمد بن صالح العثيمين مؤسسةابن عثيمين الخيرية ط (3)
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 )وهاك أهم هذه األحراض:

وهيو األميي   إثبا  الوحي والرسالة وتحقيق القناعية بي ن محميدا -1
اليذك اليقييرأ وال عييرف عنيب أنييب يجلييس إليى أحبييار اليهييود والنصييارى 

على قومب هيذه القصيص مين  يالم ربيب وقيد جياء بعضيها فيي دقية يتلو
عاقيل فيي أنهيا وحيي مين هللا وأن محميدا رسيول هللا وإسهاب فال يشك 

لاْيييكا يبلي  رسييالة ربيب فقييد جيياء فيي أول سييورة يوسييف  قُييصي عا ْحيُن نا هنا
ينا  ْبل يب  لام  ين قا إ ن ُ ني ا م  ا اْلقُيْرآنا وا يـذا يا إ لاْييكا ها ْينا يا أاْوحا ص  ب ما نا اْلقاصا أاْحسا

اف ل ينا   اْلغا
(1)

ْيب  هت وجاء في سورة هود بعد قصة نوح   اء اْلغا ْن أانبا ْلكا م 
ا فااْصييب ْر إ ن   ييـذا يين قاْبيل  ها الا قاْوُمييكا م  ييا أاني ا وا ْعلاُمها يا ُ نيي ا تا يا إ لاْيييكا ما ُنوح يها

ق ينا   ةا ل ْلُمت  اق با اْلعا
(2)

 
 ومن أحراض القصة القرآنية بيان أن الدين  لب من عند هللا -2
جيييهم ميين الميي زق وأن هللا ينصيير رسييلب والييذين آمنييوا ويييرحمهم وين -3

وال روب من عهد آدم ونوح إلى عهيد محميد وأن الميؤمنين  لهيم أمية 
واحدة وهللا الواحد رب الجميع وعندما نستعرض خبر  ل نبي نجيد أن 

 ميا نجييى ذا هللا قيد شيد أزره ونصييره ونجياه ميين ال يرب الييذك نيزل بييب 
واسييتجاب لز ريييا و مييا نجييى إبييراهيم وقييد أوشييك أن  النون)يييونس(

لى داوود بالنصير وسيليمان بالمليك فشي روا عبالنار و ما أنعم  يحترق
 نعمة ربهم 

وفييي هييذا شييد ألزر المييؤمنين وتسييلية لهييم عمييا يالقييون ميين الهمييوم  -4

وميين تبعييب ميين أمتييب وتيي ثير فييي   والمصييازب وتثبييي  لرسييول هللا
نفوس مين ييدعوهم القيرآن إليى اإليميان وأنهيم إن ليم يؤمنيوا المحالية 

صرح القرآن بهذا المعنى فيي  دوذ رى للمؤمنين وقهال ون وموعظة 
ياءكا قولب   جا كا وا ادا يُ  ب يب  فُيؤا بب يا ُنثا ُسل  ما اء الري ْن أانبا لاْيكا م  قُصي عا ُ ـالاي ن  هوا

ن ينا   ى ل ْلُمْؤم  ْ را ذ  ٌة وا ظا ْوع  ما قي وا ه  اْلحا ـذ  ف ي ها
(3)

 
دم إليى خطير ومن أحراض القصية فيي التربيية اإلسيالمية تنبييب أبنياء آ -5

نيذ أبييهم إليى أن محواية الشيطان وإبراز العداوة الخالدة بينيب وبيينهم 
تقييوم السيياعة وإبييراز هييذه العييداوة علييى طريييق القصيية أروع وأقييوى 
وأدعى إلى الحذر الشيديد مين  يل هاجسية فيي الينفس تيدعو إليى الشير 

                                               

3( يوسف 1)
44هود( 2)
121د (  و3)
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ولما  ان هذا موضوعا خالدا فقيد ت يرر  قصية آدم فيي مواضيع شيتى 
و المربي إلى اإللحاح على هذا الموضوع وتوجيب الطالب إلى مما يدع

 الحذر من حواية الشيطان في  ل مناسبة مالزمة
وميين أحييراض القصيييص التربوييية بييييان قييدرة هللا بيانيييا يييؤثر انفعيييال  -6

 واالنقييادالدهشة والخوف من هللا لتربيية عاطفية الخشيوع والخضيوع 
ونحوها من العواطف الربانية(
(1)

   
       

وعناياة هللا تعاالى بهاا القارآش الكاريم عند اذا يتضح فا دة القصاة فاس         
 0مش تربية سليمة وفوا د سمة اوما يترتب عليه فس كتاب  العزيز

اا التادثر باالفرب وسايطرت وساا ل  ل ادوفس  ل البي ة الساي ة التاس و)        
س األعمااال اإلعالميااة المختلفااة علااى بيااوت المساالميش وانهماااك الوالااديش فاا

المختلفااة كاضااطرار بعااض األساار لخااروج األم للعماال وقااد يعماال األب عمااالآ 
اضااافياآ أصاابح ا باااع بعياادوش عااش تربيااة أبنااا هم واذا سلسااوا معهاام امااا أش 
يكونااوا معكااري الماازاج فااال يسااد األوالد سااوى الصااراخ والعوياال دوش كلمااة 

م أش التوبي  والنهر حانية أو بسمة رفيقة أو مداعبة رقيقة وي ش األب أو األ
 او الطريقة المثلى للتربية بل قد يكوش أصالآ ال يعر  سوى اذض الطريقة. 

يسب أش تكوش أساليب التربية مستفادة مش    واذا خطد كبير فس التربية       
الوحس الع يم الكتاب والسنة فهاذض الشاريعة سااعت بكال ماا يصالح با  البشار 

سااتقاة منهااا تربيااة األبناااع باال المستمااا شاانونهم   ومااش تلااك األساااليب الم
بالقصة فالتربية بالقصة وتوصيل المعنى باإلحساهللا وتحقيق الهد  بالمثاال 

 مش أفضل األساليب وأكثراا نساحاآ وأنسعها نتيسة اش شاع هللا.
فنحش نسد بدش الموع ة بالقصة تكوش مانثرة وبليفاة فاس نفاهللا الطفال        
اا شاد انتبااض الطفال والتادثير اساتط يز سذابذا أسلوب متم كاش القاصوكلما 
وذلااك لمااا للقصااة مااش أثاار فااس نفااهللا قار هااا أو سااامعها  ولمااا تتميااز باا   فياا 

النفهللا البشرية مش ميل الى تتبا المواق  واألحداث روبة فس معرفة النهاية 
 التس تختم بها أي قصة  وذلك فس شوق ولهفة. 

الدقيقة تطرق الساما بشف   وتنفاذ فمّما ال شّك في  أّش القصة المحكمة      
ب القصصاس أسادى نفعااآ ولاذا كااش األسالو ويسر الى النفهللا البشرية بسهولة

فالقصة أمر محبب للنااهللا  وتتارك أثرااا فاس النفاوهللا والمعهاود  وأكثر فا دة

                                               

 121-111ص  1التصوير الفني في القرآن سيد قطب طبعة دارالمعارف بمصر  ط( 1) 
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لحكاية  ويصفس الى رواياة حتى فس حياة الطفولة أش يميل  الطفل الى سماا ا
 القصة.
نها فس مساالت التعلايم  اذض ال اارة       الفطرية ينبفس للمرّبيش أش يفيدوا م 

العااارة بطلاة وماش العااار بطاال   خاصة وأش اعالمنا أسارم عنادما سعال ماش
اُاُم  ُ ف ب هُاد 

ى هللا  د  يش  ا  لذلك البد أش يربط الولد بدنبياع هللا عز وسل: )أُول   ك  ال ذ 

ْض ( د  اْقت 
(3)

ة ( )ل ق دْ    وبرسول هللا    ان  س  ة  ح  ُساول  هللا   أُْساو  ااش  ل ُكاْم ف اس ر  ك 
(1)

 

 وتربيتهم على ما كاش علي  صحابة رسول هللا 
 اش التشاااب  بااااالكرام فااااالا             اش لااام تكونااااوا ماااثلهم فتشاااابهوا       

كثيااراآ مااا  والقصااة خياار وساايلة للوصااول الااى ذلااك ولهااذا كاااش النبااس       
د كاااش مااا يحكياا  وقاا عتبااارواالابقيش للع ااة ى أصااحاب  قصااص الساايقااص علاا

ماآ بقولا :  علاى مسااامعهم القصاة ومااا  ثاام يقاص  (كاااش فايمش قابلكم  )مقاد 
 انتهت الي . 

ل هُاااْم   لقاااد كااااش النباااس       اااص  ل ع  يتمثااال منهسااااآ ربانيااااآ )ف اْقُصاااص  اْلق ص 
) ُروش  ف ك  ت  ي 
(1)

  
ة والصادق  ألنهاا تهاد  الاى وتلك القصص كانت قصصاآ تتميز بالواقعي      

تربية النفوهللا وتهذيبها  وليهللا لمسرد التسلية واإلمتاا حياث كااش الصاحابة 
رضاااواش هللا علااايهم أسمعااايش يدخاااذوش ماااش كااال قصاااة الع اااة والعبااارة  كماااا 

ينفعاا  وينفااا مااش بعاادام فااس يخرسااوش منهااا باادرهللا تربااوي ساالوكس مسااتفاد 
فس دار الدنيا وا خرة. الداريش

(6)
 

 
 

 

 

                                               

91( األنعام 1)
13 األحزاب( 2)
314 ألعرا ( ا1)
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 تربية بالترغيب والترهيبال -4
 
آسلااة مقاباال مايعملاا  نعنااس بالترويااب كاال ماكاااش فياا  اوااراع ومتعااة         

  0اإلنساش مش الصالحات والبعد عش المحرمات  وذلك مش أسل هللا تعالى
وأمااا الترايااب فهااو التهديااد والوعااد بالعقوبااة مااش هللا تعااالى علااى أي         

 0مورات الشرعيةعمل محرم شرعا أو التهاوش بالمد
القاارآش  أساالوب تربااوي سمياال عنااى بفااالسما باايش الترويااب والتراياا        

ية على طاعة هللا والبعد عش ب  عناية فا قة وذلك تهذيب للنفهللا البشرالكريم 
"حجبيييي  النييييار بالشييييهوا  وحجبيييي  الجنيييية وكمااااا ورد بالحااااديث  معصاااايت 

أك بينب وبينها هذا ( بدل )حجب ( ورواية مسلم )حف متفق عليب بالم اره" 
الحجاب فإذا فعلب دخلها
(1)

  
  0وذلك ليتميز الصادق مش الكاذب       

يقول الغزالي: "إذا ظهير مين الصيبي خليق جمييلي وفعيل محميود فإنيب         
ينبغي أن ي رم عليب ويجازى عليب مما يفرح بب ويمدح أمام الناس لتشجيعب 

وإذا حييدث منييب مييا يخييالف ذلييكي علييى األخييالق ال ريميية واألفعييال الحميييدةي 
وستره الصبي واجتهد في إخفاءهي تغافل عنب المربي وتظاهر ب نيب ال يعيرف 
شيزاي عما فعل حتى ال يخجلبي فإن عاد ثانية إلى الخط  عوقب سيراي وبيين ليب 
نتيجيية خطزييبي وأرشييد إلييى الصييواب وحييذر ميين العييودة إلييى مثييل هييذا الخطيي ي 

 ناسخوفاي من أن يفتضح أمره بين ال
(1)

 

 

                                               

61ص  2نووك مؤسسة الرسالة  طللحافظ أبي ز ريا محي الدين الرياض الصالحين ( 1)
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 مزايا الترغيب والترهيب في كتاب الله
   

فااس التربيااة اإلسااالمية عمااا يساامون  فااس  ز الترويااب والتراياابا)يمتاا      
بميزات صادرة عش الطبيعة الربانية المواتية  التربية الفربية الثواب والعقاب

 وأام اذض المميزات اإلسالميةتتسم بها التربية  سلفطرة األنساش الت
  0على اإلقناا والبرااش القرآنس والنبوي ايبرالترويب والت يعتمد -3
يكوش الترويب والتراياب مصاحوبا بتصاور فناس را اا لنعايم السناة أو  -1

 0اضح يفهم  سميا الناهللاولعذاب سهنم بإسلوب 
وتربيااة العواطااا   االنفعااااالتيعتمااد التروياااب والترايااب علاااى اثااارة  -1

الشااااريعة  مقاصاااادالربانيااااة واااااذض التربيااااة الوسدانيااااة مقصااااد مااااش 
 0اإلسالمي 

والعواطاا   االنفعاااالتتعتمااد التربيااة بالترويااب والترايااب علااى ضاابط  -6
ك  والموازنة بينهما فال يطفى الخو  على الرساع يقول تعالى  ب  ت ا ش  ر 

ح ايم  { فُاور  ر  اُ  ل ف  ا ن  ق ااب  و  يُا اْلع  ار  ل س 
(3)

)لاو يعلاام  ويقاول رساول هللا  
العقوبااة ماااطما بسنتاا  أحااد ولااو يعلاام الكااافر  ماعنااد هللا مااش شالماانم

)   ماعناادهللا مااش الرحمااة ماااقنط مااش سنتاا  أحااد( رواض مساالم وقااال
رواض البخاري السنة أقرب الى أحدكم مش شراك نعل  والنار كذلك(

(1)
  

 

وفااس سااورة الرعااد لمااا تحاادث هللا تعااالى عااش الااذيش سعلااوا هلل شااركاع    
ت  م روب المنمش الموحد بالسناش فقاال رابهم مش عذاب الدنيا وا خرة ث

ااش  ااش  هللّا  م  ااا ل هُاام مِّ م  ااقُّ و  ة  أ ش  اُب ا خ اار  ااذ  ل ع  ا و  ْني  اااة  الاادُّ ي  اب  ف ااس اْلح  ااذ  ل هُااْم ع 
ت اقأ ااُر أُُكلُه اا 16و  اا األ ْنه  ْحت ه  اش ت  ي م  ْسار  قُاوش  ت  اد  اْلُمت  ة  ال ت س ُوع  ن  لُ اْلس  ث  { م 

لُّه   آ  م  و    اُرتد  يش  الن  اف ر  ُعْقب ى اْلك  ق وْا و  يش  ات  {19ا ت ْلك  ُعْقب ى ال ذ 
(1)

 
لتربية بالترويب والترايب أيضا فس اذض السورة الكريماة تضح معانس اوت
يش  عااش القااذ  بقولاا   فلمااا نهااى هللا تعااالى عبااادض -النااورسااورة  – ال ااذ  تو 

ادُْتوا  ات  ُثم  ل ْم ي  ن  ْرُموش  اْلُمْحص  ال  ي  ةآ و  ْلاد  اان يش  س  م  اع ف اْسل اُدوُاْم ث  اة  ُشاه د  ع  ب د ْرب 
ت اقُوش  أُْول   اك  ُااُم اْلف اس  اداآ و  ةآ أ ب  اد  اه  لُوا ل هُْم ش  ْقب  التراياب  كااش ااذا ااو { 6ت 

باألعراض ذكر بعداا الترويب بالتوباة واإلناباة كاس والتحذير مش الوقوا 

                                               

341األعرا ( 3)
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ل اك   ت يففر هللا لهم ويرحمهم فقاال سال فاس عاالض ْعاد  ذ  اش ب  ااُبوا م  يش  ت  ا ال  ال اذ 
ح ايم ت فُاور  ر    و 

أ ْصل ُحوا ف إ ش  هللا  أي تاابوا بعادما اقترفاوا الاذنب الع ايم  {9و 
 0ورحمت  واو قذ  المحصنات عنداا شملتهم مففرة هللا تعالى

 

وكذلك الحال يقال فاس ماش وقاا فاس زوستا  واتهمهاا بالبهتااش الع ايم       
ْرُماوش  ت اإلذش ل  بطلب حق  وذلاك بالمالعناة فقاال تعاالى  شمل يش  ي  ال اذ  تو 

اتأ  اد  ااه  اُا ش  ْم أ ْرب  ا  اد  ةُ أ ح  اد  ااه  اع ا ال  أ نفُُساهُْم ف ش  ُكاش ل هُااْم ُشاه د  ل اْم ي  هُاْم و  اس  أ ْزو 
ت ق يش  اد  ش  الص  ُ  ل م    ا ن 

 { 4ب اهلل 
  صاادق بماا رماااا با  ثام يوقفا  أي يحل  باهلل تعالى أربا مارات أنا     

هللا تعاالى بعااداا ويراباا  مااش البهتاااش والكااذب باادش اللعنااة سااو  تحاال باا  
ب يش  تفقال تعالى  اذ  ش  اْلك  اش  م  ل ْي   ا ش ك    ع 

ُة أ ش  ل ْعن ت  هللا  س  ام  اْلخ   { 1تو 
وكااذلك بالنساابة للماارأة اال أش الترايااب لهاااا اااو الفضااب باادل اللعناااة     
دْ ت ي  تو  ب يش  ااذ  اش  اْلك  اُ  ل م    ا ن 

اتأ ب ااهلل  اد  اه  اا  ش  ْشاه د  أ ْرب  اب  أ ْش ت  اذ  اا اْلع  ْنه  أُ ع  { 1ر 
ت ق يش  اد  ش  الص  اش  م  ا ا ش ك  ل ْيه    ع 

ب  هللا  ض  ة  أ ش  و  س  ام  اْلخ   {5و 
    

ا يكاوش مقروناا كما تتسلاى ع ماة القارآش فاس التروياب والتراياب لما       
الكريماة حياث يحادثنا هللا  ةنا أش نق  ماا ااذض ا يالوعالوخيمة بالعواقب 
فيقاول سال فاس  خطورة قذ  المحصنات الفافالت مش المنمناتتعالى عش 

ا  عاالض ْني  ُناوا ف ااس الاادُّ ااات  لُع  ن  ت  اْلُمْنم  اااف ال  ات  اْلف  ان  ْرُمااوش  اْلُمْحص  يش  ي  ت ا ش  ال ااذ 
يم   اب  ع    ذ  ل هُْم ع  ة  و  اْ خ ر   { 11تو 

ة فس الدنيا وا خرة وع م العقاب يوم القيامة نفسعل قذفهش سبب اللع      
سالوب القارآش الترباوي اذا المسلك المشيش بل لم يق  أ وذلك للتنفير مش

عنااد اااذا الحااد مااش التنفياار باال أخباار ساال فااس عااالض أش ألساانتكم وأيااديكم 
ْشااه ُد  توأرسلكاام اااس الشااااد األول علاايكم يااوم القيامااة فقااال تعااالى  ااْوم  ت  ي 

ت لُاوش  ْعم  ااُنوا ي  اا ك  أ ْرُسلُهُام ب م  ْم و  يه  أ ْيد  ُتهُْم و  ن  ْم أ ْلس  ل ْيه  كماا رباط ذلاك  { 16ع 
هُُم ة هلل تعالى وأن  او المطلا عليكم بلة المراقدبمس ين  ُ د  ُم هللا  فِّيه  ْوم   ذأ ُيو  تي 

قُّ ا   ُاو  اْلح 
ْعل ُموش  أ ش  هللا  ي  ق  و   {19ْلُمب يُشتاْلح 

 0بإذش هللا تعالى اذا البحثمثل اذ كثير وسو  يدتس معنا فس ثنايا و   
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 التربية بالعبادة -5
 

لديش اس عباد هللا تعالى بل اش هللا تعاالى لام ااش مش أساسيات اذا          
اإْل ناهللا  يخلق الخلق اال مش أسل عبادت  كما قال تعالى  ل ْقُت اْلس ش  و  ا خ  م   ت و 

ت ْعُبُدوش  ت94ا ال  ل ي  ُماوش  ياُد أ ش ُيْطع  اا أُر  م  ْزقأ و  اش رِّ اْنهُم مِّ يُد م  ا أُر  { ا ش  91{ م 
ت يُشت ة  اْلم  اُق ُذو اْلقُو  ز    ُاو  الر 

{91هللا 
(3)

 
 

ولم يطلب هللا تعالى مناا فاس ااذض الادنيا ساوى عبادتا  وطاعتا  بال         
ْأُماْر أ  وتكفال لناا بدرزاقناا  ْزقاااآ تو  لُك  ر 

ْساد  اا ال  ن  ل ْيه  ب ْر ع  اْصاط  ة  و  اال  ْال ااك  ب الص 
ى { ْقو  ُة ل لت  اق ب  اْلع  ْرُزقُك  و  ْحُش ن  ن 
(1)

 
         

لذا كاش حتما أش تشتمل العبادة على التربياة وبالفعال لماا نقا  ماا         
يتعلم اشتملت على دروهللا تربوية  اتلك العبادات والتس أمرنا بها نرى أنه

 0ل  درب  وتنير ل  طريق  تضئدروسا منها المرع المسلم 
 

 ة الــــــصــــــال
 

اس الاركش الثاانس ماش أركااش اإلساالم وااس عماود اإلساالم والفاصال       
بايش الماارع والكفار واإلسااالم وويرااا مااش تلاك الصاافات والتاس ذكاارت فااس 

 0كتب الحديث
دة مااش عبااادة الصااالة أم اااس والااذي يعنينااا مااااس الاادروهللا المسااتفا      

ركعات يركعها المرع المسلم بن ام العمل اليومس بمعنى كالروتيش الياومس 
     ؟اناك واية مش اذض الفريضةأش أم 
 :ولعلنا أش نذكر بعضا مش اذض الفوا د    
يكفس منها أنها صلة بيش العبد ورب  واس تقرب هلل تعالى لذا أقرب  -3       

رب  واو ساسدمايكوش العبد مش 
(1)

 

                                               

91-94الذاريات( 3)
 132( يه 2)
حاديث  3ط بياروت –لكتب العلمياة النووي  دار ا الديش حيىمألبس زكريا  صحيح مسلم شرا النووي (3)

 ( عش أبس اريرة166رقم)
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فهاذض أع ام صالة تكاوش بايش العباد  بمعنى أن  يندي فريضة عبادة الصالة
 وخالق 

أنهاا ترساا  فاس قلااب المسالم معنااى العبودياة هلل تعااالى أال تارى حااال -1   
األرض ويلاح بالادعاع  المسلم واو ساسد هلل تعالى يمعر سبينا  وأنفا  فاس

وانشاراا وكاذا فاس ساا ر  ةوطمدنينايرتل القارآش بكال اادوع أم كي  واو 
 0أعمال الصالة

اش  قال هللا تعالى  أنها دافا عش كل فحشاع ومنكر -1 ْنه ى ع  ة  ت  ال  ت ا ش  الص 
ُعوش  { ْصن  ا ت  ْعل ُم م  ُ ي  هللا  ُر و  ْكُر هللا   أ ْكب  ل ذ  ر  و  اْلُمنك  اع و  اْلف ْحش 
(3)

   
ستمعاوش تزرا فاس قلاوب المسالميش الوحادة اإلساالمية كيا  ال واام ي -6

مرة)السمعااة( وفااس العااام  األساابوافااس كاال يااوم خمااهللا ماارات وفااس 
مرتيش)العيديش( يندوش عماال مشاتركا الزياادة فاس وال نقصااش بال وال 

بياد هللا عتعال ألحد على أحد ولو كاش أميارا أو ونياا بال ااو عباد ماش 
تعااالى قاادم كااس يرضااس مااوالض ساال فااس عااالض كااس يحضااى بااالعتق مااش 

لس وال كبريااااع واش حااادث فهاااذا خلااال فاااس ذات النياااراش اذش فاااال تعاااا
 الشخص ولم يستفد مش عبادت 

اا  يعتبار اإلساالم: سااروسنى نادو شااعرة الهناد) تقول       أول األديااش مناديآ
مارات فاس  ومطبقآاا للديمقراطياة  وتبادأ ااذض الديمقراطياة فاس المساسد خماهللا

 لسنااب اويسااسد القااروي والملااك سنباا اليااوم الواحااد عناادما ينااادى للصااالة 
اعترافآا بدش هللا أكبر.. ما أداشنس او اذض الوحدة وير القابلة للتقسيم والتاس 

ا لآلخر مش كل رسل بشكل سعلت (تلقا س أخآ
(1) 

 
 

 ة اــــــ  زـــال
 
 تعالى على عبادض بدش ينخذ المال مش الفنس هللا اس عمل مالس أوسبها        

ويعطى الفقير
(1)

فهال يااترى ااس عقوباة    الماال بمقدار سزع يسير مش اذا  
 أم ماذا؟ على األونياع

                                               

 45( العنكبوت 1)
36للباحث  ص  ( مش كتاب تربيةالناش ة لحب الحبيب 1)
 –ألباس الفضال أحماد باش علاس باش حسار العساقالنس  دار الريااش  فتح الباري بشرا صاحيح البخااري( 1)

(3101لحديث ابش عباهللا برقم) (3القاارة  ط)
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اإلسااالمس المبنااس علااى الزكاااة اااو الااذي ثباات بالبرااااش  االقتصاااداش         
صالح  للبشرية واو ونى لها عش تعاطس الربا أو أي نوا آخر ويتضح ذلك 

 :منها ا د مش الزكاة والتس سو  نورد بعضبالفوا
 0أخي  المسلم الفقير وتلمس  وقت اإلخراجعط  المسلم الفنس على  -3
فيكفل للمستما حساب السارقة  لبسد حاسة الفقراع بمال يدتيهم بال مقا -1

ألش السارق مايقدم اال لحاسة للمال ولكش لما يكفل بالزكاة يستفنس عش 
  0السرقة

اس  عش  اع  ْابأ اْلُخز  ة  ْبش  و  ث  ار  ْعُت ح  م  ال دأ ق ال  س  ُد ْبُش خ  ْعب  ْعُت ي   م  ام  قُاولُ س 

ب س   قُاولُ  الن  ق ت    ف ي  اد  ُسلُ ب ص  س الر  ْمش  اش  ي  م  ل ْيُكْم ز  دْت س ع  ي  قُوا ف س  د  قُولُ ت ص  ي 
ا ة  ل س ف يه  اس  ْوم  ف ال  ح  ا اْلي  ْنك  ف د م  ا م  ا ب اأْل ْمهللا  لق ب ْلُته  ُسلُ ل ْو س ْ ت  ب ه  (الر 

(3)
  

ة على الزانية والسارق والفنسكذلك ما ورد فس حديث الصدقو
(1)

 
 0فكاش لهم كفافا عش المعصية

 

)فالحد الذي شرع  اإلسالم او وقاية للسماعاة العادلاة المصالحة ماش      
ضراوة عضو فيها يقابل عدالتها بال لم ويقابل اصالحها بالفساد(
(1)

  
 
وقباول  ربط الفنس بالثقة باهلل تعالى حيث ينفق مش مال  عش قناعاة    -1    

ة   هللا خير ل  وكما فاس حاديث دأش ماعنالعش شح وتقتير ألن  يعلم  ْيار  أ ب اس ُار 

   ب س قُاولُ  ) أ ش  الن  ش  ف ي  ال  ْناز  ااش  ي  ل ك  ااُد ف يا   ا ال  م  ب  ْومأ ُيْصاب ُح اْلع  ْش ي  ا م  ق ال  م 
قُولُ اْ خ   ي  ل فآا و  ا الل هُم  أ ْعط  ُمْنف قآا خ  ُدُام  ل فآاأ ح  ا ت  كآ (ُر الل هُم  أ ْعط  ُمْمس 

(6)
 

ل ف ة  قُلُوُبهُْم {مش مصار  الزكاة -9 اْلُمن  ت و 
(9)

 ساالمهم ولاوكاس يحساش ا  

يسلموش الحرصاا   مقصدض المال فقد كاش العرب فس عهد النبس كاش

يعطس عطاع مش اليخشى الفقر  على الديش بل ألش النبس
(4)

 
 

 

                                               

3116حديث رقم الباري  ( فتح3)

( عش أبس اريرة3113فتح الباري برقم)( 2)

64ص  3( خلق المسلم  محمد الفزالس  دار القرآش الكريم للطباعة ط1)
 3190برقم فتح الباري (6)

 61( التوب  5)
6119ما فس صحيح مسلم برقمك (6)
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لمسااالميش حتاااى تكاااوش الااادنيا فاااس أعيااانهم فماااا اش يسااالموا ويختلطاااوا با 
 0كالبعوضة

اهللاأ          اْش أ ن  ب ااس   ع  اد ل  الن  ُسااالآ س  اااضُ  أ ش  ر  ااضُ ا ي  ل ااْيش  ف د ْعط  ب  اْيش  س  اا ب  مآ ن  و 
اُ  الْ  خ  ا ي  اعآ م  ط  س ع  ا ل ُيْعط  دآ م    ا ش  ُمح 

هللا  ْي ق ْوم  أ ْسل ُموا ف و 
ُ  ف ق ال  أ  ف ْقر  ف د ت ى ق ْوم 

ُكاوش    ف ق ال  أ ن هللا   اى ي  ت  اا ُيْسال ُم ح  ا ف م  ْني  ياُد ا ال  الادُّ اا ُير  ُسالُ ل ُيْسال ُم م  ااش  الر  ا ْش ك 
ا ل ْيه  ا ع  م  ا و  ْني  ْش الدُّ ب  ا ل ْي   م  ُم أ ح  (اإْل ْسال 

(3)
  

 
ومثاال اااذض الاادروهللا نسااتطيا أش نقولهااا فااس الصاايام والااذي يحسااهللا     

 0المعدم وويراا مش الدروهللاالمسلم بدخي  
والحه معلم مش معالم الدروهللا التربوية والسهاد ذروة سنام اإلسالم او   

 0أصل التربية
ولوال خشية اإلطالة وأش البحاث اليعناس بهاذا وانماا ذكرناااا ماش بااب      

رد ماش أش العباادة شارعت كاس ينهال المسالم منهاا دروساا واإلشارة الى ما
   0لدروهللا والعبرلذكرنا مش تلك ا وعبرا
مش العبادات واش لم تكاش األركااش مثال  اساعت بعضالنور  وفس سورة     

 عبادة واض البصار ومشاروعية الازواج واألمار بالتحااكم الاى رساول هللا

0 
ساات ذاش بعضااا مااش ا داب اإلساالمية مثاال اإلكماا أش فااس اااذض الساورة      

حتارام الحقااوق مل  علاى دروهللا تربوياة ع يماة منهاا اوويارض كانات مشات
 وتن يم الزيارة وسو  يدتس معنا بإذش هللا تعالى الخاصة وآداب الزا ر

       

                                               

 6114صحيح مسلم بشرا النووي حديث رقم  (1)
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 التربية بالوقاية وسد الذريعة -6
 
 

حيااث أش  (سااد الذريعااة)الشااريعة اإلسااالمية واااو  واااذا أصاال فااس       
قوباة ترشاد ألساباب الوقاياة عالشريعة اإلسالمية قبل أش تحرم أو تدخاذ بال

عضااا مااش األمااور وذلااك ساادا للذريعااة الموصاالة الااى ماااحرم هللا وتمنااا ب
 0تعالى

وسادنا أش قاوم ناوا  وقبال مبعاث الحبياب  ولو رسعنا الى الوراع       
ُرش  والاذيش ذكاار هللا عانهم عبااادة األصانام   ااذ  ال  ت  ُكْم و  اات  ُرش  آل ه  اذ  ق ااالُوا ال  ت  تو 

ُعا ي  ُفوث  و  ال  ي  اعاآ و  ال  ُسو  ّداآ و  ْساراآ {و  ن  وق  و 
(3)

كااش ماش قابلهم علاى طاعاة  
فس ذكر صالحيهم وألسل عدم نسيانهم سعوا لهام  منهم وروبة   هللا تعالى

العصااور ومااوت مااش بقااس مااش الصااالحيش حسااش الاايهم ل وعلااى ماار يااتماث
 0الشيطاش عبادتهم

 

أي باااب مااش رورة الوقايااة قباال الوقااوا وسااد وذلااك ينب نااا علااى ضاا        
  0ة الموصلة الى معصية هللا تعالىأبواب الذريع

  

اااذا النااوا مااش أنااواا  -سااورة النااور -وفااس اااذض السااورة الكريمااة        
 0التربية

 

لاام يقاال وال تزنااوا باال  لمااا حاارم الزنااى فااس كتاباا  العزياازفاااهلل تعااالى        
اااش  كمااا فااس آيااة االسااراع ساااعت ا يااة بالوقايااة  ااُ  ك  ااى ا ن  ن  ُبااوْا الزِّ ْقر  ال  ت   تو 
ب يالآ { اع س  س  ةآ و  ف اح ش 
(1)

 0كم الى الزنىبندي عملوا عمال يت أي ال 
 

كال أحاد كاس ينساوا ماش الضامانات ل اوفس اذض السورة المباركة عادد       
وأمر بفض البصار  االست ذاشفمش ذلك شرا هللا تعالى  مش الوقوا بالزنى

علاى الازواج  كما أمر النساع بالحساب كس اليفتش الرساال وحاث هللا تعاالى
بهاااذض  لوأماار بااا  ومناااا البفاااع واشااااعة الفاااواح  فهااال مااش عاقااال عمااا

كااال وربااس اذش فااال بااد للماارع مااش الوقايااة  بااالمح ورالتوصاايات أش يقااا 
 0الهلكة شوالبعد عش مواطش الشب  كس ينسو م

                                               

23( نوح 1)

 32سراء( اإل2)
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يعاة أيضاا ن ام اقاماة الحادود كاس رساد الذ بكما أش هللا تعالى وماش باا        
نارى أنا  ال يقاام  ففاس حاّد الزناى ماثال  خريشالى أعراض يتطاول أناهللا عال

الحااد حتااى يشااهد أربااا شااهود واااذا تدكيااد علااى أش الشااريعة ساااعت بالسااتر 
هود أربعاة فهاو واشتراط الشهود األربعاة ياوحس أش ماش وساد يزناس ورأض شا

حتاى ال يفساد المستماا بفساورض وتسر ا  عليا  الحاد مساار بالمعصاية فقياام 
و كاااش قااد وقااا فااس فلاا وعلااى أعااراض الناااهللا فااس مستمعاا  حاادود هللا علااى 

 شهود ال يقام علي  الحد. ةثالث معصية ولم يشهد علي  سوى

 ذرا ا واذا بحد ذات  منهه تربوي سميللاذش فالشريعة مبنية على سد ا   
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 التربية باستشعار عظمة الله عز وجل -7

 
تعباد هللا كدنااك  حسااش)أشد فاس حاديث سبريال الطوياال تعريا  اإلور        

تراض فإش لم تكش تراض فإن  يراك(
(3)

 

وبهاااذا المبااادأ يكاااوش استشاااعار ع ماااة هللا تعاااالى فاااس كااال لح اااات        
اإلنساش وتعلق  بمراقبة هللا تعالى ل  واستشعارض اذا الشسع كس تكوش كل 

 تعاالى وقاد ورد فاس القارآش الكاريم ماش ااذا هللاتصرفات  نابعة مش مراقبة 
ع علاى تع ايم هللا تعاالى ومراقبتا  رسع الكثير وبهاذا يترباس الماوا الشنال

 0فس السر والعلش 
     

عااش نفساا  فيماا موضااا ماش كتاباا  باطالعاا   كماا أش هللا تعااالى أخبار       
فاس محكام  على عبادض وأش تصر  اذا الكوش بدمرض او سل فس عالض فقال

ا ف  التنزيل  ْعل ُم م    ي 
ر  أ ش  هللا  ش تأ ل ْم ت  ُكوُش م  ا ي  ا ف س اأْل ْرض  م  م  ات  و  او  م  س الس 

ل اك   اش ذ  اى م  ال  أ ْدن  ُساهُْم و  اد  اةأ ا ال  ُااو  س  ْمس  ال  خ  اب ُعهُْم و  ةأ ا ال  ُاو  ر  ث  ال  ى ث  ْسو  ن 
ْوم   لُوا ي  م  ا ع  ُ هُم ب م  بِّ اُنوا ُثم  ُين  ا ك  هُْم أ ْيش  م  ع  ر  ا ال  ُاو  م  ال  أ ْكث    و 

ة  ا ش  هللا  ام  اْلق ي 
ل يم  { ْسعأ ع  ب ُكلِّ ش 
(1)

  
ما أخبر سل وعال عش نفس  أن  مطلا حتى على مكنوناات الصادور ك      

ُدوُر { فقال تعالى  ا ُتْخف س الصُّ م  ْعُيش  و 
ة  اأْل  ا  ن  ْعل ُم خ  تي 

(1)
 

بال أخباار تعااالى أنا  مااامش شااسع فاس اااذض الاادنيا خفاس اال واااو مطلااا      
ب يشأ { علي   ابأ مُّ ت  اأْل ْرض  ا ال  ف س ك  اع و  م  ةأ ف س الس  ا  ب  ْش و  ا م  م  تو 

(6)
  

    

ااذا أش ع مت  كاس يستشاعر العباد  كما قرر هللا تعالى فس كتاب  الكريم       
فاايعلم علاام مناا  تعااالى الكااوش الع اايم واااذض اإلبااداعات الكونيااة المتناسااقة 

ل ق ُكاْم نفسها وانما ماش مبادا وقاادر اليقيش أنها ماساعت مش تلقاع  ُ خ  هللا  تو 
لُوش  { ْعم  ا ت  م  و 
(9)

 

                                               

عش عمر بش الخطاب 5( عند مسلم برقم 3)

 1المسادلة( 2)

19( غافر 3)

75( النمل 4)

96( ال افات 5)
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ثم ليتفكر اإلنساش بنفس  وبديا خلق هللا لإلنساش وأن  خلق  فس أتام        
اااش  خلقاااة وأحسااانها  ُكْم ف د ْحس  ر  اااو  ص  قِّ و  اأْل ْرض  ب ااااْلح  ات  و  او  ااام  ل اااق  الس  تخ 

يرُ  ص  ا ل ْي   اْلم  ُكْم و  ر  { ُصو 
(3)

 
ْلاُق كما أن  يرى اذا الكوش الفسايح وااو أع ام ماش خلاق البشار        تل خ 

ر  الن   ش  أ ْكث  ل ك  اهللا  و  ْلق  الن  ْش خ  ُر م  اأْل ْرض  أ ْكب  ات  و  او  م  ْعل ُموش  الس  {اهللا  ال  ي 
(1)

  
بودية المطلقة لخالق  واإلذعاش ل  عفما يتمالك العبد المسكيش سوى ال     

 0شرع وتطبيق 
   

وفااس اااذض السااورة الع يمااة الشااس الكثياار بالتااذكير بع مااة هللا تعااالى      
فتساد فاس  سلم بها السيما أش اذض السورة عنت بالتربية األساريةموربط ال

يم تتكثير مش ا يات التذكير بعلم هللا وحكمت   ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا   {31و 
ل يم تبعلم  وسمع  أو  يا  ع  م  ُ س  هللا   0ا يات وكذا فس سا ر {13تو 
كما أش هللا تعالى ذكر فس وسط السورة سملة مش ا يات تاذكر بع ماة      

 0هللا تعالى
 

اا         ْصاااب  اااا م  اةأ ف يه  ْشاااك  م  ض  ك  ااالُ ُناااور  ث  اأْل ْرض  م  ات  و  او  ااام  ُ ُناااوُر الس  ت هللا 
اب  ُدرِّ  ْوك  اا ك  ه  د ن  ُة ك  اس  س  ةأ الزُّ اس  اُا ف س ُزس  ْصب  اةأ اْلم  ك  ار  ب  ةأ مُّ ر  اس  اش ش  يٌّ ُيوق اُد م 

اار  نُّاور   ْساُ  ن  ْمس  ل اْو ل اْم ت  اسُع و  اا ُيض  ْيُته  ااُد ز  ك  ةأ ي  ْرب ي  ال  و  ةأ و  ْرق ي  ْيُتون ةأ ال  ش  ز 
ُ ب ُكالِّ 

هللا  ااهللا  و  اال  ل لن  ُ اأْل ْمث  ُب هللا  ْضار  ي  ااُع و  ش  ش ي  ض  م  ُ ل ُنور 
ي هللا  ْهد  ل ى ُنورأ ي   ع 

ل يم ت ْسعأ ع   { 19ش 
اااُبُ   توفااس آياااات أخااار        ْحس  اااةأ ي  ابأ ب ق يع  ااار  س  اااالُهُْم ك  ف ااُروا أ ْعم  يش  ك  ال اااذ  و 

  ُ اااب  ف اااضُ ح س  ضُ ف و  ناد    ع 
ااد  هللا  س  و  اْي اآ و  س ااْدضُ ش  اااعضُ ل اْم ي  ا س  اى ا ذ  ت  اااع ح  ْماآُش م  ال  

ت اب  يُا اْلح س  ر  ُ س 
هللا  اش ف ْوق ا   { أ ْو ك  ُ 15و  ْوج  مِّ اضُ م  ْفش  سٍّ ي  ْحرأ لُّسِّ اتأ ف س ب  لُم 

ااْد  ك  ضُ ل ااْم ي  اد  ج  ي  ا أ ْخاار  ْعااضأ ا ذ  ا ف اْوق  ب  ْعُضااه  ااات  ب  اب  ُ لُم  اح  ااش ف ْوق اا   س  اْوج  مِّ م 
ت ش نُّورأ ا ل ُ  م  ُ ل ُ  ُنوراآ ف م 

ل  هللا  ْسع  ش ل ْم ي  م  ا و  اا  ر    60ي 
ار  أ ش  هللا  ُح { أ ل ْم ت  ابِّ  ُيس 

  ُ ْسب يح  ت  ُ  و  ت  ال  ل م  ص  اف اتأ ُكلٌّ ق ْد ع  ْيُر ص  الط  اأْل ْرض  و  ات  و  او  م  ش ف س الس  ل ُ  م 
ت لُااااوش  ْفع  ااااا ي  ل اااايم  ب م  ُ ع 

هللا  ا ل ااااى هللا   63و  اأْل ْرض  و  ات  و  او  اااام  هلل    ُمْلااااُك الس  { و 
يُرت ص    61اْلم 

ر  أ ش  هللا  امااآ { أ ل ْم ت  لُاُ  ُرك  ْسع  اُ  ُثام  ي  ْين  لِّاُ  ب  اباآ ُثام  ُين  اح  ُيْزس س س 
دأ  ار  اش ب  اا م  االأ ف يه  اش س ب  اع  م  ام  اش  الس  لُ م  زِّ ُين  ل    و  ْش خ ال  ْخُرُج م  ْدق  ي  ى اْلو  ر  ف ت 
بُ  ااْذا  ْرق اا   ي  ا ب  اان  اااُد س  ك  اااُع ي  ش  ااش ي  ااش م  فُُ  ع  ْصاار  ي  اااُع و  ش  ااش ي  اايُب ب اا   م   ف ُيص 

                                               

3( التغابن 1)

57( غافر2)
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ت ااااار  ْبص 
ُْول ااااس 61ب اأْل  ةآ ألِّ ْباااار  ل ااااك  ل ع  ااااار  ا ش  ف ااااس ذ  ه  الن  ُ الل ْياااال  و 

{ ُيق لِّااااُب هللا 
ت اار  ْبص 

ْطن اا   66اأْل  ل اى ب  ااس ع  ْمش  اش ي  اْنهُم م  اااع ف م  اش م  اةأ م  اب  ل اق  ُكاال  د  ُ خ  هللا  { و 
مْ  اش ي  اْنهُم م  م  ْسل ْيش  و  ل ى ر  س ع  ْمش  ش ي  ْنهُم م  م  اا و  ُ م  ْخلُاُق هللا  ااأ ي  ْرب 

ل اى أ  اس ع  ش 
ت ير  ْسعأ ق د  ل ى ُكلِّ ش    ع 

اُع ا ش  هللا  ش  ي 69ي  ْهاد  ُ ي  هللا  ااتأ و  ن  يِّ ب  اتأ مُّ ا آي  ْلن  { ل ق ْد أ نز 
ت ق يمأ ْست  اطأ مُّ ر  اُع ا ل ى ص  ش  ش ي   {64م 

     

ال نرباس واذا كل  تاذكير بع ماة الخاالق سال وعاال فبعاد ااذض الع ماة أ     
 والخو  مش بطش  ووضب أنفسنا على طاعت  وامتثال أمرض 

 واذا ماخلوت الدار يوما فال        تقل خلوت ولكش قل علس رقيب      
 هللا يففل طرفة          وال أش ماتخفي  عن  يفيب شوال تحسب      
       

لذا حفت السنة بالمكارض والنار بالشهوات       
0(3)

  
أكاارض نفساا  والزمهااا طاعااة هللا تعااالى وصاابر علااى طاعااة هللا نااال  فماش       

 0الفوز والرضى
 

يحكس لنا بعض األصحاب أش أحد الطلبة المسالميش يادرهللا فاس الفارب       
ولماا اساتيق  لصاالة الفسار فاس شادة البارد وتوضاد للصاالة الح تا  سايدة 

قبال منا  أش ينسال العباادة الاى طلاوا الشامهللا أو  تمسنة نصرانية وطلبا
الناوم قاال لهاا المسالم ولكنهاا التقباال مناس قالات لا  وهللا انهاا ارادة تكساار 

 0الحديد
المسالم  قااا اذا الرسلسالمية استة ولكش بن رنا تربية اا ارادابن ر         

  0مش مراقبت  لرب  تعالى

سِّ  وفاااس الحياااث         ة  اأْل ْسااال م  ْياااد  اااْش ُبر  ب اااسِّ   ع  اااْش الن  اااْر ) ق اااال    ع  شِّ ب 
ة   ام  ْوم  اْلق ي  امِّ ي  اس د  ب النُّور  الت  س  ل م  ا ل ى اْلم  ا  يش  ف س ال ُّ ش  (اْلم 

(1)
 

 
 
 

                                               

( سبم تخريجه1)

اح يح  ُمْسان   (101( رواض الترمذي برقم)1) ْرفُوا  ُااو  ص  ْس   م  ا اْلو  ذ  ْش ا  يب  م  ر  يث  و  د  ا ح  ذ  ى ا  يس  د  ق ال  أ بُو ع 
ب سِّ  اب  الن  ْوقُو   ا ل ى أ ْصح  م  ب سِّ  و  ْد ا ل ى الن  ل ْم يُْسن   و 
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 نماذج تطبيقية ألثر التربية اإلسالمية  -ب

 
مضى اتضح لنا شسع مش التربية بالقرآش الكريم وعلناا أش ناذكر  وفيما       

ية مقارنااة بالتربيااة اإلعالميااة نماااذج مااش التطبيااق الفااوري للتربيااة اإلسااالم
  صافية تخا  هللا تعالى وتتقيالخالية عش عقيدة 

 فااس المساالميش الممزوسااة بالهاادي اإللهااس لقااد أثاارت التربيااة اإلسااالمية     
ومااا يحدثاا  فااس  اق طعاام اإليماااشذتاادثيراآ مااا كاااش أحااد يتوقااا حدوثاا   اال مااش 

حاب ساالوك أصااولعاال أقاارب شااااد وأع ماا  ماسااطرض النفااوهللا مااش تفيياار  

 هللا تعالى وطاعة لرسول هللا  وامر مش امتثال أل رسول هللا 
 

 :المثال األول
 

ماازالوا يشااربوش  كااش كثيار ماش أصاحاب رساول هللا روي أنا  فقاد         
الخمر فس المدينة  قبل أش ينزل تحريمها صريحاآ فس كتاب هللا وسانة رساول  

 ساارعة الراواب فاس رضاا هللا بهاا مفلما نزل تحريمهاا ساارعوا الاى استنا
 0تعالى
الذي فس يدض الكدهللا لم يرفعها الى في   والاذي قاد أخاذ سرعاة فاس فما         

لم يستسغ انزالها الى سوف   بل مّسها مش فورض  والذي قد شرب منهاا شاي اآ 
حاول أش يستقيئ  ليطهار سوفا  ماش الارسهللا الاذي حرما  هللا  وسارت ساكك 

أارقواااا مااش دنانهااا  حتااى ال يبقااى شااسع منهااا أمااام  المدينااة بااالخمور التااس
 أعينهم.

كما روى أنهللا بش مالك  رضاس هللا عنا  قاال:  كنات سااقس القاوم ياوم        
حرمت الخمر  فس بيت أبس طلحة  وما شرابهم اال الفصي 
(3)

والبسر والتمر  
خمر قد فقال: اخرج فان ر  فخرست فإذا منادأ ينادي: أال اش الي فإذا منادأ يناد

حرمت  قال: فسرت فس سكك المديناة  فقاال لاس أباو طلحاة: اخارج فدارقهاا  
فهرقتها.. 
(1)

  

بتحااريم الخماار  فيساارا الناااهللا   رساال واحااد ينااادي باادمر رسااول هللا       
) أاارق ااذض  كما ورد فاس بعاض رواياات أناهللا –ب   بإاراق القالل المملوعة

لكثرتها  ولم يترّددوا فاس ذلاك  فس شوارا المدينة حتى تسري فيها – القالل(

                                               

( خليط مش البسر والرطب أو مش أحداما ينبذ فس الماع ويشرب3)

(1/3910( ومسلم )161-4/163البخاري )( 2)
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ما ما عر  مش صعوبة اقالا شاربس الخمر عنها  ثم لم يراسعواا بعاد ذلاك 
وال ساادلوا عنهااا  ولاام يكااش ذلااك لقااوة الساالطة الماديااة مااش المطاااردة  وفااتح 

أي القاوة  –السسوش والفرامات وويراا  وانما كااش بسابب التقاوى الربانياة 
اناا  امتثااال أماار هللا ورسااول  عااش رضااا  –هللا اإليمانيااة المفروسااة فااس النفااو

  واطم ناش.
 

 مثال للمقارنة
  

أش نااذّكر بقصااة اصاادار أكباار دولااة ماديااة فااس العصاار  –انااا  –وينبفااس       
الحديث  قانونا بح ار الخمار والعقااب عليهاا  وتسنياد ااذض الدولاة كال قواااا 

ها لمل هاا البشرية والمالية  ووسا ل اعالمها  وفاتح ساسونها علاى مصاراعي
يناااير عااام  34بالسناااة الااذيش لاام يسااتسيبوا لتطبيااق القااانوش الااذي صاادر فااس 

م  وسبق المنا حملة واساعة ماش التوعياة 3510م على أش ينفذ عام 3535
فس سميا وسا ل اإلعالم  وفاس المادارهللا والمصاانا  وصاار تادريهللا أضارار 

بتادا س والثاانوي الخمر سز اآ مش المواد الدراسية التس يدرسها الطلباة فاس اال
 والسامعة.

وبذلت سهود سبارة فس التوعية  حتى لقد سودت تساعة ماليايش صافحة       
تبيش أضرار الخمر الطبية  واالستماعية  واألخالقية  وبلفات تكاالي  الحملاة 

م  3510اإلعالميااة فااس ذلااك العااام فقااط خمسااة وسااتيش مليااوش دوالر )عااام 
الراآ( ولكش لم يكش يمضاس علاى اواالق مليوش دو 490قيمتها اليوم أكثر مش 

 الحانات ومصانا الخمر أيام قال ل اال وابتدأت تنتشر آال  الحانات السرية.. 
وفس وضوش أشهر قليلة زاد شاربو الخمر عّما كاانوا عليا  قبال المناا..      

 3511و 3510وقااّدم الااى المحاكمااة مالياايش األشااخاص.. وسااسش مااا باايش 
م نص  مليوش شخص  إلدانت هم بشرب الخمور واالتسار بها أو حيازتها  وقدِّ

الااى القضاااع فااس تلااك الفتاارة مسرمااوش عتاااة ارتكبااوا ساارا م مروعااة بساابب 
الخماار  وقااد أداناات المحاااكم الكثياار ماانهم  وحكماات علااى مااا تيش مااش عتاااة 
المساارميش بالقتاال...لسرا م متعلقااة بااالخمور  كمااا قاماات الحكومااة بمصااادرة 

السرية  وبلغ قيمة األموال المصاادرة عند اذ أربعما اة  أمالك ومصانا الخمر
 مليوش دوالر.

وأفلات كثيار منهاا ماش قبضاة  فقد انتشرت العصابات اإلسرامياةوما اذا      
 القانوش. تلك الدولة اس الحكومة األمريكية!

ومّما ذكرنا يبدوا أش الحكومات األمريكية المتعاقبة فس الواليات المتحادة      
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م  كاناات سااادة فااس تطبيااق 3511و  3510المنااا  واااس مااا باايش فااس فتاارة 
القانوش  فقد بذلت فس ذلك سهوداآ سبارة  ولكاش تلاك السهاود المضانية بااعت 
بالفشل  وصار مش المحتم على الحكومة األمريكية والكونفرهللا األمريكاس أش 
يعياادا الن اار فااس قاارار المنااا ذلااك  اذ وساادت الحكومااة األمريكيااة أش مالياايش 

إلقباال عليهاا مريكييش قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الردي اة  وزاد ااأل
 خاصة بيش الشباب.

وقااد انتشاارت احصااا يات مرعبااة عااش الوفيااات الناتسااة عااش شاارب تلااك      
م فقط الك مش استعمال تلك السموم الناقعة 3511الخمور الردي ة  ففس عام 

يلة ماش ساراع شاربها سبعة آال  وخمسما ة شخص  كما أصيب بدمراض وب
أحد عشر أل  شخص فس ذلاك العاام  وازدادت نسابة السارا م كلهاا ماش اتاك 
لألعراض  مش سرقة  وقتل  وتضاع  عدد المسرميش ثالثة أضعا  ما كاش 
علياااا  قباااال المنااااا  وصاااارا الكولونياااال موسااااى ر اااايهللا المسلااااهللا الااااوطنس 

يكييش يتعااطوش للسريمة... فس ذلك الوقت  بقول : اش واحداآ مش كل ثالثة أمر
 الخمر  واش السرا م قد ازدادت بنسبة ثالثما ة بالما ة عما كانت علي  قبل...

وبااذلك عااادت الواليااات المتحاادة الااى السااماا بصااناعة الخمااور وبيعهااا      
واالتسار بها واإلعالش عنها
(3)

 
 

ش هللا قد حرم الخمر واساتسابة أاال المديناة أ قارش بيش نداع رسل واحد      
هام لندا ا   واااراق ماا عنادام ماش الخماور حتاى سارت فاس ساكك المديناة  كل

ومش ثم لم يعودوا لشربها  وبيش ما سرى مش دولة ذات قوة وامكانات مادياة 
لتطبيق القانوش الذي حّرمت ب  الخمر قهراآ  ثم استسالمها لسمااير اإلسارام 

 0مة  بعد أحد عشر عاماآ مش الزمشوالشهوة العار
       
اش التربية اإلسالمية اس السبب فاس اساتسابة المسالميش لاداعس التحاريم      

 فس األول  والبعد عش هللا او السبب فس الثانس.
 

 المثال الثانس: 
 
 سرعة تنفيذ النساع المنمنات أمراش بالحساب.         
ان  مش الصعوبة بمكاش أش يتحول المرع ماش عاادة ألفهاا فتارة طويلاة         

                                               

 103-100ص:    1محمد بن علي البار  دار الكتب ط0الخمر بين الطب والفقه  د( 1)
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لا  لى عادة أخرى لم يدلفها  ولكش اإليماش والتربية اإلسالمية تسعمش حيات  ا
 مش عادت  األولى الى الثانية. -راضياآ مطم نا-يتحول بسرعة  

وااااذا ماااا حصااال ماااش النسااااع المنمناااات عنااادما علماااش أش هللا أماااراش        
بالحسااااب  فقاااد اساااتبطدش أش تعاااد كااال واحااادة مااانهش خمااااراآ لاااذلك  فشاااققش 

 رش بها.مروطهش واختم
يااارحم هللا نسااااع يث عا شاااة  رضاااس هللا عنهاااا  قالااات: كماااا فاااس حاااد       

ل لمااا ناازل  ش  {المهاااسرات األُو  ل ااى ُسُيااوب ه  ش  ع  ا  ْبش  ب ُخُماار  ْضاار  ْلي  ت و 
(3)

ا يااة   
 شققش مروطهش فاختمرش بها

(1)
 

 المثال الثالث: 

تعااالى  ولااو أدى سااهولة اثبااات السريمااة بااإقرار السااانس خوفاااآ مااش هللا       
 اقرارض الى حرمان  الحياة أو حرماش أقرب المقربيش الي .

 ونسوق لهذا المثال حديثيش:
 

 الحديث األول:
عااش أبااس ارياارة وزيااد بااش خالااد السهنااس رضااس هللا عنهمااا  قاااال: ساااع      

أعرابس  فقال يا رسول هللا  اقض بيننا بكتااب هللا. فقاام خصام  فقاال: صادق 
اب هللا فقاال األعراباس: اش ابناس كااش عسايفا علاى ااذا  فزناى اقض بينناا بكتا

بامرأتاا   فقااالوا لااس: علااى ابنااك الاارسم  ففااديت ابنااس مناا  بما ااة مااش الفاانم 
ووليدة  ثم سدلت أال العلام فقاالوا: انماا علاى ابناك سلاد ما اة وتفرياب عاام  

علياك  ألقضايش بينكماا بكتااب هللا أماا الوليادة والفانم فارد  : ) فقال النبس  
فاواد علاى  -لرسال  –وعلى ابنك سلد ما ة وتفريب عام  وأما أنات ياا أنايهللا 

اماارأة اااذا  فااإش اعترفاات فارسمهااا( ففاادا عليهااا أناايهللا فاعترفاات  فاادمر بهااا 

 فرسمت رسول هللا 
(1)

  
 
فيهااا  تدمال كيا  يسااعى ماش لا  عالقااة بالمعصاية  للعثاور علااى حكام هللا      

 باشاالستماا بدال العلم وسنالهم  وكيا  ي التصاالوتطبيق  على قريبت   مش 
ض الى مش ينفذ في  حكم هللا  ويقّر الزوج على امرأت  بالزنى  وفي  ما في  وأبا

مش العار وساوع السامعة عليا   وكيا  يعتار  العاصاس بمعصايت   واش كااش 
                                               

13لنورا (1)
4/31البخاري  (2)
(1/3116( ومسلم )1/16البخاري )( 3)



 512 من 68 صفحة

68 

فس اعتراف  مفارقة الحياة  كل ذلك للحرص على البعد عش سخط هللا  وطلاب 
ادفاا  األول فاس ااذض الحيااة  بساابب التربياة اإلساالمية التااس  رضااض الاذي ااو
 تدور كلها حول .

 
  الحديث الثانس:

  : أش اماارأة خرساات علااى عهااد رسااول هللا    عاش وا اال بااش حساار     
تريد الصالة فتلقااا رسل فتسللها
(3)

فقضى حاست  منها فصاحت  فانطلق ومر 
ا وكذا  فانطلقوا فدخاذوا الرسال عليها رسل  فقالت: اش ذاك الرسل فعل بس كذ

الذي  نت أن  وقا عليها  وأتواا فقالات: نعام ااو ااذا  فادتوا با  رساول هللا 

   فلما أمر ب  ليرسم  قام صاحبها الذي وقا عليها  فقال ياا رساول هللا أناا
صاحبها. فقال لها: )اذابس فقد وفار هللا لاك( وقاال للرسال قاوال حساناآ  وقاال 

لااو تابهااا أااال  لقااد تاااب توبااة) ليهااا: )ارسمااوض( وقااال:  للرساال الااذي وقااا ع
 المدينة لقبل منهم (

(1)
 

ام ويارض  وكااد يطباق العقااب علاى الماتهم        اش الرسل سنى واختفى  واتُّه 
واو الرسم الى الموت  ولو أراد السانس أش يستمر فس االختفااع لفعال  ولكاش 

م نفسا  للماوت  فكانات توباة خو  هللا ساق  سوقاآ إلنقاذ حياة باريع  وتقادي
 لو تابها أال المدينة لقبل هللا منهم.

 

 المثال الرابا:
 

كما فس ب  رفض اإلوراع واحتمال المكارض روبة فيما عند هللا وخوفاآ مش عقا 
اش رسال قاال: كا عاش أبيا  عاش سادض رضاس هللا عنهماا حديث عمرو بش شعيب

رى مش مكة حتى يادتس بهام سوكاش رسالآ يحمل األ يقال ل  مرثد بش أبس مرثد
قال: وكانت امرأة بفس بمكة  يقال لها عناق  وكانت صديقة ل   وان   المدينة

كااش وعااد رساال مااش أساارى مكااة يحملا   قااال: فس ات حتااى انتهيات الااى  اال 
حا ط مش حوا ط مكاة فاس ليلاة مقمارة  قاال: فسااعت عنااق  فدبصارت ساواد 

نااس فقالاات: مرثااد؟ فقلاات: مرثااد   لااس بسنااب الحااا ط  فلمااا انتهاات ال ااس  عرفت
فقالات: مرحبااا وأاااال  الاام فباات عناادنا الليلاة  قااال: قلاات: يااا عناااق حاارم هللا 

 الزنا  قالت: يا أال الخيام اذا الرسل يحمل أسراكم. 
                                               

 معهاوشيها وسا( 3)
 –ألبي داود سليمان بون األشوعث السجسوتاني  دار الحوديث للطباعوة والنشور والتوزيوع  سنن أبي داود( 2)

 ( وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 4/56(    ورواه الترمذي )4/541)   (1بيروت ط )
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قال فتبعنس ثمانية وسلكت الخندمة
(3)

فانتهيت الى كه   فدخلت فساعوا حتى 
س وأعماام هللا عناس  قاال: ثام قاموا على رأسس  فبالوا فطل بولهم على رأس

رسعااوا ورسعاات الااى صاااحبس  فحملتاا  وكاااش رسااالآ ثقاايالآ حتااى انتهياات الااى 
اإلذخر  ففككت عن  أكبال   فسعلت أحمل  ويعيننس حتى قدمت المدينة  فدتيت 

فلام   فقلت يا رساول هللا أنكاح عناقااآ؟ فدمساك رساول هللا    رسول هللا  
ااُة ال  تالز  يارد علاس شاي ا حتاى نزلات  ان ي  الز  ةآ و  ك  ْو ُمْشار 

اةآ أ  ان ي  ُح اال  ز  انك  ان اس ال  ي 

ن يش  { ل ى اْلُمْنم  ل ك  ع  م  ذ  ُحرِّ ك  و  ْو ُمْشر 
اشأ أ  ا ا ال  ز  ُحه  نك  :  فقال رساول هللا    ي 

الزاناس ال يانكح اال زانياة أو مشاركة والزانياة ال ينكحهاا اال زاش أو ))يا مرثد 
 نكحهافال ت ( مشرك(

(1)
  

ايماُنااا  وتربيتااا  اإلساااالمية علاااى انقااااذ اخوانااا    لقاااد حمااال مرثاااداآ      
المساالميش مااش األساار وتاادمينهم  فكاااش يقطااا المسااافات الطويلااة باايش مكااة 
والمدينااة ذاابااا وايابااا  يحماال األسااير واااو مكباال بااالقيود  حتااى يخرساا  مااش 

 سلميش بالمدينة.مكة  فيفك قيودض ويعين  حتى يصل مدمن  بيش اخوان  الم
وسد مرثد تلك البفس التس كااش لا  معهاا عالقاة فاس الساالياة  وااو فاس وقات 
حاارج يخااا  علااى نفساا  مااش أش يكتشاا  مااش قباال قااري   الااذيش كاااش يدخااذ 
أسراام خفية مانهم  فدعتا  تلاك البفاس الاى الارواا معهاا والنازول فاس بيتهاا 

لاك العالقاة الساي ة  واو يتدساهللا  فلام يتاردد فاس أش ياذكر لهاا حكام هللا فاس ت
وااو يعارض باذلك نفسا  للخطار  ألنهاا كانات  كماا يبادوا ماش ساياق الحاديث 
تعر  حمل  األسرى  واو يعلم أنها ستنلب علي  اش لم يساتسب لهاا  ولاذلك 
 صاحت بالناهللا محرشة علي   فتبعوض.. ونّساض هللا منهم  فرسا لتنفيذ أمرض.

فاس الازواج ماش عنااق أنا  كااش  والذي ي هر مش است ذاش مرثاد النباس     
يحبها  وكانت نفس  البشرية تتوق اليها  ولكن  صبر عنهاا رافضااآ اإلواراع  
 ومتحمالآ األخطار فس ذات هللا عز وسل  وتلك اس التربية اإلسالمية الع يمة.

ويشااب  ذلااك رفااض العبيااد الضااعفاع  أواماار السااادة األقوياااع التااس فيهااا     
اااذا ألشااد  ألش للساايد ساالطة علااى عباادض  والعبااد  معصااية هللا تعااالى  باال اش

 مضطر الى مخالطة سيدض والبقاع عندض متعرضاآ ألذاض كل حيش.
كما فس قصاة عباد هللا باش أباّس باش سالول ماا ساريتا   ومحاولتا  اكرااهاا    

علاى البفااع  ورفضاها أمارض: عاش ساابر باش عباد هللا رضاس هللا عنهماا  قاال: 
سالول يقاول لسارياة لا : اذاباس فابفيناا شاي اآ  قاال:  كاش عبد هللا بش أبّس اباش

                                               

ش سبال مكةسبل م (3) 

 ( 9/111( والترمذي )1/961أبو داود ) (1) 
(4/96)  1سنش النسا س أحمد بش شعيب النسا س دار احياع التراث العربس ط
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وال تكراوا فتياتكم على البفاع اش أردش تحصناآ لتبتفوا ))فدنزل هللا عّز وسلّ: 
 (عرض الحياة الدنيا ومش يكراهش فإش هللا مش بعد اكرااهش وفور  رحيم(

ال لهاا وفس رواية: اش سارية لعبد هللا بش أبّس يقال لها مسيكة  وأخرى يق    

فادنزل هللا عاز   أميمة  كاش يريداما على الزنا  فشكتا ذلك الى رساول هللا 
(وفور رحيم)الى قول ( وال تكراوا فتياتكم على البفاع())وسل: 

(3)
  

يحاول المسرموش نشر اإلسارام بكال الوساا ل المتاحاة لهام  كماا أراد اباش     
سالمية تق  لهم بالمرصاد  أبّس ذلك لسواري   ألن  يملكهش  ولكش التربية اإل

 فيق  الضعي  طْبعاآ  القوي ايماناآ  ضد روبة القوي طبعاآ الضعي  ايماناآ.
ولو أش المسلميش فس كل زماش ُربُّوا اذض التربية اإليمانية  لماا قادر دعااة     

 الفساد وناشروض  واش كانوا أقوياع  أش يشيعوا فيهم الفاحشة والمنكر.
ميش والمنحليش ومحباس الفاحشاة  أش يرباوا علاى اإليمااش ولو أتيح للمسر    

 بالتربية اإلسالمية لتابوا الى هللا ورفضوا كل فحشاع ومنكر.
 

 المثال الخامهللا: 

ماا أكلا  عنادما علام أنا  ماش  ومش أمثلت  تقيان أباس بكار الورا العالس     
 كسب حرام.

خرج لا  الخاراج  عش عا شة رضس هللا عنها  قالت: كاش ألبس بكر والم ي    
وكاش أبو بكر يدكل مش خراس   فساع يوماآ بشسع فدكل من  أبو بكر  فقال لا  
الفالم: تدري ما اذا؟ فقال أبو بكار: وماا ااو؟ قاال: كنات تكهنات إلنسااش فاس 
السااليااة ومااا أحسااش الكهانااة اال أنااس خدعتاا   فلقينااس فدعطااانس بااذلك  فهااذا 

 قاع كل شسع فس بطن الذي اختلفا من   فددخل أبو بكر يدض ف
(1)

  
تدمل صنيا أبس بكر اذا  أكل لقمة مش سعس والما   وااو ساا ا قبال أش      

يسدل عش مصدر الكسب  وال اار مش األثر أن  كاش مش عادت  أش يسادل قبال 
أش يدكل احتياطاآ  فلّما أخبرض الفالم بسبب كسب  وعر  أن  ويار مشاروا لام 

الخبيثااة بدماا   فاسااتقاع ليخرسهااا ومااا  يطااق أش يخااتلط وااذانض بتلااك اللقمااة
اختلطت ب  فس بطن   وما كاش رضس هللا عن  مكلفاآ أش يفعل ذلاك  وقاد أكلهاا 

ية اإلساالمية التاس تلّقاااا علاى علم أنها مش كسب خبيث  ولكش التربدوش أش ي

  ألايهللا كااش يكفاس  اس التس أوصلت  الى ذلاك الاورا العاالس يد رسول هللا 

ساتففر هللا ويتاوب اليا  ويادا ماا بقاس ماش ذلاك الكساب ويار أش ي أبا بكار 

                                               

 1110/ 1مسلم  (3)
6/114البخاري  (1)
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 بلى ولكش الورا العالس لم يدع  يكتفس بذلك. المشروا؟ 
اااذا ولاايعلم أش تربيااة الفاارد بااالعلم النااافا والعماال الصااالح  لتسااتفرق كاال     

أوقااات حياتاا  بدصااول اإليماااش ومااا تفاارا عنهااا  وأصااول اإلسااالم ومااا تفاارا 
ول اإليماش وفروعا   وكال أصال ماش أصاول اإلساالم عنها  وكل أصل مش أص

وفروع   ل  أثرض الع يم على حيااة الفارد  اذا سااع با  علاى ماراد هللا وماراد 

يسعاال ذلااك الفاارد صااالحاآ مصاالحاآ  يحااب الصااالا والمصاالحيش    رسااول  
ويكرض الفساد والمفساديش  ويساعى قادر طاقتا  أش يازداد الصاالحوش صاالحاآ  

 ش عش فسادام ويكونوا ما الصالحيش.وأش يقلا المفسدو
ومااش تتبااا منهاااج حياااة المساالم الااذي شاارع  هللا تعااالى لاا  سااواع فيمااا      

يتعلق بصلت  برب  أم صلت  با خريش  وسد أن  ال يوسد للمسلم فارا  يرتكاب 
في  ما حرم هللا أو يترك ما أمر هللا ب .
(3)

  
سارة فااس اإلساالم ماش معاايش وينبثاق ن اام األقاال سايد قطاب رحماا  هللا :      

الفطارة وأصاال الخلقااة وقاعادة التكااويش األولااى لألحيااع سميعااا  وللمخلوقااات 
ومااش كاال شااسع خلقتااا )كافااة  تباادو اااذض الن اارة واضااحة فااس قولاا  تعااالى: 

زوسيش لعلكم تذكروش(
(1)

 
    
ثاام تتاادرج الن اارة اإلسااالمية لإلنساااش  فتااذكر الاانفهللا األولااى التااس كاااش       

يااا أيهااا النااهللا اتقااوا ربكاام )ساااش  ثاام الذرياة  ثاام البشاارية سمعااع: منهاا الزو
الذي خلقكم مش نفهللا واحادة  وخلاق منهاا زوسهاا  وباث منهماا رسااال كثيارا 

(ونساع  واتقوا هللا الذي تساعلوش ب  واألرحام  اش هللا كاش عليكم رقيبا
(1)

   
با ااال ياااا أيهاااا النااااهللا اناااا خلقنااااكم ماااش ذكااار وأنثاااى وسعلنااااكم شاااعوبا وق)

(لتعارفوا
(6)

  
    
واألساارة اااس المحضااش الطبيعااس الااذي يتااولى حمايااة الفااراخ الناشاا ة       

ورعايتهاااا  وتنمياااة أسسااااداا وأرواحهاااا  وفاااس  لااا  تتلقاااى مشااااعر الحاااب 
والرحمة والتكافل... والطفل اإلنساش او أطول األحياع طفولة  تمتاد طفولتا  

أش مرحلاة الطفولاة  ااس فتارة  أكثر مش أي طفل آخر لألحياع األخرى  وذلاك
 اعداد وتهين وتدريب  للدور المطلوب مش كل حس باقس حيات .

                                               

 42ص 1د/عبدهللا قادرك األهدل دار الف ر ط  أمن المجتمع اإلسالمي في أثر التربية اإلسالمية (1)

49ت ( الذاريا2)

1( النساء 3)
31سورة الحسرات ( 4)
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ولمااا كاناات و يفااة اإلنساااش اااس أكباار و يفااة  ودورض فااس األرض اااو      

أضخم دور  امتدت طفولتا  فتارة أطاول  ليحساش اعادادض وتدريبا  للمساتقبل  
سااة أي طفاال لحيااواش آخاار  مااش ثاام كاناات حاستاا  لمالزمااة أبوياا  أشااد مااش حا

وكانااات األسااارة المساااتقرة الهاد اااة  ألااازم للن اااام اإلنساااانس وألصاااق بفطااارة 
 اإلنساش تكوين  ودورض فس اذض الحياة.

     
وقاد أثبتات التساارب العلمياة أش أي سهااز آخار ويار األسارة  ال يعاوض       

 عنهااا  وال يقااوم مقامهااا  بااال ال يخلااو مااش أضااارار مفساادة  لتكااويش الطفااال
وتربيت .
(3)

  

  
 
وبهذا يتضح حرص اذا الديش على التربية الحقة المبنية على اعتقاد      

علاااى المحادة)سااامعنا وعصاااينا( وماااش ااااذا  وتنفياااذ )سااامعنا وأطعناااا( ال
ق عنى اإلسالم باألسرة أيما عناية بل سعل الزوج فيها او الراعاس لالمنط

 0واو المسنل يوم القيامة عش الرعية
       

قاال:  س حديث عبد هللا بش عمر رضس هللا عنهما  أش رسول هللا فف     
)أال كلكاام راا وكلكاام مساا ول عااش رعيتاا   فاإلمااام الااذي علااى الناااهللا راا 
واو مس ول عاش رعيتا   والرسال راا علاى أاال بيتا  وااو مسا ول عاش 
رعيت   والمرأة راعية على أال بيت زوسها وولدض  واس مس ولة عنهم  

علاااى ماااال سااايدض وااااو مسااا ول عنااا   أال فكلكااام راا  وعباااد الرسااال راا
ومس ول عش رعيت (
(1)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

235-2/234  1( في ظالل القرآن سود قطب دار الفكر ي1)

(1/3695( ومسلم )1/306البخاري ) (1)
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 القرآن وسعادة البشرية األول: المبحث 
 
 
اش مش أسال نعام هللا تعاالى علاى عباادض أش أنازل لهام ااذا القارآش الكاريم       

 0ليكوش معسزة للبشرية الى أش يرث هللا األرض ومش عليها
تلك السنوش لم ولاش يساتطا أحاد أش يزياد أو يانقص فاس ااذا  فعلى مدار      

  0 االقرآش شي
عالى لم يكل حف   ألحد مش خلق  بل او بذات  سال فاس عاالض لم ال وهللا ت      

اف ُ وش  ى)تكفل بحف   قال تعال ا ل ُ  ل ح  ا ن  ْكر  و  ا الذِّ ْلن  ز  ْحُش ن  ا ن  (ا ن 
(3)

  
ش علااى أش ياادتوا بمثلاا  ولااو كااااش اوقااد تحاادى هللا تعااالى اإلنااهللا والسااا      

ت  اإل نهللاُ بعضهم لبعض  هيرا ) ع  م  ا  قُل ل   ش  اْست  ذذ  ْثل  ا  دُْتوْا ب م  ل ى أ ش ي  اْلس شُّ ع  و 
ير ه  ْعُضهُْم ل ب ْعضأ    اش  ب  ل ْو ك  ْثل    و  دُْتوش  ب م  (اآ اْلقُْرآش  ال  ي 

(1)
 

قُولُاوش  تحداام هللا تعاالى أش يادتوا بعشار ساور مثلا  مفترياات)أم وبل         ي 
ْثل     رأ مِّ ْشر  ُسو  اضُ قُلْ ف دُْتوْا ب ع  ر  اش ُدوش  هللّا  اْفت  ْعُتم مِّ ط  اش  اْسات  اْدُعاوْا م  ااتأ و  ي  ر  ُمْفت 

ق يش   اد  (ا ش ُكنُتْم ص 
(1)

 
سالم لقاوة فما كاش بمقدور أحد أش يحاكس اذا الن م المعسز فمنهم مش أ       

لما سما سورة ط  الحسة كما كاش لعمر بش الخطاب 
(6)

وكذلك سبير باش   

لما سما سورة الطور مطعم 
(9)

)حياس منهم مش قال عداوتا  ماا بقيات و   
 0بش أخطب( تكبرا وعنادا

ت تنشاد أبياتاا سميلاة فقالاسامعت سارياة أعرابياة : حكى األصامعس قاال       
قاااول هللا تعاااالى يعاااد ااااذا فصاااحة ماااا  أو ت ماااا أفصااحك فقالاااهللالهااا قاتلاااك 

ل  ) ا خ ْفت  ع  ي   ف إ ذ  ع  ى أ ْش أ ْرض  ا ا ل ى أُمِّ ُموس  ْين  أ ْوح  اف س و  خ  ال  ت  مِّ و  ْي   ف د ْلق ي   ف س اْلي 
ل يش   ش  اْلُمْرس  لُوضُ م  اع  س  وضُ ا ل ْيك  و  ادُّ ا ر  ن س ا ن  ْحز  ال  ت  (و 

(4)
  

شخبريش وبشارتيش وفسما فس آية واحدة يش أمريش ونهيي       
(1)

  

        

                                               

5الحسر( 1)

88( اإلسراء 2)

13(  ود 3)

161ص 12( القريبي ج4)

193ص 6ابش كثير ج( 5)

7( الق ص 6)
193ص 31( القرطبس ج1)
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)القارآش  المتعبد بتالوتا  او كالم هللا المنّزل على محمد  القرآش الكريم     

كالم هللا من  بدأ بال كيفية قوالآ  وأنزل  على رسول  وحياآ  وصدق  المنمنوش 

على ذلك حقاآ  وأيقنوا أن  كالم هللا تعالى بالحقيقة ليهللا بمخلوق ككالم البرية 

فمش سمع  فزعم أن  كالم البشر فقد كفر(
(3)

 

 

لااى كاال آيااة مااش ويطلااق باالشااتراك اللف ااس علااى مسمااوا القاارآش  وع)      
(آيات 

(1)
  

 

القاارآش اااو دسااتور الاانفهللا اإلنسااانية واااو ماانهه تربيتهااا   وساابيل )           
نقا ها   وخير عالج ألدوا ها   وال تخلوا آية واحدة فاس  استقامتها   وطريق

واااذا الااذي يميااز القاارآش عااش سااا ر الكتااب  كتاااب هللا مااش توسياا  نفسااس  
 السماوية .

آش حريصاآ على تربية النفهللا اإلنسانية بما يصلح شادنها   كاش القر وقد      
القرآنس ة اإلنساش فس نفس    وكاش للمنهه فتكوش سعاد ويحف ها مش الزلل  

 .يداني  تميز فس تربية اذض النفهللا تميز ال
واش حرصنا على استخراج التوسيهات النفسية والتربوية  يات القرآش      

مش الدراسات النفسية والتربوياة المعاصارة نازيش  ال يعنس أننا سندخذ شي اآ   
هللا   بل يعنس أننا سندخذ مش كتاب هللا ما لم يعرف  أحاد حتاى ا ش    ب  كتاب

(اإلنساش   وبنيت  النفسية   ومداخل اذض البنية مش دواخل
(1)

 

 
لهدايااة البشاار  القاارآش الكااريم علاى رسااولنا محمااد تعااالى أناازل هللا وقاد     

مش ال لمات الى النور  فكاش نزول  حدثاآ سلالآ منذنا بمكانة النباس واخراسهم 
 .عند أال السماع واألرض 

اا  قاال تعاالى على شر  اذض األماة دليل فإنزال  األول فس ليلة القدر        تا ن 
اضُ ف س ل ْيل ة  اْلق ْدر  { ْلن  نز 

أ 
(6)

 

                                               

3/311اللسنة العلمية  1لعلس بش أبس العز الحنفس مكتبةالمعار  طاوية شرا العقيدة الطح( 3)

 20( ص21بيروت ط ) –لمناع خليل القطّان، مؤسسة الرسالة  مباحث في علوم القرآن (2)
  سمير شريف استيتيه0د  والتربوي فس الن م القرآنس ونهس  النفسس تفسير ( رياض القرآش1)

 10ص  1األردن ط –عالم الكتب الحديث 

1القدر  (4)
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 وش شااهر التنزياالكااكمااا اختااار هللا تعااالى شااهر رمضاااش المبااارك كااس ي       
 شااهر رمضااااش الاااذي أناازل فيااا  القااارآش اااادى للناااهللا وبيناااات ماااش الهااادى

 والفرقاش
(3)

  
وكمااا اختصاا  بااذلك فقااد ورد الحااديث بدناا  الشااهر الااذي قااال ابااش كثياار:       

كانت الكتب اإللهية تنزل في  على األنبياع 
(1)

. 
قال اإلماام أحماد باش حنبال     

 
ماولى بناس ااشام  رحما  هللا حادثنا أباو ساعيد 

يعناس اباش  –س الملايح عاش واثلاة حدثنا عمراش أباو العاوام عاش قتاادة عاش أبا
قاااال: أنزلااات صاااح  اباااراايم فاااس أول ليلاااة ماااش  أش رساااول هللا  -ساااقااأل

رمضاش  واإلنسيال لاثالث عشارة خلات ماش رمضااش وأنازل هللا القارآش ألرباا 
وعشريش خلت مش رمضاش.
(1)

  

الزبور واإلنسيل فنزل كال منهاا علاى النباس الاذي أما الصح  والتوراة و     

أنزل علي  سملة واحدة وأما القرآش فكاش نزول  األول سملاة واحادة الاى بيات 

الاذي أنازل فيا  شاهر رمضااش العزة مش سماع الدنيا  كما تدل علي  ا يات: 

…القرآش
(6)

   انا انزلناض فس ليلة مباركة
(9)

 

لا  الثاانس مفرقااآ علاى حساب الوقاا ا خالفاا لماا  أماا انزا قال فس االتقاش     
كاش معهوداآ عندام فس الكتب السابقة فقد أثار الضسة عند القوم حتى حملهم 
علااى المحاااّدة والمساااعلة حتااى  هاار لهاام الحااق فيمااا بعااد مااش أساارار الحكاام 

.حسب الوقا ا حتى أكمل هللا الديشاإللهية فس انزال  منسما على 
(4)

 
 

اااهللا  القاارو         آُش الكااريُم ناازل  ادايااةآ للناااهللا  كمااا قااذال تعااالى :تُااادىآ ل لن 

اتأ  ن  يِّ ب  { و  اْلفُْرق اش  ى و  ش  اْلهُد  م 
(1)

الباقيُة   فمش تمّساك  با     واو آيُة النبسِّ  
ل  سواع  الصراط    ش حاد  عنُ  ض  ي    وم  ش نزول   الى قيام  السااعة   ُاد  وذلك  م 

 . ماشأ ومكاش  فهو صالح  لكلِّ ز

 

ارأ فاس  وتْنزيلُ        لكالِّ ُمفسِّ
آيات   وربطها بواقا  الناهللا  وحياتهم ميازة  خاّصاة 

 0عصرض  

                                               

185البقرة  (5)

3/105ابش كثر( 1)

  4/107مسند اإلمام أحمد  ( 2)
 155( البقرة 3)

3( الدخان 4)

 1/116    اإلتقان في علوم القرآن( 5)

185البقرة  (6)
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والاذيش بلفة العرب    تعالى اذا الكتاب المسيد على النبس لقد أنزل هللا     
فس الضاللة   قد استولت على عقولهم العقا د الفاسدة واستحكمت فس نشدوا 

وا يتصافوش بحادة الاذاش وصافا   وما ااذا فقاد كاانات السي ة  عادنفوسهم ال
  0ة اللساش وملكت وعذوب

الكتااب المسيااد عبااارات ا لحقاا ق وماتفهالناااهللا  فلاذلك كاانوا مااش أقارب       
ويار  ومعرفتهم باللفة العربية ومادلوالتها اللفوياة تهم وبالوتهملفصاحوذلك 

وحاااا ال توسااد فاااس كالمهااام أنهاام أدركاااوا بحسااهم المراااا  أش لهاااذا الكااالم ر
وسلطانا ال تسد النفهللا أمام  اال أش تستسلم وتنقاد وعمقاا يصال الاى الفطارة 
اإلنسانية فيوق ها مش نومها ويصفيها مش كدراا فال تسد الفطرة مناصا عاش 

  0التسليم لما يوحى ب  اليها واالستسابة لندا  

رارة أنفسااهم وأحيانااا فلام يساادوا بادا مااش اإلقاارار بقاوة القاارآش ولااو بقا        
ولام يكاش أحاد ماش قاري  ينكار ااذا التادثير النفساس  يعلنواا بفطرتهم العربية

للقرآش ولذلك كانوا يتواصوش بالتصاامم عنا  واللفاو فيا  خشاية أش ينفاذ الاى 
 قلوبهم فتنسذب الي  والى عقولهم فتنقاد ل .

يش          ق ال  ال ذ  ا  واذا الذي ذكرض هللا عنهم فس قول  )و  اذ  ُعوا ل ه  ْسام  ف اُروا ال ت  ك 
) ْفل ُبوش  ل ُكْم ت  ْوا ف ي   ل ع  اْلف  اْلقُْرآش  و 
(3)

  

وما اذض المحااوالت المختلفاة إلطفااع ناورض واخفاات صاوت  فقاد تادلق        
ومزق بسطوع   لمات الساالية فما لبثت سزيارة العارب أش تحولات برمتهاا 

واااو أماار وريااب فااس  يش ساانةثااالث وعشاارالاى اإلسااالم  كاال ذلااك فااس  اار  
تاااري  الاادعوات وماااش درهللا تاااري  األماام وحركاااات اإلصااالا أدرك أش ااااذا 
التحول ليهللا مش مدلو  البشر بل دعوات المرسليش السابقيش لم يكش لها اذا 

 األثر فس األمم واش كانت مقترنة بمعسزات حسية 

  سانة الذي لبث فس قوما  ألا   والقرآش نفس  يقص علينا نبد نوا      
اال خمساايش عامااا يااادعوام الااى هللا ويخاااوفهم عقاباا  فماااا كاااش مااانهم اال أش 

 الذي شق  أعاروض آذانا صما ونبزوض باأللقاب ورموض بالسخرية وموسى
ل  البحر شقا فسازض ما بنس اسارا يل ماا كااد قوما  يساتقروش بعاد  هللا تعالى 

                                               

26( ف لق 1)
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ل ل ن  استياز البحر حتى قالوا ل   ى اْسع  ا ُموس  ا ل هُْم آل ه ة  {ت ي  م  ا ا ل ذهاآ ك 
(3)

ا ْذ    تو 
ةآ { ْهر    س 

ى هللا  ر  ت ى ن  ش  ل ك  ح  ْنم  ى ل ش نُّ ا ُموس  قُْلُتْم ي 
(1)

و ل يعاانس مانهم عنتاا   
طويال ما كل ا يات التس تتسلى لهم وبقوا فاس التيا  أربعايش عاماا حتاى نشاد 

واذا يدلنا على نقل أمة مش سيل آخر لم يتلوث بما تلوث ب  ذلك السيل العنيد 
طبيعتها فس سيل واحد ليهللا مش األمور المدلوفة وال يكوش اال بمدد ويبس ماش 

 .سبحان  وتعالى عزيز حكيم

فااس اااذض الماادة القصاايرة رب مااش حياااة السااليااة الااى اإلسااالم تحااول العاا      
تحااوال ساااذريا عميقاااا فقاااد انسااالخوا مااش كااال عقا ااادام والعباااادات واألخاااالق 

ات التس كانوا عليها  حتى ليحسبهم اإلنساش أنهام أنشا وا نشادة أخارى والعاد
بعد أش صفاام بنورض وطهرام بسارض ف هار كال مانهم وكدنماا ااو نساخة ماش 
ادايت   ولم يكت  أول ك القوم بنقلاتهم ااذض ماش الساالياة الاى اإلساالم وانماا 

اع األرض شعروا بع م المس ولية فس واسب الدعوة الى هللا فانطلقوا فس أرس
وكدش كل فرد منهم رسول الى أمة فما أسرا اذا التحول العسيب كيا  كاانوا 
باألمهللا القريب يحاولوش طمهللا نور اذض الدعوة واسكات صوتها والياوم اام 

ق وعار وياذللوش بهاا كال عقباة الذيش يرفعاوش لواعااا ويشاقوش بهاا كال طريا
 ك ود.

وا بهذا القرآش أيما عناية كما أش الصحب الكريم رضواش هللا عليهم اعتن      
وبعد وفات  وكذلك كل مش ساع بعدام مش التاابعيش أو  وذلك فس عهد النبس 
  0ام المسلم ا والعناية بهذا الكتاب المسيد اوتابعيهم الى يومنا اذ

وماااش م ااااار العناياااة باااالقرآش الكاااريم عناااد المسااالميش  أنهااام حااارروا )     
اذ  وسعلوا قواعد ال يثبت القارآش اال بهاا القراعات وفرقوا بيش المتواتر والش

 واس:
 اإلسناد المتصل للقراعة فس كل طبقة.  -أوالآ:
 موافقة القراعة لوس  نحوي. -ثانياآ:
 أش يحتملها الرسم العثمانس. -ثالثاآ:

                                               

311 األعرا ( 2)

5( البقرة 1)
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وكل قراعة التتوفر فيها اذض الشروط  فاعتبراا العلماع شاذة التسمى قرآنااآ  
 (1)(والتسوز القراعة بها

 

ومااش م اااار العنايااة بااالقرآش الكااريم عنااد اااذض األمااة  أناا  البااد فياا  مااش )        

شاافااا  وتلقاااض الصااحابة   مااش سبرياال  التلقااس مشااافهة  تلقاااض النبااس 
ثم تلقاض التابعوش األخيار مش الصحابة  كذلك  ثم  األثبات العدول مش النبس 

وصال اليناا وضاا طرياا كمااا تلقااض أتبااا التاابعيش ماش التاابعيش كااذلك  الاى أش 
أنزل  فالقراعة سنة متبعة ال مدخل للقياهللا فيها  واالعتماد فيها على التلقاى 

.(والتواتر
(1)

 
 

كماااا اعتناااوا بساااور القااارآش الكاااريم وآياتااا   وذكاااروا أش ترتياااب ا ياااات )    
(كما او ا ش  وأما ترتيب السور ففي  خال  بينهم توقيفس  مش النبس 

(1)
 

 والساناااب العااااطفس ماااش اإلنسااااشالكاااريم يقااادر الساناااب العقلاااس لقااارآش ا    
والاذي يتساذبا  سماال المبناى وسامو المعناى فاس آياات القارآش ال يملااك اال أش 
اااا   اااا م  ُساااول  ف اْكُتْبن  اااا الر  ْعن  ب  ات  ْلااات  و  اااا أ ْنز  اااا ب م  ن  اااا آم  ن  ب  يسااالم تساااليما ويقاااول )ر 

) يش  د  اا  الش 
(6)

  

واو كالم الخالق سبحان  الذي ال تخفى عن  خافية  -كريمفإش القرآش ال       
 -والذي يهب النفاوهللا القادرة علاى التصاور ويمانح األلسانة مواباة التصاوير

معنى  رزالبلفاع وأوفى داللة وأو ألسدر بدش يكوش أعلى طبقة مش كل بالوات
وأعمق أثرا وأسمى مقصادا وأرصاش لف اا ألنا  صاادر عاش العلايم بكال شاسع 

لى كل شسع ومش انا كاش القرآش الكريم يقادر فاس خطابا  لإلنسااش والقدير ع
 نب العقلس والسانب العاطفس من .السا

        

 

                                               

مراسعة وتحقياق علاس محماد  بش السزريبس الخير محمد بش محمد أل طيبة النشر فس القراعات العشر( 1)
11ص      3القاارة  ط –فى البابس الحلبس الطباا  مكتبة ومطبعة مصط

بمجموع  مدير مركز الدراسات القرآنيوة محمد عمر حويه0د نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به( 2)

 )نشره مطبوعة( الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

عطا  دار  ناسب السور ألبس الفضل عبد الرحمش السيوطس تحقيق/عبد القادر أحمدتناسق الدرر فس ت( 1)
61ص   1ط بيروت –الكتب العلمية 

53( آل عمران 4)
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د وصاف  هللا تعاالى بدوصاا  وقاقال الشي  ابش عثيمايش عليا  رحماة هللا)     
تدل على ع مت  وبركت  وتدثيرض وشامول    وأنا  حااكم علاى ماا قبلا   كثيرة 

( تعالىقال هللا  مش الكتب  ايم  اْلقُاْرآش  اْلع    اان س و  ث  اش  اْلم  اْبعاآ م  ااك  س  ْين  ل ق ْد آت  )و 
(3)

        
) س يد  اْلقُْرآش  اْلم  )و 
(1)

  

(وقال تعالى :  اب  ر  أُولُو اأْل ْلب  ك  ذ  ت  ل ي  ات    و  ُروا آي  ب  د  ك  ل ي  ار  اضُ ا ل ْيك  ُمب  ْلن  اب  أ ْنز  ت  )ك 
(1)

  

اااب  أ   ت  ا ك  ااذ  ا  ()و  ُمااوش  ل ُكااْم ُتْرح  قُااوا ل ع  ات  ب ُعوضُ و  ك  ف ااات  ااار  اااضُ ُمب  ْلن  ْنز 
(6)

ااُ  ل قُااْرآش    )ا ن 
يم ( ر  ك 
(9)

ُم (  ي ل ل ت س ا س  أ ْقو  ْهد  ا اْلقُْرآش  ي  ذ  )ا ش  ا 
(4)

  

اا ااعاآ ُمت ص  اش  ااُ  خ  أ ْيت  االأ ل ر  ب  ل اى س  ا اْلقُااْرآش  ع  ااذ  ااا ا  ْلن  ااْش وقاال تعااالى : )ل ااْو أ ْنز  عاآ م  دِّ
) ُروش  ف ك  ت  ل هُْم ي  اهللا  ل ع  ا ل لن  ُبه  ْضر  الُ ن  ت ْلك  اأْل ْمث  ة  هللا   و  ْشي  خ 
(1)

  

ُناوا  يش  آم  ا ال اذ  اناآ ف د م  ض  ا يم  ذ  ْتُ  ا  اد  ُكْم ز  قُولُ أ يُّ ْش ي  ْنهُْم م  ة  ف م  ل ْت ُسور  ا أُْنز  ا م  ا ذ  )و 
ُاْم ي   اناآ و  ْتهُْم ا يم  اد  ُروش  )ف ز  ْبش  ْتهُْم 316ْست  اد  ض  ف ز  ر  ْم م  يش  ف س قُلُوب ه  ا ال ذ  أ م  ( و 

اف ُروش) ُاْم ك  اُتوا و  م  ْم و  ه  ْسس  ْسساآ ا ل ى ر  (319ر 
(1)

  

   ) ل ااغ  ااْش ب  م  ُكْم ب اا   و  ر  ُْنااذ  ا اْلقُااْرآُش أل  ااذ  أُوح ااس  ا ل ااس  ا  ) و 
(5)

يش     اااف ر  ااا  اْلك  ااال ُتط 
)ف 

ْدُامْ  اا  س  ب يراآ( و  اداآ ك  ب    س ه 
(30)

  

ى  ُبْشار  اةآ و  ْحم  ر  ُاادىآ و  اْسعأ و  انااآ ل ُكالِّ ش  ااب  ت ْبي  ت  ل ْيك  اْلك  ا ع  ْلن  ز  ن  وقال تعالى : )و 
) يش  ل ْلُمْسل م 
(33)

 

 

                                               

11ر الحس( 1)
1( ق 2)

29( ص 3)
399 األنعام (4)

77الواقع   (5)

9( اإلسراء 6)

21( الق ر 7)

125-124( التوب  8)

19( األنعام 9)

52( الفرقان 11)

59( النحل 11)
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يْ  ُمه  ااب  و  ت  اش  اْلك  ْيا   م  د  اْيش  ي  اا ب  قاآ ل م  ادِّ قِّ ُمص  اب  ب ااْلح  ت  ا ا ل ْيك  اْلك  ْلن  أ ْنز  ل ْيا   )و  نااآ ع  م 
) ُ ل  هللا  ا أ ْنز  هُْم ب م  ْين  ف اْحُكْم ب 
(3)

   

الاى   والقرآش الكريم مصدر الشاريعة اإلساالمية التاس بعاث بهاا محماد     
ُكااوش   ض  ل ي  ْباد  ل ااى ع  ل  اْلفُْرق ااش  ع  ااز  ي ن  ك  ال اذ  ااار  ب  كافاة النااهللا   قااال هللا تعاالى : )ت 

يراآ( ذ  يش  ن  ال م  ل ْلع 
(1)

 

ااْم ا ل ااى  ه  بِّ ااور  ب ااإ ْذش  ر  ااات  ا ل ااى النُّ لُم  ااش  ال ُّ اااهللا  م  ج  الن  اااضُ ا ل ْيااك  ل ُتْخاار  ْلن  ْنز 
اااب  أ  ت  )ك 

( يد  م  يز  اْلح  ز  اط  اْلع  ر  ْيال  3ص  و  اا ف اس اأْل ْرض  و  م  ات  و  او  ام  ا ف س الس  ي ل ُ  م  (هللا   ال ذ 
يد( د  ابأ ش  ذ  ْش ع  يش  م  اف ر  ل ْلك 
(1)

  

ْش  وسنة النبس     مصدر تشريا أيضاآ كما قررض القرآش   قال هللا تعالى:)م 
ف ي ااآ( ْم ح  ل ْيه  اك  ع  ْلن  ا أ ْرس  ل ى ف م  و  ْش ت  م    و 

اا  هللا  ُسول  ف ق ْد أ ط  ا  الر  ُيط 
(6)

اْش     م  )و 
االالآ ُمب ينااآ( ل  ض  ُسول ُ  ف ق ْد ض  ر    و 

ي ْعص  هللا 
(9)

ااُكمُ   اا آت  م  اا  )و  م  ُساولُ ف ُخاُذوضُ و  الر 
هُوا( ْنُ  ف اْنت  اُكْم ع  ه  ن 
(4)

ْفف ْر ل ُكْم   ي  ُ و  ب ُعون س ُيْحب ْبُكُم هللا    ف ات 
)قُلْ ا ْش ُكْنُتْم ُتح بُّوش  هللا 

ح يم ( ر  فُور  ُ و  هللا  ُكْم و  ُذُنوب 
(1) (1)

  

وسها  الاى الفطارة والتادثيرات الاذي  نفعاالتاالالقرآش الكريم منزض عش و     
اإلنسانية فهاو يسماا فاس ثناياا عباراتا  بايش ماا يمتاا الاذوق ويراا  الحاهللا 
وبيش ما يفذي العقل ويرضس الضمير سواع كاش خطاب  فس األمار والنهاس أو 

 فس الوعد والوعيد أو فس القصص واألمثال أو فس الوع  والتذكير 

لخاااص منهاااا مايااادتس عسااااز نوقاااد ذكااار العلمااااع أوسهااااآ كثيااارة لإلااااذا )      
 -بإيساز:
ن ما   لكال ن ام معهاود فاس لسااش العارب ألشالن م الباديا المخاال   -3      

وماا ليهللا مش ن م الشعر فس شسع وكذلك قال رّب العزة الاذي تاولى ن ما   

                                               

61الما دة ( 1)
1( الفرقان 2)
1-3ابراايم ( 3)

81( النساء 4)
14األحزاب ( 5)
7( الق ر 6)

31( آل عمران 7)
60اصول فس التفسير ابش عثيميش  ص( 8)
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علمناض الشعر وماينبفس ل  
وفس صحيح مسلم أش أنيساآ أخاا أباس ذر قاال  (3) 

قلت: فماا يقاول  ى دينك يزعم أش هللا أرسل مكة عل: لقيت رسالآ ب ألبس ذر
الناهللا؟ قال: يقولوش شاعر كااش ساح ر  وكاش أنيهللا أحد الشعراع قال أنيهللا: 
لقااد ساامعت قااول الكهنااة فمااا اااو بقااولهم  ولقااد وضااعت قولاا  علااى أقااراع 

الشعر
(1)

فلام يلتا م علاى لسااش أحاد بعادي أنا  شاعر وهللا انا  لصاادق وانهام   
لكاذبوش
(1)

 
 لمخال  لسميا أساليب العرب.األسلوب ا -1
السزالة التس التصح مش مخلوق بحال  قال القرطبس -1

 
 

تدمل ذلك فاس ساورة ق والقارآش المسياد الاى آخرااا وقولا  سابحان  و     
 واألرض سميعاآ قبضت  يوم القياماة والساموات مطوياات بيمينا

(6)
الاى  

 االموش والتحسابش هللا واافالآ عماا يعمال الآخر السورة  وكذا قولا  
(9) 

الى آخر السورة قاال اباش الحصاار: فماش علام أش هللا سابحان  وتعاالى ااو 
الحااق علاام أش مثاال اااذض السزالااة التصااح فااس خطاااب وياارض  واليصااح مااش 

لمش الملاك الياومأع م ملوك الدنيا أش يقول  
(4)

ويرسال وال أش يقاول  
الصواعق فيصيب بها مش يشاع 

(1)
  

اليساتقل با  عرباس حتاى يقاا وسا   لتصر  فس لساش العارب علاىا -6
تفاق مش سميعهم على اصاابت  فاس وضاا كال كلماة وحار  منهم اإل
ْوضع .  م 

اإلخبار عش األمور التس تقدمت فس أول الدنيا الى وقت نزولا   ماش  -9
أّمس ما كاش يتلو مش قبلا  ماش كتااب واليخطا  بيمينا   ماا أنا  أخاذ 

ل  أاال الكتااب بما كاش ماش قصاص األنبيااع ماا أممهاا  وذكار ماساد
عناا   وتحاادوض باا  مااش قصااة أااال الكهاا   وشاادش موسااى والخضاار 

 عليهما السالم  وحال ذي القرنيش.
الوفااااع بالوعاااد المااادرك باااالحهللا فاااس العيااااش فاااس كااال ماااا وعاااد هللا  -4

سابحان   وينقسام الاى أخباارض المطلقاة كوعادض بنصار رساول  علياا  
بشارط  السالم  واخاراج الاذيش أخرساوض ماش وطنا  والاى وعاد مقياد

                                               

69( يس 1)

أقراع الشعر: أنواع  وطرق  وبحورض وأنحانض( 2)

 21015، أحمد رقم 3522، البخاري رقم 2473مسلم رقم  (3)

67( الزمر 4)

42( ابرا و  5)

16( غافر 6)

13( الرعد 7)
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حساب  ومش يتوكال علاى هللا فهاو كقول  
(3)

وماش يانمش وقولا   
باهلل يهد قلب 

(1)
  

اإلخبار عش المفيباات فاس المساتقبل التاس اليطلاا عليهاا اال باالوحس  -1
وعااد هللا نبياا  علياا  السااالم أناا  سااي هر ديناا  علااى  فمااش ذلااك مااا

ااو الاذي أرسال رساول  بالهادى ودياش الحاق األدياش بقول  تعاالى 
 هرض على الديش كل  لي

(1)
اذا أوازى  ففعل ذلك  وكاش أبو بكار  

فهم مااا وعاادام هللا فااس ا هااار ديناا  ليثقااوا بالنصااار   سيوشاا  عاار 
يفعل ذلك  فلم يزل الفتح يتوالى  وليستيقنوا بالنسح  وكاش عمر 

 شرقاآ وورباآ  براآ وبحراآ.
ناام فاس ما تضمن  القرآش الكاريم ماش العلام الاذي ااو قاوام سمياا األ -1

 الحالل والحرام وسا ر األحكام.
تضمن   ااراآ وباطنااآ ماش ويار اخاتال . قاال  التناسب فس سميا ما -5

ولو كاش مش عند وير هللا لوسدوا في  اختالفاآ كثيراآ تعالى 
(6)

  
الحكم الكثيرة التس لم تسر العادة بدش تصدر فس كثرتها وشرفها مش  -30

(آدمّس.
(9)

 
 
يكاش معسازة فحساب بال ااو اداياة للبشارية كماا قاال والقرآش الكريم لم )     

مُ تعالى) ي ل ل ت س ا س  أ ْقو  ا اْلقُْرآش  ي ْهد  ذذ  (ا ش  ا 
(4)

 
ولك أخس المسلم أختس المسالمة أش تعادوا وتحصاوا محاساش ااذا الكتااب      

المسياااد ولكاااش حسااابنا ماااش ذلاااك أش نقااا  ماااا معسزتااا  فاااس تحرياااك القلاااوب 
ُنوودوا ها) يش  آم  ا  شُّ اْلقُلُاوبُ ال ذ  ْطم  ْكر  هللّا  ت  ال  ب ذ 

ْكر  هللّا  أ  ْطم   شُّ قُلُوُبهُم ب ذ  ت  (ْا و 
(1)

 
قال مسااد وقتادة وويراما)بالقرآش(
(1)

 
ق اال  قاول هللا تعاالى )قال ابش القيم رحم  هللا فس كتاب  القيم الفوا اد عناد      و 

ُذوا ا   خ  س ات  بِّ ا ش  ق ْوم  ا ر  ُسولُ ي  ْهُسوراآ الر  ا اْلقُْرآش  م  (ذ 
(5)

 

                                               

3( الطالق 1)
33 التفابش( 2)
33( التوب  3)
11النساع( 4)

 12ص    حويه 0د   نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به( 5)

9( اإلسراء 6)

25( الرعد7)
9/139 القرطبس  (8)

31( الفرقان 9)
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 -واسر القرآش على مراتب خمهللا:
 اسر سماع  واإليماش ب   -1اسر العمل ب      -3 
 اسر تحكيم  والتحاكم الي  -1 
اسر االستشفاع ب  والتداوي(-9اسر تدبرض      -6 

(3)
 

)والقرآش الكريم تكمش فا دتا  بحساب منااك وروبتاك فاإش أردتا  النشاراا     
ُنااوْا ر وذااااب الهمااوم والفمااوم حصاال لااك مطلوبااك ومناااك )الصاادو يش  آم  ال ااذ 

ْطم   شُّ اْلقُلُوبُ  ْكر  هللّا  ت  ال  ب ذ 
ْكر  هللّا  أ  ْطم   شُّ قُلُوُبهُم ب ذ  ت  (و 

(1)
  

اش ب وصاوب )ومش بعد عن  حلت عليا  المصاا ب والبالياا ماش كال حاد     م  و 
ش  ُنق ااايِّضْ  ْحم  ْكااار  الااار  اااش ذ  ْعاااُ  ع  يش  ت ي  اناآ ف هُاااو  ل اااُ  ق ااار  اااْيط  هُاااْم 14ل اااُ  ش  ا ن  { و 

ُدوش   ْهت  هُم مُّ ُبوش  أ ن  ْحس  ي  ب يل  و  ش  الس  هُْم ع  ون  ُصدُّ (ل ي 
(1)

  
وقااال تعااالى) ومااش أعاارض عااش ذكااري فااإش لاا  معيشااة ضاانكا ونحشاارض يااوم 

 {319تقل ربس لما حشرتنس أعمى وقد كنت بصايرا  {316تالقيامة أعمى  
 لك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى(قال كذ

(6)
 

ااش  دواع مااش كاال داع وشاافاع مااش كاال بااالع ) -القاارآش -كمااا أناا       لُ م  اازِّ ُنن  و 
اراآ  س  يش  ا ال  خ  ال م  يُد ال   ز  ال  ي  ن يش  و   لِّْلُمْنم 

ة  ْحم  ر  ف اع و  ا ُاو  ش  (اْلقُْرآش  م 
(9)

  
ااوقال تعالى)      ا الن  ا أ يُّه  ااعي  اا ف اس هللُا ق اْد س  اف اع لِّم  ش  ُكاْم و  بِّ اش ر  اة  مِّ ْوع    ْتُكم م 

ن يش   اة  لِّْلُماْنم  ْحم  ر  ى و  ُاادآ اُدور  و  (الصُّ
(4)

ى وقاال تعالى)  ُناوا ُاادآ يش  آم  قُالْ ُااو  ل ل اذ 
ى مآ ْم ع  ل ْيه  ُاو  ع  ْقر  و  ْم و  ان ه  ُنوش  ف س آذ  يش  ال  ُيْنم  ال ذ  ف اع و  ش  (و 

(1)
 

وماااش اعسااااز القااارآش أناااك اذا قرأتااا  للهداياااة حصااال المطلاااوب وفااازت       
    بالمرووب 

لاذا فقاد تاادافعت األمام علاى اااذا الاديش بإعسااز القاارآش بال اش النفار مااش       

عند الشسرة واو يتلوض فزعوا مش بيان   الساش لما حضروا رسول الهدى 
اوبالوتا ) بااآ ف ق الُوا ا ن  س  ا قُْرآنااآ ع  ْعن  ام  ل ااش 3تا س  اا ب ا   و  ن  ْشاد  ف آم  ي ا ل اى الرُّ ْهااد  { ي 

داآ  ا أ ح  ن  بِّ ك  ب ر  (نُّْشر 
(1)

 

                                               

  52ص 2الدين أبي عبدهللا ابن قيم الجوزية دار الرشيد الرياض ط( الفوائد لإلمام شمس 1)

28( الرعد 2)
11-14الزخر  ( 3)
314-316ط  (4)

82(اإلسراء 5)

57(  يونس 6)

44( ف لق 7)

2-1( الجن 8)
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س  بل على الفور أصبحوا دعاة الى قومهم يبلفوام اذض الهداية )      ا قُض  ف ل م 
يش  ت ر  نذ  م مُّ ه  ل ْوا ا ل ى ق ْوم  ل  15و  ابااآ أُناز  ت  ا ك  ْعن  ام  اا س  اا ا ن  ن  ا ق ْوم  ْعاد   { ق الُوا ي  اش ب  م 

ق يمأ ت ْسات  ياقأ مُّ ر  ا ل اى ط  اقِّ و  ي ا ل اى اْلح  ْهاد  ْيا   ي  د  ْيش  ي  ا ب  قاآ لِّم  دِّ ى ُمص  اا 10ُموس  { ي 
ابأ  اذ  اْش ع  ُيس اْرُكم مِّ اش ُذُناوب ُكْم و  ْفف اْر ل ُكام مِّ ُناوا ب ا   ي  آم    و 

اس  هللا  اع  ا أ س يُباوا د  ن  ق ْوم 
ل يمأ 
(أ 

(3)
  

لدفا أذية الساش تسد أمارا عسباا فباالقرآش يحتارق السااش ولكش لما تقرأض      
ية رحم  هللا لماا كااش يقارأ فاس اذش ويصاب باألذى فهذا شي  اإلسالم ابش تيم

ُعااوش  المصروا) ااا ال  ُتْرس  ُكااْم ا ل ْين  أ ن  ثاااآ و  ب  اااُكْم ع  ل ْقن  ااا خ  م  ااْبُتْم أ ن  س  (أ ف ح 
(1)

يصااارخ  
 الساش ويقول بلى

الساش)وكااش يهودياا قبال اساالم ( لاو أقارأ علياك التاوراة ولما سدلت أحاد     
ال تتدلم؟ قال ال فقلت ولو قرأت عليك اإلنسيال تتادلم؟ قاال ال قلات واذا قارأت 
القرآش ال تتدلم؟ بكى ثم قال نعم قلت وااذا يادل علاى مااذا؟ قاال علاى ع ماة 

 القرآش
أنصااحكم وقااال لااس أحاادام )وكاااش متلبسااا برساال( قباال أش أخاارج أريااد أش      

  0بالقرآش السيما سورة البقرة فإنا معاشر السش ال نتحملهابنصيحة عليكم 
قاال ابااش القاايم قاادهللا هللا روحا  )اذا أردت االنتفاااا بااالقراش فاااسما قلبااك      

عند تالوت  وسماع  وألق سمعك واحضر حضور مش يخاطب  ب  مش تكلم ب  
تا ش  ف اس قاال تعاالى   سبحان  من  الي  فإن  خطاب منا  لاك علاى لسااش رساول
يد  { ه  ُاو  ش  ْما  و  اش  ل ُ  ق ْلب  أ ْو أ ْلق ى الس  ش ك  ى ل م  ْكر  ل ك  ل ذ  ذ 
(1)

 

وذلااك أش تمااام التاادثير لمااا كاااش موقوفااا علااى ماانثر مقااتض ومحاال قاباال      
وشرط لحصول األثر وانتفاع المانا الذي يمناا منا  تضامنت ا ياة بيااش ذلاك 

ين (كل  بدوسز لف  وأب
(6)

 
فبقدر تعلقك يا عبد هللا بهذا القرآش يكوش لك الشفاع بإذش هللا وحذار ماش      

التفريط في  والبعد عن (
(9)

  

اامعلقااآ علاى قولا  تعاالى: )  قاال اباش سريار: فاس مقدماة تفسايرض   اا أ يُّه   ي 

ا ف س ف اع  ل م  ش  ُكْم و  بِّ ْش ر  ة  م  ْوع    ْتُكْم م  اع  اهللُا ق ْد س  ة  الصُّ  الن  ْحم  ر  ى و  ُادآ ُدور  و 
ن يش   (  ل ْلُمااْنم 

(4)
شاافاعآ  يستشاافوش بمواع اا  مااش  )سعلاا  هللا للماانمنيش   

                                               

13-15األحقا ( 1)
339المنمنوش( 2)

37( ق 3)

3( الفوائد 4)
5مش كتاب وقاية اإلنساش للباحث مخطوط ص( 5)
57( يونس 6)
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خطراتاا   ساااوهللا الشاايطاش و  كفاايهم  األدواع العارضااة لصاادورام مااش و  في 
(ويفنيهم عش كل ما عداض مش المواع  ببياش آيات 

(3)
  

للمستمااا ينياار لهاام  فااالقرآش الكااريم اااو سااعادة للبشاارية كلهااا وحياااة      
سااعادة وال اناااع للبشاارية اال بالمحاف ااة  الهااد  فااالالطريااق ويساادد لهاام 

 اذا الكتاب المسيد سما فعلى 

فإش الحياة ما كتاب هللّا نعمة يادركها ماش أنعام هللا بهاا عليا   وماا أساعد )    
فااتدى بهدي  بعاد أش  -واذا شدش المسلم -اإلنساش اذا سعل اذا الكتاب امام 

وما أشد بنهللا الاذيش  المستما الذي يسما مثل اذا الفردوما أسعد  ر آيات تدب
حرمااوا أنفسااهم مااش ادايتاا  فخبطااوا فااس حياااتهم يمنااة ويساارة  وانتهااوا الااى 
ااالآ  يش  أ ْعم  ار  ْخس 

ُ ُكْم ب اأْل  بِّ لْ ُنن  ضياا أعمارام وضياا دنياام وآخرتهم: ت قُلْ ا 
اْعُيهُْم ف اس الْ  ل  س  يش  ض  ا * * ال ذ  اُنوش  ُصاْنعآ هُاْم ُيْحس  اُبوش  أ ن  ْحس  ُااْم ي  ا و  ْني  ااة  الادُّ ي  ح 

ااْوم   ااالُهُْم ف ااال  ُنق اايُم ل هُااْم ي  ااْت أ ْعم  ب ط  ل ق ا  اا   ف ح  ااْم و  ه  بِّ ااات  ر  ف ااُروا ب آي  يش  ك  أُول   ااك  ال ااذ 
ات   ف ُروا و  ا ك  ُم ب م  ن  ه  اُنُاْم س  ز  ل ك  س  ا * ذ  ْزنآ ة  و  ام  ا {اْلق ي  ُرُسال س ُااُزوآ اات س و  اُذوا آي   خ 

(1)
 
ما اذا الكتاب الكاريم  اذ يعاي   ىأكثر األوقات بركة تلك التس تقض واش     

اإلنساش ما كاالم ربا  عاز وسال  فايحهللا أنا  يناسيا  فيرتقاس مقاما   ويشاعر 
بالعناية اإللهية تحيط ب  وترعاض وتدخذ بيدض الى حيث سعادت  وفالح   سايما 

ل اذا الكتااب با  فاس السيال األول الاذي تلّقااض وفاس كال  واو يدرك ما فعل منزِّ
ش  التلقس والتزم التنفيذ. يحاهللا عند اذ ااذا األثار العمياق للقارآش فاس  سيل أْحس 
حياة الفرد واألمة متى أدركت عمش تتلقى وماذا عليها بعد التلقس. يق  علاى 

ة سعلاات أساارار اااذا الكتاااب الكااريم واااو يصااو  تلااك النفااوهللا صااياوة سديااد
ا ومسموعة -منهم  نماذج فريدة متميزة فس تاري  البشرية الطويل. -أفرادآ

ثم يدرك مش يعي  ما كتاب هللا عمق الخطر فاس دعااوى الاذيش يطاالبوش     
ااا وكتابااة  ولااو حاااولوا التسااتر وراع مااا يطرحوناا  مااش  بنشاار العاميااة تكلمآ

ش تقطاا صالة األماة صعوبة النحو العربس وامال    تلك الدعاوى التاس ترياد أ
  بكتاب ربها عز وسل فتنسل  عش مصدر الهداية لُتفرق فس التي  والضياا.

                                               

مطبعاة مصاطفى ألبس سعفر محمد بش سرير الطبري شركة مكتباة و ساما البياش عش تدويل آي القرآش( 1)
(3/41)  1القاارة ط  –الحلبس 

116-113( الكهف 2)
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ا  عز وسل الذي تكفل بحف  كتاب  ولكش هللا     ا ن  ْكر  و  ا الذِّ ْلن  ز  ْحُش ن  ا ن  قال: ت ا ن 
اف ُ وش  { ل ُ  ل ح 
(3)

  

ل  ب    * ا ش   ْعس  ك  ل ت  ان  ْك ب    ل س  رِّ ب ْا ت ال  ُتح  ااضُ ف اات  ْأن  ا ق ر  اُ  * ف اإ ذ  قُْرآن  اُ  و  ْمع  ا س  ل ْين  ع 
}  ُ ان  ي  ا ب  ل ْين  ُ  * ُثم  ا ش  ع  قُْرآن 
(1)

  

أحبط ويحبط كل محاولة لتضييا اذا الكتااب  فحف تا  الصادور وحف تا       
لتساد األماة ماا يعينهاا  السطور  وقيض هللا مش يدخذ بيان  عاش رساول هللا 

.(كتاب ربها وُحسش  األخذ ب على فهم 
(1)

 

 
  

                                               

9( القجر 1)
35-34القيامة ( 2)
 3ط ( مقدمة معالم التنزيل ألبس محمد الحسيش بش مسعود البفوي دار طيبة1)
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 الح مة من نزول القرآن ال ريم

 

  مااش تقساايم القاارآش الااى مكااس وماادنس   يتباايش أناا  ناازل علااى النبااس        
 ولنزول  على اذا الوس  حكم كثيرة منها :  مفرقا

ف ااُروا ل ااْوال ُناازِّ   تثبياات قلااب النبااس  -3      يش  ك  ق ااال  ال ااذ  ل  لقولاا  تعااالى : )و 
ك   اد  اات  ب اا   فُاان  بِّ ل ك  ل ُنث  اذ  ةآ )يعنااس كااذلك نزلناااض مفرقاآ(ك  اح اد  ل ْيا   اْلقُااْرآُش ُسْمل ااةآ و  ع 

ااْرت يالآ) اااضُ ت  ْلن  ت  ر  االأ )ليصاادوا الناااهللا عااش سااابيل هللا( ا ال  11و  ث  ااك  ب م  دُْتون  ال ي  ( و 
يراآ) ْفس  ش  ت  أ ْحس  قِّ و  اك  ب اْلح  (11س ْ ن 

(3)
  

يسااهل علااى الناااهللا حف اا  وفهماا  والعماال باا    حيااث يقاارأ علاايهم  أش -1    
ل اى ُمْكااثأ  اااهللا  ع  ل اى الن  أ ضُ ع  ْقاار  ااضُ ل ت  ْقن  قُْرآناااآ ف ر  شاي ا فشاي ا   لقولاا  تعاالى : ) و 

يالآ( ْنز  اضُ ت  ْلن  ز  ن  و 
(1)

 

تنشيط الهمم لقبول ما نزل مش القراش وتنفيذض   حياث يتشاوق النااهللا  -1    
لااى نازول ا يااة   ال ساايما عناد اشااتداد الحاسااة اليهاا كمااا فااس بلها  وشااوق ا

 آيات اإلفك واللعاش .

التدرج فس التشريا حتى يصل الى درسة الكمال   كما فس آيات الخمار  -6
الااذي نشااد الناااهللا علياا  وألفااوض   وكاااش مااش الصااعب علاايهم أش يسااابهوا 

اش  باالمنا منا  منعاا باتاا   فنازل فاس شادن  أوال قولا  تعاالى : ) ك  ع  ْساد لون  ي 
ااْش  ااُر م  ااا أ ْكب  ا ْثُمهُم  اااهللا  و  اااف ُا ل لن  ن  م  ب ياار  و  ااا ا ْثاام  ك  م  اار  قُاالْ ف يه  ْيس  اْلم  ْماار  و  اْلخ 

ا( م  ه  ْفع  ن 
(1)

 

ش فااس اااذض ا يااة تهي ااة للنفااوهللا لقبااول تحريماا  حيااث اش العقاال دفكاا    
 0يقتضس أش ال يمارهللا شي ا اثم  أكبر مش نفع 

                                               

 33-32ن ( الفرقا1)
  304اإلسراع  (2)

 219( البقرة 3)
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أ ْناُتْم ثم نزل ثانيا قو  االة  و  ُباوا الص  ْقر  ُناوا ال ت  يش  آم  اا ال اذ  اا أ يُّه  ل  تعاالى : ) ي 
) قُولُوش  ا ت  ْعل ُموا م  ت ى ت  ى ح  ار  ُسك 
(3)

  

فكاش فس اذض ا ية تمريش على ترك  فس بعض األوقات وااس أوقاات       
ُنا يش  آم  اا ال اذ  اا أ يُّه  ْمااُر الصالوات   ثام نازل ثالثاا قولا  تعاالى : ) ي  اا اْلخ  م  وا ا ن 

ل ُكااْم  ن ُبوضُ ل ع  اش  ف اااْست  ااْيط  اال  الش  م  ااْش ع  ْسااهللا  م  ْزالُم ر 
اأْل  اااُب و  اأْل ْنص  ااُر و  ْيس  اْلم  و 

) ُتْفل ُحااوش 
(1)

اااع  ف ااس   ْفض  اْلب  ة  و  او  ااد  ُكُم اْلع  ْياان  اُش أ ْش ُيوق ااا  ب  ااْيط  يااُد الش  ااا ُير  م  ) ا ن 
ي   ر  و  ْيس  اْلم  ْمر  و  (اْلخ  هُاوش  الْ أ ْناُتْم ُمْنت  االة  ف ه  اش  الص  ع    و 

ْكر  هللا  ْش ذ  ُكْم ع  ُصد 
(1)

 
ل ااى  ااا ع  م  ل ْيُتْم ف اااْعل ُموا أ ن  ااو  ُروا ف ااإ ْش ت  اْحااذ  ُسااول  و  يُعااوا الر  أ ط    و 

يُعااوا هللا  أ ط  )و 
الُ  اْلُمب يُش( ا اْلب  ُسول ن  ر 
(6)

  

ر منهاا باتاا فاس سمياا األوقاات   فكاش فس اذض ا ياات المناا ماش الخما    
بعد أش اي ت النفوهللا   ثم مرنت على المنا من  فس بعض األوقات
(9)

  

 
 

                                               

43( النساء 1)

91(المائدة 2)

91( المائدة 3)

92( المائدة 4)

 64( ابش عثيميش أصول فس التفسير ص9)
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 في ظالل سورة النور المبحث الثاني: 
 

ماش الساور المدنياة  التاس تتنااول األحكاام  -كماا مار معناا -سورة الناور       
ق  وتهاااتم التشاااريعية  وُتعناااى بااادمور التشاااريا األساااري والتوسيااا  واألخاااال

 0بالقضايا العامة والخاصة التس ينبفس أش ُيربى عليها المسلموش عامة

تعلااق وقااد اشااتملت اااذض السااورة علااى أحكااام اامااة وتوسيهااات عامااة ت       
باا داب اإلستماعيااة عامااة وآداب البيااوت خاصاة وقااد وّسهاات المساالميش الااى 

وآداب ساامية أسهللا الحيااة الفاضالة الكريماة بماا فيهاا ماش توسيهاات رشايدة 
تحفاا  المساالم ومستمعاا  وتصااوش حرمتاا  وتحاااف  علياا  مااش عواماال التفكااك 

  الداخلس واإلنهيار الخلقس الذي يدّمر األمم.

ياة لسورة النور حاول عادد ماش التشاريعات اإلله ويدور المحور الر يهللا      
عالقاتا  فاس التس تبناس و    حيات  الخاصة والعامة الضابطة لسلوك المسلم فس

 0 لق صونا لحرمات الناهللا وكراماتهمل أسرت  وما ويرض مش الخداخ

رآش الكاريم ألش وتبدأ سورة النور بالتدكيد علس أنها مش سواما سور الق      
وفس مقدمة ذلك تحاريم     بهافرض فيها علس عبادض فرا ض ألزمهم تعالى   هللا

   وتشريا الحدود الرادعة للواقعيش في     الزنى

الساورة ا داب االستماعياة التااس يساب أش يتمساك بهاا المنمنااوش وبينات      
فس حياتهم الخاصة والعامة  كاالست ذاش عند دخاول البياوت  وواض البصار  
وحف  الفرج  وحرمة اختالط الرسال بالنساع األسنبيات  وما ينبفس أش تكوش 

فااا ا  والساااتر  والنزاااااة علياا  األسااارة المسااالمة و البيااات المساالم  ماااش الع 
هاا ماش علاى شاريعة هللا  صايانةآ لحرمتهاا  وحفا ااآ علي ساتقامةوااللطهر  وا

 الخلقس  الذي يهدم األمم والشعوب. نهيارواالعوامل التفكك الداخلس  

كما ذكرت اذض السورة الكريمة بعضا مش الحدود الشارعية التاس فرضاها      
شاارعت  هللا كحااد الزنااى  وحااد القااذ   وحااد اللعاااش  وكاال اااذض الحاادود انمااا

الخلقس   نحاللواالد والفوضى  واختالط األنساب  تطهيراآ للمستما مش الفسا
وحف اااآ لألمااة مااش عواماال التااردي فااس باانرة اإل باحيااة والفساااد  التااس ُتساابب 

 ضياا األنساب  وذااب العرض والشر .
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عالسااات ناحياااة ماااش أخطااار الناااواحس  وبالسملاااة فهاااذض الساااورة الكريماااة    
لة األساارة  ومااا يحفهااا مااش مخاااطر  ومااا يعتاارض اااس  مسااد ستماعيااةاال

ثم الدمار  عما فيهاا ماش  نهياراالش عقبات ومشاكل  تودي بها الى طريقها م
ياااة الفاضاالة آداب سااامية  وحكاام عاليااة  وتوسيهااات رشاايدة  الااى أسااهللا الح

 0الكريمة

ش يرة عاش بااقس أخواتهاا ماش ساور القارآبدأت السورة الكريمة بداية متفاا    
ااتأ  حيث قال تعاالى الكريم ن  يِّ ااتأ ب  اا آي  اا ف يه  ْلن  أ نز  ا و  اا  ْضان  ف ر  اا و  اا  ْلن  ة  أ نز  تُساور 

ُروش  { ك  ذ  ل ُكْم ت   ل ع 

الاى أش انااك أمار خطيار الباد واس بداية قوية وشديدة  كس تلفت األسماا    
 0ل  وقبول  بحزم وقوة عدادتساالمش 

رة فيها أحكام وآداب اس قاوام المستماا دش السووفيها تنبي  للمسلميش ب      
 اإلسالمس القويم.

بهااا ال ينفااس ماعااداا ثاام قااال  عتناااعاالقااال ابااش كثياار :فياا  تنبياا  علااى        
حكاية عش مسااد وقتادة أي بينا الحالل والحرام واألمر والنهس والحدود
(3)

   

متها سعلها المبتدأ  وا)       ل ورة للتهويواستهل بها السس نكرة وإلبراز ع  
األفعاال الثالثاة التاس  واستعمل ضمير الع ماة   ناا   فاس فس قدراا وشرفها 
يهاااا آيااات بيناااات لعلكااام أنزلناااااا وفرضااانااا وأنزلنااا ف )تلاات كلماااة السااورة 

(ات واذا مش التفخيم والع مة كذلكوقد سعل آياتها بّين (تذّكروش 
(1)

  

األسارة  وقيماة العارض   سورة تميزت بالحفا  الشديد على كرامةواس      
 . سانب الشر  ودعمت

منزلة مش عند هللا  ومعرو  أنها سور اال أش  كلها القرآش سور أش وما     
والسابب فاس  اياةالبد ضبهاذ تميازت كلها ا دوش سور القرآشاذض السورة وحدا

أش السورة تدور حول مشكالت الفريزة السنسية واس ماش  -وهللا أعلم –ذلك 
 وأقوااا .  أعتى الفرا ز

                                               

 260ص 3( ابن كثير ج1)

 63ص تأمالت تربوي  في سورة النور( 2)
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ولما كاش ضابط ااذض الفريازة فاس مسااراا وانطالقهاا ال باد منا  لضاماش       
نقاس طهاور  نفهللا شريفة   وُخلق مستقيم  وعفة شاملة مستوعبة  ومستماا

 0فإش السورة بدأت اكذا

أي دياش الطبيعاة الساوية  -وال بد أش نعلم ابتداعآ أش اإلسالم ديش الفطرة       
وما أنزل هللا ماش تعااليم فاس ااذا الاديش  واالفتعاللتكل  يرفض ا -ستقيمة الم

 0لفطرة وضماش أش تسير سيراآ حسناآ القيم او لضبط ا

وكاش النحرافاتها  سنسية تعاليم واضحة فس اذا الديشلهذا كاش للفريزة ال      
 عقوبات محددة فس اذا الديش. 

 ياات فاس الساورة فلو طّبق المستما اإلسالمس الضمانات التس أوردتهاا ا     
لشّا الناور فاس المستماا ولخارج النااهللا ماش ال لماات الاى الناور  وشارا هللا 

 0تعالى او النور الذي يضسع المستما

ماّرات ألش ااذض  5ولذا تكررت فس الساورة )آياات مبّيناات وآياات بّيناات(      
ا يات وما فيها مش منهه تبّيش للناهللا طريقهم والنور مش خصا ص  أش يبّيش 

 ي  هر ويكش .و

ا{ أي اذض سورة ع يمة الشادش ماش سواماا تفقال تعالى         اا  ْلن  ة  أ نز  ُسور 
ا{ أي أوسبناا ماا فيهاا ماش  اا  ْضان  ف ر  سور القرآش أوحينا بهاا الياك ياا محماد تو 

ا ا آي  ا ف يه  ْلن  أ نز  { أي أنزلنا فيها آاألحكام ايساباآ قطعياآ تو  اتأ ن  يِّ ياتأ تشريعية  تأ ب 
قبسااآ ونبراسااآ   -أيهاا المنمناوش-ضحات الداللة على أحكامها  لتكاوش لكام وا

وتكريُر لف  اإل نزال إل براز كمال العناية بشدنها فكدن  يقول: ما أنزلتها علايكم 
{ أي لكس تعتبروا  ُروش  ك  ذ  ل ُكْم ت  لمسرد التالوة وانما أنزلتها للعمل والتطبيق تل ع 

 0لوا بموسبهاوتعم وتتع وا بهذض األحكام

حياث بادأت ا ياات الكريماة  ثم شرا تعالى باذكر األحكاام وبادأ بحاد الزناى    
يسااتحق سلااد ما ااة وذلااك لفياار بحكاام الزانااس والزانيااة وأش كاال واحااد منهمااا 

فاضاربوا كال واحاد منهماا ما اة سلادة  يقاال ) –أي وير المتزوج  -المحصش 
     رب رأسا  وبطنا   وذكار سلدض اذا ضرب سلدض  كما يقال رأس  وبطن   اذا ضا
(بلف  السلد ل ال يبرا وال يضرب بحيث يبلغ اللحم

(3)
  

                                               

91ص 9جللبفوي  معالم التنزيل (1)
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أي  -بينااات السااانة وااااس الشاااارحة للكتااااب المسياااد أش المحصاااش  وقاااد     
 0سمحكمهما الر -أو المتزوسة المتزوج 

: لااوال أش يقااول الناااهللا زاد عمااُر فااس كتاااب هللا  لكتبااُت آيااة  قااال عماارُ      

ز  عناد النباس الرسم بيدي.  ْر  وأقر  ماع  ا    ولام ُياْذك  سم  ناا أربعااآ فادمر  بر  بالزِّ

ضُ  أش  النبس   ر  ض  (أشهد  مش ح 
(3)

  

ثابات  اذا الحديث عش عمر قال الشي  ابش عثيميش رحم  هللا تعالى )     
ا يااة نزلاات فااس كتاااب هللا وقرأاااا الصااحابة ووعواااا عناا  فااس الصااحيحيش و

وعهااد الخلفاااع بعاادض  واااس حااق بااال   عهااد النبااس  وحف واااا وطبقاات فااس
شااك  لكااش اااذض ا يااة ممااا نساا  لف اا  وبقااس معناااض  وقااد ذكاار أااال العلاام أش 

 :النس  فس كتاب هللا ينقسم الى ثالثة أقسام
 ف    واذا أكثر ما وقا فس القرآشاألول ما نس  حكم  وبقس ل 
 والثانس ما نس  لف   وبقس حكم  
    وحكم  والثالث ما نس  لف 

اْيش  فمثال األول قول  تعالى       ت  ْفل ُباوْا م    ااب ُروش  ي  ْشاُروش  ص  انُكْم ع  ُكش مِّ ت ا ش ي 
ْفق هُاوش  { هُْم ق اْوم  ال  ي  ف اُروْا ب اد ن  يش  ك  ش  ال ذ  ْفل ُبوْا أ ْلفاآ مِّ ة  ي  نُكم مِّ   ُكش مِّ ا ش ي  و 
(1)

ثام  
ف    هللّاُ قال بعداا ناسخاآ لها  نُكم تا ش  خ  ُكش مِّ ْعفاآ ف إ ش ي  ل م  أ ش  ف يُكْم ض  ع  نُكْم و   ع 

ْفل ُبااوْا أ ْلف ااْيش  { اانُكْم أ ْلاا   ي  ُكااش مِّ ا ش ي  ااْيش  و  ت  ْفل ُبااوْا م    ة  ي  اااب ر  ااة  ص  مِّ  
(1)

فهااذا نساا   
حكم  وبقس لف    بقس لف   تاذكيراآ لألماة بماا أنعام هللا علايهم ماش التخفيا  

   بتالوت   وكذلك ابقاعآ لثواب
أما القسم الثاانس وااو ماا نسا  لف ا  وبقاس حكما  فمثال ااذض ا ياة  آياة      

الى يوم القيامة وكانت مقروعة وموساودة لكنهاا نسا   الرسم فإش حكمها باقأ 
لف ها  والحكمة فس نس  لف ها وهللا أعلم بيااش فضال ااذض األماة علاى األماة 

ساوداآ فاس كتابهاا وااس آياة اليهودية التس كتمت أو حاولت أش تكتم ما كاش مو

 تون  فس قضية اليهودييش حينما زناىيستف  الرسم حينما ساعوا الى النبس 
الارسم حتاى رسل بامرأة منهم فساعوا بالتوراة ووضاا القاارئ يادض علاى آياة 

رسام الزاناس ثابتااآ فاس  شرفاا يادك  فاألماة اليهودياة كااقال عبد هللا بش سالم ا
وا كتماا  وعاادم العماال باا   اااذض األمااة نساا  لفاا  التااوراة لف اااآ وحكماااآ فحاااول

                                               

40ص  39البخاري كتاب األحكام ج (1)
65( األنفال 2)

66( األنفال 3)
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الاتالوة التاس تثبات رسام الزاناس لكاش األماة اإلساالمية طبقات ااذا الحكام علاى 
الروم مش كوش اللف  منسوخاآ مما يادل علاى فضالها وعلاى امتثالهاا ألمار هللا 

ي هاار لااس مااش عااز وساال وعاادم تحايلهااا علااى ابطااال شااريعت  اااذا اااو الااذي 
 0االحكمة فس نس  لف ه

الثالث ما نس  لف   وحكم   ومثلوا ل  بحديث عا شاة رضاى هللا عنهاا       
الثابت فس صحيح مسلم كانت فيما أنزل ماش القارآش عشار رضاعات معلوماات 
يحارمهش فااإش اااذا العشاار نسااخت لف اااآ وحكمااآ ثاام اسااتقر الحكاام علااى خمااهللا 

(معلومات
(3)

 
   

نفيا  عاش بلادض كماا فاس  ياب سانة أيكما زادت السنة لفير المحصاش تفر      
 حديث العسي  ونص  كما فس البخاري

ثنا ساافياُش قااال: حف  ناااضُ مااش ف ااسِّ 4415) ( ذااذ حااّدثنا علااسُّ بااش عبااد  هللا حااد 
نس ُعبيد هللا أن  سما أبا اريرة  و زياد  باش خالاد قااال:  كناا »الزاريِّ قال أخبر 

يت  بينناا بكتااب هللا  فقاام فقام رسل  فقال: أنشُدك هللا اال ما قض عند  النبس  
ْش لاس. قاال: قال. قاال:  صُم  وكاش أفق    من  فقال: اقض  بيننا بكتاب  هللا وا ذ  خ 
يُت منا  بما اة شااةأ  اد  سايفاآ علاى ااذا  فزناى بامرأتا   فافت  اش  ابنس ااذا كااش ع 
ْلااد  ما ااة  وخااادم  ثاام  ساادلُت رساااالآ مااش أااال العلاام فاادخبُرونس أش  علااى ابنااس س 

. فقال النبسُّ وت ض ألقضيش  فريب عام وعلى امرأت  الرسم  : والذي نفسس بيد 
لااُد ما ااة  بينكمااا بكتاااب هللا ساال  ذكااُرض  الما ااة شاااةأ والخااادُم ردٌّ  وعلااى ابنااك  س 
فاات فارسمهااا. ففاادا  وتفريااُب عااام  واوااُد ياااأُنيهللا علااى اماارأة  اااذا  فااإش اعتر 

«.عليها فاعترفْت  فرسمها
(1)

  

ماعزا ولم يسلدض وأمر أنيسا أش يفدو على امرأة  ما رسم النبس فل)     
 األسلمس فإش اعترفت رسمها دل على نس  السلد عش الزانييش الحريش

الثيبيش وثبت الرسم عليهما(
(1)

  

                                               

 وس )أ(12فتاوى نور على الدرب محمد بن عثيمين مؤسسة اإلستقامة شريط (1)

 300ص  36البخاري كتاب الحدود ج( 1)

 311ص 3ج 1الرسالة محمد بش ادريهللا الشافعس دار الكتب ط (3) 
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وكماا أش الحياواش  إلنساش اذا ابط الى درك الحيواشعلى اوالسلد عقوبة      
نسااش اإلألن  ال عقال لا  فكاذلك اذا اابط  ينقاد لما أمر ب ُيضرب بالعصا حتى 

عش منزلة العقل والضمير وارتكهللا فس حمدة الشهوة وأصبح منقاداآ لفريزتا  
 0للعقوبة التس يتعرض لها الحيواشالحيوانية فإن  يتعرض 

رض كاش كي  اذ  حيواششبيها بالألن  أصبح        أش  األولى ب يسطو على ع 
حق فهاو مسات مساتوىااذا الذا اابط الاى فاإ  ويحف  حرمات هللا تعاالى يصون

 0لعقوبة الحيواش

اة  وفس اذض ا ية الكريمة         اا م    ْنهُم  اح ادأ مِّ ان س ف اْسل اُدوا ُكال  و  الز  ُة و  ان ي  تالز 
اْوم   اْلي    و 

ُناوش  ب ااهلل    ا ش ُكناُتْم ُتْنم 
ياش  هللا  ْأف اة  ف اس د  ا ر  م  دُْخْذُكم ب ه  ال  ت  ةأ و  ْلد  اْ خ ار  س 
ن يش  { ش  اْلُمْنم  ا  ف ة  مِّ ا ط  هُم  اب  ذ  ْشه ْد ع  ْلي   و 

 -:نية بدمريشاو الزنس أايدمر هللا تعالى عبادض عند اقامة الحد على الز      

 رأفة  اأش ال تدخذنا بهم -3

 أش يشهد عذابهما طا فة مش المنمنيش -1

مر يحتااج األصل فس الاديش الرأفاة والرحماة أماا فاس أحاوال الزنااة فااأل    
فس تطبيق شارا هللا  الى الشدة والقسوة واال فسد المستما سّراع التساال

 0وحماية حدودض

ساب أش لكاش ي تدل على القسوة وعلى كش  الزناة لذا ساعت ا يات       
 0نفهم الداللة مش اذض ا ية

فاهلل تعالى يدمرنا بدش نطبق اذض العقوباة بعاد أش نساتكمل الضامانات       
 0ةالسوراذض فس  حدث عنها بالتفصيل ا ياتية المستما التس تتلحما

ألش هللا  اماة الحاد اال تنكايال بسريماة الزناىومااذيش الشارطيش عناد اق     
 0مانات وحواسز تمنا المرع مش الزنىتعالى وضا ض

ياش  هللا  { أي ال تدخاذكم بهماا رقاة ور      ْأف ة  ف س د  ا ر  م  دُْخْذُكْم ب ه  ال ت  حماة تو 
 0فس حكم هللا تعالى فتخففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوسعواما ضرباآ 
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رحمة فس شدة الضرب:عامر الشعبس قال     
(3)

   

وأخرج عبد بش حميد عش الضحاك توال تدخذكم بهما رأفاة{ قاال: فاس )    
عبد بش حميد وابش سريار واباش المناذر عاش عماراش  وأخرج   تعطيل الحد

 ذكم بهماا رأفاة فاس دياش هللا{ قاال:تدخا ت ألبس مسلز توالبش حدير قال: قل
انماا اذا رفاا للسالطاش  نا لنرسم الرسل أو يسلد أو يقطا قال: ليهللا كذاك ا

باش  وأخارج عباد   فليهللا ل  أش يدعهم رحماة لهام حتاى يقايم علايهم الحاد
الحميااد وابااش سرياار عااش الحساااش توال تدخااذكم بهمااا رأفااة{ قااال: السلاااد 

 (الشديد
(1)

  

{ اذا ماش بااب اإللهااب والتهيايه أي ت  ْوم  ا خ ر  اْلي    و 
ُنوش  ب اهلل  ا ْش ُكنُتْم ُتْنم 

اش كنتم منمنوش حقاآ تصدقوش باهلل وباليوم ا خر  فال تعطلوا الحدود وال 
تدخاذكم شاافقة بالزنااة  فااإش سريمااة الزناى أكباار ماش أش تسااتدر العطاا  أو 

ا اذ  ْشاه ْد ع  ْلي  { أي وليحضار تدفا الى الرحماة ت و  ن يش  اْش اْلُماْنم  ا  ف اة  م  ا ط  هُم  ب 
عقوبة الزانييش سماعةآ مش المنمنيش  ليكوش أبلغ فس زسراما  وأنسا فس 

  0ما  فإش  الفضيحة قد تنكل أكثر مما ينكل التعذيبردعه

وأخاارج عباد باش حمياد واباش سرياار فاس تحدياد الطا فاة ) قاال السايوطس       
عاذابهما طا فاة ماش  اتم عاش اباش عبااهللا توليشاهدواباش المناذر واباش أباس حا

   .المنمنيش{ قال الطا فة الرسل فما فوق 
الحسااش توليشااهد عااذابهما طا فااة مااش  وأخاارج عبااد بااش حميااد عااش      

 .المنمنيش{ قال: الطا فة عشرة

 
 .مسااد فاس ا ياة قاال: الطا فاة واحاد الاى األلا  وأخرج ابش سرير عش      

واباش أباس حااتم عاش قتاادة فاس ا ياة قاال:  ابش المنذروأخرج عبد بش حميد و
ليكاوش ذلاك عبارة وموع اة  أمر هللا أش يشهد عذابهما طا فاة ماش المانمنيش 

  (1).(ونكاال لهم

بش تيمية: فدمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طا فة اقال شي  اإلسالم     
ألش ماش المانمنيش وذلاك بشاهادت  علاى نفسا  أو بشاهادة المانمنيش علياا  

                                               

143ص 1ابش كثير ج( 3)

41ص 9الدر المنثور للسيوطس ج( 1)
سابقمصدر الال( 3)
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ولهااذا لاام يكااش للمعلااش المعصااية اذ كاناات  اااارة كاناات عقوبتهااا  اااارة 
لك أش يذم عليا  لينزسار ويكا  النااهللا عنا  ذبالبدا والفسور ويبة وأدنى 

وعش مخالطت (
(3)

  

 واالعتباارلهماا بالتوباة والرحماة وللع اة )انما ذلك ليدعس هللا تعاالى      
عزاز للشرا وأال (ألش الحد أنفى للسرم وا هارا لحكم هللا وا

(1)
 

 -بعااد اااذض الضاامانات والحااواسز الشاارعية  فمااش وقااا بااالزنى نعاام       
أش يشاهد الباد و  فال يستحق أش تدخذنا ب  رأفة  -سو  تدتس معنا مفصلة

اااذا العقاااب طا فااة مااش الماانمنيش وذلااك إلشااهار الحاادود وألش فااس اقامااة 
ل ُكاااْم ف اااس  اصالقصااا ةالحااادود ساااعادة للبشااارية لاااذا قاااال تعاااالى فاااس آيااا تو 

قُوش  { ت  ل ُكْم ت  اب  ل ع  اْ أُول ْس األ ْلب  اة  ي  ي  اص  ح  اْلق ص 
(1)

 

أي أش اقاماة حاد القصااص علاى الساانس حيااة لألماة بادش تكاوش رادا      
السريمااة ويقااال ذلااك فااس لكاال مااش تسااول لاا  نفساا  اإلقاادام علااى مثاال اااذض 

ة لهاا تحاس الضامير الميات ة العامدفعند اقامة الحدود ومشاا مسدلة الزنى
 0مش سلك سبيل المفسديش فهذا سبيل  بدش

)وبهذا يتبش لك أش العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح هللا بها       
مرض القلب واس مش رحمة هللا بعبادض ورأفت  بهم(
(6)

  

ل ا ياة بااألنثى فقاا بدأ ىالزن عندما أمر هللا سبحان  وتعالى بتوقيا حد        

ةأ {تعالى ْلد  ة  س  ا م    ْنهُم  اح دأ مِّ ان س ف اْسل ُدوا ُكل  و  الز  ُة و  ان ي   تالز 

فاس سااورة  -وتعاالى بتوقياا حاد السارقة  وعنادما أمار هللا سابحان     
ار   ت بدأ بالذكر فقال تعالى -الما دة  الس  ُق و  ار  الس  او  هُم  ي  ُعوْا أ ْيد  {ق ُة ف اْقط 

(9)
  

                                               

36ص  3تفسير سورة النور لشي  االسالم احمد بش تيمية الحرانس دار الكتاب العربس ط( 1)

 257ص 3هـ ج1405ابن كثير  ط مكتبة المعارف  تفسير ( تيسير العلي القدير الختصار2)

179( البقرة 3)

  17( تفسير سورة النور ابن تيمية ص4)

38ئدة ا( الم5)
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 وذلك ألنهاا التاس تعطاس الضاوع باألنثى )المرأة( ىهللا حد الزن ألقد بد       

ر فس تحرشا  بهاا حتاى تقاا األخضر للذكر )الرسل( ولو امتنعت من  ما استم
فااالمرأة اااس التااس تفتناا  بمالبسااها وياار الشاارعية الفاضااحة    ض فااس مصااا د

  وحركاتهاا ويار األخالقياة المثيارة  ولكنا   ون راتها وير السوية المفرضاة

 .العقوبة ساوى بينهما فس

 دذأمر هللا سبحان  وتعالى المرأة المسلمة بالعدياد ماش أوامار سا ولذلك      
رازيااة الحاميااة لهااا مااش مثاال اااذا الساالوك المشاايش تالااذرا ا أو األواماار االح

 :منها والمهيش

ت ف اال  أش ال تخضا بالقول فيطما الذي فس قلب  مارض فيهاا قاال تعاالى:   -3
ْعش   ْخض  ض  { ت  ر  ي ف س ق ْلب    م  ا  ال ذ  ْطم  ب اْلق ْول  ف ي 

(3)
 

وتعالى بالتستر ولبهللا اللبااهللا السااتر  والادال علاى  أمراش هللا سبحان  -1 
ال يقابلش المخادناة والمصاادقة  حشمتهش واويتهش وأنهاش منمناات عفيفاات

ب سُّ قُل ألِّ  للرسال  أو اثارة الفتنة فقال تعالى ا الن  ا أ يُّه  ااع تي  ن س  ات اك  و  ن  ب  اس اك  و  ْزو 
 ُ اش  هللا  ك  ْيش  و  ْفش  ف ال  ُيْنذ  ل ك  أ ْدن ى أ ش ُيْعر  ش  ذ  ب يب ه  ال  ش س  ش  م  ل ْيه  ن يش  ُيْدن يش  ع  اْلُمْنم 

ح يماآ { فُوراآ ر  و 
(1)

  

 

 .مرضى القلوب والتهم الباطلة فهذا اللباهللا الساتر يحميهش مش       

الخفيااة كاألساااور  لماارأة المساالمة أش ال تباادي صااوت زينتهاااأمار هللا ا  -1
 تعالى والخلخال وويراا تسنباآ للعديد مش المشكالت المترتبة على ذلك. فقال

ش  { ت ه  ين  ش ز  ا ُيْخف يش  م  ش  ل ُيْعل م  م  ْرُسل ه 
ْبش  ب د  ْضر  ال  ي   ت و 

قُاال تعالىأماار هللا الماارأة المساالمة بفااض البصاار وحفاا  الفاارج. فقااال  -6 تو 
هُش  { ْحف ْ ش  فُُروس  ي  ش  و  ا  ار  ْبص 

ْش أ  ْفُضْضش  م  ات  ي  ن   لِّْلُمْنم 

اذض بعاض األوامار اإللهياة فاس حفا  المارأة المسالمة والمستماا المسالم    

      .والتحر  مش الشرور

   .باألنثى ىأ هللا سبحان  وتعالى فس حد الزنلهذا بد      

                                               

 32األحزاب  (1)

 59ب ( األحزا2)
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ا يات العالمية ت هار ضالوا الرساال فاس سريماة السرقة فاإلحص أما فس   

 .فاس الحاد ماا مسااوات  لهام بالنسااع فاس العقوباة السرقة لذلك بادأ هللا بهام

 .فااديش ماش يخااا  هللا ويطباق حاادودض؟ ااذا دياش هللا  وتلااك حادود هللا     

 ماألبناااع  وتاارك تااربيته اش الخطاار قااادم نتيسااة اإلامااال فااس تربيااة    

والتبشيرية ذات المنااه األسنبية العلمانية للخادمات  والمدارهللا
(3)

. 

 

والواقا شااد على ماقيل بدش المرأة اس باب ماش أباواب الشار وذلاك اذا      
 0تعرضت بزينتها ولم تراقب هلل تعالى فس لباسها وتبرسها

  ل ااارة التحار ميدانياة فس أحاد القناوات الفضاا ية كااش انااك دراساة      
النساااع مااش قباال ببعاادما ساا ل عااش ساابب التحاار   بابأحااد الشاا قااالبالنساااع 
  :الشباب

الفتاة اس التس تعرض نفسها للمضايقة فنحش الشاباب نساتحس وأقولهاا )     
عة أش نتعاارض لفتاااة متحسبااة أو حتااى محترمااة نساابيا أمااا الفتيااات ابكاال ساار

ضهش واش لام را تس تتكلم عنهش فهش االتس يطلبش منا معاشر الشباب أش نعت
هللا البنات أحساش مالبساها وأطياب بلقول فهو بالفعل واال مامعنى أش تلاايكش ب

ر الشااباب أش نصااطاد اشااا لنااا معناطيبهااا وتتماياال فااس مشاايتها ألاايهللا اااذا ايااذ
 0(00الفريسة

)اختل  العلمااع فاس تقاديم المارأة  ية قال الشي  خالد السبت عند اذض ا      
 على الرسل فس اذض ا ية على عدة أقوال:

 0فس ذلك الوقت فس النساع أكثر فقدمت واذا في  ن ر زنىألش ال -3
أش الفرياازة المتوقاادة فااس اااذا الباااب أع اام عنااد الماارأة واااذا لاايهللا  -2

 0بصحيح فالرسل أقوى لذا ساز ل  التعدد

رتاا  فااس حقهااا أع اام فااس الماارأة أشااد وألش مع قادم الزانيااة ألش الزنااى -3
 0شنيهللا فرا  الزوج واذا وس  حسدنساب وتوفي  اختالط األ

                                               

مقال مطبوا ن مس خليل أبو العطا0أحكام اإلسالم د (1) 
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أة فالرسل اليتسرأ على المرأة المحتشمة رعادة يبتدأ مش الم أش الزنى -4
حصاال وتعطاارت أمااام الرسااال فعند ااذ ي باادت زينتهاااا أذانمااا الماارأة ا

الزنى
(3)

  

فااس النساااع أعاار  التفاسااير)قدمت الزانيااة ألش الزنااى قااال صاااحب أيساار         
عم سا ر الزنااة علاى وأقبح وأضر للحمل و)أل( فس الزانية والزانس للسنهللا لي

مرور األعصر واأليام(
(1)

 

    بدنا  ماش أكبار السارا م فاس حاق اإلنسااانية الزناى وصا  هللا تعاالىكماا       
ان اس  : ير حس وذلك بقول  تبارك و تعالى ل صاحب ضمولذلك بشعها الس ك )الز 

ُحه   نك  ُة ال  ي  ان ي  الز  ةآ و  ك  ْو ُمْشر 
ةآ أ  ان ي  ُح اال  ز  نك  ل اك  ال  ي  م  ذ  ُحارِّ ك  و  ْو ُمْشار 

اشأ أ  ا ا ال  ز 
) ن يش  ل ى اْلُمْنم   ع 

  وأن  يادنهللا عارض صااحب   وعارض ماش قارنا  ىاذا بياش لرذيلة الزن     
ومازس   ما ال يفعل  بقية الذنوب  فادخبر أش الزاناس ال يقادم علاى نكاحا  ماش 

  ال تانمش ببعاث النساع  اال أنثى زانية  تناسب حالا  حالهاا  أو مشاركة بااهلل
                              وال ساازاع  وال تلتاازم أماار هللا  والزانيااة كااذلك  ال ينكحهااا اال زاش أو مشاارك 

م  ذ   ُحاارِّ ن ي) و  ل ااى اْلُمااْنم  حاارم علاايهم أش ينكحااوا زانيااا  أو ينكحااوا  أي ش  (ل ااك  ع 
.زانية

(1)
    

تالزاناس الرسل على المارأة فقاال  ) وانا لفت  قرآنية حيث قدم هللا تعالى      
ألش اناا مسادلة زواج فهاو الاذي يخطاب وأعااد للمارأة ولام ال ينكح اال زانياة{

يكتفس بالرسل بمعنى أش العفا   كذلك يحرم عليها الزانس(
(6)

 

لماا قادم المهااسروش المديناة قادمواا  حااتم عاش مقاتال وأخرج اباش أباس      
 والية السعر  شديدة السهاد  وفاس الساوق وام بسهد اال قليل منهم  والمدينة

أمياة وليادة عباد هللا باش  مانهش ما األنصاارات مش أال الكتاب  وأنزواش متعال
نصاار قاد وال اد األ كة بنت أمياة لرسال ماش األنصاار  فاس بفاياا ماشيسأبس  ون

أخصاب  نها زانية  وكاش ماشرأة منهش عالمة على بابها ليعر  أرفعت كل ام

                                               

( وس )ب(3وقفات ما سورة النور الشي  خالد السبت )صوت التقوى( شريط)( 3)

 64ص 1ج 1ط أيسر اتفاسير لكالم العلس الكبير أبوبكر سابر السزا ري )دار راسم(( 1)
لح باش صاالح حمش بش ناصار الساعدي مركاز صااعبد الر تيسير الكريم الرحمش فس تفسير كالم المناش( 1)

49ص 9ج 3عنيزة ط –الثقافس 

( وس )أ(1شريط) وقفات ما سورة النور ( 4)
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خيرا  فروب أناهللا مش مهاسري المسلميش فيماا يكتسابش  أال المدينة وأكثرض
شار بعضاهم علاى بعاض لاو تزوسناا بعاض اانالع في  مش السهد  فد للذي ام

 أطعاامهش فقاال بعضاهم: نساتدمر رساول هللا  الزوانس فنصايب ماش فضاول
هللا قد شق علينا السهد وال نسد ما ندكل  وفس السوق  فدتوض فقالوا: يا رسول

ووال اد األنصاار يكتسابش ألنفساهش فيصالح  ل الكتاب ووال اداشبفايا نساع أا
فاإذا وسادنا عانهش وناس  لنا أش نتزوج منهش  فنصيب مش فضول ما يكتسبش 

يتزوسااوا  تركنااااش؟ فاادنزل هللا تالزانااس ال ياانكح{ فحاارم علااى الماانمنيش اش

   (3).(الزوانس المسافحات العالنات زنااش

تنهااس عااش  هااا أيضااابكاال مقدماتاا  فإن رة النااور الزنااىوكمااا حرماات سااو     
منكادة أش الخا ضايش فاس ااذا األمار بفيار دليال     الخوض فس أعاراض النااهللا

وتعتباارام مااش     قاااطا ااام مااش الفاسااقيش الااذيش يسااتحقوش العقوبااات الرادعااة
  . الخارسيش علس ديش هللا

ولااة دوش الوقااوا فااس ويبقااى الساانال مااااس الضاامانات الشاارعية للحيل  
 ؟الزنى

ة ع يمة فس اذا الباب أال واس قول الباري سال فاس عاالض دلدينا قاع      
ب يالآ { اع س  س  ةآ و  اش  ف اح ش  ُ  ك  ن ى ا ن  ُبوْا الزِّ ْقر  ال  ت  تو 
(1)

 

البعد عش األسباب التاس تاندي فلم يقل هللا تعالى )وال تزنوا( بل أمر ب      
تحساااش بناااا أش بمعناااى الحاااواسز والضااامانات الشااارعية عناااداا يس للزناااى

 :نورداا فس اذا الباب

فااس البيااوت ورتااب علااى ذلااك  االخااتالط ذض السااورة منااافااس اااساااع  -3
ُناوا ال   فقاال تعاالى باالسات ذاش يبتدئ سميال اقانون يش  آم  اا ال اذ  اا أ يُّه  تي 

اا ذ   ل اى أ ْال ه  الُِّموا ع  ُتس  دْن ُسوا و  ْست  ت ى ت  ْير  ُبُيوت ُكْم ح  ْدُخلُوا ُبُيوتاآ و  ل ُكاْم ت 
ُروش  { ك  ذ  ل ُكْم ت  ْير  ل ُكْم ل ع   خ 

                                               

 49ص 9الدر المنثور للسيوطس ج( 3)

32( اإلسراء 2)
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هللا تعاااالى للبياااوت حرماااة فدوساااب فهاااذا أدب رفياااا حياااث سعااال           
وكاس  ساتعداداالاباة ش صااحب البيات علاى أوقبل الدخول كس يك ست ذاشاال

تعلمناا فهاس  ة فربماا تكاوش الفتناة أع امالتقا عيش الزا ار عال عاورة أخيا
 0خول البيوتلد االست ذاشضرورة 

وحتى داخل البيت الواحد لألطفال والخدم فس سااعات الراحاة التاس قاد     
يش   يكاوش األب نُكُم ال اذ  دْذ  ْسات  ُناوا ل ي  يش  آم  اا ال اذ  اا أ يُّه  اْت  واألم فاس خلاوة )ي  ل ك  م 

ث   اال  اانُكْم ث  ْبلُُفااوا اْلُحلُام  م  يش  ل اْم ي  ال ااذ  ااُنُكْم و  ْبا أ ْيم  ااش ق  اتأ م  ار  ة  اْلف ْساار  م  ااال  ل  ص 
ش   ُكم مِّ اب  ُعوش  ث ي  ح يش  ت ض  اتأ  و  اْور  ُث ع  اال  ااع ث  ش  ة  اْلع  اال  ْعاد  ص  اش ب  م  ة  و  يار  ه  ال  

ْعُضُكمْ  ل ُكْم ل ْيهللا   ل ْيُكم ب  افُوش  ع  و  ُاش  ط  ْعد  اا  ب  ْم ُسن  ل ْيه  ال  ع  ل ْيُكْم و  ل ى ب ْعضأ  ع  ع 
ُ ل   ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  ل يم  ك  ُ ع  هللا  ات  و  يم ( آية  ُكُم اْ ي  ك    91ح 

 - اسات ذاش ومش آداب اإلسالم أش ال يدخل األبنااع علاى والاديهم بادوش     
 -ام االست ذاش كوسو  يمر معنا شرا مطول عش أح

ماش حيث أش زواما متالوحف  الفرج  فض البصرربانس ب ثم توسي  -1
ونساد الترتياب ثانياة ) رجاطالق العنااش للبصار ياندي الاى اثاارة الفا

(فس وض البصر الذي يندي الى حف  الفرج
(3)

  

 مطاالبوش بفااض البصاار وااذا توسياا  للرساال والنساااع معاااآ فهام سميعاااآ       
 0 وحف  الفرج

 فإش اطالق العناش للبصر ربما يوقا اإلنساش فاس الفتناة وقاد قاال الحبياب     

   ل: قال الّنب ذّس ُبريدة  قا كما فس حديثلعلس بش أبس طالب « : يا علذّس
«.  فإّش لك  األولذى ولذيست لك الّثانذية الُتْتبا الّن رة  الّن رة

(1) 

فاااألولى ن اارة الفس ااة واااذض معفااى عنهااا اإلنساااش لكااش ن اارة المراقبااة     
 0واس باب مش أبواب الشر ةوالمتابعة فهذض اس المهلك

  

                                               

71ص تربوي  في سورة النورتأمالت ( 1)
ش يوسا  المازي  دار طيباة الحاج سمال الادي لرسال كتاب الكنى للحاف  أبستهذيب الكمال فس أسماع ا( 1)
 315ص 13ج 1ط

3147رق  1316ص 2ج 1صقوح الجامع ال غور وزيادته مقمد ناصر الدين األلباني المكتب اإلسالمي ي
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 شاعر قديماآ: الوقد قال 

 دام ذا عيش يقلبها والمرع ما       

 فس أعيش الفيد موقو  على الخطر                    

 يسر مقلت  ما ضر مهست      

 ال مرحباآ بسرور عاد بالضرر                    

 
ااْش بقولاا  تعاالى  فهناا سااعت ا يااة الكريماة        اوا م  ُفضُّ ن يش  ي  تقُال لِّْلُمااْنم 

ْحف ُ وا فُُرو ي  ْم و  ا  ار  ْبص 
ُعوش  {أ  ْصن  ا ي  ب ير  ب م    خ 

ى ل هُْم ا ش  هللا  ل ك  أ ْزك  هُْم ذ    س 

ربانس فس ااذض الساورة الكريماة للحيلولاة دوش الوقاوا   ثالث توسي -1
التس تانثر بالرساال فقاال منا المثيرات بالفتنة واو خاص بالنساع ل

ي   تعالى ش  و  ا  اار  ْبص 
اْش أ  ْفُضْضاش  م  اات  ي  ن  قُال لِّْلُمْنم  هُش  تو  ْحف ْ اش  فُاُروس 

ل اااى  ش  ع  ا  ْبش  ب ُخُمااار  ْضااار  ْلي  اااا و  ْنه  ااار  م  ه  اااا    هُش  ا ال  م  ااات  ين  يش  ز  ال  ُيْباااد  و 
ش   اع ُبُعول ت ه  ش  أ ْو آب  ا  ه  ش  أ ْو آب  هُش  ا ال  ل ُبُعول ت ه  ت  ين  يش  ز  ال  ُيْبد  ش  و  ُسُيوب ه 

اع  ش  أ ْو أ ْبن  ا  ه  ن اس أ ْو أ ْبن  ش  أ ْو ب  ان ه  ن اس ا ْخاو  ش  أ ْو ب  ان ه  ش  أ ْو ا ْخاو  ُبُعاول ت ه 
ْياار  أُْول ااس  يش  و  اااب ع  و  الت 

اااُنهُش  أ  ااْت أ ْيم  ل ك  ااا م  ش  أ ْو م  ااا  ه  ش  أ ْو ن س  ات ه  ااو  أ خ 
ات   اْور  ل اى ع  اُروا ع  ْ ه  يش  ل اْم ي  ْفل  ال ذ  ال  أ و  الطِّ س  ش  الرِّ ة  م  ااع  اإْل ْرب  س  النِّ

ُتوُباوا ا ل اى هللا    ش  و  ات ه  ين  اش ز  اا ُيْخف ايش  م  ش  ل اُيْعل م  م  ْرُسل ه 
ْبش  ب اد  ْضار  ال  ي  و 

ل ُكْم ُتْفل ُحوش  { ُنوش  ل ع  ا اْلُمْنم  يعاآ أ يُّه  م    س 

عااش أعاايش الرسااال  ُيااوارى أش ينبفااس عااورة الماارأة أش سسااد اضومعناا         
تصا  البادش أو تشا  عاش مفاتنا  أو تفاري  امالبسا أش تلابهللا لهاا يساوز فال

 كل  فتح لباب الفتنة.العيوش السا عة باستدامة الن ر الي  فإش اذا 

ْبش  ب  تفس قول  تعالىوفس لف  الضرب         ْضر  ْلي  ش  و  ل ى ُسُيوب ه  ش  ع  ا   {ُخُمر 

 يارحم هللانهاا  قالات: عا شاة  رضاس هللا ععاش  مبالفة فس الصيانة والتستر 
ل لما نزل  ش  {نساع المهاسرات األُو  ل ى ُسُياوب ه  ش  ع  ا  ْبش  ب ُخُمر  ْضر  ْلي  ا ياة   ت و 
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(  شققش مروطهش فاختمرش بها
(3)

  

ت بل فس نهاية ا ياة الكريماة نهاااا هللا تعاالى عاش الضارب علاى القادم        
ااش ااا ُيْخف اايش  م  ش  ل ااُيْعل م  م  ْبش  ب ااد ْرُسل ه  ْضاار  ال  ي  ش  { و  اات ه  ين  كااس اليسااما صااوت  ز 

 0الخلخال فيفتش الرسال وهللا المسعاش

أمر بالعفة ونهى عش الفح  فهو يسد الطريق ابتداعآ أمام قرآش لما وال   
 0ماقدنزلق بعداا األتالمثيرات التس 

فاس ا هاار محاساش المارأة  ونسد الترتيب فس ذكر األام ثم األقل أامية)   
زينتها لزوسها ثم ألبيها ثم ألبس زوسها ثم ألبنا ها  فت هر المرأةللمحارم 

ثم ألبناع زوسها ثام إلخوتهاا ثام لبناس اخوتهاا ثام لبناس أخواتهاا ثام لنسااع 
يرواب فاس النسااع لعلاة  المسلميش ثم لملاك اليمايش ماش الرساال ثام لماش ال

(شقاارة ثم لألطفال وير المميزي
(1)

  

ى النسااع اذا كاش أماام الرساال الحسااب علا كما ساعت ا يات بفرض          
واش كاش فس ااذض المسادلة خاال  طويال فاس تحدياد الحسااب اال أش  -األسانب 

-المسما علي  أش المرأة يسب أش تحسب مفاتنها عاش الرساال 
(1)

ويعتبار ماش  
 0أام الوسا ل لصيانة المستما مش الوقوا فس الفاحشة

ال األساناب ولام تباداا لهام أخفت مفاتنها عاش الرسا ش المرأة اذاحيث أ        
 0فدراحت واستراحت

ماااش مالزمااة دقيقااة لحمايااة المستمااا فالحساااب ووااض األبصااار متالز        
 وطهارت .

ال        فالمتدماال  يااات وااض البصاار بالنساابة للماارأة يالحاا  تكاارار كلمااة )و 
( مما يوحس أش المرأة كلها عورة هُش  ت  ين  يش  ز   0ُيْبد 

                                               

6/13( البخاري 1)

 73ص تربوية في سورة النور( تأمالت 2)

452( لإليالع على حك  القجاب باألدل  رااع كتاب تفسور سورة النور القمود ص3)
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ْبش  كما أش هللا تع     ْضار  ْلي  الى قد بيش لنا فس اذض ا ية صافة الحسااب فقاال )و 
( وبيش لنا أيضا لمش يكوش كش  الحسااب فقاال تعاالى  ش  ل ٰى ُسُيوب ه  ش  ع  ا  ب ُخُمر 

ش   اا  ه  ش  أ ْو أ ْبن  ااع ُبُعاول ت ه  ش  أ ْو آب  اا  ه  ش  أ ْو آب  هُش  ا ال  ل ُبُعاول ت ه  ات  ين  يش  ز  ال  ُيْبد  أ ْو  ت و 
ش  أ ْو  اا  ه  ش  أ ْو ن س  ات ه  او  ن اس أ خ  ش  أ ْو ب  ان ه  ن س ا ْخاو  ش  أ ْو ب  ان ه  ش  أ ْو ا ْخو  اع ُبُعول ت ه  أ ْبن 
يش  ل اْم  ْفال  ال اذ  ال  أ و  الطِّ س  ش  الرِّ ة  م  ْير  أُْول س اإْل ْرب  يش  و  اب ع  و  الت 

اُنهُش  أ  ْت أ ْيم  ل ك  ا م  م 
ْ ه ُروا اع { ي  س  ات  النِّ ْور  ل ى ع   ع 

ولعاال فااس انهاااع آيااة الحساااب بنصاايحتيش واااليتيش امااا   وال يضااربش )     
بااادرسلهش لااااُيعلم مااااا يخفاااايش مااااش زينااااتهّش   وتوبااااوا الااااى هللا سميعاااااآ أيهااااا 
م  ش ث  المنمنوش...   نهس النساع عش عادة ذميمة الستسالب انتباض الرسال وم 

(ةالفتن
(3)

  

ٰى مش الضمانات  -6 اٰذم  ُحوْا َأل ي  أ ْنك  كس اليقا المستما بالفتنة تازويه الشاباب)و 
اش ف ْضال     ُم َهلل م  اع ُيْفان ه  ُكوُناوْا فُق ار  ا ماا  ُكْم ا ش ي  ُكْم و  ااد  ب  ْش ع  ٰذل ح يش  م  َلص  ْنُكْم و  م 

ل يم   ا  ع  اس  َهلل و    (و 

يساتطيعوش واذا الضماش ساد لطرياق الفاواح  أماام الشاباب الاذيش ال        
وتساهيل ااذا بدش نعيانهم ونساهل لهام أماور الازواج  الزواج لضيق ذات اليد 

 الزواج لحماية الشباب الذي بلغ سش الزواج وبالتالس حماية المستما كامال

اع         ُكوُناوْا فُق ار  بل قد تكفل هللا تعالى لهم بالعوش كما فاس آخار ا ياة )ا ش ي 
ش ف ْضل    و   ُم َهلل م  ل يم  ُيْفن ه  ا  ع  اس   0(َهلل و 

:  قاال : قااال  رسااولُ هللا عااش أباس ارياارة   مااا ورد بالحاديثوكاذلك       
يااُد » ي ُير  ااُب ال ااذ  ات  ااب يل  هللا  والُمك  ااُد فااس س  اا  ااْوُنهُْم: الُمس  ااقٌّ علااى هللا ع  ااة  ح  ال ث  ث 

ف ا    يُد الع  ي ُير  ُح ال ذ  اك  اع   والن  «.األد 
(1)

 

 اذا المساالك المشاايش كاااش فاشاايا فااس المستمااا الساااالس لااذمنااا البفاااع وااا -9
ااع ذساعت الشريعة السمحة بتحريم ا ل اى َْلب ف  ٰذت ُكْم ع  ي  ُاوْا ف ت  ال  ُتْكر  ا المسلك )و 

                                               

73ص تربوي  في سورة النور أمالتت( 1)

  قال أبو عيسى حديث  حسش   115ص 9سنش الترمذي كتاب فضا ل السهاد ج( 1)

145ص 4وعند النسا س فس كتاب النكاا ج
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ْعاد   اش ب  اهُش  ف اإ ش  َهلل م  اش ُيْكار  م  ا و  ْني  ٰوة  َلدُّ ي  ض  َْلح  ر  ُفوْا ع  ْبت  ناآ لّت  صُّ ح  ْدش  ت  ا ْش أ ر 
ح يم  ا ْكر   فُور  ر  ش  و  ه   (. 11) (اا 

وكاذا ساعت ا يات الكريمات باالنهس عاش اشااعة الفاواح  فاس المستماا  -4
ُة المنا مش الوقوا باألعراض  يا  َْلف اٰذح ش  ش  يش  ُيح بُّوش  أ ش ت  فقال تعالى )ا ش  َل ذ 

َأل   ا و  ْني  اب  أ ل اايم  ف اااى َلااادُّ اااذ  ُناااوْا ل هُاااْم ع  يش  عام  أ ْناااُتْم ال  ف ااى َل اااذ  ْعل اااُم و  َهلل ي  ة  و  خ ااار 
( ) ْعل ُموش  ُناوا ف اس )ا ش   (.35ت  اات  لُع  ن  ت  اْلُمْنم  ااف ال  ات  اْلف  ن  ْرُموش  اْلُمْحص  يش  ي   ال ذ 

يم ( آية  اب  ع    ذ  ل هُْم ع  ة  و  اْ خ ر  ا و  ْني    11الدُّ

م تارويه ر لحفا  عاوارت بناس آدم وعادفهنا تربية ربانية لسميا البش     
 0خبار والخوض فس األعراضاأل

فقااد توعاادام هللا تعااالى باللعنااة والعااذاب الع اايم والعياااذ باااهلل فقاااال      
ٰذف ل اذٰ  تعاالى: ااٰذت  َْلف  ن  ْرُمااوش  َْلُمْحص  يش  ي  ُنااوْا ف ااى )ا ش  َل ااذ  نااٰذت  لُع  ا ت  َْلُمْنم  ْني  َلاادُّ

يم ( اب  ع    ذ  ل هُْم ع  ة  و  َأل خ ر  وا لهام فاس العقوباة بإاادار كارامتهم أي وزياد و 
اإل نساااانية فاااال تقبلاااوا شاااهادة أي واحااادأ مااانهم ماااا دام مصاااراآ علاااى كذبااا  

{ أي ام الخارس قُوش  أُْول   ك  ُاْم اْلف اس  وش عش طاعة هللا عز وسل وبهتان  تو 
 0هم بالذنب الكبير  والسرم الشنياإل تيان

النااهللا سميعاا بتطبياق كال ااذض واكذا نرى أش اذا الشرا الحني  ألزم        
 0الضمانات والحواسز الشرعية للحيلولة دوش الوقوا بالفاحشة 

تاازوج الشااباب  وتحسباات النساااع   ومنااا البفاااع  ووااض السميااا  افااإذ       
أبصارام واختفت اشاعة الرذيلة   وبعد الكل عش كال أساباب الفتناة انتشارت 

 0العفة وساد األمش 

ل الحرص على أمش وسالمة كلشريعة السمحة حريصة وبهذا يعلم أش ا       
لوقوا بالفاحشة لذا شرا هللا تعالى اذض الضمانات كاس يساتقيم االمستما مش 

 0يبتعدوا عش كل رذيلةوالناهللا على العدل 

فما مش أمة بعدت عش الهدي اإللهس ولم ترا لهاذض الضامانات اال حلات        
والواقا يشهد بذلك حيث نارى  زنىلنكبات وسادت الفوضى وانتشر الا اهعلي

ساام الحريااة الشخصااية فعناادام نسااب ماش حولنااا ومااش ساالك طريااق الفوايااة با
سلب وهللا النهب والقتل والو واالختطا ألعراض لهتك ابحملها السمال  تنوع
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ل ايْ تعالى يقول فس كتاب  العزيز   اا ع  ْحن  ق وْا ل ف ت  ات  ُنوْا و  ى آم  ل ْو أ ش  أ ْال  اْلقُر  م تو  ه 
ُبوش  { ْكس  اُنوْا ي  ا ك  اُام ب م  ْذن  ُبوْا ف د خ  ذ  ش ك  ل ذك  األ ْرض  و  اع  و  م  ش  الس  اتأ مِّ ك  ر  ب 
(3)

 

    

                                               

96( األعراف 1) 
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 ةــــــتــــــفــــل
 

هللا تعاااالى بااادش التدخاااذنا بالزنااااة أمرناااا لمااااذا  لناااا وبعاااد ااااذا يتضاااح        
 -:والزوانس رأفة

تشاار الازواج مستما المحاف  النألن  قد منا مش الفحشاع فس اذا ال -3
بفاض البصار ولام تساما قصاص الفحشااع فاس ومنا البفاع واألمار 

المستما ماا ااذا يوساد بينناا ماش يقادم علاى الفاحشاة فاإش دل فهاذا 
يدل على خبث فس الطبا لذا لزم تشديد العقوبة عليا  لسرما  وردا 

 مش تسول ل  نفس  اإلقدام على مثل اذض الفاحشة المقيتة

ماة اش اناك توسي  آخر بالنسبة لألمر بعادم الرأفاة وذلاك أش اقكما أ -1
 :الحد على الزانس أو الزانية اليكوش اال بدحد أمريش

 الصريح شهادة أربعة شهود بالزنى - أ

 دوش اكراض اقرارض بالزنى - ب

الصريح فهذا  فعلى األول نقول أش مش زنى ورأض أربعة شهود بالزنى      
كي  يراض أربعة مستمعوش اال واو  الاو متكبر متفطرهللا مساار بالمعصية

فااسر مسااار بالمعصاية  فهاو ألعايش النااهللا ولام يساتتر بمعصايت  قد بدى
فهذا او الذي يقام علي  الحّد حتى ال يفسد المستما بفسورض وتسر   على 

 هللا وعلى أعراض الناهللا فس مستمع .

اااافى كااالُّ : » وقاااد قاااال النباااس         تاااس ُمع  ر أم  واش  ماااش  يشاال المسااااا 
ت رضُ هللا فيقول: يا فالش  المساارة أ ش يعمل  الرسلُ بالليل عمالآ ثم ُيصبح وقد س 

ااُ  ساات ر هللا عملااُت البارحااة  كااذا وكااذ اا  وُيصاابُح يكش  سااتُرض ربُّ ا  وقااد بااات  ي 
«.عن 

(3) 

فمش كانت اذض خصلت  فالواساب عادم الرأفاة معا  ووساوب الحازم فاس     
 اقامة الحد علي 

                                               

301ص 31البخاري ج( 3) 
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يتادتى ال وااذا ماا  علاى نفسا  باالزنى باإقرارضبدش يكوش وعلى الثانس      
لنصوا كما فس حديث ماعز والسهنيةاال بالتوبة ا

(3)
  

فنب  مش يقيم الحد أال تدخذك ب  رأفة ألن  قد تاب فهاذا حاد ماش حادود      
 0هللا تعالى وسب اقامت  ولو كاش تا با

ا واماا قاد أقارا وأعلناا توبتهما يةماعزا وال السهنلم يترك   فالنبس       

لقاد تابات توباة لاو قسامت ) كماا قاال  لهما بل أقام عليهم الحد ألن  تطهير
مش أال المدينة لوسعتهم وال وسدت توباة أفضال ماش أش ساادت  بيش سبعيش

بنفسها
(1)

   

أش اذض ا يات تبيش مقدار حرصاها علاى األعاراض وساد الاذرا ا ا كم     
كاااش لزامااا قباال اقامااة الحااد عنااد عاادم اإلقاارار تقااديم  لهتكهااا لااذا الموصاالة

الصاريح واال فتكاوش  باالزنى واشهود ويلزم أش يكوناوا أربعاة كلهام يشاهد
 0الدعوى كيدية فيقام عليهم حد القذ  

ْرُمااوش       يش  ي  َل ااذ  بال وال تقباال لهاام شااهادة حتااى يتوباوا كمااا قااال تعالى:)و 
ادُْتو ٰذت  ُثام  ل اْم ي  ن  لُاوْا َْلُمْحص  ْقب  ال  ت  ةآ و  ْلاد  اان يش  س  م  اع ف ْْسل اُدوُاْم ث  اة  ُشاه د  ع  ْا ب د ْرب 

قُوش   أُْول ااذ  ك  ُاااُم َْلف ااٰذس  ااداآ و  ةآ أ ب  اد  ااه  ْعااد  ٰذل ااك   -ل هُااْم ش  ااش ب  اااُبوْا م  يش  ت  ا ال  َل ااذ 
أ ْصل ُحوْا ف إ ش   ح يم (و  فُور  ر   َهلل و 

ريماات أقا  متعسباا متفاا ال برحماة هللا تعاالى وفس خضم اذض ا يات الك      
 0لعبادض وام عصاة فكي  لو كانوا طا عيش

التوبااة عنااد الحااديث عااش فبتتباا ا يااات الكريمااات تاارى أنهااا تفااتح باااب       
 0حدود هللا

فعند رمس المحصانات ولام يادت بالشاهود وبعاد سلادض والحكام بفساق  قاال      
اُبواْ تعالى يش  ت  أ ْصل حُ  )ا ال  َل ذ  ْعد  ٰذل ك  و  ش ب   وْا فإش  هللا وفور رحيم(م 

                                               

    13ط( ذكرت قصتهما مطولوة فوي زاد المعواد فوي هودي خيور العبواد ابون قويم الجوزيوة مؤسسوة الرسوالة 1)

 516ص 1ج

934/ص3زاد المعاد ج( 2)
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أ           ُتااُ  و  ْحم  ر  ل ااْيُكْم و  ل ْوال  ف ْضاالُ َهلل ع  ش  َهلل وبعااد آيااة اللعاااش قااال تعااالى)و 
يم ( ك  اب  ح  و   0ت 

بعد حديث اإلفك والحديث عش اشاعة          ل اْوال  وقاال هللا تعاالى ) ةالفاحشو 
ل   عو   ر  ف ْضلُ َهلل ع  أ ش  َهلل ر  ُتُ  و  ْحم  ر   0ح يم (ْيُكْم و 

يعاآ          م  وبعد الحديث عش األمر بفض البصر قال تعالى  )وُتوُبوْا ا ل ى َهلل س 
ُنوش   ( أ يُّ   َْلُمْنم  ل ُكْم ُتْفل ُحوش   0ل ع 

فلا   باالمح ورقا فهنا يعلش هللا تعالى أش باب التوبة مفتوا وأش مش و       

 0لي  سل فس عالضرسوا واألوبة اال

 علاى ماش تااب علاى نفسا  قباول التوباةهللا تعاالى وفس آية النسااع كتاب       

ياابأ  ااش ق ر  ُتوُبااوش  م  ال ااةأ ُثاام  ي  ه  ع  ب س  ااو  لُااوش  السُّ ْعم  يش  ي  ل ااى هللّا  ل ل ااذ  ااُة ع  ْوب  ااا الت  م  تا ن 

اش  هللّاُ  ك  ْم و  ل ْيه  ُتوُب هللّاُ ع  يماآ {ف دُْول ذ  ك  ي  ك  ل يماآ ح   ع 
(3)

  

 وبالتوبة تكتمل ضمانات المستما مش الوقوا بالفاحشة والبعد عنها لاذا      

ر   ورد فس الحديث ْعُت األ و  م  ة  ق ال : س  ْش أ ب س ُبْرد  ك   ع  ب اسِّ و  اب  الن  ْش أ ْصاح   اش  م 

ُث  دِّ ر  عش ُيح  ُسولُ هللّا    اْبش  ُعم  اا ا: » ق ال : ق ال  ر  ا أ يُّه  ااهللُا ُتوُباوا ا ل اٰى ي  لن 
ةأ  ر  ة  م  ا   ْوم   ا ل ْي   م  ُتوُب  ف س اْلي 

«.هللّا . ف إ نِّس أ 
(1)

  

 واو قسماش القذ تطرقت ا يات الكريمة لحد  وبعد الحديث عش الزنى   
 )العام(قذ  الناهللا بعضهم البعض -3
 )الخاص(زوسيش لبعضهماقذ  ال -1
 

 0م قذ  الفير مش المسلميشبحك فبدأت ا يات الكريمات
)واش كاااااش الرسااااال  بتخصاااايص النساااااعساااااعت ا يااااة الكريمااااة كمااااا أش 

يشاركونهش فس الحكم ألش القذ  فيهش أشنا وأنكر للنفوهللا(
(1)

 
 
 

                                               

 31النساع (1)

 13ص 31مسلم كتاب الذكر والدعاع ج (2)

 961ص 1أيسر اتفاسير لكالم العلس الكبير  ج (3)
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{ أي يقااذفوش بااالزنى العفيفااات تعالىفقااال        ات  اان  ْرُمااوش  اْلُمْحص  يش  ي  ال ااذ  تو 
دُْتوا ب د رْ  { أي ثام لام يادتوا علاى دعاواام بدربعاة الشريفات تُثم  ل ْم ي  اع  اة  ُشاه د  ع  ب 

شااهود عاادول يشااهدوش علاايهش بمااا نساابوا الاايهش مااش الفاحشااة تف اْسل ااُدوُاْم 
ةآ { أي اضربوا كل واحدأ مش الراميش ثمانيش  ْلد  ان يش  س  م  لُوا ل هُْم  سلدةث  ْقب  ال ت  تو 

ا{ دآ ةآ أ ب  اد  ه  { أي اال ا ال ال اتأي بعد ذلك تارد شاهادتهم  ش  ل اك  ْعاد  ذ  اْش ب  ااُبوا م  يش  ت  ذ 
الذيش تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا مش بعد ما اقترفوا ذلك الذنب الع يم 

أ ْصل ُحوا{ أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا الى قذ  المحصنات   تو 

قال ابش كثير: أوسب تعالى على القاذ  اذا لم ُيقام البيناة علاى صاحة ماا      
 ثة أحكام: قال ثال

 أش يسلد ثمانيش سلدة  :أحداا

 والثانس: أش ترد شهادت  أبداآ 

الثالث: أش يكوش فاسقاآ ليهللا بعدل ال عند هللا وال عند الناهللا.
(3)

 

ااقُوش  {واإلتياااش بضاامير الفصاال       أُْول   ااك  ُاااُم اْلف اس  لتدكيااد رسااوخهم فااس ت و 
{ا ال ال ذ  تالفسق فكدنهم ام الفاسقوش دوش ويرام  ل اك  ْعاد  ذ  ْش ب  اُبوا م  فا ادة  يش  ت 

ش مااذكار الصااالا بعااد التوبااة لإلشاارة الااى أناا  اليكفااس مسارد التوبااة باال البااد 
الصالا بعداا(
(1)

  

القاذ  تساعة العقال والبلاو  واماا للقااذ  والمقاذو  ساواع اذ  شروط)     
ش القاذ  اما شرط التكلي  وشرطاش فاس الشاسع المقاذو  با  واماا أش يكاو

واللواط أو بنفي  مش أبي  وخمسة فس المقذو   يوسب الحد واو الزنى بوطع
واس العقل والبلو  واالسالم والحرية والعفة(
(1)

 

   

 

                                               

 264ص 3( ابن كثير ج1)

314ص 31ج القرطبس (2)

 965ص  1أيسر اتفاسير لكالم العلس الكبير ج (3)
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 انـــــعــــلـــال

     

مساادلة احضااار  -رضااواش هللا علاايهم  -لمااا أشااكل علااى الصااحب الكااريم       
وفرساااا سااااعت اااذض ا ياااات مخرسااا شااهود عناااد مشاااادة السريماااة البشااعة 

زوج علااى تهمااة عااواام علااى زوساااتهم ألناا  والبااا مايقاادم الاادلااألزواج عنااد 
فااس دعااواض ألش العااار سااو  يلحااق باا  واااس ليساات  زوستاا  اال واااو صااادق

 0كقذ  الناهللا بعضهم مش بعض

ل اْم تفقال تعاالى  عداا نزلت ا يات الكريماتب       هُاْم و  اس  ْرُماوش  أ ْزو  يش  ي  ال اذ  و 
ااْش  ااُ  ل م    ا ن 

اتأ ب اااهلل  اد  ااه  ااُا ش  ْم أ ْرب  ا  ااد  ةُ أ ح  اد  ااه  اُع ا ال أ نفُُسااهُْم ف ش  ُكااْش ل هُااْم ُشااه د  ي 
( ق يش  اد  اش  4الص  ل ْي   ا ْش ك    ع 

ة  هللا  ُة أ ش  ل ْعن  س  ام  اْلخ  ش   (و  ) م  ب يش  اذ  ا (و  1اْلك  ْنه  أُ ع  ْدر  ي 
( ب يش  اذ  ْش اْلك  ُ  ل م    ا ن 

اتأ ب اهلل  اد  ه  ا  ش  ْشه د  أ ْرب  اب  أ ْش ت  ذ  ب  1اْلع  ض  ة  أ ش  و  س  ام  اْلخ  (و 
ااش   اا ا ْش ك  ل ْيه    ع 

ااش   هللا  ) م  ق يش  ااد    5الص 
أ ش  هللا  ُتااُ  و  ْحم  ر  ل اْيُكْم و  ل اْوال ف ْضاالُ هللا   ع  (و 

اب  ح   و  يم  ت   (.30){ ك 

  0لمالعنة كوسيلة مش وسا ل درع الشبهات بيش األزواجيا اوتشر  
 0باللعاش واذا النوا مش القذ  بما يسمى  

ُكاْش       ل اْم ي  هُاْم{ أي يقاذفوش زوسااتهم باالزنى تو  اس  ْرُماوش  أ ْزو  يش  ي  ال اذ  قاال تو 
اُع ا ال أ نفُُسهُْم { أي وليهللا لهم شاهود يشا هدوش بماا رماواش  با  ماش ل هُْم ُشه د 

اتأ ب ااهلل  { أي فشاهادة  اد  اه  ُا ش  ْم أ ْرب  ا  د  ةُ أ ح  اد  ه  الزنى سوى شهادة أنفسهم تف ش 
أحاادام التااس تزياال عناا  حااد  القااذ  أربااا شااهادات باااهلل تقااوم مقااام الشااهداع 

)سااميت األيماااش شااهادة ألنهااا قاماات مقااام الشااهود وأصاابحت باادال األربعااة 
عن (
(3)

  

اا   { أي اناا  تا ن  ق يش  اااد  ااْش الص   صااادق  فيمااا رمااى باا  زوستاا  مااش الزنااىُ  ل م 
ل ْيااا  { أي وعليااا  أيضااااآ أش يحلااا  فاااس المااارة  اااة  هللا   ع  اااُة أ ش  ل ْعن  س  ام  اْلخ  تو 
{ أي اش كااش كاذبااآ فاس  ب يش  ااذ  اْش اْلك  ااش  م  الخامسة بدش لعنة هللا عليا  تا ْش ك 

أُ ع   ْدر  ي  { أي ويدفا عش الزوسة المقذوفة حد  قذف  لها بالزنى تو  اب  ذ  ا اْلع  ْنه 
                                               

990ص 1تفاسير جليسر اأ (1) 

http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-6.asf
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ااْش  ااُ  ل م    ا ن 
اتأ ب اااهلل  اد  اه  ااا  ش  ْشااه د  أ ْرب  الزناى الااذي ثباات بشاهادة الاازوج تأ ْش ت 

{ أي أش تحل  أربا مارات انا  لماش الكااذبيش فيماا رماااا با  ماش  ب يش  اذ  اْلك 
ل   ب  هللا   ع  ض  ة  أ ش  و  س  ام  اْلخ  { أي وتحلا  الزنى تو  ق يش  اد  ْش الص  اش  م  ا ا ْش ك  ْيه 

ش زوسهاا صاادقاآ فس المرة الخامسة بدش  وضاب هللا وساخط  عليهاا اش كاا
 بالزنى افس اتهامه

ا الرسال اللعناة وفاس ااذا ماساعت اليميش الخامسة للمارأة بالفضاب بين     
 :يقول العلماع

س بعكااهللا طبيعاا ش اللعااش حتااى أصاابح عنااداا أماارماا كثاارماارأة تأش ال -3
 0وتخاف  الفضب فهس تنفر من 

أش الفضب صفة مش صافات اليهاود الاذيش يعلماوش وال يعملاوش كماا  -1
فُضاقال تعالى عانهم  يار  الم  مْ تو  ل ايه  { وب  ع 

(3)
فاالمرأة والباا تكاوش   

فااس مثاال اااذض األمااور كاذبااة واااس تعلاام أنهااا كاذبااة فدخااذت صاافة 
اليهود
(1)

 
 
ُتُ { تعالى وقد ختمت آيات اللعاش بقول         ْحم  ر  ل ْيُكْم و  ل ْوال ف ْضلُ هللا   ع  تو 

أي ولوال فضل هللا عليكم ورحمت  بكم بالستر فس ذلك  لهلكتم أو لفضحكم 
يم { أي وأن  تعالى مبالغ فس قبول  ك  اب  ح  و    ت 

أ ش  هللا  أو عاسلكم بالعقوبة  تو 
للعاااش ومااش التوبااة  حكاايم فااس مااا شاارا مااش األحكااام ومااش سملتهااا حكاام ا

سملت  أن  تعالى لو لم يشرا لهام ذلاك لوساب علاى الازوج حادُّ القاذ  ماا 
ت  موسباةآ لحاد شتراك  فس الفضيحة  ولو سعال شاهاداأش ال اار صدق  ال

الزنى عليها لفات الن ر لها  ولو سعل شهاداتها موسبة لحد القاذ  عليا  
 0حكمت  وأدق  لفات الن ر ل   فسبحاش ما أع م شدن   وأوسا رحمت   

)ااذا تاذييل لماا مار ماش األحكااام الع يماة الدالاة علاى تفضال هللا علااى      
ستماعية(فضل تشريا وأحسش حل ألخطر مشكلة اعبادض المنمنيش بد

(1)
  

وقد نزلت آيات اللعاش فاس قضاية عاويمر العسالناس ماا زوستا  خولاة      
مااش  بنات عاصام وكانات ااذض الحادثاة فااس شاعباش سانة تساا عقاب القفاول

وزوة تبوك(
(6)

  

                                               

7ة ( الفاتح1)

 ( وجه)أ(3شريط)  ( وقفات مع سورة النور 2)
 993ص 1يسر التفاسير جأ (3)

990ص 1أيسر التفاسير ج (4)
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ش ابش عباهللا رضس هللا عنهما عقال اإلمام السيوطس عند آيات اللعاش )       
بدربعة شهداع..{ ا ية  لما نزلت توالذيش يرموش المحصنات ثم لم يدتواقال: 

هللا؟ فقااال  قااال سااعد بااش عبااادة واااو ساايد االنصااار: أاكااذا أنزلاات يااا رسااول

ساايدكم فقااالوا: يااا   تساامعوش مااا يقااول: يااا معشاار االنصااار أالرسااول هللا 
بكارا  وماا  رساول هللا ال تلما  فإنا  رسال وياور. وهللا ماا تازوج امارأة قاط اال

طلق امرأة قط فاسترأ رسل منا على أش يتزوسها مش شدة ويرت  فقاال ساعد: 
ناس لاو وسادت رسول هللا انس ألعلم أنها حق وانها مش هللا  ولكنس تعسبت أ يا

تااس بدربعااة لااس أش أايساا  وال أحركاا  حتااى آرساال لاام يكااش تفخااذاا  لكاعااا قااد
بهم حتى يقضس حاست  قال: فما لبثوا اال يسيرا حتى  ال آتس -فوهللا  -شهداع 

الثالثاة الاذيش تياب علايهم  فسااع ماش أرضا   سااع ااالل باش أمياة. وااو أحاد
بعين   وسما بدذنيا   فلام  عشاع فدخل على امرأت  فوسد عنداا رسال  فرأى

فقاال: ياا رساول هللا اناس س ات   حتاى أصابح  ففادا علاى رساول هللا يهس  
باادذنس  فكاارض  أالااس عشاااع  فوساادت عنااداا رسااال  فرأياات بعينااس  وساامعت

فقالوا: قاد ابتليناا بماا  نصارما ساع ب  واشتد ب   واستمعت األ رسول هللا 

االل بش أمياة وأبطال شاهادت   فضرب رسول هللا  قال سعد بش عبادة ا ش
منها مخرسا فقال:  هللا لس نس ألرسو أش يسعلفقال االل: وهللا اس المسلميش ف

 يعلام اناس لصاادق نس قد أرى ما اشتد علياك مماا س ات با  وهللايا رسول هللا ا

الاوحس    رسول هللا  يريد أش يدمر بضرب  اذ نزل على واش رسول هللا 
مساكوا عنا  حتاى سلادض  فا وكااش اذا نازل عليا  الاوحس عرفاوا ذلاك فاس ترباد

عاش  فر  مش الوحس فنزلت توالذيش يرموش أزواسهش ولام يكاش لهام{ فسارى

ومخرسا فقال  بشر يا االل قد سعل هللا لك فرساالوحس فقال: أ رسول هللا 

رسالوا اليهاا فسااعت أ االل: قد كنت أرسو ذلك ماش رباس فقاال رساول هللا 

عذاب ا خارة أشاد ماش  أش عليهما  وذكراما وأخبراما فتالاا رسول هللا 
فقالات: كاذب.  عذاب الادنيا فقاال ااالل: وهللا ياا رساول هللا لقاد صادقت عليهاا

فشاهد أرباا شاهادات  شاهد: العناوا بينهماا فقيال لهاالل افقاال رساول هللا 
الادنيا  باهلل أن  لمش الصادقيش  فلما كاش فس الخامساة قيال لهاالل: فاإش عاذاب

موسباة التاس توساب علياك العاذاب فقاال: أاوش مش عذاب ا خرة  واش اذض ال
يسلادنس عليهاا. فشاهد فاس الخامساة أش لعناة  يعذبنس هللا عليها كما لم وهللا ال

ماش الكااذبيش. ثام قيال لهاا اشاهدي. فشاهدت أرباا شاهادات  ش كااشهللا عليا  ا
كانت فس الخامسة قيال لهاا: اتقاس هللا فاإش عاذاب  باهلل أن  لمش الكاذبيش. فلما

الموسبة التاس توساب علياك العاذاب   مش عذاب ا خرة  واش اذض الدنيا أاوش
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الخامساة أش وضاب  فتلكدت ساعة فقالت: وهللا ال أفضح قاومس  فشاهدت فاس

بينهما  وقضاى أنا  ال   هللا عليها اش كاش مش الصادقيش. ففرق رسول هللا 
هللا  يدعى ألب  وال يرمس ولاداا ماش أسال الشاهادات الخماهللا  وقضاى رساول

 ويار  نهاا تفرقاا ماشوت  وال ساكنى  وال عادة  ماش أسال ألايهللا لهاا قا نا أ

  .طالق  وال متوفس عنها

ااالل باش  شأ  وأخرج البخاري والترمذي وابش ماسة عش اباش عبااهللا     

:   بشااريك بااش سااحماع فقااال النبااس  النبااس  دأميااة قااذ  امرأتاا  عناا
امرأتاا   نا علاى البيناة  أوحااد فاس  هاارك. فقااال: ياا رسااول هللا اذا رأى أحااد

واال حاد فاس  يقاول: البيناة   رسال ينطلق يلتمهللا البينة! فسعال رساول هللا 
 ناس لصاادق  ولينازلش هللا ماا يبارئك. فقال االل: والذي بعثاك باالحق ا هر

والذيش يرموش أزواسهم{ حتى  هري مش الحد  فنزل سبريل فدنزل هللا علي  ت

فدرسال اليهماا فسااع ااالل   ماش الصاادقيش{ فانصار  النباس  ش كاشبلغ تا

ش أحدكما كاذب فهل منكما تا اب؟ ثام قامات يقول: هللا يعلم ا  يشهد والنبس
ا موسبااة. فتلكاادت نهاااناات عنااد الخامسااة وقفواااا وقااالوا: افلمااا ك فشااهدت

ترسا  ثم قالت: ال أفضح قومس سا ر الياوم  فمضات  نهاونكصت حتى  ننا أ

ليتايش  خادله   سابغ اإلحل العينيش:أبصرواا فإش ساعت ب  أك فقال النبس 

: لاوال ماا  سحماع. فساعت ب  كذلك فقاال النباس  الساقيش  فهو لشريك بش

 (3) . لكاش لس ولها شدش مضى مش كتاب هللا

قال: ما نزلات آياة الاتالعش اال لكثارة  وأخرج البزار عش سابر ثم قال)     
(السنال

(1)
  

       
شياع عدد األلفا  واو أرباا شاهادات والمكااش ويفتقر اللعاش الى أربعة أ     

واااو أش يقصااد باا  أشاار  البقاااا بالبلااداش والوقاات وذلااك بعااد صااالة العصاار 
وسما الناهللا وذلك أش يكوش اناك أربعة أنفهللا فصاعدا فاللف  وسماا النااهللا 

مشروطاش والزماش والمكاش مستحباش
(1)

   

                                               

10ص 9الدر المنثور للسيوطس ج (1)
( المراع السابم2)

 4ج 3أضااواع البياااش فااس ايضاااا القاارآش بااالقرآش محمااد األماايش بااش محمااد المختااار الشاانقيطس عااالم الكتااب ط( 3)
361ص
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 كــــــــادثة اإلفــــــــــــح

 

شاارا بااذكر حادثااة  هللا تعااالى حكاام القااذ  الخاااص والعااام بعااد أش ذكاار       
ع يمة ازت كياش البيات النباوي وع ام الخطاب وتعاالى السافهاع علاى مقاام 

ومكث األمر على مايربو على شهر مش الزمش  الحبيب
(3) 

حتاى نزلات ا ياات الكريماات تبايش كاذب وافتاراع    كادت تشق الصا و      
ماش السارم الاذي حاكا  زعايم النفااق ورأساهم  الحادثة وتطهير البيات النباوي

  0 بش أبس بش سول علي  لعنة هللاعبد هللا

ا تقال سل فس عالض ف      اّرآ اُبوضُ ش  ْحس  اْنُكْم ال ت  ة  م  اُعوا ب اإل ْفك  ُعْصاب  يش  س  ا ش  ال ذ 
لْ ُاو   اب   ل ُكْم ب  س  اا اْكت  اْنهُْم م  ئأ م  ْير  ل ُكْم ل ُكالِّ اْمار  اش   خ  ضُ  م  ْبار  ل ى ك  او  ي ت  ال اذ  اإل ْثام  و 

ااايم ) اب  ع    اااذ  اااْنهُْم ل اااُ  ع  ااااُت 33م  ن  اْلُمْنم  ُناااوش  و  اااش  اْلُمْنم  ْعُتُموضُ    ااام  (ل اااْوال ا ْذ س 
( ا ا ْفك  ُمب يش  ذ  ق الُوا ا  ا و  ْيرآ ْم خ  ه  اع  ف اإ ْذ  (ل ْوال31ب د نفُس  اة  ُشاه د  ع  ل ْي   ب د ْرب  اُعوا ع  س 

( ُبوش  ااذ  ْناد  هللا   ُااْم اْلك  اع  ف دُْول   اك  ع  اه د  دُْتوا ب الشُّ ل اْيُكْم 31ل ْم ي  ل اْوال ف ْضالُ هللا   ع  ( و 
اايم ) اب  ع    ااذ  ااا أ ف ْضااُتْم ف ياا   ع  ااُكْم ف ااس م  س  ة  ل م  ا خ اار  ا و  ْني  ُتااُ  ف ااس الاادُّ ْحم  ر  (ا ْذ 36و 

ُااو   ا و  نآ يِّ ُ  ا  ُبون  ْحس  ت  ْلم  و  ا ل ْيهللا  ل ُكْم ب    ع  ُكْم م  اا  قُولُوش  ب د ْفو  ت  ت ُكْم و  ن  ُ  ب د ْلس  ل ق ْون  ت 
يم ) ْند  هللا   ع    ك  39ع  ان  ا ُسْبح  ل م  ب ه ذ  ك  ت  ا أ ْش ن  ُكوُش ل ن  ا ي  ْعُتُموضُ قُْلُتْم م  م  ل ْوال ا ْذ س  (و 

ا بُ  ااااااذ  اااااايم )ا  اااااااش  ع    ا ا ْش ُكنااااااُتْم 34ْهت  اااااادآ ْثل اااااا   أ ب  ُعااااااوُدوا ل م  ُ أ ْش ت 
ُ ُكااااااْم هللا  ع  (ي 

( ن يش  يم )31ُمْنم  ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا  ات  و  ُ ل ُكُم ا ي  ُش هللا  يِّ ُيب  يش  ُيح بُّاوش  أ ْش 31(و  ( ا ش  ال اذ 
اب   اذ  ُناوا ل هُاْم ع  يش  آم  ُة ف س ال ذ  يا  اْلف اح ش  ش  ْعل اُم ت  ُ ي  هللا  ة  و  ا خ ار  ا و  ْني  أ ل ايم  ف اس الادُّ

( ْعل ُماااااوش  أ ْنااااُتْم ال ت  ُعو   35و    ر 
أ ش  هللا  ُتاااااُ  و  ْحم  ر  ل اااااْيُكْم و  ل اااااْوال ف ْضاااالُ هللا   ع  (و 

ح يم ) ب اْا ُخُطا10ر  ت  اْش ي  م  اش  و  اْيط  ات  الش  ب ُعوا ُخُطو  ت  ُنوا ال ت  يش  آم  ا ال ذ  ا أ يُّه  ات  (ي  و 
اى  ك  ا ز  ُتُ  م  ْحم  ر  ل ْيُكْم و  ل ْوال ف ْضلُ هللا   ع  ر  و  اْلُمْنك  اع  و  دُْمُر ب اْلف ْحش  ُ  ي  اش  ف إ ن  ْيط  الش 

ل ايم ) يا  ع  ام  ُ س  هللا  ااُع و  ش  اْش ي  اس م  كِّ   ُيز 
اش  هللا  ل ك  ا و  دآ دأ أ ب  ْش أ ح  ْنُكْم م  ال  13م  دْت  ال ي  ( و 

يش  ف س  أُْولُوا اْلف ْضل   اْلُمه اس ر  يش  و  اك  س  اْلم  ْش ُيْنُتوا أُْول س اْلقُْرب ى و 
ة  أ  ع  الس  ْنُكْم و  م 

فُااااور   ُ و  هللا  ُ ل ُكااااْم و  ْفف اااار  هللا  ااااوش  أ ْش ي  ْصااااف ُحوا أ ال ُتح بُّ ْلي  ْعفُااااوا و  ْلي  ااااب يل  هللا   و  س 
ح يم )  ({.11ر 

                                               

11ص 31)فاشتكيت حيش قدمنا المدينة شهرا( مسلم جلحديث( 1)

http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/24/24-11.asf
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  ا تسامى ) حادثاة اإل فاك (الكريمات والتاس نزلات فيماالعشر اذض ا يات  
و أساوأ مشتق ماش األفاك بفاتح الهمازة وااو الكاذب المقلاوب واا واإلفك او)

الكذب(
(3)

  

اتهمت فيها العفيفة البري ة الطاارة أم المنمنيش عا شة رضس هللا  حيث      
{ أي ساعوا بدسوع  تعالى عنها بالكذب والبهتاش فقال اُعوا ب اإل ْفك  يش  س  تا ش  ال ذ 

اْنُكْم{ أي ا ة  م  لكذب وأشنا صور البهتاش وااو قاذ  عا شاة بالفاحشاة تُعْصاب 
والعصابة )رأهللا النفااق  ا المنمنوش وعلى رأسهم ابش سالولسماعة منكم أيه

قال  اباش عبااهللا وعنا  أيضاا ماش الثالثاة الاى العشارة اباش عييناة ثالثة رسال 
مسة عشر(خأربعوش رسال ومسااد مش عشرة الى 

(1)
 

ا ل  تال ت         ّرآ ُبوضُ ش  شاراآ لكام ياا آل  تهاامواالُكْم{ أي ال ت ناوا ااذا القاذ  ْحس 
ْير  ل ُكْم{ لما في  ماش الشار  الع ايم بنازول الاوحس بباراعة  لْ ُاو  خ  أبس بكر تب 
اْش  اب  م  س  اا اْكت  اْنهُْم م  ئأ م  أم المنمنيش  وااذا واياة الشار  والفضال تل ُكالِّ اْمار 

{ أي لكل فردأ مش ا لُعصبة الكاذباة سازاع ماا استارا ماش الاذنب علاى قادر اإل ْثم 
اْنهُْم{ أي والاذي تاو ضُ م  ْبار  ل ى ك  او  ي ت  ال اذ  لى مع ما  وأشااا ااذا خوض  فيا  تو 

اايم { أي لاا  فااس ا خاارة  البهتااش واااو ابااش ساالول اب  ع    ااذ  رأهللا النفاااق تل ااُ  ع 
ألسافل أال وااو الخلاود فاس الادرك اقال الساعدي )   عذاب شديد فس نار سهنم

(مش النار
(1)

  

ْعُتُموضُ{ أي االآ حيش سمعتم ياا معشار المانمنيش      م   االفتاراعااذا تل ْوال ا ْذ س 
ا{ أي اااالّ وقااذ  الصااديقة عا شااة ْياارآ ْم خ  ااه  اااُت ب د نفُس  ن  اْلُمْنم  ُنااوش  و  ش  اْلُمْنم  ت  

  نوا الخير ولم يسرعوا الى التهمة فيمش عرفوا فيها النزااة والطهارة؟ 

فإش مقتضى اإل يمااش أالّ يصادق مانمش  علاى أخيا  قولاة عا اب وال طااعش     
بيإخوانهم المسيلمين وب نفسييهم وأن  وفيهيا توجييب للمسيلمين بإحسيان الظينا 

 يبتعدوا عن سوء الظن بالمؤمنين

قال ابش كثير: اذا تدديب  مش هللا تعالى للمانمنيش فاس قصاة عا شاة حايش      
اوع  وااال قاساوا ذلاك الكاالم علاى أنفساهم  أفاض بعضهم فاس ذلاك الكاالم السُّ

فاااإش كااااش ال يلياااق بهااام فااادُم المااانمنيش أولاااى باااالبراعة منااا  بطرياااق األولاااى 
                                               

991ص 1أيسر التفاسيرج (1)

359ص  31القرطبس ج (2)

50ص 9السعدي ج (3)
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خالد باش زياد األنصااري وامرأتا   وقد قيل أنها نزلت فس أبس أيوبواألحرى  
أمااا تسااما مااا يقااول  أبااا أيااوب امرأتاا  أم أيااوب يااا قالاات لاا رضااس هللا عنهمااا 
قال: نعم وذلك الكذب  أكنت فاعلةآ ذلاك ياا  ضس هللا عنها؟ر ةالناهللُا فس عا ش

(قال فعا شة وهللا خير منكماكنت ألفعل  أم أيوب؟ قالت: ال وهللا 
(3)

. 

وقال فس أيسر التفاسير) في  تربية للمسالميش وارشااد لهام لماا ينبفاس أش     
يكونوا علي  مش األدب(
(1)

   

   } ا ا ْفك  ُمب يش  ذ  ق الُوا ا   0أي قالوا فس ذلك الحيش اذا كذب   اار مبيش تو 

لاْيييب   علييى أهميييةاآلييية ال ريميية شييدد   مييا      يياُؤوا عا نيية )لاييْوالا جا إظهييار البيا
اء فاإ ْذ لامْ  ة  ُشهادا عا ( آيية  ب  اْربا ُبونا ياذ  نيدا هللا   ُهيُم اْل ا اء فا ُْولاز يكا ع  يهادا ي ُْتوا ب الشي  13يا

ش بدربعاة شاهود يشاهدوش علاى ماا قاالوا تف اإ ْذ ل اْم أي االّ ساع أول ك المفتارو
{ أي فاإش عسازوا ولام يادتوا علاى دعاواام بالشاهود تف دُْول   اك   اع  اه د  ادُْتوا ب الشُّ ي 

{ أي فدول اااك اااام المفسااادوش الكااااذب ُبوش  ااااذ  ْناااد  هللا   ُااااُم اْلك  وش فاااس حكااام هللا ع 
نكااروض أول والااة وتعنياا  للااذيش ساامعوا اإل فااك ولاام ي وشاارع   وفياا  تااوبي   

ة { أي لااوال فضاال  تعااالى  ا خ اار  ا و  ْني  ُتااُ  ف ااس الاادُّ ْحم  ر  ل ااْيُكْم و  ل ااْوال ف ْضاالُ هللا   ع  تو 
ورحمتا  بكام فاس الادنيا وا خارة  -أيها الخا ضوش فاس شادش عا شاة  -عليكم 

اا أ ف ْضاُتْم ف يا  { أي ألصااب اُكْم ف اس م  س  كم حيث أمهلكم ولم يعااسلكم بالعقوباة تل م 
ايم { أي عاذاب شاديد  اب  ع    اذ  ونالكم بسبب ما خضتم في  مش حديث اإل فاك تع 

  0اا ل ُيستحقر دون  السلد والتعني 

قااال القرطبااس: اااذا عتاااب  مااش هللا بليااغ  لمااش خاضااوا فااس اإل فااك  ولكناا        
(برحمت  ستر عليكم فس الدنيا  ويرحم فس ا خرة مش أتاض تا باآ 

(1)
  

ل        ت ُكْم { أي وذلك حيش تتلقون  ويدخذض بعضكم مش بعض تا ْذ ت  ن  ُ  ب د ْلس  ق ْون 
: أي يروي  بعُضكم عش بعض  وسعيد بش سبير بالسنال عن  قال مسااد

وذكر بعضهم كذا( يقول اذا سمعت  مش فالش  وقال فالش  كذا
(6)

  

                                               

111ص 1ابش كثير ج (1)

996ص 1أيسر التفاسير ج (2)

100ص 31القرطبس ج (3)

116ص 1ابش كثير ج( 6)
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ْلم{ أ      ا ل ْيهللا  ل ُكْم ب    ع  ُكْم م  اا  قُولُوش  ب د ْفو  ت  ي تقولوش ماا لايهللا لا  حقيقاة تو 
اا{ أي وت نوناا   نآ يِّ ُ  ا  اُبون  ْحس  ت  فاس الواقاا  وانماا ااو محاض كاذبأ وبهتااش تو 
ايم { أي والحاال أنا  عناد هللا  ْناد  هللا   ع    ُااو  ع  ذنباآ صفيراآ ال يلحقكم في  اثم تو 

 مش أع م الموبقات والسرا م ألن  وقوا فس أعراض المسلميش 

 تاب مش هللا تعالى فس اذض ا ية على ثالثة:وقد ساع الع      

 األول: تلقي  باأللسنة أي السنال عن       

 والثانس: التكلم ب      

 ث حسبوض ايناآ واو عند هللا ع يموالثالث: استصفارض حي    

كاااش باللساااش  همحااديثى أش  شااارة الااا (بدلساانتكم وباادفوااكم) اادة قولاا  وفا    
  0بدوش القل

ل وْ      ا{ تو  اذ  ل م  ب ه  ك  ات  اا أ ْش ن  ُكاوُش ل ن  اا ي  ْعُتُموضُ قُْلاُتْم م  ام  ماش هللا عتااب  اناا ال ا ْذ س 
لسميااا الماانمنيش أي كاااش ينبفااس علاايكم أش تنكااروض أول سااماعكم لاا  تعااالى 

ا  ااذ  ك  ا  ان  وتقولااوا ال ينبفااس لنااا أش نتفااوض بهااذا الكااالم وال نااذكرض ألحااد تُسااْبح 
اايم { أي  اااش  ع    ساابحاش هللا أش يقااال ااااذا الكااالم علااى زوسااة رساااول هللا ُبْهت 

ُ أ ْش  ُ ُكاُم هللا  ع  الطاارة البري ة فإش ااذا االفتاراع كاذب  واضاح  ع ايم السارم تي 
ا{ أي ياذكركم هللا ويع كام باالمواع  الشاافية لكاس ال تعاودوا  دآ ْثل    أ ب  ُعوُدوا ل م  ت 

{ أي اش كنااتم حقاااآ ماانمنيش فااإش الااى مثاال اااذا العماال أبااداآ تا ْش ُكنااُتْم ُمااْنم   ن يش 
 0إل يماش وازا عش مثل اذا البهتاشا

{ أي ويوضااح لكاام ا يااات الدالااة علااى الشاارا ا       ااات  ُ ل ُكااُم ا ي  ُش هللا  اايِّ ُيب  تو 
يم { أي عالم بما يصلح  ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا  ومحاسش ا داب  لتتع وا وتتددبوا بها تو 

اُة{ أي العباد  حكيم فس تدبيرض وت ايا  الف اح ش  ش  يش  ُيح بُّاوش  أ ْش ت  شريع  ت ا ش  ال اذ 
يرياادوش أش ينتشاار الفعاال القباايح المفاارط فااس القاابح كإشاااعة الرذيلااة والزنااى 
ُناوا{ أي فاس المانمنيش األطهاار تل هُاْم  يش  آم  ووير ذلك ماش المنكارات تف اس ال اذ 

ة { أي لها ا خ ار  ا و  ْني  اب  أ ل يم  ف اس الادُّ ذ  م عاذاب موساا مانلم فاس الادنيا بإقاماة ع 
{ أي ااو تعاالى  ْعل ُماوش  أ ْناُتْم ال ت  ْعل اُم و  ُ ي  هللا  الحدِّ  وفاس ا خارة بعاذاب سهانم تو 

 0عالم  بالخفايا والنوايا وأنتم ال تعلموش ذلك
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فإش هللا قد توعد بالعذاب على مسرد  قال شي  االسالم ابش تيمية:       
بالعذاب األليم فس الدنيا وا خرة واذض المحبة قد ال  محبة أش تشيا الفاحشة

اإلنساش أش  ش قول أو فعل بل علىريقترش بها قول وال فعل فكي  اذا اقت
والقذ  بها واشاعتها فس الذيش آمنوا يبفض ما أبفض  هللا مش فعل الفاحشة 

)
(3)

    
أ ش  هللا  ُتُ  و  ْحم  ر  ل ْيُكْم و  ل ْوال ف ْضلُ هللا   ع  ح يم { أي لوال فضل   تو  ُعو   ر  ر 

بهم  وكاش ما كاش مما ال يكاد  تعالى على عبادض ورحمت  بهم ألالكهم وعذ 
 يتصورض اإل نساش ألن  فوق الوص  والبياش.

 :فهنا آداب مش هللا تعالى لعبادة وفش التعامل ما األخبار   
ُنوش  و  )  األولى ش  اْلُمْنم  ْعُتُموضُ    م  ق الُوا ل ْوال ا ْذ س  ا و  ْيرآ ْم خ  ه  اُت ب د نفُس  ن  اْلُمْنم 

( ا ا ْفك  ُمب يش  ذ   (31ا 
ا ) الثاانس اذ  ك  ا  ان  ا ُساْبح  اذ  ل م  ب ه  ك  ات  اا أ ْش ن  ُكاوُش ل ن  اا ي  ْعُتُموضُ قُْلاُتْم م  ام  ل اْوال ا ْذ س  و 

يم ) اش  ع     (34ُبْهت 
عامة الطاوية زموسز لحادثة اإلفك والتس تبنااا المنافقوش ب اذا شرا    

واختلفات أحاوال النااهللا حاول ااذا عبدهللا بش أبس بش سلول علي  لعناة هللا 
الحدث  فمنهم مش كاش حا راآ ومنهم ماش لام يصادق الكاالم اطالقااآ  ومانهم 

 مش  صدق الخبر
 واش كاش  اار الحدث براعة عا شاة وصافواش باش المعطال رضاس هللا    

 دث حيااث مسااسع أمحاال العنهمااا ممااا نسااب الهمااا ويتضااح ذلااك مااش خااال

سهاارة  المانمنيش عا شاة رضااس هللا عنهاا وااس راكبااة راحلاة صافواش 
يستترا عش  وفس ال هيرة وأمام األشهاد فلو كاش مش ريبة لكاش األولى أش

  0األعيش

 هاار أناا    لطااصاافواش بااش المعذكاار فااس الساايرة الحلبيااة أش  وقااد     
يدتس النساع أي عنيش حصورا ال

(1) 
 

ساع ب  أال اإلفك مما رموا ب  أم المنمنيش ااو الكاذب البحات  ما )فتعيش أش 
والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاسرة والصفقة الخاسرة(
(1)

  
   

ويستحسش فس اذا الموق  أش نروي القصة بكاملها على لساش صاحبتها     
 0السيدة عا شة رضس هللا عنها وأرضااا

                                               

99تفسير سورة النور ص (1)
ين المأمون علي بن برهان الودين الحلبوي  دار المعرفوة للطباعوة والنشور ( السيرة الحلبية في سيرة األم2)

 617ص 2ج 1ط
 113ص 1ابش كثير ج (3)



 512 من 151 صفحة

121 

 إفكــــــث الــــــي ـدــص حـــــــــن
 

 
نا ا باراايُم باش ساعدأ عاش صاالحأ عاش          

ث  ثنا عبُد العزيز بُش عبد  هللا حاد  حد 
بيار و ساعيُد باش المساّيب  و علقماة باش  ثنس ُعاروةُ باش الزُّ ابش شهاب قاال: حاد 
وّقااصأ و ُعبيااد هللّا  باُش عبااد  هللا باش عتبااة باش مسااعود عاش عا شااة  رضااس هللا 

ثنس طا فاة  حيش    عنها زوج النبسِّ  قال لهاا أاالُ اإل فاك ماقاالوا  وكلهام حاد 
مش حديثها وبعضهم كاش أوعى لحديثها مش بعاض وأثباُت لا  اقتصاصااآ  وقاد 
ثنس عاش عا شاة   وبعاُض حاديثهم  وعيُت عش كلِّ رسلأ منهم الحديث  الاذي حاد 

ُق بعضاآ  واش كاش بعضهم أوعاى لاُ  ماش بعاضأ  قاالوا:  قالات عا شاة: »يصدِّ

ارج  ساهُمها   رساولُ هللّا كاش  ا  بايش  أزواسا   فاديتهش خ  اف راآ أقار  اذا أراد  س 

نااا فاس واازوةأ وزااااا   خارج  بهااا رساولُ هللا ا  بين  معاا . قالات عا شااة: فادقر 

ل  الحسااُب  فكناُت   فخرج  فيها سهمس  فخرساُت ماا  رساول  هللا  ما أُناز  بعاد 

اارنا  ح لُ فياا . فس  سس وأُنااز  ااود  االُ فااس ا  مااش   تااى ا ذا فاار   رسااولُ هللا أُحم 
حيال   فقماُت حايش  وناا ماش  المديناة قاافل يش  آذش  ليلاةآ بالر  ن  قفال  ود  وزوت   تلك  و 
زُت السااي    فلماا ق ضايُت شادنس أقبلاُت الااى  آذناوا بالرحيال فمشايُت حتاى سااو 
فااار قااد  انقطااا   فرسعاات  اازا    قااد  لااس مااش س  رحلااس ف لمسااُت صاادري فااإ ذا ع 

لاونس فالتمست عق دي فحبسنس ابتفانض. قالت: وأقبال  الاراط الاذيش كاانوا ُيرحِّ
لوض على بعيري الذي كنت أركُب علي  ذ واام ي حسابوش   ح  سس فر  ود  ملوا ا  فاحت 
اهش  اللحام  انماا يادكلش  ْلش  ولام ي فش  هاب  أنس في   وكاش النساع اذ ذاك خ فافاآ لم ي 

ر  القااومُ  سااتنك   مااش الطعااام ذ فلاام ي 
خ فااة  الهااودج حاايش  رفعااوض وحملااوض   الُعلقااة 

ااّش  فبعثااوا السماال  فساااروا  ووساادُت عقاادي بعااد مااا  يثااة  السِّ وكناات ساريااةآ حد 
ل هم ولاايهللا  بهااا ماانهم دااأ وال مسيااب. فتيممااُت  ناااز  اسااتمر  السااي   فس ااُت م 
فق دونس فيرسعوش  ا لّس. فبينا أناا سالساة   نت أنهم سي  منزلس الذي كنت ب    و ن 

ااافااس منزلااا ااال السُّ ااافواُش باااش المعطِّ ْتناااس عيناااس فن مااات  وكااااش ص  لمّس ثااام س ول ب 
كوانّس مااش وراع السااي   فدصاابح  عنااد منزلااس  فاارأى سااواد  انساااشأ نااا م   الااذ 
فنس حايش  رآناس  وكااش رآناس قبال  الحسااب  فاساتيق ُت باساترساع   حايش   فعر 
رُت وسهس بسلبابس. ووهللّا  ما تكلمنا بكلمة  والسمعُت من  كلمة   رفنس  فخم  ع 

ى حتى أنااخ  راح   اا  فقمات اليهاا وير  استرساع   واو  ا   فاوطىع  علاى ياد  لت 
يش فااس نحاار   ر  قااود بااس الراحلااة حتااى أتينااا السااي   مااوو  فركبُتهااا  فااانطلق ي 

  ال هيرة وام ُنزول.
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بار  اإل فاك عباُد هللا باش أُباّس اباش  اش الاك. وكااش الاذي تاول ى ك  قالت: فهل ك  ف س  م 
ُث با لول. قال عروة: أُخبرُت أن  كااش ُيشااا وُيتحاد  ي ساتمع  س  ض و  ض فُيق ارُّ   عناد 

ويستوشاي . وقااال عااروة أيضااآ: لاام يساام  ماش أااال اإل فااك أيضااآ اال حّساااُش بااش 
اريش العلام لاس بهام   حا أ فاس نااهللاأ آخ  مناة بنات س  ثابتأ وم سطح بش أُثاثة  وح 
بر  ذلك يقال عبُد هللا باش أُباّس باش  وير  أنهم ُعصبة  ذ كما قال هللا تعالى ذ واش  ك 

لول   ّساُش وتقول ان  الاذي س  اا ح  ب  عند  ض أش ُيس  كر  . قال عروة: كانت عا شة ت 
 قال: 
رضس            ض وع  قاُع        فإش أبس ووالد   لع رض  محمدأ منكم و 

مُت شاهراآ  والنااهللُا ُيف يضاوش   منا المدينة   فاشتكيُت حيش  قاد  قالت عا شة: فق د 
سعاس أناس فس قول  أصحاب  اإل فك  الأشُعُر بشس عأ مش ذلك  واو ُيريُبناس فاس و 

ُ  مااش رسااول  هللّا   ى مناا  حاايش  أشااتكس  انمااا  الأعاار  اللطاا   الااذي كنااُت أر 

اادُخلُ علااس  رسااول هللا  فُيساالِّم ثاام يقااول: كياا   ت اايكم؟ ثاام  ينصاار   فااذل ك    ي 
ساط سُت ما  أمِّ م  ر  ق هت  فخ  سُت حيش  ن  ال  يريُبنس والأشُعُر بالشرِّ  حتى خر  حأ ق ب 

خاذ   نا  وكّنا النخرُج ا الّ لايالآ الاى ليال ذ وذلاك  قبال  أش نت  ز  بر  ناصا  ذ وكاش ُمت  الم 
ل  الفا ط   ية  ق ب  ل فس البرِّ الكُن   قريباآ مش بيوت نا  قالت: وأمُرنا أمُر العرب  األُو 

ل قاُت أنا خاذاا عناد  ُبيوتناا. قالات: فانط  ت  ى باالكن   أش ن  تدذ  ساطحأ ذ وكنا ن  ا وأُمُّ م 
اخر باش عاامرأ  هاا بناُت ص  ناا   وأُمُّ واس ابنُة أبس ُرام باش المطلاب  باش عباد  م 
سطُح بش أُثاثة  بش عّباد بش المّطلاب ذ فدقبلاُت  يق  وابنها م  خالُة أبس بكر الصدِّ
هاا  ْرط  ساطحأ فاس م  رْت أمُّ م 

ث  ل  بيتس حيش  فرونا مش شدننا  فع  أنا وأُمُّ م سطح ق ب 
اادراآ؟ فقا د  ب  يش  رسااالآ شااه  عااهللا  مسااطح   فقلاات لهااا: باا هللا  مااا قلاات   أتُساابِّ لاات: ت 

ْتنس بقاول   عس ما قال؟ قالت: وقلُت ماا قاال؟ فادخبر  ْنتاضُ  أ ولم تسم  فقالت: أي ا 
خال   عاُت ا لاى بيتاس د  س  ضاس. فلماا ر  ضااآ علاى مر  دُت مر  أاال  اإل فاك. قالات: فاازد 

ال: كيا   ت ايكم؟ فقلااُت لا : أتاادذُش لاس أش آتااس فساالم ثام  قاا  علاس  رساولُ هللا 
ش  لاس رساولُ هللا  ل هماا. قالات: فادذ  ش ق ب  يقش  الخبر  م  ؟ قالت: وأريُد أش أست  ي  أبو 

   .نس عليااك ااوِّ ُث الناااهللا؟ قالاات: يابنيااة  ا  تحااد  تاااضُ  ماااذا ي  فقلااُت ألمااس: ياأُم 
ااي ةآ عناد  رساالأ  ض  اارا ُر ا الّ أكثااْرش  فاوهللّا  لقلمااا كاناات  امارأة  قااطُّ و  يحبُّهااا لهاا ض 

ث  الناهللُا بهذا؟ قالت: فبكيُت تلاك   عليها. قالت: فقلت: ُسبحاش  هللا  أو  لقد تحد 
حلُ بنوم  ثام  أصابحُت أبكاس. قالات:  ما  والأكت  رقدُ لس د  الليلة  حتى أصبحُت ال ي 

عا رسولُ هللا  دأ ح ايش  علس  بش أبس طالب رضس هللا عن  وأُساامة باش زيا ود 
ْلب ث  الااوحُس يسااد لهما وي ستشاايراما فااس ف ااراق أالاا  . قالاات: فدمااا أُسااامة  اساات 

عل ام لهام فاس   فدشار  على رسول  هللا  بالذي يعلم ماش باراعة  أالا  وبالاذي ي 
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نفس    فقال أسامة: أالُك   وال نعلُم اال خيراآ. وأما علسٌّ فقال: يارسول  هللا  لم 
ال  السارياة  تْصاُدْقك. قالات: فادعا ُيضيِّق  هللّاُ عليك اوااا كثيار  وس    والنساُع س 

؟ قالات لا    رسولُ هللّا   ريباك  ريرة  ال رأيت  ماش شاسعأ ي  ريرة  فقال: أي ب  ب 
ك  بالحّق  مارأيُت عليها أمراآ قطُّ أوم صُ   وير  أنهاا سارياة   بريرة: والذي بعث 

سيش أال ها فتدتس ا لداس ُش فتدكل . قالت: فقام  رسولُ هللا حديثة السشِّ تناُم عش ع 

   ر  ماش عباد  هللّا  باش أُباّس ذ وااو  علاى المنبار  ذ فقاال: ياا اش يوما   فاساتعذ  م 
نااس عناا  أذاضُ فااس أالااس  وهللّا   رنس مااش رساالأ قااد بل ف  عااذ  ااش ي  معشاار  المساالميش م 

راآ  ماعلمااُت علااى أالااس االّ خيااراآ. ولقااد ذكااروا رسااالآ مااا علماات علياا  االّ خياا
وماي دخلُ على أالس االّ معس. قالت: فقام سعُد بش ُمعاذأ ذ أخو بنس عبد األشهل 
بُت ُعنقا   واش كااش  رك  فإ ش كاش ماش  األوهللا ضار  ذ فقال: أنا يارسول  هللا أعذ 
ك. قالات: فقاام رسال  ماش  الخازرج ذ  نا ففعلنا أمر  ج أمرت  مش اخواننا مش  الخزر 

د الخازرج.  وكانت أُمُّ حّساش  بنت  عم  مش فخذض واو  سعُد بش ُعبادة  وااو سايِّ
بت   قالت: وكاش قبل   ة ذ فقال لسعد: كذ  ل ت  الحمي  ذلك رسالآ صالحاآ  ولكش احتم 

ال.  بات  أش ُيق ت  ب  اك  ماأح  اط  ُر على ق تل   ولو كاش مش ر  ْمُر هللا  التقتلُ  وال تقد  لع 
يُد بش ُحضير ذ واو ابش عم سعد ذ ف قال لسعد باش ُعباادة : كاذبت  لعمار فقام أُس 

اااش  األوهللا  ل عااش المنااافقيش. قالاات: فثااار  الحي  اا   فإ نااك  منااافق  تساااد  هللا  لنقتل ن 

قتت لاوا ورساولُ هللا  اوا أش ي  قاا م  علاى المنبار. قالات:   والخزرج ذ حتاى امُّ

ل رساولُ هللا  از  اكتوا وسااكت. قالات: فبكيات يااومس   فلام ي  ُيخفُِّضااهم حتاى س 
اواي  عنادي وقاد ذ رقادُ لاس دماا وال أكتحالُ بناوم. قالات: وأصابح  أب  لك  كلاُ  ال ي 

اس أل اشُّ أش  الُبكااع  يش ويوماآ ال يرقد لس دما  والأكتحلُ بنوم  حتى انِّ كيُت ليل ت  ب 
ْت علاس  امارأة  ماش   فالق  كب دي. فبينا أبواي  سال ساش عنادي وأناا أبكاس فاساتدذن 

ناُت لهااا  ات تبكااس معاس. قالات: فبينااا نحاش علااى ذلاك دخاال   األنصاار  فدذ  فسل س 

سل اهللْا عنادي مناذ ق يال  ماقيال    رسولُ هللا  علينا فسلم  ثم  سل هللا قالت: ولم ي 
ق بل ها  ولقد لبث شهراآ الُياوحى ا ليا  فاس شادنس بشاسع. قالات: فتشاه د  رساولُ 

ناس عناك  كا  هللا  ذا وكاذا  فاإ ش حيش سلهللا  ثم قال: أما بعاُد ياعا شاة انا  بلف 
نك  هللا  واش كنت  ألممت  باذنب فاساتففري هللا وتاوبس اليا    رِّ ُيب  كنت  بري ةآ ف س 

  فإش  العبد  اذا اعتر   ثم تاب  تااب هللا عليا . قالات: فلماا قضاى رساولُ هللا 
قال ت  ق ل ص  دمعس حتى ماأُح هللاُّ من  ق طرة  فقلُت ألباس: أس اْب رساول  هللّا      م 

فقلت ألماس:   ما قال  فقال أبس: وهللّا  ما أدري ما أقول لرسول  هللا عنس في

فيما قال. قالت أمس: وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا   أسيبس رسول  هللا 

   فقلُت ذ وأنا سارية  حديثُة السش ال أقرأ مش القرآش كثياراآ ذ: اناس وهللا لقاد
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كم وصدقتم ب   فل  ش قلت  علمُت: لقد سمعتم اذا الحديث  حتى استقر   فس أنفُس 
لكام اناس بري اة ذ الُتصاّدقوننس  ولا ش  اعترفات لكام بادمرأ ذ وهللّاُ يعلام أناس منا  
قُنِّس  فوهللّا  الأس ُد لس ولكم مثالآ االّ أبا يوس   حايش قاال: تفصابر   دِّ بري ة ذ لُتص 

ُ المستعاُش على ما تصفوش{ )يوس :  لُت فاضطسعت ( ثم  تحو  31سميل  وهللا 
ااس  علااى فراشااس  وهللّاُ يعلاام أنااس حين ااذأ بري ااة  وأش  هللّا  مبرِّ ااس ببراعتااس. ولكنِّ
وهللّا  ما كنت أ شُّ أش  هللّا  تعالى منزل  فس شدنس وحياآ ُيتلاى  ل شادنس فاس نفساس 

  كاش أحقر  مش أش يتكلم هللّاُ فس  بدمر  ولكش كنت أرسو أش ي رى رساولُ هللا 
ننس هللّاُ بها  فوهللا ماارام رساولُ هللا فس ال رِّ ج   نوم ُرنيا ُيب  مسل سا  والخار 

حااع   حتاى  اذضُ ماكااش يدخاذضُ ماش  الُبر  أحد  مش أال البيت حتاى أنازل  عليا   فدخ 
ق مثلُ الُسماش ذ واو  فس يومأ شاتأ ذ مش ث ق ل  القاول  الاذي  ُر منُ  العر  ان  ل يتحد 

ي  عش رسول  هللا أنزل  علي  . قالت: فسُ  ل كلماةأ   رِّ وااو ي ضاحُك  فكانات أو 
. قالات: فقالات لاس أماس: قاومس  تكلم  بها أش قال: يا عا شة  أّما هللّاُ فقاد بارأك 
الي   فقلت: ال وهللّا  الأقوم ا لي   فاإ نس الأحماُد ا الّ هللّا  عاز وسال. قالات: وأنازل  

( العشااار  33مااانكم..{ )النااور:  هللا تعااالى: تاش الاااذيش سااانوا باإل فاااك ُعصاابة  
يُق ذ وكااش  ُينف اُق  ا يات. ثم أنزل  هللّاُ تعالى اذا فس براعتس. قال أبو بكرأ الصدِّ
ساطح شاي اآ  على م سطح  بش أثاثاة  لقرابتا   مناُ  وفقارض ذ: وهللّا  ال أنف اُق علاى م 

دتاال   ل  هللا تعااالى: توال ي  أولااوا الفضاال أبااداآ بعااد  الااذي قااال لعا شااة ماقااال. فاادنز 
ذ الى قول  ذ وفور  رحيم{منكم 

(3)
 

 

يسدل زيناب ابناة سحا أ   قالت عا شة: وكاش رسول هللا وفس رواية       
؟ فقالت: ياا رساول  هللا  أحماس  عش أمري فقال: يا زينُب  ماذا علمت  أو رأيت 
ااري. مااا علمااُت اال خيااراآ. قالاات: واااس التااس كاناات تسااامينس مااش  ساامعس وبص 

ُب لهاا   ول  هللا أزواج رس مناُة ُتحاار  ا  وطف ق ت أخُتها ح  ر  ها هللا بالو  م  ص  ف ع 
ت فيمش الك  مش أصحاب اإلفك «.فهلك 

(1)
   

 
 
 

 
                                               

 11ص 31مسلم كتاب التوبة    ج     351ص   1ج  صحيح البخاري كتاب المفازي (1)

119ص 5البخاري ج (2)
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 ل م التحسبوه شرا
 
اذض ا ية الكريمة بحق آية ماش آياات التربياة اإلساالمية لماش وعاااا       

ش  اارااا وتمعنها فهس تخبر المستما أش كل مصيبة تحل بالمرع واش كاا
كمااا فااس ا يااة الكريمااة  الاابالع اال أش هللا تعااالى ربمااا يسعاال العاقبااة حساانة

ْيار  ل ُكاْم  ُااو  خ  اْي اآ و  ُااوْا ش  ْكر  اى أ ش ت  س  ع  ُاو  ُكاْرض  ل ُكاْم و  الُ و  ل ْيُكُم اْلق ت  تُكت ب  ع 
ْعل ُم و   هللّاُ ي  رٌّ ل ُكْم و  ُاو  ش  ْي اآ و  ى أ ش ُتح بُّوْا ش  س  ع  ْعل ُموش  {و  أ نُتْم ال  ت 

(3)
  

ااع وفس ا ية األخرى      س  ُثاوْا النِّ ر  ش ت 
ح الُّ ل ُكاْم أ  ُناوْا ال  ي  يش  آم  اا ال اذ  اا أ يُّه  تي 

ااةأ  اادْت يش  ب ف اح ش  ْيُتُمااوُاش  ا ال  أ ش ي  ااا آت  ُبوْا ب ااب ْعض  م  ااْذا  ْعُضاالُوُاش  ل ت  ال  ت  ْرااااآ و  ك 
ااُرواُ  اش  ع  ااةأ و  ن  يِّ ب  ااْي اآ مُّ ُاااوْا ش  ْكر  ااى أ ش ت  س  ْاُتُمااوُاش  ف ع  ر  ْعُرو   ف ااإ ش ك  ش  ب اااْلم 

ث يراآ { ْيراآ ك  ل  هللّاُ ف ي   خ  ْسع  ي  و 
(1)

 

اّراآ ل ُكام  وفس اذا ا ية الكريمة مش سورة الناور         اُبوضُ ش  ْحس  الْ ُااو  تال  ت  ب 

ْير  ل ُكْم{  خ 

الطااارة أم المانمنيش عا شاة بنات  عارضض القوم فس انزلت بعدما خ       

   ل الاوحس محبوسااآ عاش النباسعندما  أبس بكر الصديق رضس هللا عنها
 0يخرج المستما ما عندضشهرا كامال كس 

الى أش نزلت البشارة الربانياة بهاذض ا ياة وتربياة وكاش اختباراآ صعباآ         

 0لخالق األمة للصبر والتسلد وأش العاقبة حسنة لمش أوكل أمرض 

 والخير فس ذلك مش خمسة أوس :        

 رضس هللا عنها تبر ة أم المنمنيش -3

 وكرامة هللا لها بإنزال الوحس فس شدنها -1

 واألسر السزيل لها فس الف رية عليها -1
 وموع ة المنمنيش -6

 مش المفتريش نتقاماالو -9

                                               

216( البقرة 1)

19( النساء 2)
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قالاات:  رضااس هللا عنهااا وأخرج ابااش سااعد عااش عا شااةوطس)قااال السااي       

اش يا أم المنمنيش؟ قالت: لم ينكح  قيل ما  بعشر ى نساع النبس فضلت عل
وياري  وأنازل هللا براعتاس  بكرا قط ويري  ولم ينكح امارأة أبواااا مهااسراش

تزوسهاا  مش الساماع  وسااعض سبريال بصاورتس ماش الساماع فاس حريارة وقاال
د فإنها امرأتك  وكنت أوتسل أنا واو مش اناع واحد ولم يكش يصانا ذلاك بدحا

نسا   وياري  وكااش يصالس وأناا معترضاة بايش يديا  ولام يكاش يفعال ذلاك  مش
وكااش ينازل عليا  الاوحس وااو معاس ولام يكاش ينازل  بدحد ماش نساا   وياري 

هللا نفسا  وااو بايش ساحري  عليا  وااو ماا أحاد ماش نساا   وياري  وقابض

.بيتس ونحري  ومات فس الليلة التس كاش يدور علس فيها ودفش فس
(3)

  

لتعاماال مااا اتربويااة ع يمااة تحكااس فااش  كمااا أناا  تااال اااذض ا يااة آيااات       
ولساان  العنااش   األحداث والمستسدات فاس المستماا وأاليطلاق اإلنسااش لنفسا

 الخوض فس األعراض فس 

اش  ) قولا  تعاالى: فكاش أول تعقيب بعد حادثاة اإلفاك        ْعُتُموضُ    ام  ل اْوال ا ْذ س 
َْلُمْنم   ُنوش  و  ب يش  َْلُمْنم  ا ا ْفك  مُّ ٰذذ  ق الُوْا ا  ْيراآ و  ْم خ  ه  ٰذُت ب د نفُس    (ن 

ااٰذُت وانااا لفتااة قرآنيااة سميلااة فااس قولاا  تعااالى )      ن  َْلُمْنم  ُنااوش  و  ااش  َْلُمْنم    
ْيراآ  ْم خ  ه   تعاالى ال اش بااإلخواش باالنفهللا ولام يقال وذلك بادش سامى هللا ( ب د نفُس 

خياارا باال قااال بدنفسااهم حيااث ماازسهم   ااش المنمنااوش والمنمنااات بااإخوانهم
وانا تلميح لكال مسالم بادش  مل أش تكوش أنفسنا واخواننا واحدةببعض فما أس

ش  امش وقا بدخي  المسلم كدن  وقا بنفس  وحسش ال ش باإلخواش او حسش 
  0بالنفهللا ذاتها

 :حكس األخوة اإلسالميةيوقد قال األول واو     

 أخس أنت منس أنت بس 

 نسبس ي أوعش عنصرالتسل 

 الم أمس وأبسذذذان  اإلس

                                               

 11ص  9الدر المنثور للسيوطس ج (1)
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 األعاراضاإلشاعات السيما اذا كانت فاس مش الخوض فس فالحذر الحذر       
تلقس مثل ااذض األقاويال   وساوهللا الشيطاش فس    فمش نم لك نم عليك واحذر

  0المستماالترويه لما يشاا فس أو

ورات علااى مااش تتبااا عاا ول الهاادى فقااد ساااع الوعيااد الشااديد مااش رساا     
 0 اخوان

اار  ف      اااف اأ عااش ابااش  ُعم  ُسااولُ هللا »قااال :  عااش ن  د  ر  ااع  ى  ص  اااد  اار  ف ن  ْنب  اْلم 
ااُش ا ل اى ق ْلب اا     ل اْم ُيْفاض  اإل يم  اان    و  اْش أ ْسال م  ب ل س  ار  م  ْعش  اا م  ف يااأ قاال : ي  اوتأ ر  ب ص 

ب   ت  ال  ت  ااروُاْم و  يِّ ال  ُتع  ة  ال ُتااْنُذوا الُمْساال ميش  و  ااْور  ااُا ع  ب  ت  ااْش ي  ااُ  م  ْم  ف إ ن  ات ه  ااْور  ُعااوا ع 
اْو    ل اْو ف اس س  اْحُ  و  ْفض  اُ  ي  ت  ْور  اُا هللا ع  ب  ت  اْش ت  م  ُ   و  ت  ْور  ُا هللا ع  ب  ت  خي   الُمْسل م  ي 

أ 
ْحل     ة  فقاال : ماا أ  «. ر  ْعب  ْيت  أ ْو ا ل ى اْلك  ْوماآ ا ل ى اْلب  ر  ي  ر  ابش ُعم  ن    اك  قال: و  م  ْع  

ْنك   ْند  هللا م  ةآ ع  ُم ُحْرم  ُش أ ْع   الُمْنم  ك   و  ت  م  ُحْرم  أ ْع   (و 
(3)

  

السفهاع ومش نهاه مانهسهم فهناك  مانات شرعية ألعراضنا مش السنة      
واس اقامة الحد كس تكوش أعراضنا فس مدمش مش أحاديث المسالهللا وأصحاب 

  0النفوهللا المريضة

لى حادثااة اإل فااك  أتبعهااا بالتحااذير مااش ساالوك طريااق تعاااهللا لمااا ذكاار و     
ي ياادعو الااى السااوع والشاار والفساااد فقااال الشاايطاش المتااربص باإل نساااش الااذ

 تعالى:

اش   اْيط  ات  الش  ب اْا ُخُطاو  ت  اش ي  م  اش  و  ْيط  ات  الش  ب ُعوا ُخُطو  ت  ُنوا ال  ت  يش  آم  ا ال ذ  ا أ يُّه  تي 
دُْمُر ب اْلف حْ  ُ  ي  اْش ف إ ن  انُكم مِّ اا م  ك  اا ز  ُتُ  م  ْحم  ر  ل ْيُكْم و  ل ْوال  ف ْضلُ هللا   ع  ر  و  اْلُمنك  اع و  ش 

اُع و   ش  ش ي  س م  كِّ   ُيز 
ش  هللا  ل ك  داآ و  دأ أ ب  ل يم  {أ ح  يا  ع  م  ُ س   هللا 

أنا  قاال :   واذا الخطاب موس  للمنمنيش وقد ورد عش ابش مساعود 
ا الذيش آمنوا( فدرعها سمعك فإن  خيار تانمر با  أو اذا سمعت هللا يقول)ياأيه

واو خطاب يفلب على السور المدنية (شر تنهى عن  
(1)

  

                                               

ى: اذا حديث  حسش  وريب  سنش الترمذي كتاب البر والصلة   (1) يس  366ص 4ج قال أبو ع 

 1ج( 1ألبوي عبوودهللا محمود بوون عبودهللا الزركشووي  دار المعرفوة بيووروت ط ) البرهوان فووي علووم القوورآن (2)

 مبحث المكي والمدني 157ص
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وخطوات الشيطاش طرق  ومسالك  التس يسلكها ويسير فيهاا وااس سابب      
اُدوٌّ للهالك ألن  يدعو اتباعا  الاى الناار كماا قاال سابحان   اش  ل ُكاْم ع  اْيط  تا ش  الش 

خ ُذو ير  {ف ات  اع  اب  الس  ْصاح 
اْش أ  ُكوُناوا م  اُ  ل ي  ْدُعو ح ْزب  ا ي  م  ُدّواآ ا ن  ضُ ع 

(3)
والفحشااع  

 كل شسع ساوز حدض مش القبح والمنكر ماينكرض الشرا مش األفعال واألقاوال (
(1)

 

)ومااش الفحشاااع والمنكاار اسااتماا العبااد مزامياار الشاايطاش والمفنااس اااو      
وكذلك مش اتباا خطوات  ش الفناع رقية الزنىالى طاعت  فإ يدعو يمنذن  الذ

الشيطاش القول على هللا بال علم(
(1)  

)واعلام يااا رعاااك هللا أش الشايطاش لاا  مااا اباش آدم صااوالت وسااوالت فااس        
اإلوواع وطرق شتى كل على حسب  لذا فهو يتدرج ما بناس آدم علاى مراتاب 

فس أيها رأى ضعفك  ست يحاول مش خاللها اصابة الهد  وايقاعك فس شباك 
 -وليش سنابك:

الشرك واس أول وسيلة للشيطاش ما ابش آدم واس مناض ومطلب  لعلم   -3
ْفف ااُر أ ش )أناا  ال ذنااب أع اام عنااد هللا مااش الشاارك قااال تعااالى  ا ش  هللّا  ال  ي 

ااُيْشاا ْك ب اااهلّل  ف ق ااْد ض  ااش ُيْشاار  م  اااُع و  ش  ااش ي  ل ااك  ل م  ااا ُدوش  ذ  ْفف ااُر م  ي  ك  ب اا   و  ل  ر 
يداآ  ع  ال الآ ب  (ض 

(6)
 

 

 
 فإذا علم أنك مش الموحديش ساعك مش باب:

البدعة وحسنها اليك وروبك بها ألش المبتدا عمل  مردود ويار متقبال  -1
 ااالك سنة  شوبمقابل احياع بدعة البد م

ل :البدعاة أحاب يقاوقال يحيى بش اليماش سمعت سفياش الثاوري     
ثاااب منهااا الااى ابلاايهللا مااش المعصااية   المعصااية ي

(9)
والبدعااة ال    

(يثاب منها
(4)

  
 
 

                                               

6ير ا( ف1)
111تفسير سورة النور الحميد ص (2)

91ابش تيمية صتفسير سورة النور  (3)

16( النساء 4)

( يراع منها5)

12تلبيس إبليس  (6)
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 ولكش لما يراك صاحب سنة يدتيك مش باب:

كبااا ر الااذنوب كعقااوق الوالااديش وقطيعااة الاارحم وويراااا فيقاادمها لااك  -1
 بصورة من  عبر الوسوسة الشيطانية 

 فإذا أنت مش الوسليش اب  اليك مش نافذة:

الاك الحسااش الصفا ر مش الاذنوب وحاط منهاا فاس عينياك وروباك بدعم -6
قااال ابااش القيم)أصااول المعاصااس كلهااا كباراااا  لتهااوش عليااك الصاافا ر

وصاافاراا ثالثااة تعلااق القلااب بفياار هللا طاعااة القااوة الفضاابية والقااوة 
الشااهوانية واااس الشاارك وال لاام والفااواح  ففايااة المتعلااق بفياار هللا 
شرك وأش يدعس مع  ال  آخر وواية طاعة القوة الفضبية القتل وواية 

القاااوة الشاااهوانية الزناااا ولهاااذا سماااا هللا سااابحان  بااايش الثالثاااة  طاعاااة
م  بقول ) ار  ْفهللا  ال ت اس ح  ْقُتلُاوش  الان  ال  ي  ر  و    ا ل هاآ آخ 

ا  هللا  ْدُعوش  م  يش  ال  ي  ال ذ  و 
ْزُنوش   ال  ي  قِّ و  ُ ا ال  ب اْلح 

(هللا 
(3)

 
(1)

 

 مش طريق: فما اش يسدك وقافا وسال مش معصية ربك حتى يدتيك 
االنشفال بالمباحات لكس يثنيك عش الطاعات فيكش يومك وليلك فس لهو  -9

 وعبث واش لم تقدم على المعصية

 فما اش يراك أعقل مش اذا حسش اليك: 

 المفضول ليبعدك عش الفاضل مش األعمال -4
فكش يا عبد هللا فطنا متيق ا مش نزوات الشيطاش ومكرض فليهللا ل  تخويا  اال 

ل تعالى)انماااا ذلكاام الشاايطاش يخاااو  أوليا اا  فااال تخاااافوام علااى أوليا اا  قااا
وخافوش اش كنتم منمنيش(
(1)

  
 

حااروز ماش عادوك اللاادود  ةوماش أسال أش تعتصام باااهلل منا  فهنااك عشار      
 -فيكفيك هللا شرض ويدفا عنك أذيت :لتنسو من  بإذش عالم الفيوب 

 
 باهلل من  فس كل أحيانك وفس شدنك كل  االستعادة -3
 قراعة المعوذتيش -1
 قراعة سورة البقرة -1
 (199قراعة آية الكرسس) -6
 (114-116قراعة خاتمة سورة البقرة) -9

                                               

68( الفرقان 1)

81( الفوائد 2)

175( آل عمران 3)
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 قراعة سورة وافر مش أولها الى قول ) الي  المصير( -4
 كثرة ذكر هللا تعالى -1
 الوضوع والصالة -1
لاى كال قول)ال ال  اال هللا وحدض ال شريك ل    ل  الملك ولا  الحماد وااو ع -5

 مرة300شسع قدير(
امساك فضول الن ر والكالم والطعام ومخالطة الناهللا( -30

(3)
  

ل ااْوال  ف ْضاالُ هللا   ع       اات و  ك  ااا ز  ُتااُ  م  ْحم  ر     ىل ااْيُكْم و 
ااش  هللا  ل ك  ااداآ و  اادأ أ ب  ااْش أ ح  اانُكم مِّ م 

ل يم { يا  ع  م  ُ س  هللا  اُع و  ش  ش ي  س م  كِّ مش ا ية أنا  اليمكاش قال الشنقيطس ويفهم  ُيز 
أحدا أش يزكس نفس  بحال مش األحوال واذا المعناى الاذي تضامنت  ااذض ا ياة 

يش  الكريماة ساااع مبينااا فاس وياار اااذا الموضاا كقولاا  تعااالى   اار  ا ل ااى ال ااذ  تأ ل اْم ت 
ال  ُيْ ل ُموش  ف ت يالآ { اُع و  ش  ش ي  س م  كِّ ل  هللّاُ ُيز  هُْم ب  وش  أ نفُس  كُّ ُيز 
(1)

ت قول  تعالى  و  
وا  كُّ ات ُكْم ف ال  ُتز  ه  ة  ف س ُبُطوش  أُم  ا ْذ أ نُتْم أ س ن  ش  اأْل ْرض  و  د ُكم مِّ ُاو  أ ْعل ُم ب ُكْم ا ْذ أ نش 

ق ااى { ااش  ات  ااُكْم ُاااو  أ ْعل ااُم ب م  أ نفُس 
(1)

والزكاااة فااس اااذض ا يااة اااس الطهااارة مااش   
أنساهللا الشرك والمعاصس
(6)

  

 

 ة الكريمة:)ينخذ مش ا ي

اال  هللّاُ اإلنساااش اليزكااس نفساا   -3 ااهُْم ب  ااوش  أ نفُس  كُّ يش  ُيز  اار  ا ل ااى ال ااذ  تأ ل ااْم ت 
ال  ُيْ ل ُموش  ف ت يالآ { اُع و  ش  ش ي  س م  كِّ ُيز 
(9)

  

ق ى { ش  ات  ُكْم ُاو  أ ْعل ُم ب م  وا أ نفُس  كُّ ت ف ال  ُتز 
(4)

 

س تتزكى فقد أقسام تدل اذض ا ية على حمل النفهللا على طاعة هللا ك -1
ليفيد أش نهس النفهللا عاش  تعالى ثمانية أقسام فس سورة الشمهللاهللا 

 الهوى او حقيقة التزكية 

                                               

4( وقاي  اإلنسان ص1)

49( النساء 2)
11النسم( 1)
391ص 4ج ( أضواع البياش6)

49( النساء 5)

32( النج  6)
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ات ت اا  ُضاااح  اااْمهللا  و  الش  اااات3و  ا  ال  ا ت  ااار  ا ذ  اْلق م  اااات1{ و  ا  ال  ا س  اااار  ا ذ  ه  الن  { 1{ و 
ات اااا  ْفش  ا ي  الل ْيال  ا ذ  ااات6و  اا  ن  ااا ب  م  اع و  اام  الس  ا9{ و  ااات{ و  اا  ح  ااا ط  م  { 4أْل ْرض  و 

ات اا  اااو  اااا س  م  ْفاااهللاأ و  ن  اااات1و  اا  ْقو  ت  اااا و  ا  اااا فُُسور  ه  اااش 1{ ف د ْله م  { ق اااْد أ ْفل اااح  م 
ات اا  ك  {5ز 

(3)
 

أش مش تزكية النفهللا العفو والصفح عش المسي يش كما فس قصة أبس  -1
 بكر ومسطح رضس هللا عنهما

 مش تزكية النفهللا عدم اتباا الشيطاش -6

لنفهللا أش يتباعد المنمش عش كل سبيل فيا  الخاوض فاس مش تزكية ا -9
 أعراض الناهللا

مش التزكية امساك اللساش عش الوقوا فس األعراض -4
(1)

 

ة  أ ش  تعاالى فقالا ية الكريمة ساعت ثم  اع  الس  انُكْم و  ال  أُْولُاوا اْلف ْضال  م  دْت  ال  ي  تو 
اْلُمه اس ر   يش  و  اك  س  اْلم  ْصاف ُحوا ُيْنُتوا أُْول س اْلقُْرب ى و  ْلي  ْعفُاوا و  ْلي  ب يل  هللا   و  يش  ف س س 

ح يم  {النور فُور  ر  ُ و  هللا  ُ ل ُكْم و  ْفف ر  هللا   11أ ال  ُتح بُّوش  أ ش ي 

 

ُب الّنزول: ب   س 

ينفاااق علااى  مسااطح بااش أُثاثااة  لمساااكنت   كاااش أبااو بكاار الصااّديق 
  حل  أبو بكر أال ينفاق وقرابت   فلما وقا أمر اإل فك وقال في  مسطح  ما قال

ة ..{  اع  الس  اْنُكْم و  ل  أُْولُوا اْلف ْضال  م  دْت  ال ي  علي  وال ينفع  بنافعةأ أبداآ فدنزل هللا تو 
ا ية فقال أبو بكر: وهللا  انس ألحُب أش يففر هللا لس  فرسا الى مسطح النفقاة 

التس كاش ينفق علي  وقال: وهللا ال أنزعها من  أبداآ.
(1)

 
 
صطح بش أثاثة بش عباد بش عبد المطلب مش المهاسريش وااو فقيار )وم 

( وأم  ابنة خالة أبس بكر الصديق 
(6)

  

                                               

9-1( ال مس 1)

 )أ(( وس 6( وقفات ما سورة النور شريط)1)

كتاب الشهادات 403ص 9جفتح الباري  (3)

4ج 395أضواع البياش ص (4)
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ية دليل على مشروعية اإلنفاق والتراحم بايش المسالميش وقاد وفس اذض ا     

قااال) انمااا  ورد بالحااديث عااش أسااامة بااش زيااد رضااس هللا عنهمااا أش النبااس 
يرحم هللا مش عبادض الرحماع(
(3)

  

قااال )ماش الياارحم  وأيضاا حااديث أباس ارياارة رضاس هللا عناا  أش النباس     
اليرحم(
(1)

  

  قاال قاال رساول هللا  وعند الترمذي مش حديث عبد هللا بش عمار       
رحموا مش فس األرض يرحمكم مش فس السماع(ا )الراحموش يرحمهم هللا

(1)
  

ُ ل      ْفف ر  هللا  ح يم  {ت أ ال  ُتح بُّوش  أ ش ي  فُور  ر  ُ و  هللا  فس اذض ا ياة الكريماة  ُكْم و 
دلياال علااى أش العفااو والصاافح عااش المسااسع المساالم مااش موسبااات وفااراش 

وفيها دليل على أش كبا ر الذنوب التحبط  الذنوب والسزاع مش سنهللا العمل
(العمل الصالح 

(6)
  

 
التااس  )ومااا فعلاا  الصااديق مااش ارساااا النفقااة الااى مسااطح مااش األمااور     

لى مساادة للنفهللا فإش ماقالا  مساطح فاس شادش عا شاة رضاس هللا تحتاج ا

اذا اذا كاش مش شخص بعيد كال البعاد فكيا   عنها في  ايذاع ألبس بكر 
اذا كاش مش شخص قريب يحسش الي  فيقابال اإلحسااش باإلسااعة فهاذا ماش 

أشد األمور وأنكااا على النفهللا(
(9)

  
  
 وقد قال األول  

على المرع مش وقا السهام المهند   ربى أشد مضاضة و لم ذوي الق
(4)

  
 
ة  أ ش )وينخااذ مااش قااول هللا تعااالى      ااع  الس  اانُكْم و  اال  أُْولُااوا اْلف ْضاال  م  دْت  ال  ي  تو 

ْعفُاااوا  ْلي  اااب يل  هللا   و  يش  ف اااس س  ااااس ر  اْلُمه  يش  و  ااااك  س  اْلم  اااى و  ُيْنُتاااوا أُْول اااس اْلقُْرب 
ْصف ُحوا أ ال   ْلي  ح يم  { و  فُور  ر  ُ و  هللا  ُ ل ُكْم و  ْفف ر  هللا   ُتح بُّوش  أ ش ي 

                                               

كتاب السنا ز باب البكاع على الميت 414ص 1كتاب السنا ز ومسلم ج 10ص 1البخاري ج (1)

كتاب الفضا ل 3101ص 6كتاب األدب باب رحمة الولد وتقبيل  ومعانقت  ومسلم ج 1البخاري ج (2)

كتاب البر والصلة 131ص 1سنش الترمذي ج (3)

341ص 4أضواع البياش ج (4)

 155ص23ج 3التفسير الكبير للفخر الرازي دار إحياء التراث العربي بيروت ط (5)
 94البيت لطرفة بش العبد فس معلقت  شرا المعلقة للزوزنس ص (6)
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أش الكبا ر التحبط األعمال لذا لم ين  هللا تعالى عاش مساطح الهسارة    -3
واااو قااد اقتاار  كبياارة مااش الكبااا ر وذلااك خالفااا للخااوارج الااذيش يكفااروش 

 بالكبيرة
منهاا أش يادتس  على اإلنساش اذا حلا  علاى يمايش ورأى ويرااا خيار   -1

 الذي او خير ويكفر عش يمين  
تادل ا ياة علاى أش اإلنسااش اليسعال اإلسااعة باعثاة لا  علاى قطيعااة  -1

الرحم وصلة األقرباع
(3)

  
 

كما ذكر هللا تعالى بعد اذض ا ية التحذير ماش القاذ  وذلاك تاذكيرا بماا      
ْرُماوش  افقاال تعاالى  ورد فس حادثة اإلفك  يش  ي  ت  تا ش  ال اذ  ااف ال  ات  اْلف  ان  ْلُمْحص 

يم  {النور اب  ع    ذ  ل هُْم ع  ة  و  اْ خ ر  ا و  ْني  ُنوا ف س الدُّ ات  لُع  ن   11اْلُمْنم 
 0رضس هللا عنها وقد قيل أن  نزلت فس عا شة

 

 
عا شااة  -)وقااد أسمااا العلماااع رحمهاام هللا قاطبااة علااى أش مااش ساابها      

ااااا باا  فإناا  كااافر ألناا  معانااد بعااد اااذا ورمااااا بمااا رم -رضااس هللا عنهااا
للقرآش(
(1)

  
عا شاة كفار ألش  )قال مالك مش ساب أباا بكار وعمار أدب وماش ساب       
فمش سبها بفير الفاحشة أدب وماش سابها بالفاحشاة كفار  برأاا هللا عا شة

ألن  كذب هللا تعالى(
(1)

  
 

حااهللا وقيل انها عامة لسميا الناهللا والتقدرير كما قال أبو سعفار الن       
)الذيش يرموش األنفهللا المحصنات فدخل فس اذا المذكر والمننث وكذا فاس 

الذيش يرموش اال أن  ولب المذكر على المننث(
(6)

  

كما ساع الوعياد الشاديد فاس ااذا البااب كماا فاس الصاحيحيش عاش أباس          

السابا الموبقاات( قاالوا يارساول هللا  استنباوا  (قاال عش النبس  اريرة 
قال) الشرك باهلل والسحر وقتل النفهللا التس حرم هللا اال بالحق وأكال ومااش؟ 

                                               

( وس )ب(6يط)روقفات ما سورة النور ش (1)

 114ص1ابش كثيرج (2)

999ص 1أيسر التفاسير ج (3)

311ص 1ج 1اعراب القرآش ألبس سعفر احمد بش محمد بش اسماعيل النحاهللا  عالم الكتب ط (4)
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الربااا وأكااال ماااال اليتاايم والتاااولس ياااوم الزحاا  وقاااذ  المحصااانات الفاااافالت 
المنمنات(
(3)

  

د عليا  لساان  ويادض هكما شمل التحذير الذكرى بادش المارع ساو  يشا     
أ   ورسل  ُتهُْم و  ن  ْم أ ْلس  ل ْيه  ْشه ُد ع  ْوم  ت  لُوش  {تي  ْعم  اُنوا ي  ا ك  أ ْرُسلُهُم ب م  ْم و  يه    ْيد 

 
وقد ورد أيضا فس سورة فصالت اإلشاارة لشاهادة الساوارا علاى بناس      

تآدم فقال تعالى  ُعوش  ار  ف هُْم ُيوز    ا ل ى الن 
اع هللا  ُر أ ْعد  ْوم  ُيْحش  ي  اى 35تو  ت  { ح 
اااْمعُ  ْم س  ل اااْيه  د  ع  اااه  اااا ش  اُنوا  اااا س  ا م  ااااُنوا ا ذ  اااا ك  ُسلُاااوُدُاْم ب م  ااااُرُاْم و  أ ْبص  هُْم و 

ت لُوش  ْعم  ق  10ي  ي أ نط  ُ ال ذ  ا هللا  ق ن  ا ق الُوا أ نط  ل ْين  دتُّْم ع  ه  ْم ل م  ش  ا  ق الُوا ل ُسلُود  { و 
ت ُعوش  ا ل ْي   ُتْرس  ةأ و  ر  ل  م  ل ق ُكْم أ و  ُاو  خ  ْسعأ و  ت رُ 13ُكل  ش  ْست  ا ُكنُتْم ت  م  وش  أ ْش { و 

ْعل اُم    ال  ي 
ناُتْم أ ش  هللا  ن  اش    ل ك  ال  ُسلُاوُدُكْم و  ااُرُكْم و  ال  أ ْبص  اْمُعُكْم و  ل ْيُكْم س  ْشه د  ع  ي 

ت لُاوش  ْعم  ا ت  م  ث يراآ مِّ ْحُتم 11ك  اُكاْم ف د ْصاب  ُكْم أ ْرد  بِّ ناُتم ب ار  ن  ي    ُكُم ال اذ  انُّ ل ُكاْم    ذ  { و 
يش   ر  اس  ْش اْلخ  {11مِّ

(1)
 

ثم بيش هللا تعالى أش الخبيث لش ينال اال ماش ااس علاى شااكلت  كماا أش      
ااات  الطيااب سااو  يوفااق للطيبااة   ب يث  ب يُثااوش  ل ْلخ  اْلخ  ب يث اايش  و  اااُت ل ْلخ  ب يث  تاْلخ 

قُولُااو ااا ي  م  ُنوش  م  اار  ااات  أُْول   ااك  ُمب  ب  يِّ ُبااوش  ل لط  يِّ الط  ب اايش  و  يِّ اااُت ل لط  ب  يِّ الط  ش  ل هُاام و 
يم  { ر  ْزق  ك  ر  ة  و  ْفف ر   14النورم 

ألنهااا زوسااة أشاار   رضااس هللا عنهااا دلياال علااى بااراعة عا شااةواااذا   

  ومااا كاااش هللا ليسعلهااا زوسااة ألحاابِّ   رسااول وأكاارم مخلااوق علااى هللا
{ أي  قُولُاوش  اا ي  م  ُعوش  م  ار  عبادض لاو لام تكاش عفيفاة طااارة شاريفة ت أُْول   اك  ُمب 

ل  أال اإل فك فاس حقهام ماش الكاذب والبهتااشأول ك  ا تقو   الفضالع منزاوش مم 
لإليذاش بعلو رتبة المشار اليهم وبعد  )ومافس اإلشارة مش معنى البعد )أول ك(

منازلتهم فاس الفضال أي أول اك الموصااوفوش بعلاو الشادش مبارأوش مماا يقولاا  
أال اإلفك فس حقهم مش األكاذيب الباطلة(
(1)

  

   
يم { أي لهم على ما نالهم مش األذى مففرة لذنوبهم   تل هُمْ  ر  ْزق  ك  ر  ة  و  ْفف ر  م 

 0ورزق  كريم فس سنات النعيم
                                               

كتااب اإليمااش بااب بيااش  51ص 3كتاب الحدود باب رمس المحصانات  مسالم ج 11ص 1البخاري ج (1)
الكبا ر وأكبراا

11-35فصلت  (2)
محمد باش محماد العماادي دار احيااع التاراث ألبس السعود  ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآش الكريم( 1)

341ص 4ج 1ط بيروت –العربس 
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 ستزذاناالأح ام 
 

بعداا بدأت ا يات الكريمة ترشد األمة لقانوش التن يم األساري وذلاك      
 فقال تعالى: مش خالل أحكام البيوت

ُنوا  ت يش  آم  ا ال ذ  اأ يُّه  الُِّموا ي  ُتس  دْن ُساوا و  ْست  اى ت  ت  ْير  ُبُيوت ُكْم ح  ْدُخلُوا ُبُيوتاآ و  ال  ت 
ت ُروش  ك  ذ  ل ُكْم ت  ْير  ل ُكْم ل ع  ل ُكْم خ  ا ذ  ل ى أ ْال ه  اداآ ف اال  11ع  اا أ ح  س اُدوا ف يه  { ف إ ش ل ْم ت 

ا ش ق يل  ل ُكُم اْرس ُعاوا ف ا ش  ل ُكْم و  ت ى ُيْنذ  ا ح  ْدُخلُوا  ُ ت  هللا  اى ل ُكاْم و  اْرس ُعوا ُااو  أ ْزك 
ل يم ت لُوش  ع  ْعم  ا ت  ةأ 11ب م  ْساُكون  ْيار  م  اْدُخلُوا ُبُيوتااآ و  ااا  أ ش ت  ل اْيُكْم ُسن  { ل ْيهللا  ع 

اا  ل   ت  ا م  {ف يه  ْكُتُموش  ا ت  م  ا ُتْبُدوش  و  ْعل ُم م  ُ ي  هللا   15ُكْم و 
 
العهااد الماادنس  وسعلهااا حافلااة  ناازل هللا تعااالى سااورة النااور فااسلمااا أ    

وال اااواار  االنحرافاااتبا يااات البينااات واألحكااام الواضاااحة التااس تعاااله 
 المرضية فس المستما.

بادأ فيهااا أوالآ بعااالج األمااراض والعيااوب  وذلااك بتفصاايل الزواساار مااش     
 وعش رمس العفا   عن .  لزنىا

ما مااش مخالطااة بتفصايل الزواساار عمااا يااندي الاى أحاادا ثام عقااب ذلااك        
الرسال بالنساع ودخولهم عليهش فس أوقات الخلوات
(3)

   
 

واذا في  ما يحول دوش نشوع المفاسد فس المستماا أصاالآ  واست صاال        
األسباب التس ت هر ألسلها مثل اذض المفاسد
(1)

  
 
ر هللا تعااالى مااش قااذ  المحصاانات      وشاادد  -قباال اااذض ا يااات –فلمااا حااذ 

مخالطاة الرساال للنسااع  ودخاولهم  تهااماالوكااش طرياق ااذا العقاب في   
علايهش فااس أوقااات الخلاوات أرشااد تعااالى الاى ا داب الشاارعية فااس دخااول 

 0البيوت فدمر باالست ذاش قبل الدخول وبالتسليم
 
ا العالساات الوقا ياة لسريماة واذض ا يات اشتملت على ناوا ماش أناوا    

عنااد دخااول البيااوت حتااى اليطلااا  باالساات ذاشحيااث أماار هللا تعااالى  الزنااى
القادم على عورات أاال البيات وعلاى ماا اليروباوش االطاالا عليا  وحتاى 

                                               

6/11ارشاد العقل السليم ( 3)
 6/96ارشاد العقل السليم ( 1)
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اليكوش الدخول على البيوت بدوش است ذاش سببا الخاتالط الرساال بالنسااع 
(ودخولهم عليهش فس أوقات الخلوات مما يكوش سببا للفساد 

(3)
  

  

 سبب النزول
 

دخولهم بيوت الناهللا قا ليش  حيياتم ل اإلسالم قبكاش مش عادة العرب      
صباحاآ  حييتم مساع  بادوش اسات ذاش ماش أالهاا  وقاد تقاا أن اارام علاى 

  0اليروبنهانسا هم واش فس حالة 

حادى  ممااوقد أشكل اذا األمر على كثير ماش المسالميش بعاد اساالمهم         

نساااع  احاادىعناادما أتاات    بهاام لطاارق اااذا الموضااوا علااى رسااول هللا

اناس أكاوش فاس بيتاس علاى  يا رساول هللاقا لة ل    األنصار الى رسول هللا
فيادخل علاس  حال ال أحب أش يرانس عليها أحاد  ال والاد وال ولاد  فيادتس األب 

 فكيا  أصانا؟ال وأناا علاى تلاك الحارسل ماش أالاس   وان  ال يزال يدخل علس

 )قول هللا تعاالى:ب  الى النبس وكانت اسابة السماع فس نزول سبريل 
ْدُخلُوا ُنوا ال  ت  يش  آم  ا ال ذ  ا أ يُّه  ل اى  ي  لُِّموا ع  ُتس  دْن ُسوا و  ْست  ت ى ت  ْير  ُبُيوت ُكْم ح  ا و  ُبُيوتآ

ت ى  ا ح  ْدُخلُوا  ا ف ال  ت  دآ ا أ ح  س ُدوا ف يه  ُروش  * ف إ ش ل ْم ت  ك  ذ  ل ُكْم ت  ْير  ل ُكْم ل ع  ل ُكْم خ  ا ذ  أ ْال ه 
ش  ل كُ  ا ش ق يل  ل ُكُم اْرس ُعوا ُيْنذ  ُ ب م  ْم و 

هللا  ى ل ُكْم و  ل يم  ف اْرس ُعوا ُاو  أ ْزك  لُوش  ع  ْعم   (ا ت 

أفرأيات الخاناات  يارساول هللا  الصاديق أبو بكار فلما نزلت اذض ا يات قال
ل ااْيُكمْ )فادنزل هللا تعاالى  والمسااكش فاس طارق الشاام  لايهللا فيهااا سااكش  ل اْيهللا  ع 

ْير   ا و  ْدُخلُوا ُبُيوتآ اا  أ ش ت  ُ  ُسن 
هللا  ااا  ل ُكاْم و  ت  اا م  ةأ ف يه  ْسُكون  اا  م  م  اا ُتْباُدوش  و  ْعل اُم م  ي 

ْكُتُموش   (ت 
(1)

  

  ومشاروعيت  عناد دخاول البياوت االست ذاشتم تعليم الناهللا آداب  وبهذا       
 الخاصااااااااة  وعنااااااااد دخااااااااول البيااااااااوت والمرافااااااااق واألماااااااااكش العامااااااااة.

 

لماااا أحاااهللا النااااهللا متعاااة الحرياااة فاااس البياااوت  وحفااا  تشاااريا  ولكاااش    
فيمااا بياانهم  وتن يمهااا  واالحتاارامعالقااات المااودة والتاارابط و االساات ذاش

لعملية اختالط الرسال بالنساع  وما فيها مش سد الثفرات التس تسلب علاى 

                                               

146تفسير سورة النور الحميد ص( 1)

314ص  1ج 1ألبس حسش علس بش أحمد الواحدي  دار اإلصالا  ط أسباب النزول( 1)
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واو  لعت نفوسهم الى ما او أدق مش ذلكتط ا مش المفاسد  المستما كثير
 كيفية دخول األقارب على بعضهم البعض  داخل البيت الواحد. تن يم

والمااااآ ماااش   وسااا  رساااول هللا  اباااش عبااااهللا)قال الواحااادي قاااال       

 وقاات ال هياارة الاى عماار بااش الخطاااب يقااال لاا  ماادله بااش عماارو  األنصاار
يت  ذلاك. فقاال عمار: ياا رساول كرض عمر رن يدعوض  فدخل فرأى عمر بحالةل

فادنزل هللا تعااالى  االسات ذاشش هللا تعاالى أمرناا ونهاناا فااس حاال وددت لاو أ هللا
 اذض ا ية(

 أسماع بنت مرثد كاش لهاوذكر أيضا رواية عش مقاتل أن  قال: نزلت فس      

  فقالااات  دخل عليهاااا فاااس وقااات كراتااا  فدتااات رساااول هللافااا اكبيااار اوالمااا
تعااالى اااذض ا فاادنزل هللا اش خاادمنا وولماننااا ياادخلوش علينااا فااس حااال نكراهاا

ا ية
(3)

  

ْبلُُفاوا اْلُحلُام   يش  ل ْم ي  ال ذ  اُنُكْم و  ْت أ ْيم  ل ك  يش  م  نُكُم ال ذ  دْذ  ْست  ُنوا ل ي  يش  آم  ا ال ذ  ا أ يُّه  تي 
ة   يار  ه  اش  ال   ُكم مِّ ااب  اُعوش  ث ي  ح يش  ت ض  ة  اْلف ْسر  و  ال  ش ق ْبل  ص  اتأ م  ر  ث  م  ال  نُكْم ث  م 

ْعااد   ااش ب  م  اااا  و  ْم ُسن  ل ااْيه  ال  ع  ل ااْيُكْم و  اتأ ل ُكااْم ل ااْيهللا  ع  ااْور  ُث ع  ااال  اااع ث  ش  ة  اْلع  ااال  ص 
اات   ُ ل ُكاُم اْ ي  ُش هللا  ايِّ ل ك  ُيب  اذ  ْعاضأ ك  ل اى ب  ْعُضُكْم ع  ل ْيُكم ب  افُوش  ع  و  ُاش  ط  ْعد  ُ ب  هللا  و 

اايم   ك  ل اايم  ح  اانُكُم ( 91) ع  ل ااغ  اأْل ْطف ااالُ م  ا ب  ا ذ  ش  و  دْذ  ااا اْساات  م  ُنوا ك  دْذ  ْساات  اْلُحلُاام  ف ْلي 
يم   ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا  ات    و  ُ ل ُكْم آي  ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  ْم ك  ش ق ْبل ه  يش  م    95النور{ال ذ 

ن م الحركة داخل البيت الواحاد  وبايش ريا اإللهس الذي وكاش اذا التش    
أش العبيااد والخااادم  واااس فسااهم  والااذي ينسااهللا قاعاادة اامااةاألقااارب أن

  داخاال واألطفااال الااذيش لاام يبلفااوا الحلاام  لهاام الحااق فااس التسااول والطااوا
 0البيت اال فس أوقات ثالثة

  الاذي يحفا  للشاخص حريتا  االسات ذاشفيمنا منهم اذا الحق اال بعد     
 ا عش المفاسد  وللبيوت سالمة أسراراا  وبعدا

تدسسات حرياة األفاراد فاس خلاوتهم   واالسات ذاشتكاملت آيات  وبذلك      
داخاال بيااوتهم  واتضااحت األحكااام التااس تسااد الثفاارات التااس قااد تااندي الااى 

 الخلقية. واالنحرافات االستماعيةالمفاسد 
 

                                               

315ص 1ج أسباب النزول ( 3) 
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لاى ثالثاة يات الكريمات قسامت أحكاام البياوت اوعلى ذلك نقول أش ا      
 أقسام:

 بيت اإلنساش نفس  -3
 البيوت العامة -1
 مسكونةفير البيوت ال -1
 

 القسم األول
 
علااى المحااارم باال أطلقاات  االساات ذاشاااذض ا يااات لاام تتعاارض لحكاام       

  0النهس عند دخول البيت
 
كاس  االسات ذاشفيشارا لا  السنة أش المارع اذا دخال بيتا  ولكش ورد ب      

 ااما وال يفااسن بدخولا  -مش زوس  وولد وويراما  -يشعر مش فس البيت 
 عليها. وش أش يرواحبي ة ال يعلى ا اوكونب   الحتمال أش ي

كااش  ا قالات:ماعباد هللا باش مساعود  رضاس هللا عنه امارأةعش زيناب ف      
تنحاانح وباازق  كرااااة أش  ذا ساااع مااش حاسااة فااانتهى الااى البااابعبااد هللا ا

 0(كرا أمر ي يهسم منا على

اساتدذش علاى   وكذلك ماورد عش عطاع بش يسار أش رسال قال للنبس       
م قااال انهااا لاايهللا لهااا خااادم ويااري أفدسااتدذش عليهااا كلمااا دخلاات أمااس قااال نعاا

قال)أتحب أش ترااا عريانة( قال الرسل: ال قال) فاستدذش عليها(
(3)

   

والعلاة فااس كاال ذلااك: أش األم أو األخاات قاد تكااوش علااى حالااة ال تحااب أش       
ترااا فيها
(1)

  

مش أسال البصار( االست ذاشوفس الحديث )انما سعل      
(1)

قاال اباش حسار   
علاى  االست ذاشعند شرح  لهذا الحديث) وينخذ من  أن  يشرا رحم  هللا 

كل أحد حتى المحارم ل ال تكوش منكشفة العورة (
(6)

  

                                               

11ص 31ج الطبري  (1)
1/110ابش كثير ( 1)

كتاب ا داب 3451ص 1كتاب اإلست ذاش ومسلم ج315ص 1البخاري ج (3)

355ص 33فتح الباري ج (4)
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 القسم الثانس

ُنااوا ال  البيااوت العامااة واااس ماعنتاا  ا يااة الكريمااة )          يش  آم  ااا ال ااذ  ااا أ يُّه  ي 

ْدُخلُوا ْير  ُبُيوت ُكمْ  ت  ا و  ْيار  ل ُكاْم  ُبُيوتآ ل ُكاْم خ  اا ذ  ل اى أ ْال ه  الُِّموا ع  ُتس  دْن ُسوا و  ْست  ت ى ت  ح 

ش  ل كُ  ت ى ُيْنذ  ا ح  ْدُخلُوا  ا ف ال  ت  دآ ا أ ح  س ُدوا ف يه  ُروش  * ف إ ش ل ْم ت  ك  ذ  ل ُكْم ت  ا ش ق يال  ل ع  ْم و 

اااااال ُكااااااُم اْرس ُعااااااوا  ُ ب م 
هللا  ااااااى ل ُكااااااْم و  ل اااااايم  (ف اااااااْرس ُعوا ُاااااااو  أ ْزك  لُااااااوش  ع  ْعم   ا ت 

دْن ُساااوا(بقولااا     باالسااات ذاشأمااار هللا سااابحان  وتعاااالى       ْست  بمعناااى أي  )ت 

واو رأي ابش عباهللا وسعيد بش سبيردذنوا  تتس
(3)

  

حتاااى تساااتدذنوا وكااااش اباااش عبااااهللا يقااارأ حتاااى  أي تاااى تستدنساااوا)ح     
أباس اباش  وكاذلك كااش يقارأ   ا ويقول: تستدنساوا خطاد ماش الكاتابتستدذنو

كعاااب  والقاااراعة المعروفاااة تستدنساااوا وااااو بمعناااى االسااات ذاش. وقيااال: 
االست ناهللا طلب األنهللا  واو أش ين ر ال فس البيات انسااش فيانذنهم اناس 
داخاال. وقااال الخلياال: االساات ناهللا االستبصااار مااش قولاا : آنساات ناااراآ  أي: 
ل أبصارت. وقياال: اااو أش ياتكلم بتساابيحة أو تكبياارة أو يتنحانح  ياانذش أااا

البيااات. وسملااااة حكااام ا يااااة: أناااا  ال يااادخل بياااات الفيااار اال بعااااد السااااالم 
(واالست ذاش

(1)
  

 
لُِّموا)      ُتس  ألال اذا البيت  الساالم علايكم  مخاالفيش باذلك  (أي تقولواو 

تحياة أاال السااليااة اذ كااش الرساال مانهم اذا أراد أش يادخل بيتاااآ ويار بيتاا  
م مساعذ حييتم صباحاآ  حييت يقول ذ لمش في 

(1)  

قال القرطبس: المعنى اش االست ذاش والتسليم خير لكم مش الهسوم بفير         

فقد كاش الرسل منهم  اذش ومش الدخول على الناهللا بفتة أو مش تحية الساالية

                                               

11ص 31الطبري ج (1)

15ص 9معالم التنزيل للبفوي ج (2)

1/144سيرة بش اشام  (3)
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اذا دخل بيتاآ وير بيت  قال: ُحّييتم صباحاآ  وُحييتم مساعآ ودخال فربماا أصااب 

( الرسل ما امرأت  فس لحا أ 
(3)

  

وأخارج ابااش أبااس شاايبة والحكاايم الترماذي وابااش أبااس حاااتم والطبرانااس         
أياوب قاال: قلات ياا رساول هللا أرأيات قاول هللا تحتاى  واباش مردويا  عاش أباس

التسليم قد عرفناض فماا االسات ناهللا؟ قاال:  تستدنسوا وتسلموا على أالها{ اذا
 .ذش أااال البيااتويتنحاانح  فياان يااتكلم الرساال بتساابيحة  وتكبياارة  وتحمياادة 

أش تادعو  االسات ناهللاقاال:   أش النبس   وأخرج الطبرانس عش أبس أيوب
 الخادم حتى يستدنهللا أال البيت الذيش يسلم عليهم

(1)
. 

         

 فس حالتيش: الى البيوتعدم الدخول والرسوا ا ية الكريمة  تضمنتوقد     

اا  ف اإ ش ل امْ )عنا  بقولا  تعاالى  الضمنس وااو المعبار االعتذار -3 س اُدوا ف يه  ت 

ش  ل كُ  ت ى ُيْنذ  ا ح  ْدُخلُوا  ا ف ال  ت  دآ  ْم(أ ح 

ا ش ق يل  ل ُكُم اْرس ُعاوا الصريح واو المعبر عن  بقول  تعالى  االعتذار  -1 )و 

ُ ب م  
هللا  ى ل ُكْم و  ل يم  (ف اْرس ُعوا ُاو  أ ْزك  لُوش  ع  ْعم   ا ت 

عمري كل  اذض ا ية فماا  )قال قتادة: قال بعض المهاسريش لقد طلبت     
أدركتها أش أستدذش على بعض اخوتس فيقول لس ارسا فدرسا وأناا مفتابط 

) 
(1)

 

ل يم{   تقال القرطبس عند اذض ا ية       لُوش  ع  ْعم  ا ت  ُ ب م 
هللا  وفي  توعاد   11و 

ألال التسسهللا على البيوت
(6)

  
 
 

                                               

110ص 31القرطبس ج (1)

51ص 9الدر المنثور للسيوطس ج (2)

15ص 31ري جالطب (3)

110ص 31القرطبس ج (4)
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 القسم الثالث
 

فاس ضاييش حياث أنهماا يشاتركاش اذا القسم متفاير عش القساميش الما      
ا ية الكريمة الى البيوت الفير مسكونة  البيوت المعمورة لكش انا أشارت

اا و   ل اْيهللا  )تعاالى: بشرط الحاساة لهاا فقاال اْدُخلُوا ُبُيوتآ ااا  أ ش ت  ل اْيُكْم ُسن  ْيار  ع 
اا   ت  ا م  ةأ ف يه  ْسُكون  اا ل ُكمْ م  م  ا ُتْباُدوش  و  ْعل ُم م  ُ ي  هللا  فرفاا هللا تعاالى  (ْكُتُماوش  ت   و 

 البياااااوت التاااااس يتاااااوافر فيهاااااا شااااارطاش:ااااااذض  الحااااارج عناااااا لااااادخول
 

 الشرط األول: كونها )وير مسكونة(
ا لكم(وذلاك الشرط الثانس: أش يكوش للشخص فس دخولها منفعة )فيها متا

 المدارهللا  الفنادق  وكذلك سميا المرافق العامة. مثل المحالت التسارية 
 

ة قرآنياااة عسيباااة وااااو أش اإلذش فاااس دخاااول ااااذض األمااااكش واناااا لفتااا     
اا  مشروط بقول  تعالى ت  ا م  وبعلم هللا تعالى األزلاس أش انااك ماش  (ل ُكمْ )ف يه 

الناهللا مش سو  يدخل ااذض األمااكش ولكاش ألواراض ويار شارعية عناداا 
ُ و  ختم هللا تعالى اذض ا ية بالتذكير بعلم هللا تعالى لنا مانبدي وما نكاتم ) هللا 

ا م  ا ُتْبُدوش  و  ْعل ُم م  ْكُتُموش   ي   (ت 
حساش  لى لهاذض المرافاق العاماةوذلك حتى يضمش المولى سبحان  وتعاا    

ومركاز  استعمالها  ون افتها  ودوام نفعها  وتالفياآ ألش تكوش بنرة افسااد
  0سالمس رفيارار بالمستما اإلسالمس واذا أدب ااض

بالنساابة لاادخول البيااوت الخاصااة   االساات ذاشآداب  هللا تعااالى ولمااا ذكاار       

مش األمااكش والمرافاق العاماة  أتبعا  سابحان  وتعاالى بماا يوضاح  واالستفادة

دض والمقيمايش بايش أفارا االسات ذاشآداب الحركة داخال البيات الواحاد  وقواعاد 

نُكُم ال ااذ   فياا  حيااث قااال تعااالى دْذ  ْساات  ُنااوا ل ي  يش  آم  ااا ال ااذ  ااا أ يُّه  اااُنُكْم تي  ااْت أ ْيم  ل ك  يش  م 

اُعوش   ح ايش  ت ض  ة  اْلف ْسار  و  اال  ش ق ْبل  ص  اتأ م  ر  ث  م  ال  نُكْم ث  ْبلُُفوا اْلُحلُم  م  يش  ل ْم ي  ال ذ  و 

ال   ل اْيُكْم و  اتأ ل ُكاْم ل اْيهللا  ع  اْور  ُث ع  ال  اع ث  ش  ة  اْلع  ال  ْعد  ص  ش ب  م  ة  و  ير  ه  ش  ال   ُكم مِّ اب  ث ي 

ل اْيه   ُ ل ُكااُم ع  ُش هللا  اايِّ ل ك  ُيب  ااذ  ْعااضأ ك  ل ااى ب  ْعُضاُكْم ع  ل ااْيُكم ب  افُااوش  ع  و  ُاش  ط  ْعااد  اااا  ب  ْم ُسن 

يم   ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا  ات  و   91{النور اْ ي 
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لواحد قد تدخرت عاش آياات بيش أفراد البيت ا االست ذاشيات ونالح : أش آ     

لعامة  وكذلك قد فصال بينهماا بثمااش لدخول بيوت الفير واألماكش ا االست ذاش

باااألوامر  والنااوااس  االمتثااالوعشااريش آيااة  تتضاامش التمهيااد الااذي يوسااب 

 0الواردة فيها

 الخااص االست ذاشزيادة اعتناع  وشدة ااتمام بهذا النوا مش وكل اذا        
فاس  االسات ذاشوأن  وير سهل التنفيذ  ويدخل في  التساال أكثر ما يادخل فاس 

         بيوت الفير مما يترتب علي  مش األضرار واألخطار ماال تحمد عقباض. دخول 

ناسااب أش ياانخرض المااولى ساابحان  وتعااالى  ويفصاال باايش النااوعيش  لااذا       
ا ُدُعاوا ا ل اى  على اذا النحو  حتى يقدم لهام ماش آياتا  البيناات ماا يسعلهام ت ا ذ 

هُْم أ   ْياان  ْحُكم  ب  ُساول    ل اي  ر  أُْول   اك  ُااُم اْلُمْفل ُحااوش  {هللا   و  ااا و  ْعن  أ ط  ا و  ْعن  ام  قُولُاوا س   ش ي 

 ولو خفيت عليهم علل اذض األحكام.حتى    93النور

األول  ااار الضارورة بالنسابة للسمياا  ولاذا ناساب أش  االست ذاشبينما       
ياادتس باا  مباشااارة عقااب آيااات العاااالج  دوش احتياااج الااى ااااذا الفاصاال بااايش 

 العام والخاص. االست ذاش

ال يسااتدذش الخاادم والعبيااد واألطفااال كمااا بيناات اااذض ا يااات الكريمااة أش       
 ياااات الواحااااد فااااس سميااااا األوقااااات.الحلاااام علااااى أااااال الب االااااذيش لاااام يبلفااااو

بحكم المصالح البيتية  والضرورات المعيشية  التس تعوق سهولة  وذلك      
 نالع فاااس سمياااا األوقاااات.علاااى مثااال اااا االسااات ذاشالحركاااة فيهاااا فرضاااية 

علاى اانالع الماذكوريش فاس ااذض األوقاات  االست ذاشفس  االستثناعفساع       
وتمكينااآ أش يتمتا صااحب البيات بحريتا  خاالل ااذض األوقاات الثالثاة أسل ش م

للمساالميش مااش الااتحف  علااى أساارارام  والحصااول علااى راحااتهم فااس بيااوتهم 
لخادم ك ذ على الحذر مش فارط األمااش لبشتى الطرق   وتنبيهاآ للمسلميش ذ كذل

ْعُضاُكمْ ) والعبيد واألطفال الصفار وام فس نفهللا الوقت ل اْيُكم ب  افُاوش  ع  و  ل اى  ط  ع 
 0(ب ْعضأ 
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قال شي  اإلسالم ابش تيمية: وفس ذلك داللاة علاى أش الطاوافيش يارخص       

 فيهم ما ال يرخص فس ويار الطاوافيش علايكم والطوافاات ماش يادخل بفيار اذش

كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبس والمملوك
(3)

 

 

ااااس التاااس يحتااااج المااارع أش يساااتريح فيهاااا ااااذض األوقاااات الثالثاااة واش       

ويخلص مش الكل  ومراعاة الواسبات نحو الفير  واس التس يحلاو للمارع أش 

  ويملك فس نفس  حرية التصر   فيختاار الوضاا الاذي االحتشاميطرا فيها 

التس توافق   واو آمش مش اطالا الفير علي  مهماا كااش ذلاك يروق   والهي ة 

ش وقاات يتمتااا فياا  بالحريااة الفياار  ومااا منااا اال مااش يشااعر باادش البااد للماارع ماا

 0وأي وقت او أحوج في  مش اذض األوقات الكاملة

ُث وقااد ساااعت األوقااات الثالثااة فااس القاارآش الكااريم بمساامى العااورة )        ااال  ث 

اتأ  ْور  لخلل الواقا ا اس الخلل  وقد ولب اطالقها علىفس األصل والعورة )( ع 

وقاد أطلقات كلماة العاورة علاى ااذض األوقاات   فيما يهم حف   ويعتناى بساترض

لمبالفة أي كدنها اس نفهللا العورة(الثالثة: مش باب ا
(1)

  

 -:واذض األوقات الثالث اس   

 0لفراش  يكوش اإلنساش قد أوى  ماوقت ما قبل صالة الفسر: حين -3      

ومش بعد صالة العشاع: حيث يكاوش قاد فار  ماش عملا  وانتهاى ماش  -1      

  راشا  فهاو يخلاا ثيابا  ويتهياد للناومعبادت   وركنت نفسا  الاى أش يادوي لف

  0واذا او وقت األنهللا باألال
                                               

46تفسير سورة النور ص (1)

113ص  3تفسير سورة النور أبو األعلى المودودي دار الفكر ط (2)
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واناااا لاام يااادتس تحدياادا دقيقاااا وحاايش تضاااعوش ثيااابكم ماااش ال هياارة  -1      

العبياد –لنااهللا لوقتهاا لكاش ينبا  اانالع الثالثاة الل هيرة حيث تتفاوت حاالت 

الى وقت ال هيرة بالنسبة لصاحب البيات فيعيهاا ويتاددب  –والخدم واألطفال 

كما أش هللا تعالى لما ذكر فس ا ية السابقة أش األطفال   بها
(3)

ماش  ماش ماش  

يمنعااوا مااش الاادخول خااالل تلااك األوقااات ناسااب أش يباايش هللا تعااالى أش الحكاام 

كمااا قلنااا  االساات ذاشبهاام حاااال لكااش فااور بلااووهم فينتقلااوش الااى حكاام  معلااق

ل غ  اأْل ْطف الُ ) بالنسبة للكبار ا ب  ا ذ  ش  و  يش  م  ش  ال ذ  دْذ  ا اْست  م  ُنوا ك  دْذ  ْست  نُكُم اْلُحلُم  ف ْلي  م 

مْ   0 (ق ْبل ه 

 والتنبياااااا  اإللهااااااس الحكاااااايم نفهاااااام:ومااااااش اااااااذض اللفتااااااة الكريمااااااة         

وصفهم فس بيتهم وبيش ذويهم بتفير سنهم وادراكهم  ش األطفال يتفيرأ -3    

تفيااراآ يهااد  المحاف ااة علااى أساارار البيااوت  وحريااة أصااحابها فااس التمتااا 

 .العاااوراتعلاااى  االطاااالابدوقاااتهم فيهاااا  والعمااال بقااادر اإلمكااااش علااى عااادم 

أنا  ويار مساموا ذ داخال البيات الواحاد ذ بادخول أحاد علاى أحاد دوش  -1    

 ت ذاش سااااوى دخااااول الاااازوج علااااى زوستاااا  أو الزوسااااة علااااى زوسهااااا.اساااا

تالفياااآ للفااتش  المس محصااش ومصاااش الااى أبعااد الحاادودأش البياات اإلساا -1    

فس دخول  بالنسبة  االست ذاشودرعاآ للمفاسد وقتالآ للشب   وذلك بفرض طلب 

داخال  ت ذاشاالسالألسنبس والقريب على السواع  وتمام صايانت  بفارض طلاب 

 ستوسبها الضرورة.يت الواحد بيش أفرادض أنفسهم فس أوقات معينة  تالب

       

                                               

6/11)ام الذيش لم يبلفوا حد العقل والتمييز( ارشاد العقل السليم  (1)
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 االساات ذاشماايم آيااات ناسااب أش يخااتم المااولى ساابحان  وتعااالى تتولهااذا كلاا   

ل يم  بقول  تعالى ) ُ ع  هللا  ات  و  ُ ل ُكُم اْ ي  ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  يم   ك  ك   ( ح 

هللا تعااالى لكاام ا يااات واألحكااام  أي بمثاال اااذا البياااش الشااافس الااوافس يباايش

علايم بماا يناساب مصاالحكم ماش  بحان  وتعاالىوالقواعد التس تنفعكم  واو سا

تشااريا  علاايم بمااش يمتثاال أحكاماا  ماانكم  وبمااش يخالفهااا  حكاايم فااس سميااا 

أفاعيل  فيشرا لكم ما في  صالا أمركم معاشاآ ومعاداآ 
(3)

  

                                               

 6/11ارشاد العقل السليم ( 3)
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 االستزذان يفية 

سانة لوالتس سااعت ا الست ذاشاب أش نوضح كيفية بقس لنا فس اذا البا     
 :المطهرة ببيانها وتدديب الناهللا عليها

 
وقد ثبت فس الصحيحيش عش  أش يستدذش الطارق ثالث مرات ينبفس -3    

)اذا استدذش أحادكم ثالثاا فلام يانذش لا   قال رسول هللا    موسى أبس
فليرسا(
(3)     

 ت: ثالث مرا االست ذاشوحكمة سعل       
 أش األول: باا  يحصاال اإلعااالم ألااال البياات والتنبياا  بوسااود طااارق بالباااب 

 لمقابلة اذا الطارق  أو عادم مقابلتا . واالستعدادوبالثانس: يحصل التهين 
وبالثالااث: يحصاال اإلذش لاا  بالاادخول  أو التصااريح لاا  بعاادم الاادخول  أو 

صالآ فهم  بنفس  عدم وسود أحد يدذش بالدخول  أو عدم وسود أحد أ
(1) 

    
ثاالث مارات متوالياة  بال يكاوش بايش كال  االسات ذاشيكاوش  ينبفس أال  -1  

ر مشاتفالآ بادمر است ذاش وآخر فصل مش الزمش  حتاى اذا كااش صااحب الادا
 فر  من  يمنع  مش اإلذش في

 سريا ال يحقق حكمة التعداد.فضالآ عش أش التوالس ال      
  
لام يساد   أو يلتازم بااب الادار اش االست ذاشأش يلّح الزا ر فس  ال يسوز -1 

ب أش يستدذش ثالثاآ  فإش لم يسد اإلذش مش صاح اإلذش مش صاحبها بل علي 
فال وهللا أولاى فإش للناهللا حاساات ولهام أشا الدار  أو أبى مقابلت   فليرسا

بالعذر
(1) 

 
فس مواسهة الباب  بل  االست ذاشأش ال يق  عند  وينبفس على الطارق -6 

يقا  بعاد الطارق علاى يمايش البااب أو علاى يساارض  حتاى ال يقاا علي  أش 
يحاب أاال البيات ن رض عند فتح باب المنزل على عورة  أو على شاسع ال 

اذا  فيما يروي  عبد هللا بش بسر وكاش رسول هللا  أش يطلا علي  أحد

                                               

 كتاب اآلداب 1496ص 3الم   ومسلم جكتاب االستئذان باب الس 130ص 7( البخاري ج1)
1/115ابش كثير (2)

364المودودي: سورة النور ص  (3)
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أتى باب قوم لم يستقبل الباب مش تلقاع وسه  ولكش ماش ركنا  األيماش  أو 
وذلك أش الدور لم يكش عليها  السالم عليكم  السالم عليكم  ويقولاأليسر  

يوم ذ ستور
(3)  

مش أسل البصر( االست ذاشأيضا مارود فس حديث )انما سعل و    
(1)

 

 
ومااش المشااروا فااس االساات ذاش أش يصاارا اإلنساااش باساام  عناادما  -9   

مااش  ( أنااا ) قااول   وقااد كاارض النبااس ( أنااا يساادل  أااال البياات واليقاال )

فس   ل )أتيت النبسأن  قا  سابر بش عبد هللا المستدذش كما فس حديث 
 ( )أناا أناا ( فقلت: أنا فقاال مش ذا؟ ديش كاش على أبس فدققت الباب فقال )

( هاكدن  كرا
(1)

  
حياث أش كال أحاد يعبار عاش نفساا   بدناا  وفاس ااذض الحالاة ال يحصاال      

المدمور ب . االست ناهللاذي او ال االست ذاشالمقصود مش 
(6)

  
 اإلفصاا عش أنفساهم عناد اسات ذانهم وكانت عادة كثير مش الصحابة     

واو فس  مشربة لا  فقاال:  أتى النبس  أش عمر بش الخطاب  فيروى
 الساااااااالم علياااااااك ياااااااا رساااااااول هللا  الساااااااالم علااااااايكم  أيااااااادخل عمااااااار؟
وكذلك فعل أبو موسى األشعري  حينما ساع الى عمار باش الخطااب وقاال: 

السالم عليكم  اذا األشعري سالم عليكم  اذا أبو موسىال
(9)

  
 

ويكااوش االساات ذاش بقولاا  أأدخاال أو كلمااة نحواااا تاادل علااى طلااب  -4     
قال القرطبس لكل قوم فس االست ذاش عرفهم فس العبارة  اإلذش بالدخول 

(4)
  

 
ويقااوم ضاارب الباااب ودق الساارهللا فااس اااذا الوقاات مقااام اااذض الكلمااة )    

ابااال   قيصااعب علااى الطااار باار بعااض البيااوت واتساااعها بحيااثن اارا لك
صوت  الى أال البيت اذا كاش تواسدام بعيدا عش الباب اال أش ضرب الباب 

سرهللا ليهللا صريحا فس طلب اإلذش بالدخول فقد يفعل الشخص ذلك لودق ا

                                               

كتاب األدب باب كم مرة يسلم الرسل فس االست ذاش 161ص 6سنش أبس داوود ج (1)

361سبق تخريس  فس صفحة  (2)

كتاب االست ذاش 313ص 1البخاري ج (3)

3/279(ابن كثور 4)

( المراع السابم5)

131ص 31لقرطبس جا(4)
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واو اليريد الدخول فيرياد الكاالم خاارج البيات لكاش لاو أذش صااحب البيات 
(يكفس بالدخول فإش اذا

(3)
  

 
بعااد ذلااك باادأت ا يااات الكريمااة بالحااث علااى وااض البصاار وحفاا         

هُْم الفروج فقال تعالى ْحف ُ وا فُاُروس  ي  ْم و  ا  ار  ْبص 
ْش أ  وا م  ُفضُّ ن يش  ي  ت قُل لِّْلُمْنم 
ت ُعوش  ْصان  اا ي  ب يار  ب م    خ 

اى ل هُاْم ا ش  هللا  ل اك  أ ْزك  اات  ي  10ذ  ن  قُال لِّْلُمْنم  ْفُضْضاش  { و 
ااا  ْنه  اار  م  ه  ااا    هُش  ا ال  م  اات  ين  يش  ز  ال  ُيْبااد  هُش  و  ْحف ْ ااش  فُااُروس  ي  ش  و  ا  ااار  ْبص 

ااْش أ  م 
ش  أ ْو  هُش  ا ال  ل ُبُعاااول ت ه  ااات  ين  يش  ز  ال  ُيْباااد  ش  و  ل اااى ُسُياااوب ه  ش  ع  ا  ْبش  ب ُخُمااار  ْضااار  ْلي  و 

ش  أ   اع ُبُعول ت ه  ش  أ ْو آب  ا  ه  ن اس آب  ش  أ ْو ب  ان ه  ش  أ ْو ا ْخاو  اع ُبُعاول ت ه  ش  أ ْو أ ْبن  ا  ه  ْو أ ْبن 
يش   اااب ع  اااُنهُش  أ و  الت  ااْت أ ْيم  ل ك  ااا م  ش  أ ْو م  ااا  ه  ش  أ ْو ن س  ات ه  ااو  ن ااس أ خ  ش  أ ْو ب  ان ه  ا ْخااو 

يش   ْفاال  ال ااذ  ااال  أ و  الطِّ س  ااش  الرِّ ااة  م  ْياار  أُْول ااس اإْل ْرب  ات   و  ااْور  ل ااى ع  ااُروا ع  ْ ه  ل ااْم ي 
ُتوُباوا ا ل اى هللا    ش  و  ات ه  ين  اش ز  اا ُيْخف ايش  م  ش  ل ُيْعل م  م  ْرُسل ه 

ْبش  ب د  ْضر  ال  ي  اع و  س  النِّ
ت ل ُكْم ُتْفل ُحوش  ُنوش  ل ع  ا اْلُمْنم  يعاآ أ يُّه  م   {13س 

 
 مناسبة ا يتيش لما قبلهما

 
ن  فيمااا ساابق عاش دخااول بيااوت الفياار اذا كاناات لماا نهااى هللا ساابحا)       

كونة بدوش است ذاش وكاش االست ذاش مش أسل الن ر أمار هللا فاس اااتيش سم
عامااا يشاامل سميااا األحااوال واااذا شاابي   اا يتاايش بااالفض مااش البصاار أماار

لعالسااات الوقا يااة بعطاا  العااام علااى الخاااص وااتاااش ا يتاااش مااش أااام ا
السورة الكريمة فإش وض البصر وحفا   التس ركزت عليها لسريمة الزنى

الفرج وعدم ابداع المرأة زينتها أمام الرسال األسانب مش أام األمور التاس 
(ا حدوث سريمة الزنىنتم

(1)
  

 فإش الن رة تزرا فس القلب الشهوة  وُرب  شهوة أورثت حزناآ طويالآ     

 فتك السهام بال قوهللا وال وتر   كم ن رةأ فتكت فس قلب صاحبها 
 

                                               

116تفسير سورة النور الحميد ص( 1)

412( المراع السابم ص2)
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وحف   كذلك مش الن ر فاال يساوز  وحف  الفرج يشمل حف   مش الزنى   
كش  الفرج اال بيش الزوسيش وملك اليميش لحديث) احفا  عورتاك اال ماش 

زوستك أو ما ملكت يمينك(
(3)

  

 
واللواط والمساحقة وحف   مش  ويدخل فس حف  الفرج حف   مش الزنى  

اإلبداع للناهللا واالنكشا  لهم
(1)

  
    
 ىلقاارآش مااش حفاا  الفاارج فهااو عااش الزنااقااال أبااو العاليااة: كاال مااا فااس ا     

حتاى ال يقاا بصار الفيار  ساتتاراال فس اذا الموضا فإنا  أراد با  والحرام  اال
علي 
(1)

  
 

أخرج ابش مردوي  عش علاس باش أباس طالاب قاال: مار رسال علاى عهاد )       

ة ون ارت اليا   فس طريق مش طرقات المدينة  فن ر الى امارأ  رسول هللا 
عساباا با   فبيناا ا  لم ين ر أحداما الاى ا خار اال نا  فوسوهللا لهما الشيطاش

الحا ط فشق أنفا  فقاال: اليها  اذ استقبل   الرسل يمشس الى سنب حا ط ين ر

فاعلم  أمري  فدتااض فقاص عليا    وسل الدم حتى آتس رسول هللا أوهللا ال 

 أنزل هللا تقل للمنمنيش يفضاوا ماشو اذا عقوبة ذنبك :  قصت  فقال النبس
.{ ا يةأبصارام.

(6)
     

 
ويالح  فس ا ية الكريمة تقديم وض البصار علاى حفا  الفارج  وذلاك     
ألش وض البصار وسايلة الاى حفا  الفارج واطاالق البصار  –وهللا أعلم  –

ياازة لاادى اإلنساااش لااذا ورد رساابب لعاادم حفاا  الفاارج واااذا ممااا يثياار الف
إلمام أحمد )العيناش تزنياش وزنااما الن ر(بالحديث عند ا

(9)
  

 
 
 
 

                                               

كتاب الحمام باب النهس عش التعري 63ص 6سنش أبس داوود ج( 1)

314ص 4( أضواع البياش ج1)

54ص 9( معالم التنزيل للبفوي ج1)
51ص 9( الدر المثور للسيوطس ج6)
161ص 1( المسند ج9)
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  :وقال األول
 

 كل الحوادث مبدأاا مش الن ر    ومع م النار مش مستصفر الشرر
 والمرع مادام ذا عيش يقلبها      فس أعيش الفيد موقو  على الخطر

 مرحبا بسرور ساع بالضرر يسر نا رض ماضر خاطرض        ال
 

مش البصر وحف  الفرج يتضامش  ابش تيمية: فالفضقال شي  اإلسالم      
البعااد عااش نساسااة الااذنوب ويتضاامش األعمااال الصااالحة التااس يزكااو بهااا 

س ل مااأكثر  اإلنساش واو أزكى وقد روى الترمذي وصحح  أش النبس 
وساا ل عاش أكثار مااا  ماا يادخل الناااهللا الناار فقاال) األسوفاااش الفام والفارج(

ش الخلاق(يدخل السنة فقال)تقوى هللا وحس
(3)

فيادخل فاس تقاوى هللا حفا    
البصر ويدخل فس حسش الخلق اإلحساش الى الخلق ( ضالفرج وو

(1)   
 

وأخرج عبد بش حميد وابش سرير وابش المنذر وابش أبس حااتم عاش أباس        
اال ااذض ا ياة فاس  ى  الفارج  فهاو ماش الزنايذكر فيها حف العالية قال: كل آية
 .ش يراااأويحف ش فروسهش{ فهو } {فروسهم النور تويحف وا

والترماذي والنساا س  وأخرج أحمد وعبد بش حميد والبخاري وأباو داود       
 واباش ماسا  عاش بهاز باش حكايم عاش أبيا  عاش سادض قاال: قلات ياا رساول هللا

عوراتنا ماا نادتس منهاا وماا ناذر؟ قاال: احفا  عورتاك اال ماش زوستاك  أو ماا 
ش اذا كاااش القااوم بعضااهم فااس بعااض قااال: س هللا اقلاات: يااا نباا ملكاات يمينااك

يرينها قلت: اذا كااش أحادنا خالياا قاال: هللا أحاق  ش ال يرااا أحد فالأاستطعت 
 ).اش يستحس من  مش الناهللا

(1)
    

 
  فاكما أش هللا تعاالى عارج فاس ا ياة األخارى علاى واض البصار وح      

لكش ساع ذلاك ماش الفرج بتوسي  للنساع واش داخالت فس خطاب الرسال و
بدمور تخص النساع ومش ذلك األمار  -ا ية  –باب التدكيد كما أنها ساعت 

هُش  بعدم ابداع الزينة) ت  ين  يش  ز  ال  ُيْبد   (و 
     

                                               

39و36ومسلم فس البر  حديث رقم      15باب  البخاري فس األدب (1)

11تفسير سور النور ابش تيمية ص (2)

51ص 9ج الدر المثور للسيوطس (3)
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) والزينة على قسميش خلقية ومكتسبة فالخلقية وسهها فإن  أصال الزيناة 
الثيااب خلقتهاا ك المكتسابة فهاس ماتحاولا  المارأة ماش تحسايش وأما الزيناة

والخضاب واذا القول األخير او أ هر فاس تفساير الزيناة والحلس والكحل 
ش  ل ُيْعل م  ل تعالى )اواو أش المراد الزينة المكتسبة كما ق ْبش  ب د ْرُسل ه  ْضر  ال  ي  و 

ش   ت ه  ين  ش ز  ا ُيْخف يش  م  ( أي ل ال يسما صوت خلخالها(م 
(3)

  
   

ابش المنذر عش ابش عبااهللا قاال: الشايطاش  وأخرجسيوطس)لقال اإلمام ا       
وذكارض  وااو ماش المارأة وقلبا    مش الرسال علاى ثالثاة مناازل. علاى عينيا  

.(على عينها  وقلبها  وعسزاا على ثالثة
(1)

    
 
ُتوُباوا ا ل اى هللا    توقد ختمات ا ياة الكريماة بوساوب التوباة فقاال تعاالى    و 

ُنوش  ل   ا اْلُمْنم  يعاآ أ يُّه  م  {س  ل ُكْم ُتْفل ُحوش   ع 
 

قال شي  اإلسالم ابش تيمية رحما  هللا: وفاس ااذض ا ياة فوا اد سليلاة       
منهااا أش أماارض لسميااا الماانمنيش بالتوبااة فااس اااذا السااياق تنبياا  علااى أناا  
اليخلو منمش مش بعض الذنوب التس اس ترك واض البصار وحفا  الفارج 

ساااتكثر ومنهاااا أش أاااال وتااارك اباااداع الزيناااة وماااا يتباااا ذلاااك فمساااتقل وم
م ولاام يحف ااوا فااروسهم ماادموروش االفااواح  الااذيش لاام يفضااوا أبصااار

وا بهااا لتقباال ماانهم فالتوبااة مقبولااة ماانهم ومااش سااا ر ربالتوبااة وانمااا أماا
(المذنبيش

(1)
   

 
بعااداا ساااعت ا يااات حاثااة األمااة علااى تاازويه األيااامى     

(6)
ُحااوا   أ نك  ت و 

ال ح   الص  نُكْم و  ى م  ام  ُ اأْل ي  ُم هللا  اع ُيْفان ه  ُكوُناوا فُق ار  اا  ُكْم ا ش ي  ا م  ُكْم و  ااد  ب  ْش ع  يش  م 
ل يم ت ا  ع  اس  ُ و  هللا  ش ف ْضل    و  اى 11م  ت  احااآ ح  س اُدوش  ن ك  يش  ال  ي  ْعف    ال اذ  ْسات  ْلي  { و 

اا م   م  ااب  م  ت  ُفاوش  اْلك  ْبت  يش  ي  ال اذ  ش ف ْضال    و  ُ م  هُْم هللا  اات ُبوُاْم ُيْفن ي  ااُنُكْم ف ك  اْت أ ْيم  ل ك 
اات ُكْم  ي  ُااوا ف ت  ال  ُتْكر  ااُكْم و  ي آت    ال اذ 

اال  هللا  اش م  آُتاوُام مِّ ْياراآ و  ْم خ  ل ْمُتْم ف يه  ا ْش ع 

                                               

601تفسير سورة النور الحميد ص (1)

51ص 9الدر المنثور للسيوطس ج (2)

11تفسير سورة النور ابش تيمية ص (3)
 الرسال والنساع سواع كاش بكرا أم ثيبا(  سما أيم واأليم فس أصل اللفة كل مش الزوج ل  مش( 6)

   9ج        1بياروت ط دار العلام للماليايش   اسماعيل بش حماد تحقيق عبد الففور عطاالصحاا للسواري 
3141ص 
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اهُّش  ف إ ش   ش ُيْكر  م  ا و  ْني  اة  الدُّ ي  ض  اْلح  ر  ُفوا ع  ْبت  ناآ لِّت  صُّ ح  ْدش  ت  اع ا ْش أ ر  ل ى اْلب ف   ع 
ح يم { فُور  ر  ش  و  ه  اا  ْعد  ا ْكر  ش ب    م 

  11هللا 
 
ومناسبة األمر بالنكاا لما تقدم  مش األمر بفض البصر وحفا  الفارج     

للرسال والنساع او أش النكاا وسيلة لتحقيق ذلك كما ثبت فس الصحيحيش 
)يامعشاار الشااباب مااش اسااتطاا ماانكم الباااعة فليتاازوج فإناا  أوااض للبصاار 

لفرج ومش لم يستطا فعلي  بالصوم فإن  ل  وساع(وأحصش ل
(3)

 

 

واذض المخاطبة تدخل فس باب الساتر والصاالا أي زوساوا ماش الزوج      
(1)ل  منكم فإن  طريق التعف 

  

 

كما ساع الترويب وحث الشباب على اإلقدام علاى تحصايش أنفساهم ماا        
ياة نبا  البااري سال فاس التذكير مما قد يثابط بعاض الهمام وذلاك للعوا اق الماد

ااش  تفقااال تعااالىعاالض أش بااالزواج تتفياار الحااال  ُ م  ُم هللا  اع ُيْفاان ه  ُكوُنااوا فُق اار  ا ش ي 
ل يم { ا  ع  اس  ُ و  هللا   ف ْضل    و 

كماا  وكذلك ماورد أيضاا صاريحا بشارط روبتا  بعفاا  نفسا  عاش الحارام    

ةورد  ْير  ْش أ ب س ُار  ُسولُ هللا    َ   ع  اْوُنهُْم    ق ال  ق ال  ر  ل اى هللا   ع  اقٌّ ع  ة  ح  ث  ال  ث 
ف اا    ياُد اْلع  ي ُير  ُح ال اذ  ااك  الن  اع  و  د 

ياُد اأْل  ي ُير  ُب ال ذ  ات  اْلُمك    و 
ب يل  هللا  ُد ف س س  اا  اْلُمس 

ش   س  يث  ح  د  ا ح  ذ  ى ا  يس   ق ال  أ ُبو ع 
يُد اْلع         ي ُير  ُح ال ذ  اك  الن  ا ف ا   ق ْولُُ  : ) و  ن  ْش الزِّ ف ة  م  يب اسُّ  ى( أ ْي اْلع  . ق اال  الطِّ

ُا  ْفاد  ااق ة  ال ت اس ت  اْش اأْلُُماور  الش  ض  اأْلُُماور  م  اذ  ش  ا 
ا ب اد  انآ ة  ا يذ  يف  ض  الصِّ ذ  ر  ا  ا آث  م  : ا ن 

ل يْ  يُناااُ  ع  اااال ى ُيع  ع    ت 
ضُ   ل اااْوال  أ ش  هللا  ْهااار  اااُم    ْقص  ت  ااااش  و  اااا   اإْل ْنس  قُاااوُم ب ه  اااا ال  ي  ه 

ااى  ااس  ُمْقت ض  ا  ة  ف ياا     و  ْرُكااوز  ااة  اْلم  ة  اْلس ب لِّي  ااْهو  ااُ  ق ْمااُا الش  ن 
ف اااُ  أل   ا اْلع  ُبه  أ ْصااع  و 

اال ى  ع  اْوُش هللا   ت  اُ  ع  ك  ار  د  ت  ع    و  ا ا ْسات  ااف ل يش    ف اإ ذ  ل ة  ف اس أ ْساف ل  الس  از  ة  الن  ي  يم  ه  اْلب 
ق   ر  يش  ت  لِّيِّ أ ْعل ى ع  ة  و  ال   ك  ل ة  اْلم  ْنز  ى ا ل ى م 

(1)
. 

 

واااذا وعااد مااش هللا ساابحان  بإوناااع مااش ساالك طريااق الاازواج وقصااد         
الكريماة نفس  والوعد مقيد بالمشي ة واذا ااو السار فاس تاذييل ا ياة  عفا ا

                                               

كتاب النكاا 3035ص 1كتاب الصيام  ومسلم ج 111ص 1البخاري ج( 3)

95ص 4جقرطبس ال( 1)
3915حديث رقم  المكتب  السلفو  بالمدين  المنورة مبارك فوريعلى اامع الترمذي التقف  األحوذي،( 3)
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ل ايم {بقول  تعالى  ا  ع  اس  ُ و  هللا  مطلاق والعلايم ااو فالواساا ااو الفناس وناى  تو 
 0مش يصلح ل  الفنى ومش ال يصلح ل الذي يعلم مصلحة عبادض ويعلم 

     
وحكمة الربط بيش النكاا والفنى او ابطال مايتصورض كثيار ماش النااهللا        

مش أش الزواج واألوالد والذرية سبب للفقر فبيش هللا تعاالى فاس ااذض ا ياة أش 
(3)الفنى والفقر بيد هللا سبحان (

  

 

ى ساعت ا ياة مقروناة بالصاالا فاس قولا  تعاالى  وقد        اام  ُحاوا اأْل ي  أ نك  ت و 
اا  ُكْم { ا م  ُكْم و  ااد  ب  اْش ع  ال ح يش  م  الص  نُكْم و  وذلاك ليحصاش ديانهم ويحفا  علايهم  م 

(1)صالحهم
  

 

أش على مش لم يسد نفقاة النكااا أش يعا  نفسا  كما بينت ا ية األخرى        
ْلي سْ  ش ف ْضل   {تو  ُ م  هُْم هللا  ت ى ُيْفن ي  احاآ ح  س ُدوش  ن ك  يش  ال  ي  ْعف    ال ذ   0ت 

 
ا ية والتاس قبلهاا أش ا ياة األولاى واردة فاس حاق ماش  والفرق بيش اذض      

وانا فس حق ماش لام يساتطا سماا المهار  وسد مننة النكاا لكن  يخا  الفقر
ش ف ْضل   {حتى  باالستعفا وتكالي  النكاا فهنا أمر  ُ م  هُْم هللا   0ت ُيْفن ي 

     
ثم ساعت ا ية الكريمة والتس تحث علاى مسااعدة المكاتاب بشارط العلام       
ريت  وأش يعطى ماش الماال كاس يساتعيش با  علاى عتقا  ولاو كااش ماش ماال يبخ

ق اُت ل ْلفُق اار  الزكاااة فإناا  داخاال مااش ضاامش الثمانيااة بقولاا  تعااالى  ااد  ااا الص  م  اع تا ن 
ف اس  يش  و  م  اار  اْلف  ق ااب  و  ف اس الرِّ ل ف اة  قُلُاوُبهُْم و  اْلُمن  اا و  ل ْيه  ل يش  ع  اام  اْلع  يش  و  اك  س  اْلم  و 

يم  { ك  ل يم  ح  هللّاُ ع  ش  هللّا  و  ةآ مِّ يض  ب يل  ف ر  اْبش  الس  ب يل  هللّا  و  س 
(1)

 

 
ماع على ش اكراض اإلبشدالنهس الشديد مش هللا تبارك وتعالى  بعداا ساع        

ُفاوا البفاع فقال تعالى  ْبت  اناآ لِّت  صُّ ح  ْدش  ت  ااع ا ْش أ ر  ل اى اْلب ف  اات ُكْم ع  ي  ُااوا ف ت  ال  ُتْكر  ت و 
ح اايم   فُااور  ر  ش  و  ه  اا  ْعااد  ا ْكاار  ااش ب    م 

اهُّش  ف ااإ ش  هللا  ااش ُيْكاار  م  ا و  ْني  اااة  الاادُّ ي  ض  اْلح  اار  ع 
 11{النور

 

                                               

 655تفسير سورة النور الحميد ص (1)

41ص 1الكشا  ج (2)
40توبةال (3)
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بش سلول كاش يقاول  ساحدي فس أسباب النزول أش عبد هللا بش أبذكر الو      
لسارية ل  اذابس فابفينا شي ا فنزلت ا ية
(3)

  
 
همااا يكرا قااال فااس زاد المسااير كاااش لاا  ساريتاااش معاااذة ومساايكة فكاااش        

ويدخااذ منهمااا الضااريبة علااى الزنااى
(1)

فنهااى هللا عااز وساال عااش اااذا الفعاال   
  0ات على البفاعواو اكراض الفتيالمقيت 
يطلقاااش علااى  د)والمااراد بالفتيااات انااا اإلماااع واش كاااش الفتااى والفتاااة قاا      

األحرار فس مواضا أخر(
(1)

 

 
ض  الفاانس فقاال تعاالى  لالزا اوذلك مش أسال حطاام الادنيا        ار  ُفاوا ع  ْبت  ت لِّت 

ا{ ْني  اة  الدُّ ي  ق فيبااأي الشس الذي تكسب  األمة بفرسها والولد يستر اْلح 
(6)

  
      

فُاور  تعالى  بعداا قال هللا         ش  و  ه  اا  ْعاد  ا ْكار  اش ب    م 
اهُّش  ف اإ ش  هللا  ش ُيْكار  م  ت و 

ح اايم  { قااال الشااوكانس: اااذا مقاارر لمااا قباال ومنكااد لاا  والمعنااى أش عقوبااة  ر 
اإلكراض راسعة الى المكرايش ال الى المكراات (
(9)

  
 

الآ  تعالى ا يات بقول  بعداا ختم هللا       اث  م  ااتأ و  ن  يِّ ب  ااتأ مُّ ا ا ل ْيُكْم آي  ْلن  ل ق ْد أ نز  تو 
ق يش  {النور ةآ لِّْلُمت  ْوع    م  ْبل ُكْم و  ش ق  ل ْوا م  يش  خ  ش  ال ذ    16مِّ

بينات واضحات واس ذكرى للمنمنيش وع ة لمش زا  عش  ا ياتأي اش اذض 
أي شااابها ماااش حاااالهم بحاااالكم أيهاااا  ي:الطرياااق لاااذا قاااال أباااو الفااارج الساااوز

المكذبوش واذا تخوي  لهم أش يلحقهم ما لحق المكذبيش قبلهم
(4)

  
 

 
 
 
 
 

                                               

311ص   1جالواحدي اسباب النزول  (1)

  35ص 6ج 1في علم التفسير ألبي الفرج الجوزي المكتب اإلسالمي ط زاد المسير (2)
حيااع التاراث العرباس ة مش علم التفسير محماد الشاوكانس اش فنس الرواية والدرايفتح القدير الساما بي (3)

15ص 6ج 3بيروت ط
 169ص 12( الجامع ألحكام القرآن ج4)

10ص 6فتح القدير ج (6)
15ص 4زاد المسير ج( 4)
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 ورـــــــــــــــنـــــة الــــــــــــــآي
 

       
فقال سال  مت  وكبريا  لكريمات بدأ هللا يذكر العباد بع بعد اذض ا يات ا       

ات   تفااس عااالض  او  اام  ُ ُنااوُر الس  اا   هللا  ْصااب  ااا م  اةأ ف يه  ْشااك  م  ض  ك  االُ ُنااور  ث  اأْل ْرض  م  و 
ااةأ  ك  ار  ب  ةأ مُّ ر  ااس  ااش ش  يٌّ ُيوق ااُد م  ااب  ُدرِّ ْوك  ااا ك  ه  د ن  ااُة ك  اس  س  ااةأ الزُّ اس  اُا ف ااس ُزس  ْصااب  اْلم 

ْسُ   ْمس  ل ْو ل ْم ت  سُع و  ا ُيض  ْيُته  اُد ز  ك  ةأ ي  ْرب ي  ال  و  ةأ و  ْرق ي  ْيُتون ةأ ال  ش  ل اى ز  اار  نُّاور  ع  ن 
ااْسعأ  ُ ب ُكاالِّ ش 

هللا  ااهللا  و  ااال  ل لن  ُ اأْل ْمث  ُب هللا  ْضار  ي  اااُع و  ش  ااش ي  ض  م  ُ ل ُناور 
ي هللا  ْهااد  ُناورأ ي 

ل يم {  19النورع 
 

اإلعساااز اللفااوي مها فيهااا مااش اااذض ا يااة التااس ساامّيت السااورة باساا       
 والعلمس  ما توق  عندض الكثير مش العلماع.

 0ووسود اذض ا ية فس سورة النور او بتدبير وبحكمة مش هللا تعالى      

{ أي تسال وعاال  لقا  األ ْرض  ات  و  او  ام  ُ ُناوُر الس   ضعاالفاس  هللا سال  أش هللا 
مناور الساماوات واألرض  أناار الساماوات  بالكواكاب المضاي ة  واألرض او 

 0بالشرا ا واألحكام وبعثة الرسل الكرام
علااس بااش أبااس طلحااة :ااادي أااال السااموات واألرض وقااال مسااااد  قاال       

وابش عباهللا يدبر األمر فيهما نسومهما وشمسهما وقمراما
(3)

  
 

 :المسير في  قوالش وقال فس زاد      
اادي أال السموات واألرض وبياش اذا أش النور فس اللفاة الضاياع  -3

نمنيش د الناور مضاافا الاى هللا تعاالى ألنا  ااو الاذي يهادي الماوفور
 رض يهتدوشوويبيش لهم مايهتدوش ب  والال ق بن

ر(بفح النااوش  -1 ماادبر السااموات واألرض وقاارأ أبااس بااش كعااب)هللا نااو 
والواو وتشديداا
(1)

  

 
 

                                               

115ص 1ابش كثير ج (1)

4ص  4زاد المسير  ج (2)
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)وأضااا  هللا تعااالى النااور الااى السااموات واألرض للداللااة علااى سااعة     
اإلشراق(
(3)

  
 

  وقد ساعت أحاديث بهذا المعنى ومنها:       

أن  كاش يقول)اللهم لك الحمد أنت   عش النبس هللا عش ابش عبا -3
نور السموات واألرض ومش فيهش (
(1)

 

ااال رأياات ربااك؟ فقااال  قااال ساادلت رسااول هللا   عااش أبااس ذر  -1
)نور أنا أراض(
(1)

  

بدربا كلماات  فقاال  قال قام فينا رسول هللا   عش أبس موسى  -1
اليا  عمال  ويرفا القسط ض)اش هللا الينام وال ينبفس ل  أش ينام يخف

الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حسابا  الناور لاو 
كشف  ألحرقت سبحات وسه  ما أدرك  بصرض مش خلق (
(6)

    

 
ض  )       لُ ُنور  ث   مير الض نورض وقد اختل  المفسروش فس عودة أي شبي  (م 
ر مثاال نااور هللا الااى هللا تعااالى ويكااوش التقاادي )وأرسحهااا عااودة الضاامير      

لهااادي الااى صااراط  المسااتقيم المتضاامش ألدلاا  وسااودض ووحدانيتاا  وتفااردض ا
ااا يااث الوضااوا وال هااور )حبااالخلق والتاادبير مثاال ذلااك كلاا  مااش  اةأ ف يه  ْشااك  م  ك 

اا   ْصب  أي أش طريق اإليماش ب  واضح ألال البصا ر كوضاوا ااذض األناوار  (م 
يمااش والتوحياد فاس واياة الوضاوا فهو مثل لبيااش أش دال ال اإلألال البصا ر 

وال هور(
(9)

   
 

ض { أي مثل نور هللا سبحان  فس قلب عبدض المنمش        لُ ُنور  ث   تم 
س قلاوب المانمنيش ناور اإليمااش والعلام فا)فضرب المثال لناورض الموساود      

مراد مش األية لم يضربها على النور الحسس الذي يكوش للكواكب (
(4)

  
 

                                               

6916ص 31ج  3الباقس مكتبة ابش تيمية طمحاسش التدويل للقاسمس تخريه محمد فناد عبد  (1)

355ومسلم باب المسافريش  3البخاري باب التهسد  (2)

153مسلم باب اإليماش  (3)

151مسلم باب اإليماش حديث ( 6)

919تفسير سورة النور الحميد ص (6)

316تفسير سورة النور ابش تيمية ص (5)
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ْشك         م  أي ككوة فس الحاا ط ال منفاذ لهاا ليكاوش أسماا للضاوع وضاا اةأ{ تك 
اا  { واو الساراج  فيها سراج ثاقب ساطا ْصب  ا م   إلضااعت وسامس باذلك تف يه 
ةأ{  اس  اُا ف س ُزس  ْصب  والزساسة سرم شفا  يكوش على النورتاْلم 

(3)
  

 
وانما ذكر الزساسة ألش النور فس الزساج أشد ضوع من  فس ويرض      

(1)
  

{ أيثم وص  الزساسة فقال تعالى  يٌّ اب  ُدرِّ ْوك  ا ك  ه  د ن  ُة ك  اس  س  منساوب الاى  تالزُّ
الاادر لكااوش فياا  مااش الصاافاع والحسااش مايشااب  الاادر وقااال الضااحاك الكوكااب 

الدري الزارة
(1)

  
 

مضااسع بكساار الاادال وضاامها مااش الاادرع بمعنااى الاادفا لاادفعها دري أي      
منسوب الى الدر اللنلنالياع ال الم وبضمها وتشديد 

(6)
  

   
اذا التشبي  كدن  يدلّ علاى أش الناور حتاى نحااف  عليا  مضاي اآ يساب أش و    

 نحيط  بما يحف  
ااةأ{ أي يشااعل ذلااك المصااباا مااش زياات شااسرة        ك  ار  ةأ ُمب  ر  ااس  ااْش ش  تُيوق ااُد م 

ْيُتون ةأ{ أي اس مش شسرة الزيتوش الذي خص  هللا بمنافا عديد ةمباركة تز 
(9)

  
 

ةأ{ أي ليهللا فاس سهاة الشارق وال فاس سهاة الفارب         ْرب ي  ال و  ةأ و  ْرق ي  تال ش 
وانما اس فس صاحراع منكشافة تصايبها الشامهللا طاول النهاار لتكاوش ثمرتهاا 
{ مبالفاة فاس  اار  ْساُ  ن  ْمس  ل اْو ل اْم ت  اسُع و  اا ُيض  ْيُته  ااُد ز  ك  أنضه  وزيُتهاا أصافى تي 

صفا   وسودت حسن  و
(4)

هس متوسطة فس مكاش مش األرض ال الى الشرق ف  
يضاسع ماش نفسا  قبال أش تمسا  الناار   -لصافا  -وال الى الفرب  يكاد زيتها 

ْت  النار أضاع اضاعة بليفةفإذا  س   0م 
 

{ أي نااور فااوق نااور فقااد استمااا نااور السااراج  وحسااش        ل ااى ُنااورأ تُنااور  ع 
ااْش  الزساسااة  وصاافاع الزياات  فاكتماال النااور الممثاال ض  م  ُ ل ُنااور 

ي هللا  ْهااد  باا  تي 
اُع{ أي يوفق هللا التباا نورض  ش   مش يشاع مش عبادض  -واو القرآش  -ي 

                                               

106ص  1ابش كثير ج (1)

63ص 4زادالمسير ج (2)

11ص6فتح القدير ج  (3)

تفسير السالليش (4)

بشسع مش التفصيل بإذش هللا ا بالفصل القادموسو  نتكلم عنه (6)

313ص 31الساما ألحكام القرآش ج (5)
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{ أّي يباايش لهاام األمثااال ألفهااامهم ليعتبااروا       اااهللا  ااال  ل لن  ُ األ ْمث  ُب هللا  ْضاار  ي  تو 

 0ويتع وا بما فيها مش األسرار والحكم
 

تبياايش والوصاا  والتقرياار والااوع  والتااذكير وفا اادة ضاارب األمثااال ال       
واالعتبار ووير ذلك
(3)

  
 

ل يم { أي او سبحان  واسا العلم ال يخفى علي  شسع         ْسعأ ع  ُ ب ُكلِّ ش 
هللا  تو 

 مش أمر الخلق  وفي  وعد  ووعيد 

هللا تعاالى   رشد المانمنيش بادش ينفاذوا أوامارت فكدش اذض ا ية الكريمة        

 لهام  م كالزساسة التس تحايط باالنور  لتضامش  ويسعلوا قلوبهاوا عليهاف حيو

 ساطعا فس اذض الحياةبقاعض 

ُ ُناااف        وُر هاااذا الناااور الاااذي ينيااار المستماااا اإلساااالمس انماااا مصااادرض )هللا 

) اأْل ْرض  ات  و  او  م   الس 

ُ أ ش ُترْ         ش  هللا  اا وينزل اذا النور فس المساسد )ف اس ُبُياوتأ أ ذ  ر  ف يه  ُياْذك  ف اا  و 

( آية  ال  اْ ص  ا ب اْلُفُدوِّ و  ُح ل ُ  ف يه  بِّ   14اْسُمُ  ُيس 

ة          اال  ا ق اام  الص    و 
ْكار  هللا  اش ذ  ْيا  ع  ال  ب  ة  و  ار  ْم ت س  يه  ال  ال  ُتْله  س  وينزل على )ر 

ق ل ُب ف ي   اْلقُ  ت  ا ت  ْومآ افُوش  ي  خ  اة  ي  ك  اع الز  ا يت  اُر( آية و  اأْل ْبص    11لُوُب و 

ف اُروا   والذي ال يسير على شرا هللا       يش  ك  ال اذ  يكوش حال  كما فس ا ياة )و 

د   س  و  ا و  ْي آ س ْدضُ ش  اعضُ ل ْم ي  ا س  ت ى ا ذ  اع ح  ْمآُش م  ُبُ  ال   ْحس  ةأ ي  ابأ ب ق يع  ر  س  الُهُْم ك  أ ْعم 

اب   ف اضُ ح س  ضُ ف و  ند    ع 
( آية هللا  اب  يُا اْلح س  ر  ُ س 

هللا    15ُ  و 

وبعاد عاش  هللا تعاالى بال آثار التخابط فاس ال لمااتألن  لم يم  على نور      

 الهداية الربانية

هللا ساابحان  وتعااالى نااور السااماوات واألرض الحسااس والمعنااوي وذلااك و     
وحسابا  ناور لاو كشاف  ألحرقات سابحات وسها  وماا  بدنا  تعاالى بذاتا  ناور 

                                               

111مباحث فس علوم القرآش مناا القطاش ص (1)
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العر  والكرسس والشامهللا والقمار   نتهى الي  بصرض مش خلق   وب  استنارا
النور المعنوي فنور  وكذلك او نور السماوات واألرض  . وب  استنارت السنة

ناور   السماوات واألرض المعنوي يرسا الى هللا تعالى فكتابا  ناور  وشارع 
  فلاوال ناورض واإليماش ب  والمعرفة ب  فس قلوب رسل  وعبادض المنمنيش ناور

م  ال لماة والحسارة  قاد  تعالى لتراكمت ال لمات  ولهذا كل محل يفقد نورض ف اث 

 أعااوذ بنااور وسهاك الااذي أشارقت لاا  )   فاس دعا اا  المشاهور  قاال النبااس 
( ال لمات

(3)
     

  
ااذا  -طياب هللا ثاراض -وعندما سا ل ساماحة الشاي  عباد العزياز باش بااز       

ات  أرياااد ماااش ساااماحالسااانال : او  ااام  ُ ُناااوُر الس  تكم تفساااير قولااا  تعاااالى : تهللا 
. } اأْل ْرض   و 

معنى ا ياة الكريماة عناد العلمااع أش هللا سابحان  منورااا فدسااب بقولا )      
فسميا النور الذي فس السموات واألرض ويوم القيامة كل مش ناورض سابحان  

خارة وفاس السناة . والنور نوراش : نور مخلوق واو ماا يوساد فاس الادنيا وا 
وبايش النااهللا ا ش ماش ناور القماار والشامهللا والنساوم . واكاذا ناور الكهرباااع 

 والنار كل  مخلوق واو مش خلق  سبحان  وتعالى .
 صافات  سابحان  وتعاالى أما النور الثانس : فهو وير مخلوق بل ااو ماش       

وهللا ساابحان  وبحماادض بسميااا صاافات  اااو الخااالق ومااا سااواض مخلااوق فنااور 
وسه  عز وسل ونور ذات  سبحان  وتعالى كالاما وير مخلوق بل اماا صافة 

 مش صفات  سل وعال .
وااذا الناور الع ايم وصا  لا  سابحان  ولايهللا مخلوقاا بال ااو صافة ماش      

صفات  كسمع  وبصرض ويدض وقدما  وويار ذلاك ماش صافات  الع يماة سابحان  
سماعة وتعالى . واذا او الحق الذي درج علي  أال السنة وال

(1)
 . 

                                               

( 1/314 ) البش كثير   البداية والنهاية (1)

 15ص 3ادارة البحوث ط سادهللامسموا فتاوى ومقاالت متنوعة السزع ال (5)
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 ةـبار ـمـرة الـجـشـال
 

 

اااذض السااورة بقولاا   الشااسرة المباركااة والتااس ساااع الحااديث عنهااا فااس        
ْيُتون ةأ تش  تعالى  ةأ ز  ك  ار  ب  ةأ مُّ ر   اذا تدملنا اذض ا ية الكريمة ماش حياث كلماتهاا{ س 

ع وألفا ها  نسداا سهلة التعبير ومفهومة المعناى  وال تكااد تخفاس شاي ا ورا
 0مدلوفةكلماتها مش الناحية اللفوية  فكل أطرافها معهودة  وكل ألفا ها 

       

)ال بد للحديث عش الزيتاوش ماش الرساوا الاى ا ياة الكريماة التاس تعار         
شسرة الزيتوش تعريفا علميا اعسازيا. حيث يقول السليل فس سورة المنمنوش 

ةآ )  ر  س  ش  ْخُرجُ  و  ش ت  اع ُطور   م  ْين  نُبتُ  س  ْاش   ت  ْبغأ  ب الدُّ ص  ل يش   و  (لِّآْلك 
(3)

  
وساااعت اااذض ا يااة الكريمااة فااس سااورة المنمنااوش بعااد ذكاار األشااسار       

ااألعناب حيث يقول الباري سبحان  )  واألخرى كالنخيل  دْن  ااتأ  ب ا    ل ُكام أ نش  ن   س 
ش خ يلأ  مِّ ابأ  ن  أ ْعن  ا ل ُكمْ  و  اك  ُ  ف يه  ة   ف و  ث ير  م   ك  او  دُْكلُوش   ْنه  (ت 

(1)
 

وذكر النخيل واألعناب فس اذض ا ية يخص األكل  ألش الصيفة سااعت        
بكلمااة تاادكلوش  وفااس آيااة أخاارى مااش سااورة النحاال نسااد نفااهللا الثمااار لكنهااا 

ش) ذكرت للشراب حيث يقول سبحان  م  ات   و  ار  م  خ يال   ث  ااب   الن  األ ْعن  خ اُذوش   و  ت   ت 
ْن ُ  راآ  م  ك  زْ  س  ر  ناآ  قاآ و  س  ل ك   ف س ا ش   ح  ةآ  ذ  ْعق لُوش   لِّق ْومأ   ي  )ي 

(1)
 

فااإش الزياات التااس تخااص الزيتااوش وحسااب مااا ساااع فااس ا يااة الكريمااة        
والصيفة واضحة باللف . (لآلكليش)لقول  تعالى   يصن  ما األكل

(6)
  

 

 -:ذض الشسرة المباركةاكما ساعت السنة المطهرة ببياش فضيلة        
 

 : ) ا تادموا بالزيات    قاال : قاال رساول هللا  ش اباش عمارعا -3
    فإن  يخرج مش شسرة مباركة (وادانوا ب

(9)
)  اباش من اور قاال  

الحاديث نعاام اإلدام  وفاس: معارو  ماا ينتاادم با  ماا الخبااز  واإلدام
 الخاال   اإلدام   بالكساار   واألدم   بالضاام : مااذا ينكاال بااالخبز أي

شسع كاش (
(4)

  
 

المعتصار  بالزيات وندبا أي كلوا الخبز ارشادا ا تدموا  قال المناوي        
ح  بااألدم وسعلا  موافقاا اصال مش الزيتوش   قال الزمخشري : أدم الطعام

                                               

21( الم منون 1)

19الم منون  (2)

67( النقل 3)

65ص  1فائد المكتب  العلمو  ي مقمد 1ء دال جرة المبارك  من خالل يقون القرآن و بقوث العلما (4)

115 ص السلسلة الصحيحة  (5)

5/  31   3إلبش من ور دار صادر بيروت ط لساش العرب (5)
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والماراد فإنا  يخارج  أي اطلوا ب  بدنكم بشرا وشعرا وادانوا ب   للطاعم 
ماش  لكثارة ماا فيهاا اركاةمب أي ماش ثمارة شاسرة مش شسرة انا أن  يعصر

القوى النافعة أو ألنها ال تكاد تنبت اال فس شري  البقاا التاس باورك فيهاا 
مش بركتها بركة ما يخرج منها قاال الفزالاس : والزيات يخاتص ماش  ويلزم

دخاشما قلة ال سا ر االدااش بخاصية زيادة االشراق
(3)

  
 

ا ماش ااذض : ) ا تادمو رساول هللا  قاال : قاال عش اباش عبااهللا  -1
ومش عرض علي  طيب فليصب من  ( - يعنس الزيت -الشسرة 

(1)
  

 

عصاارة ) ااذض الشاسرة ( شاسرة الزيتوناة  ا تادموا ماش : قال المنااوي        
يعناس الزيات   مادرج ماش بعاض رواتا   " لما تقرر مش عموم منافعها وقول 

  0بيانا لما وقعت اإلشارة علي  
 

وللشااسر قسااماش طيااب ومبااارك فالطيااب النخلااة  : قااال ابااش العربااس        
انارتهاا بادانها وااس تكشا  با   والمبارك الزيتوش ومش بركة شسر الزيتاوش
األسرار لألبصار وتقلب البواطش  واار (
(1)

  
 

         

واداناوا  : ) كلوا الزيات قال : قال رسول هللا   أسيد  عش أبس -1      
(اركةب    فإن  مش شسرة مب

(6)
  

 

 0 وادانوا ب  داش الزيتوش كلوا الزيت ي:قال المناو        
رواياة  داش الشعر با  وقيادض فاس باإلدااشقال الزيش العراقس : والمراد        

ماش  يخارج فإنا  ادة العارب دااش شاعورام لا ال تشاعثبداش شعر الرأهللا وعا
باات باااألرض لكثاارة مااا فيهااا مااش القااوى النفاعااة أو ألنهااا تن مباركااة شااسرة

فاس الابالد الحاارة كالحسااز  فيها   قال ابش القيم : الاداش المقدسة التس بورك
فاس الابالد  مش أسباب حف  الصحة واصالا البدش واو كالضروري لهام وأماا

الباردة فضار وكثرة داش الرأهللا ب  فيها خطر بالبصر (
(9)

 
 

المحاف اة  وش فاسويساتخدم الزيتا: يقول الدكتور محمد محمود عبادهللا     
وازالة تسعدات الوس  والرقبة   يطلى الوسا  والرقباة  على سمال البشرة 

زيات   وصافار بيضاة   وبضاا نقاط  بمزيه قوام    نص  ملعقاة صافيرة

                                               

41/  3   1عبد الرن  المناوي المكتب االسالمس ط شرا الساما الصفيررفيض القدي( 1)

41ص 3ج 35الصفير وزيادت  برقم صحيح الساما  (2)

45/  3فيض القدير   (3)

115  السلسلة الصحيحة( 4)

9/61فيض القدير  (5)
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يازال بعاداا  ثام 0مش عصير الليموش   يترك ااذا القنااا مادة ثلاث سااعة 
بماع فاتر (
(3)

  
 

  وقد سااعت الناحية العلمية ا ية أمر صعب مش اش الخوض فس اذض)         
بعااض التفساايرات األدبيااة فااس الساااما ألحكااام القاارآش للقرطبااس والتااس تباايش 
بطريقة ايمانياة معناى الساياق العاام لآلياة  لكاش انااك حقاا ق علمياة محضاة 
تنطوي عليها ا ية الكريمة  فنق  عند الوص  الواضح مش الناحية اللفوياة 

ة  مباركااة زيتوناة  وقااد وصافت اااذض بمساسع شااسرة الزيتاوش باااللف   شاسر
الشااسرة بالمباركااة  وقااد يتسااا معنااى اااذا الوصاا  ليشاامل المزايااا الزراعيااة 
والبي ية والفذا ية والطبية لشسرة الزيتوش  ذلاك أش شاسرة الزيتاوش ال تفساد 
التربة مش حيث يمكش زراعة ماا بايش األشاسار بمزروعاات أخارى كاالحبوب  

واس ترطب الساو وتحتاوي فاس أوراقهاا علاى  واس ال تضيا الفرشة الما ية 
 0و طبيةمكونات صحية 

 

فالوص  انا ساع لسودة الزيت  ( يكاد زيتها يضسع) ونق  كذلك عند         
التس تستعمل للضوع لصفا ها. فالزيت التاس تحتارق يساب أش تكاوش خالصاة  

اذا كانااات فيهاااا المركباااات األخااارى  فاااإذا كانااات فيهاااا نسااابة الميااااض زياااادة أو
عضوية وير الذانية بنسبة عالية فاال تحارق سيادا  وال تعطاس ضاوعا كثيارا ال

بل تعطس دخاناا. والتعبيار عاش النقااوة لإلضااعة سااع بالزيات يعناس أش تكاوش 
الادانيات خالصااة. أماا التعبياار عاش األكاال واااو ماا يهاام صاحة اإلنساااش فساااع 

ألش  الزيات بالداش. وساع التعبير بالزيت بادل الاداش فاس ااذض ا ياة الكريماة 
ذكاار لالستضاااعة  واااذض العمليااة تسااتعمل اشااتعال الزياات  ويسااب أش يكااوش 
خالصا ليكوش االحتراق أو االشتعال سيدا  بينماا الاداش سااع لألكال وااو أمار 
صااحس  ويسااب أش ال يكااوش مصاافى  ليسااتفيد السساام مااش المااواد الموسااودة 

  علاااى ااااذض كالدسااام والفيتاميناااات والبوليفيناااوالت والماااواد األخااارى  ونقااا
الحقيقااة  لنباايش أش العلااوم الحديثااة قااد تكااوش أفساادت أكثاار مااا أصاالحت فااس 
الميااداش الفااذا س علااى الخصااوص  ولنسااتعرض بعااض األساااليب الصااناعية 

الحديثة.
(1)

 
 

 :اش مش فوا ادض الطبياة   أنا  مفياد للسلادول الدكتور حسش شميسس يق    
ولزيات  0واألرسال  السا    ويطري    ويعااله الحباوب   وتشاقق األيادي

الوقاية مش سلطة القلب   وتدثيرض على ارتفااا ضافط  الزيتوش خاصية فس

                                               

11ص 3محمد محمود عبدهللا دار الفكر ط زيت الزيتوش بيش الطب والقرآش ( 3)

 64ء صجرة المبار ة من خالل يقين القرآن و بحوث العلماالش (2)
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فس مرض السكر   ويستعمل كفذاع  الدم   وعلى حصوات المرارة   ويفيد
  وينثر زيت الزيتوش على نسبة الكولسترول (
(3)

 
     

 : ة فهسطربية : ) أما فوا د الزيت الطبي يقول األستاذ محمد عصام        
 0العناصر الالزمة للنمو  يوص  الزيت لألطفال الحتوا   على -3
الاذي يقاوي  ( A ) مفاذ ومقاوي للمناعاة الحتوا ا  علاى الفيتااميش -1

 0مناعة السسم 
 0ضد اإلمساك وضد تكاثر الحموضة فس المعدة  -1
ضد السموم فإذا أخذ فنساش زيت يحدث فس المعدة طبقة تحول دوش  -6

 0امتصاص تلك السموم 
تياابهللا المفاصاال واألوساااا الموضااعية وااللتهابااات والسااروا  ضااد -9

 0والشقوق 
طارد للديداش   فإذا ساا المريض ثالثة أياام ثام شارب الزيات يطارد  -4

 0سميا الديداش 
 0فهو مخصب ومقوي للنسل  ( E ) يحتوي الزيت على فيتاميش -1
لك با  السسام لزياادة مناعاة وتقوياة دماش الخاارج ويا ياداش بالزيات -1

( العضالت
(1)

   
 

وحسب بعض الباحثيش فقاد أ هارت أوراق الزيتاوش نتيساة عالياة فاس )        
شفاع داع المفاصل والروماتيزمات واصابة الشعر واأل افر والسلد وتساوهللا 
األسناش. وكل اذض المزايا الصاحية موساودة فاس ااذض الشاسرة المباركاة  وقاد 

يسااب أش تسااتهلك  نساتفيد مااش ثماار الزيتااوش دوش اللساوع الااى األوراق  لكاش
طبيعيااا  ويمكااش أش نسااتفيد كااذلك مااش زياات الزيتااوش لكااش دوش معالسااة قباال 
عصاراا ودوش تصاافية الزياات باال يكفااس التحثياال الطبيعااس ولاايهللا عااش طريااق 
الطرد المحوري الذي أصابح ااو المساتعمل  فاس سال الادول العربياة المنتساة 

وش الصحية عالياة تفاديها لتبقى سودة الزيت بللزيتوش  وكل اذض المعدات يس
(وال يفقد اذا المنتوج المكونات التس خلق  هللا مش أسلها

(1) 

                                               

91ص 3حسش شميسس دار طيبة ط0د الزيتوش بيش الطب والقرآش زيت( 3)
 75ص  –1محمد عصام طربية  دار طيبة طوالتداوي بالرقى  االستشفاء بالقرآن (2)
71صء ال جرة المبارك  من خالل يقون القرآن و بقوث العلما (3)
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بـــــــــلـــــو  الــــــــيـــب
 

 

الى وااس المسااسد عابعداا ساات ا ياات البيناات تاتكلم عاش بياوت هللا ت        
ااا اْساامُ  تفقااال تعااالى  ر  ف يه  ُيااْذك  ُ أ ش ُتْرف ااا  و  ش  هللا  ااا ف ااس ُبُيااوتأ أ ذ  ُح ل ااُ  ف يه  اابِّ ُ  ُيس 

ت ااال  اْ ص  ا ق ااام  14ب اْلُفااُدوِّ و    و 
ْكاار  هللا  ااش ذ  ْيااا  ع  ال  ب  ة  و  ااار  ْم ت س  اايه  ااال  ال  ُتْله  س  { ر 

ااااُرت اأْل ْبص  ق ل اااُب ف يااا   اْلقُلُاااوُب و  ت  ْومااااآ ت  اااافُوش  ي  خ  ااااة  ي  ك  ااااع الز  ا يت  ة  و  اااال  { 11الص 
ُ أ   هُُم هللا  ي  ْسز  ْيار  ل ي  ااُع ب ف  ش  اش ي  اْرُزُق م  ُ ي 

هللا  ش ف ْضال    و  ُام مِّ يد  ز  ي  لُوا و  م  ا ع  ش  م  ْحس 
ابأ   {11ت ح س 

 
انااا ساااعت اإلشااارة الااى تع اايم بيااوت هللا تعااالى واااس المساااسد واألماار       

 والرفا انا حسس ومعنوي على رفا ذكر هللا تعالى بها وتسبيح 
حاديث)مش بناى مساسدا هلل تعاالى ببنا ها واعماراا كماا فاس الحسس  -3

يبتفس ب  وس  هللا بنى هللا ل  بيتا فس السنة (
(3)

 
 معنوي بالذكر الصالة ومافس معناض  -1

  
)   فقد سااع فاس الحاديث ث فس المساسد بدمور الدنياتحدكما نهس عش ال       

د سفليقل ال رداا هللا علياك فاإش المساا ينشد ضالة فس المسسدمش سما رسال 
(لهذا لم تبش

(1)
 

 
 تلزمهم صالة السماعة فس المسسد  ألن وساع النداع موسها للرسال        

قال ابش كثير:في  اشعار بهممهم السامية ونيااتهم وعزا ما  العالياة التاس بهاا 
دت  وشكرض اصاروا عمارا للمساسد التس اس بيوت هللا فس أرض  ومواطش عب

وتوحيدض وتنزيه 
(1)

  
 

ة  ياة باذكر صافات أول اك الرساال كما سااعت ا         اار  ْم ت س  ايه  اال  ال  ُتْله  س  ت ر 
ق ل ااُب ف ياا    ت  ْوماااآ ت  ااافُوش  ي  خ  اااة  ي  ك  اااع الز  ا يت  ة  و  ااال  ا ق ااام  الص    و 

ْكاار  هللا  ااش ذ  ْيااا  ع  ال  ب  و 
ااُر{ اأْل ْبص  ْياا  أي التشاافلهم ) اْلقُلُاوُب و  ال  ب  ة  و  اار  ْكار  هللا    ت س  ااش ذ  ة  ع  ااال  ا ق اام  الص  و 

اة   ك  اع الز  ا يت   أي يقدموش طاعت  ومرادض ومحبت  على مرادام ومحبتهم (و 
  

                                               

كتاب المساسد 111ص 3كتاب الصالة باب مش بنى مسسدا مسلم ج 334ص 3ي جالبخار (1)

كتاب المساسد 151ص 3مسلم ج (5)

 156ص 1ابش كثير ج (3)
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قال اشيم عش شيباش قال حدثت عش ابش مسعود أن  رأى قوما مش أال        
م ونهضوا الى الصالة فقال هوبة تركوا بياعتتالمك السوق حيث نودي للصالة

ْم  كاار هللا فاس كتاباا  ذيش ذالااعباد هللا بااش مسااعود اانالع مااش  اايه  ااال  ال  ُتْله  س  ت ر 
ة   ار  ْكر  هللا   ت س  ش ذ  ْيا  ع  ال  ب  {و 

(3)
  

اااُر{ ت   اأْل ْبص  ق ل ااُب ف ياا   اْلقُلُااوُب و  ت  ْوماااآ ت  ااافُوش  ي  خ  أي وسلااوش مااش ذلااك اليااوم  ي 
ااواو يوم القيامة وبهاذا يساتحقوش  اش  م  ُ أ ْحس  هُُم هللا  ي  ْساز  ُام  ت ل ي  ياد  ز  ي  لُاوا و  م  ع 

اابأ  ْيار  ح س  ااُع ب ف  ش  ش ي  ْرُزُق م  ُ ي 
هللا  ش ف ْضل    و  أي يسازيهم هللا علاى مااعملوا { مِّ
عاال والخو  مش السليل وكاذلك يتفضال علايهم بزياادة منا  سال  وبدنياام وا

 تكرما واحسانا
  

اش  هللا تعاالى ا ياة بقولاا كماا خاتم        اْرُزُق م  ُ ي  هللا  ااابأ ت و  ْيار  ح س  ااُع ب ف  ش   { ي 
  النهاية ل  فهاو  ش الوعد بالزيادة فإش عطامقبل   شتذييل مقرر لمضموش م

يعطيااا  ماااش ويااار أش يحاساااب  علاااى ماااا أعطااااض أو ماااش ويااار أش يحساااب ماااا 
(أعطاض

(1)
  

 
ت        اع ح  ْمآُش م  ُبُ  ال   ْحس  ةأ ي  ابأ ب ق يع  ر  س  الُهُْم ك  ف ُروا أ ْعم  يش  ك  ال ذ  ااعضُ تو  ا س  ى ا ذ 

اااب  ت يُا اْلح س  اار  ُ س 
هللا  ُ  و  اااب  ف اااضُ ح س  ضُ ف و  نااد    ع 

ااد  هللا  س  و  ااْي اآ و  س ااْدضُ ش  أ ْو  {15ل ااْم ي 
اات   اب  ُ لُم  اح  اش ف ْوق ا   س  اْوج  مِّ اش ف ْوق ا   م  اْوج  مِّ ااضُ م  ْفش  سٍّ ي  ْحرأ لُّسِّ اتأ ف س ب  ُ لُم  ك 

ا ا ف ْوق  ب ْعضأ ا ذ  ْعُضه  اا  ب  ُ ل اُ  ُناوراآ ف م  ال  هللا  ْسع  ش ل اْم ي  م  ا و  اا  ر  ْد ي  ك  ضُ ل ْم ي  د  ج  ي  أ ْخر 
ش نُّورأ {النور  60ل ُ  م 

 
ذكاار هللا تعاالى فااس ا ياات السااابقة حااال ماش حصاالت لا  الهدايااة الااى  لماا     

حال ماش لام يهتاد الاى ذلاك الناور نورض الواضح المبيش ذكر فس ااتيش ا يتيش 
 0على الكفر والضالل فر الذيش استمراواو الك

 
قال مقاتل: نزلت فس شيبة بش ربيعة بش عبد شمهللا كاش يتراب متلمسا       

كفر للديش فلما خرج النبس 
(1)

  
  

                                               

159ص 1ابش كثير ج (1)

 919تفسير سورة النور الحميد ص  (2)

314ص 31الساما ألحكام القرآش ج (3)
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واس األعمال الخيرة فهام فهنا شب  هللا تعالى أعمال الكافريش بالسراب        
 ش كمااا قااال تعااالىقيمااة لهااا وال وز يحساابوش أنهااا تاانفعهم بااا خرة فهااس ال

نُثوراآ { اع م  ب  اضُ ا  ْلن  ع  لأ ف س  م  ْش ع  لُوا م  م  ا ع  ا ا ل ى م  ْمن  ق د  تو 
(3)

  
ما أش السراب يراض كل أحد تحقيق التشبي   وقد عبر هللا تعالى بالضمآش      

  0المبنس على الطما
 

ش القصااد منهااا اس ذلااك األعمااال المخالفااة للشاارا واش كاافااكمااا ياادخل        
اع التحذير منها فاس سلتقرب هلل كما اس الحال بالنسبة لألعمال البدعية وقد ا

قاال) ماش  لنباس احديث عا شة رضس هللا عنهاا أش  السنة المطهرة كما فس
عمل عمال ليهللا علي  أمرنا فو رد(
(1)

وفس رواية) مش أحادث فاس أمرناا ااذا   
ماليهللا من  فهو رد(
(1)

  
 

أعمااال الكفااار اذا سااانا رأواااا  (لهم كسااراب بقيعااةكفااروا أعماااوالااذيش )      
فاذلك مثال  اج الى الماع فدتاض فلم يساد شاي ااذا أتاض الرسل قد احت مثل السراب

ل  ثوابا وليهللا ل  ثواب عمل الكافر يرى أش
(6)

  
 

ثم ساعت ا ية األخرى أيضا بمثل للكافريش ولكاش فاس زاد المساير قاال        
لكافر أو مثل لقلب الكافر فاس أنا  اليعقال وال يبصارأش المثل انا اما لعمل ا

(9)
  

يعلاو أي أش مثل اذا الكافر كمثل ال لمات فس البحر اللسس واو الع يم اللسة 
عض وماش فوقا  ذلك البحر موج مش فوق الموج موج حتى كدش بعض  فوق ب

لمات  يعنس  لماة البحار و لماة الماوج اذا أخارج يادض سحاب ثم ابتدأ وقال  
اا أو لم يرااا اال بعاد سهاد قاال المفساروش لماا ضارب هللا للمانمش ماثال لم ير

بااالنور ضاارب للكااافر اااذا المثاال بال لمااات والمعنااى أش الكااافر فااس حياارة ال 
يهتدي لرشد
(4)

  
 

                                               

23الفرقان  (1)

كتاب األقضية3166ص 1مسلم ج (2)

 كتاب األقضية 1343ص 3كتاب الصلح  ومسلم ج 167ص 3( البخاري ج3)
301ص  9الدر المنثور للسيوطس ج (4)

 50ص 6( زاد المسير ج5)
93و90ص  4راسا زاد المسير ج (6)
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فكالماا   لمااة   كعااب: فهااو يتقلااب فااس خمسااة مااش ال لاام قااال أبااس بااش        
وم القيامااة الااى وعملاا   لمااة  ومدخلاا   لمااة  ومخرساا   لمااة  ومصاايرض ياا

ال لمات الى النار
(3)

  
  

اش نُّاورأ { تبعداا قال تعالى         اا ل اُ  م  ُ ل اُ  ُناوراآ ف م 
ل  هللا  ْسع  ش ل ْم ي  م  )روي  و 

أن  قال: ومش لم يسعل هللا ل  دينا فما لا  ماش دياش وماش   عش ابش عباهللا 
سنة (الى ال هتديلم يسعل هللا ل  نورا يمشس ب  يوم القيامة لم 

(1)
  

 
 

ابش تيمية: وما أحسش ما ساع اذا فس آياة الناور التاس  اإلسالمقال شي        
ش نُّورأ { تقال هللا تعالى فيها  ا ل ُ  م  ُ ل ُ  ُنوراآ ف م 

ل  هللا  ْسع  ش ل ْم ي  م  نسدل هللا أش  و 
يسعل لنا نورا
(1)

  
   

هللا تعاالى وقدرتا  ثم بعاد ذلاك بادأت ا ياات تادتس تباعاا فاس ذكار ع ماة       
ات  مااش معسزاتاا  الباااارة  عوشااس او  اام  ااش ف ااس الس  ُح ل ااُ  م  اابِّ   ُيس 

اار  أ ش  هللا  ت أ ل ااْم ت 
ااااا  ل ااايم  ب م  ُ ع 

هللا  ُ  و  ْساااب يح  ت  ُ  و  ت  اااال  ل ااام  ص  ااااف اتأ ُكااالٌّ ق اااْد ع  ْياااُر ص  الط  اأْل ْرض  و  و 
ت لُوش  ْفع  ات  و  63ي  او  م  هلل    ُمْلُك الس  يُرت{ و  ص  ا ل ى هللا   اْلم   {61اأْل ْرض  و 

أش مااش فااس السااموات واألرض يساابح هلل  اااذض ا يااات ببياااش فهنااا باادأت     
األ ْرُض وينقااد لا  كماا فاس ا ياة األخرىتعالى  اْبُا و  اُت الس  او  ام  ُح ل اُ  الس  ابِّ تُتس 

ل ا ض  و  ْماد  ُح ب ح  اابِّ اْسعأ ا ال  ُيس  اش ش  ا ش مِّ ش  و  اش ف ايه  م  ااُ  و  هُْم ا ن  ْساب يح  ْفق هُاوش  ت  ش ال  ت  ذك 
فُوراآ { ل يماآ و  اش  ح  ك 
(6)

 

  
ت ُكالٌّ )صافات( أي باسطات أسنحتها للطيراش حتى الطير فس السماع          

}  ُ ْسااب يح  ت  ُ  و  ت  ااال  ل اام  ص  أي كاال قااد علاام كياا  يصاالس هلل ويساابح هلل وحاادض ق اْد ع 
 0سبحان  وتعالى

 
ر  ساعت ا يات تبيش ع مة هللا تعالى فس تكويش األمطار بعداا           ت أ ل ْم ت 

اْش  ْخاُرُج م  ْدق  ي  ى اْلاو  ار  امااآ ف ت  لُاُ  ُرك  ْسع  اُ  ُثام  ي  ْين  لِّاُ  ب  اباآ ُثم  ُين  ح    ُيْزس س س 
أ ش  هللا 

                                               

153ص 1ابش كثير ج (1)

119ص 31ج ساما ألحكام القرآشال (2)

311( تفسير سورة النور ص1)

44اإلسراء  (4)
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اايُب  دأ ف ُيص  اار  ااش ب  ااا م  ااالأ ف يه  ااش س ب  اع  م  اام  ااش  الس  لُ م  اازِّ ُين  ل اا   و  اااُع خ ال  ش  ااش ي  ب اا   م 
} ار  ْبص 

ُب ب اأْل  ْذا  ْرق    ي  ا ب  ن  اُد س  ك  اُع ي  ش  ش ي  ش م  فُُ  ع  ْصر  ي    0و 
ع مة هللا تعالى فس تقليب الليال والنهاار وأنهاا بقدرتا   ا يةبعداا بينت      

ْبااوحاادض ساابحان  وتعااالى  ل ااك  ل ع  ااار  ا ش  ف ااس ذ  ه  الن  ُ الل ْياال  و 
ُْول ااس ت ُيق لِّااُب هللا  ةآ ألِّ ر 

} ار  ْبص 
 اأْل 
 

ثم بينت ا يات بعداا كيفية خلق هللا تعالى للمخلوقاات لتادل علاى ع ماة      
ل اى الخالق سبحان  تعاالى  اس ع  ْمش  اش ي  اْنهُم م  ااع ف م  اش م  اةأ م  اب  ل اق  ُكال  د  ُ خ  هللا  ت و 

ْنهُم م   م  ْسل ْيش  و  ل ى ر  س ع  ْمش  ش ي  ْنهُم م  م  ْطن    و  اا ب  ُ م  ْخلُُق هللا  اأ ي  ْرب 
ل ى أ  س ع  ْمش  ش ي 

ت ير  ْسعأ ق د  ل ى ُكلِّ ش    ع 
اُع ا ش  هللا  ش  ش 69ي  ي م  ْهد  ُ ي  هللا  اتأ و  ن  يِّ ب  اتأ مُّ ا آي  ْلن  { ل ق ْد أ نز 

ت ق يمأ ْست  اطأ مُّ ر  اُع ا ل ى ص  ش   {64ي 
 

ة كما فاس آياة فهنا بينت ا ية أش أصل خلق كل شسع مش ماع اس النطف      
اف قأ {الطارق  اع د  ش م  تُخل ق  م 

(3)
كل مايدب على وس  األرض )والدابة ( 

(1)
  

 
س ثم ذكر هللا أنواا الخلق        ْمش  ش ي  ْنهُم م  م  ْطن    و  ل ى ب  س ع  ْمش  ش ي  ْنهُم م  ت ف م 

ْنهُ  م  ْسل ْيش  و  ل ى ر  اأ ع  ْرب 
ل ى أ  س ع  ْمش  ش ي   {م م 

 
كلهاا  تالمخلوقاا ية الكريمة لم يستو  أقساام ايم الوارد فس اذا التقس)     

كالعناكب والعقارب وويراا فقيل أش مش  ايمشس على أكثر مش أرب فهناك مش
مشس على أكثر مش أربا اما أش يكوش اعتمادض فاس المشاس علاى أرباا فيكاوش 
م داخال فيما ذكر فس ا ية الكريمة وا ية لم تحصار المخلوقاات فاس ااذا القسا

{بل اش قول  تعالى  ير  ْسعأ ق د  ل ى ُكلِّ ش    ع 
اُع ا ش  هللا  ش  ا ي  ُ م 

ْخلُُق هللا  فيا  داللاة  ت ي 
على عدم الحصر ثم ان  فس مصح  أباس رضاس هللا عنا ) ومانهم ماش يمشاس 

على أكثر( فهذا يدل على عدم الحصر
(1)

  
 

أصنا  الناهللا وام  الصن  الثالث مشبعداا بدأ هللا تعالى باإلخبار عش        
اا تش ي هروش خال  مايبطنوش فقال سل فس عالض المنافقوش الذي ن  قُولُوش  آم  ي  و 

                                               

6( الطارق 1)
دب 316ص 3ج 1( الصحاا 1)
 415تفسير سورة النور الحميد ص( 1)
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اااا أُوْ  م  ل اااك  و  ْعاااد  ذ  اااْش ب  اااْنهُْم م  ياااق  م  ل ى ف ر  اااو  ت  اااا ُثااام  ي  ْعن  ط 
أ  ُساااول  و  ب الر    و 

ل   اااك  ب ااااهلل 
( ن يش  اااْنهُْم 61ب ااااْلُمْنم  ياااق  م  ا ف ر  هُْم ا ذ  ْيااان  ْحُكم  ب  ُساااول    ل اااي  ر    و 

ا ُدُعاااوا ا ل اااى هللا  ا ذ  (و 
( ُضوش  )61ُمْعر  ن يش  دُْتوا ا ل ْي   ُمْذع  قُّ ي  ُكْش ل هُْم اْلح  ا ْش ي  ض  65(و  ر  ْم م  (أ ف س قُلُوب ه 

اااااافُوش  أ ْش ي   خ  ااااااُبوا أ ْم ي  ااااالْ أُ أ ْم اْرت  ُساااااولُُ  ب  ر  ْم و  ل اااااْيه  ُ ع  ْول   اااااك  ُااااااْم ح يااااا   هللا 
( ال ُموش   .(90ال  

 

قال المفسروش: نزلات فاس رسال ماش المناافيش يقاال لا   ب ْشار كااش بينا         

لاايحكم   وباايش يهااودي حكومااة فاادعا اليهااودي المنااافق  الااى رسااول هللا 
نا ولكش بينس وبينك كعاب بينهما  فقال المنافق لليهودي اش محمدا يحي  علي

 بش األشر  فنزلت ا ية
(3)

   

الحسااش البصااري قااال: كاااش الرساال اذا كاااش بيناا  وباايش الرساال ورد عااش       

سيقضس   واو محق أذعش  وعلم أش النبس   منازعة  فدعس الى النبس 

ْ لم  فدعس الى النبس  أعرض  وقال انطلق الاى   ل  بالحق  واذا أراد أش ي 

)ماش كااش بينا  وبايش أخيا  شاسع    نزل هللا اذض ا ياة فقاال النباسفالش  فد
ى أش يسيب فهو  الم اليحق ل (بفدعى الى حكم مش أحكام المسلميش فد

(1)
  

ر ماش النفاااق فاس ا ياات الساابقة  هللا تعاالى لماا ذكار  دال ال التوحياد حاذ 
ُسول   ب الر    و 

ا ب اهلل  ن  قُولُوش  آم  ي  ا{ أي  والمنافقيش فقال تو  ْعن  أ ط  يقول المنافقوش وو 
اْنهُْم{ أيتُثام  ي   اهلل وبالرساول وأطعناا صادقنا با ياق  م  ل ى ف ر  او  يعارض سماعاة  ت 

{ أي ماش بعادما  منهم عش قبول ماساع عش هللا تعالى ورساول   ل اك  ْعاد  ذ  اْش ب  تم 
 } ن يش  ااا أُْول   ااك  ب اااْلُمْنم  م  ذ نفااس اااصاادر ماانهم مااا صاادر مااش دعااوى اإل يماااش تو 

ُساواإليماش عنهم  ر  ا ُدُعاوا ا ل اى هللا   و  ا ذ  هُْم{ أي اذا دعااام أحادتو  ْيان  ْحُكم  ب   ل    ل اي 
{ أي هللا والاى اكم حاالتالى  ُضاوش  اْنهُْم ُمْعر  ياق  م  ا ف ر  عاش  يرفضاوارساول  ت ا ذ 

   الحضور الى مسلهللا الرسول

  يعااود الااى الرسااول تعااالى الضاامير فااس قولاا )ليحكم( لكوناا )وأفاارد هللا      
شر للحكم(احيث أن  او المب

(1)
  

                                               

 96ص 4زاد المسير ج( 1)
155ص 1( ابش كثير ج1)

 415( تفسير سورة النور الحميد ص1)
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دْتُ        قُّ ي  ُكْش ل هُْم اْلح  ا ْش ي  { أما اذا كااش الحاقُّ ماش نصايبهمتو  ن يش   وا ا ل ْي   ُمْذع 

)قااال    منقاااديش لعلمهاام أناا  يحكاام بااالحقِّ طااا عيش  هللا سااانوا الااى رسااول 
النقا  خاضعيش(مذعنيش مقريش وقال  :األخف  وابش األعرابس

(3)
 

اُبوا{ أي       ض  أ ْم اْرت  ر  ْم م  مش النفاق مااو سبب اعراضهم أاو تأ ف س قُلُوب ه 

ْم  شاكوا فاس نبوتا  الذي فاس قلاوبهم أم  ل اْيه  ُ ع  ح يا   هللا  اافُوش  أ ْش ي  خ  ؟ تأ ْم ي 

ُسولُُ { أي أم يخافوش ر  الْ أُْول   اتفاس الحكام  أش ي لمهم رسول هللا  و  ك  ُااْم ب 
{ أي بل ام الكاملوش فس ال لم والعناد إل عراضاهم عاش حكام رساول  ال ُموش  ال  

  هللا

ولمااا ذكاار هللا تعااالى اعااراض المنااافقيش عااش التحاااكم الااى هللا ورسااول       
ناسب أش يذكر بعداا ماكااش ينبفاس علاى المارع أش يسالك  فاس ااذا األمار قاال 

  تعالى 

هُْم أ ْش ت  ْياان  ْحُكم  ب  ُسااول    ل ااي  ر  ا ُدُعااوا ا ل ااى هللا   و  ن يش  ا ذ  اااش  ق ااْول  اْلُمااْنم  ااا ك  م  ا ن 
( أُْول   ااك  ُاااْم اْلُمْفل ُحااوش  ااا و  ْعن  أ ط  ا و  ْعن  اام  قُولُااوا س  ُسااول ُ  93ي  ر    و 

ااْا هللا  ااْش ُيط  م  (و 
ْخ    ي  )و  ْق   ف دُْول   ك  ُااْم اْلف اا  ُزوش  ت  ي    و 

ْم ل ا  ْش 91هللا  اان ه  ْهاد  أ ْيم  اُموا ب ااهلل   س  أ ْقس  (و 
ااااااا  ب ياااااار  ب م    خ 

ْعُروف ااااااة  ا ش  هللا  ااااااة  م  اع  ااااااُموا ط  ْخااااااُرُسش  قُاااااالْ ال ُتْقس  هُْم ل ي  اااااْرت  أ م 
( لُوش  ْعم  ُسا91ت  يُعوا الر  أ ط    و 

يُعوا هللا  ال  (قُلْ أ ط  اا ُحمِّ ل ْيا   م  اا ع  م  ل اوا ف إ ن  و  ول  ف اإ ْش ت 
ُسااااول   ل ااااى الر  ااااا ع  م  ااااُدوا و  ْهت  يُعااااوضُ ت  ا ْش ُتط  ْلااااُتْم و  ااااا ُحمِّ ل ااااْيُكْم م  ع  الُ   و  ا ال اْلااااب 

 .(96اْلُمب يُش)

حْ ت       ُسااول    ل ااي  ر  ا ُدُعااوا ا ل ااى هللا   و  ن يش  ا ذ  اااش  ق ااْول  اْلُمااْنم  ااا ك  م  هُْم أ ْش ا ن  ْياان  ُكم  ب 
ا{  ْعن  أ ط  ا و  ْعن  م  قُولُوا س  انما تفيد الحصر واو اثبات الحكم فس الماذكور ونفيا  ي 

عما ساواض فهناا بينات ا ياة الكريماة أش المانمنيش ليساوا كالمناافقيش فهام اذا 
أُْول   اااك  ُااااْم  دعاااوا الاااى هللا ورساااول  للحكااام اساااتسابوا بالساااما والطاعاااة تو 

{ أي ام الفا زوشاْلُمْفل ُحو   برضواش هللا تعالى ش 

 

                                                                                                                                         

45ص  4( فتح القدير  ج1)
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ُسااول ُ { ر    و 
ااْا هللا  ااْش ُيط  م  قال قتااادة يطااا هللا ورسااول  فيمااا أمااراض باا  وتاارك تو 
ْق  {  مانهياض عن  ت  ي    و 

ْخ   هللا  ي  فيما مضى مش ذنوب  ويتق  فيماا يساتقبلتو 
(3)

 
 } ْم{ أي ت وا خارة فس الادنياتف دُْول   ك  ُاْم اْلف ا  ُزوش  اان ه  ْهاد  أ ْيم  اُموا ب ااهلل   س  أ ْقس  و 

ْخاُرُسش   وا باهلل بالفيش واياة السهاد فاس حلفهامحلف هُْم ل ي  اْرت  باالخروج  {تل ا  ْش أ م 
 0الى السهاد ليخرسش معك

ماانزل ماش بيااش كارااتهم  المناافقيش نزل فس انالع: لما شالمفسرو قال)     

لو أمرتنا أش نخرج مش ديارنا وأموالنا ونسا نا وهللا  لحكم هللا قالوا للنبس 
اذض ا ية فنزلت فكي  النرضى حكمكلخرسنا  

(1)
  

ُموا      ْعُروفاة { { أي ال تحلفوا لعلمنا بدتقُلْ ال ُتْقس  اة  م  اع  ش أيمانكم كاذباة تط 
باللساش دوش القلاب  تا ش  طاعة نفاقية أي طاعُتكم هلل ورسول  معروفة فإنها 

  
{ أي بصاااير ال يخفااى علياا  شاااسع مااشهللا  لُااوش  ْعم  ااا ت  ب ياار  ب م  أعمااالكم وماااا   خ 

ُسااول {  تضاامرون  يُعااوا الر  أ ط    و 
يُعااوا هللا  تف ااإ ْش  طاعااة  اااارة وباطنااةتقُاالْ أ ط 

ال { أي علاى  اا ُحمِّ ل ْيا   م  اا ع  م  ل وا{ أي فإش تتول ْوا وتعرضوا عش طاعتا  تف إ ن  و  ت 

ْلُتْم{ أي وعليكم ما ما كل   الرسول ا ُحمِّ ل ْيُكْم م  ع    ب  مش تبليغ الرسالة تو 

ُدوا{ أي واش   كلفتم ب  مش السما والطاعة واتباا أمرض  ْهت  يُعوضُ ت  ا ْش ُتط  تو 
ُساول  ا ال  ل اى الر  اا ع  م  أطعتم أمارض فقاد ااتاديتم الاى طرياق الساعادة والفاالا تو 

الُ  اْلُمب اايُش{ أي لاايهللا علياا   كمااا قااال فااس آيااة  اال التبليااغ الواضااح لألمااة اْلااب 
ال ُ  اْلُمب يُش {أخرى  ل ْيك  اْلب  ا ع  م  ل ْوْا ف إ ن  و  تف إ ش ت 

(1)
 

)وفس اذض ا ية الكريماة رد صاريح علاى ماش يزعماوش االكتفااع باالقرآش      
وحدض سواع فس العقيدة أم فس الشريعة حيث أش ا ية مطلقة لم تفرق بيش اذ 

   واذا 

قاال)أال  وروى أحمد وأبو داود عش المقداد بش معدي كرب أش رسول هللا  
انس أوتيت القرآش ومثل  مع  أال يوشك رسل شبعاش على أريكت  يقول علايكم 

                                               

100ص 1ابش كثير ج( 3)

94ص 4زاد المسير ج (2)

82( النقل 3)
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بهااذا القاارآش فمااا وساادتم فياا  مااش حااالل فاادحلوض ومااا وساادتم فياا  مااش حاارام 
فحرموض أال واش ماحرم رسول هللا مثلما حرم هللا(
(3)

 (1) 

هُم ف اس األ ْرض  ت  ْخل ف ن  ْسات  ات  ل ي  ال ح  لُوا الص  م  ع  ْنُكْم و  ُنوا م  يش  آم  ُ ال ذ  د  هللا  ع  و 
ي اْرت   هُْم ال ذ  ين  ش  ل هُْم د  ن  كِّ ل ُيم  ْم و  ْش ق ْبل ه  يش  م  ْخل    ال ذ  ا اْست  م  هُْم ك  ل ن  ادِّ ل ُيب  ى ل هُاْم و  ض 

ل اك  ف دُْول   اك   ْعاد  ذ  ف ر  ب  ْش ك  م  ا و  ْي آ ُكوش  ب س ش  ن س ال ُيْشر  ْعُبُدون  ا ي  ْمنآ
ْم أ  ْوف ه  ْعد  خ  ْش ب  م 
( ااقُوش  ل ُكاااْم 99ُاااْم اْلف اس  ُسااول  ل ع  يُعااوا الر  أ ط  ااااة  و  ك  آُتااوا الز  ااالة  و  أ ق يُماااوا الص  (و 

( ُمااوش  اا94ُتْرح  اُاْم الن  اادْو  م  يش  ف ااس األ ْرض  و  ف ااُروا ُمْعس ااز  يش  ك  ش  ال ااذ  ااب  ْحس  اُر (ال ت 
يُر) ص  ل ب ْ هللا  اْلم   .(91و 

وأصاحاب    لماا قادم رساول هللا أن  قال  روي عش أبس بش كعب  )      
رمتهم العرب عش قوهللاأ واحدة  فكاانوا ال يبيتاوش اال وآوتهم األنصار  المدينة
آمنايش نكاوش فقاالوا أتاروش أّناا نعاي  حتاى   الا  وال يصبحوش االّ فيفس الس

فنزلت ا ية م نيش ال نخا  االّ هللا مط
(1)

  

فهنااا وعااد مااش هللا تعااالى لعبااادض الماانمنيش باادش يسااتخلفهم فااس األرض       
يش   ويمكنهم فيها وذلك بعد أش يتصفوا باإليماش والعمال الصاالح ُ ال اذ  اد  هللا  ع  تو 

ْش آم   يش  م  ْخل    ال ذ  ا اْست  م  هُم ف س األ ْرض  ك  ْخل ف ن  ْست  ات  ل ي  ال ح  لُوا الص  م  ع  ْنُكْم و  ُنوا م 
ْم{ )فهو لتشريفهم وتكريمهم( قال الراوب  ق ْبل ه 

(6)
  

والمراد بدينهم الذي ارتضى لهام ااو الاديش االساالمس كماا قاال تعاالى فاس     
ض  سورة الما دة ر  يناآ {ت و  يُت ل ُكُم اإل ْسال م  د 

(9)
 

 توعاد هللا الاذيش آمناوا عش أبس بش كعب قاال: لماا نزلات علاى النباس      

{ قااال: بشاار اااذض األمااة بالساانا  والرفعااة  والااديش  الصااالحاتماانكم وعملااوا 
والتمكيش فس األرض  فمش عمل منهم عمل ا خرة للدنيا لم يكش لا   والنصر 

.نصيب فس ا خرة مش
(4)

  
                                               

 كتاب السنة باب لزوم الساعة 1ص 1مختصر سنش أبس داوود ج  313ص 6المسند ج (1)
490( تفسير سورة النور الحميد ص1)

315أسباب النزول ص (3)

 394ص  3المفردات فس وريب القرآش للراوب األصفهانس دار المعرفة ط (4)

3المائدة ( 5)

121ص  5الدر المنثور للسوويي ج( 6)
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ت كما سو  يبدلهم هللا أمنا بدل الخو  مش أسل عبادتا  سابحان  وحادض       
ْعاد   ف ار  ب  اْش ك  م  ا و  اْي آ ُكوش  ب اس ش  ن س ال ُيْشار  ْعُباُدون  ا ي  ْمنآ

ْم أ  ْوف ه  ْعد  خ  ْش ب  هُْم م  ل ن  دِّ ل ُيب  و 
} قُوش  ل ك  ف دُْول   ك  ُاْم اْلف اس  )وعياد وتهدياد ا ومش كفر بهاذض الانعم وسحاد حقها ذ 

مش كفر بعد ذلك اإلنعام الع يم العطاع السزيل فدول ك ام الفاساقوش عاش أمار 
هللا الخااارسوش عااش طاعتاا  المسااتوسبوش لعااذاب هللا ونقمتاا  عياااذا باااهلل وال 

حول وال قوة اال باهلل(
(3)

  

وفس اذا المقام يحسش بنا أش نورد ما ذكرض االمام ابش كثير فاس تفسايرض       
 : اذض ا ية فيقول مانص عند 

لُ )       ْسع  اي  اُ  س  ل ْي   ب د ن  م  ع  ال  س  ات هللا  و  ل و  ُسول    ص  ال ى ل ر  ع  ْش هللا  ت  ْعد م  ا و  ذ  ا 
ا  ْخض  ت  د و  ْصلُح اْلب ال  ْم ت  ب ه  ْم و  ل ْيه  ة ع  اْلُوال  ة الن اهللا و  ت  ُخل ف اع اأْل ْرض أ ْي أ   م  أُم 

اد و ب  اال  ل هُْم اْلع  ع  ت  ك  و  اار  ب  ل ُ  ت  ق ْد ف ع  ْم و  ا ف يه  ُحْكمآ ا و  ْوفهْم أ ْمنآ ْعد خ  ْش ب  هُم م  ل ن  دِّ ى ل ُيب 

ن ة  اْلم  ْمد و  ل ُ  اْلح  ُ   و  ْيش    ف إ ن  ْحر  اْلب  ر و  ْيب  خ  ة و  ك  ل ْي   م   ع 
ت ى ف ت ح  هللا  ُمْت ح  ل ْم ي 

أ ْرض اْلا ب و  ار  ة اْلع  ير  ز  ا  ر س  س  ار و  س  ُساوهللا ا  اْش م  اة م  اذ  اْلس ْزي  أ خ  اا و  ال ه  م  ش ب ك  م  ي 
ة  ي  ر  ْند  ا ْساك  ْصر و  اح ب م  ص  وم و  ل ك الرُّ ْقل م  ر  اضُ ا  اد  ا  ام و  ا  الش  ْش ب ْعض أ ْطر  م  و 
ْعاد أصاحمة  ل ك  ب  م  ي ت  ة ال ذ  ش  ب  ل ك اْلح  ّس م  اش  س  الن  اش و  م  ُملُوك ع  ُاو  اْلُمق ْوق هللا و  و 

ح   ُ  ر  م  أ ْكر  ُ  هللا  و   م 

ُسول هللا        ات  ر  ا م  ْمر    ُثم  ل م 
ة ق ام  ب ااأْل  ام  ر  ْش اْلك  ْندض م  ا ع   ل ُ  م 

ار  هللا  اْخت  و 

ْوتا   ْعاد م  اى ب  ا  ا و  يق ف ل م  ُشْعث م  دِّ ْكر الصِّ ل يف ت  أ ُبو ب  ْعدض خ  ة   ب  يار  ز  اذ  س  خ 
أ  و 

ا ا  ه د  م  ب و  ر  ل ياد  اْلع  ال اد ْباش اْلو  ة خ  هللا ُصاْحب  د ف اار  م ا ل ى ب ال  ث  ُسُيو  اإْل ْسال  ع  ب  و 

   ة ْياد  ة أ ب اس ُعب  ر ُصاْحب  ا آخ  ْيشآ س  ا و  ْش أ ْاله  ْلقآا م  لُوا خ  ق ت  ا و  ْنه  فآا م  ر  ُحوا ط  ف ف ت 

   ة ا ُصْحب  ال ثآ ث  ام و  اع ا ل ى أ ْرض الش  ر  ْش اأْلُم  عُ  م  ْش أ ْتب  م  ااص و  ْمارو ْباش اْلع  ع 

   ْشااق م  د  ى و  اماا  ُبْصاار  ّس ف ااس أ ي  ااام  ااْي   الش  ْصاار ف ف اات ح  هللا  ل ْلس  د م  ا ل ااى ب ااال 
اا  اار  ل اُ  م  اْخت  ال  و  س  از  و  ف ااضُ هللا  ع  و  ت  اا و  ا  اال  اا و  م  اش و  اْور  د ح  ْش ب ال  ا م  ال يفهم  خ  م  و 

ة  ام  ر  ْش اْلك  ْندض م   ع 

ااش         م  اار اْلف اااُروق و  ْخل   ُعم  ْساات  يق أ ْش ي  اادِّ اام  الصِّ م ب ااد ْش أ ْله  ل ااى أ ْااال اإْل ْسااال  ع 
ت   ير  ة س  ْثل  ف س قُو  ل ى م  اع ع  ْنب ي 

ْعد اأْل  ْر اْلفُْلك ب  ا ل ْم ُيد  اّمآ ا ت  امآ ْعدض ق ي  ْمر  ب 
ف ق ام  ب اأْل 

د ا ام  ف ْتح اْلب ال  م  ف س أ ي  ت  ْدل  و  ال ع  م  ك  اا و  ْصر ا ل ى آخ را  ار م  ي  د  ا و  ال ه  م  ة ب ك  ي  ام  لش 

                                               

99ص 1أيسر التفاسير ج (1)
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ااى  ق ْهق اار  ا ل ااى أ ْقص  ت  اش و  ااو  ااة اْله  اي  ااُ  و  ان  أ ا  ى و  ْساار  اار  ك  س  ك  هللا و  اار ا ْقل اايم ف ااار  ْكث 
أ  و 

ة ين ي  ْنط  ر  ا ل اى اْلقُْساط  اد  اْنح  اام و  د الش  اْش ب اال  ادض ع  ا  ي  از  اْنت  ار و  ر  ق ْيص  ق ص  ت  و  ْمل ك   م 
ل  ار  ب اذ  اا أ ْخب  م   ك 

ب يل هللا  ا ف س س  الهم  أ ْنف ق  أ ْمو  ُساول هللا  و  اد  ب ا   ر  ع  و  اْش ك  و  ل ْيا   م  ع 
أ   م و  ال  ّم س  ّب  أ ت  ة ر  ال  ى ص   ْزك 

ااة       ان ي  ْول اة اْلُعْثم  اْت الد  ان  اا ك  ُثام  ل م 
(3)

ة ا ل اى أ قْ    ي  م  ال اك اإْل ْساال  م  ْت اْلم  اد  ااى ا ْمت  ص 
ا م   به  ار  ف  م  ق اأْل ْرض و  ار  ا اُ  ش  ى م  ب ا ل ى أ ْقص  ْفر  د اْلم  ْت ب ال  لهللُا ف فُت ح  ال اك  اأْل ْناد  ن 

قُْبااُرص  ااة  و  اح ي  ااْش ن  م  ْحاار اْلُمح اايط و  ل ااس اْلب  ااا ي  م  ة م  ااْبت  د س  ب ااال  اش و  و  ْياار  د اْلق  ب ااال  و 
ْشاار   اايش اْلم  د الصِّ ااى ب ااال  قُت اال   ق ا ل ااى أ ْقص  ى  و  ْساار  ااة  ك  اااد  ُمْلكاا  ب اْلُكلِّي  ب  ااْت  و  فُت ح  و 

اْش التُّاْرك م   ال  اْلُمْسال ُموش  م  ق ت  از و  اأْل ْاو  اش و  اس  ُخر  اق و  ر  ا  ش اْلع  د  اة م  يم  ل اة ع    ْقت 
ا  ب  س ّدآ اار  ف  اْلم  ق و  اار  ش  اْش اْلم  اج م  ار  ُسب اس  اْلخ  اق ااش و  م خ  ْع  

ل كهْم اأْل  ل  هللا  م  ذ  خ  و 

ف اش  اش ْبش ع  ن يش  ُعْثم  ير اْلُمْنم  ة أ م  ْضر  ت    ا ل ى ح  اس  ر  د  ت  و  و  ة  ت ال  ك  ر  ل ك  ب ب  ذ  و 

ُسااول هللا   ااح يح أ ش  ر  اات  ف ااس الص  ب  ا ث  ااذ  ل ه  ْفاا  اْلقُااْرآش و  ل ااى ح  ااة ع  ْمعاا  اأْلُم  س    و 
ار   )ق ال  :  ش  ْيت م 

أ  ى ل س اأْل ْرض ف ر  و  ْبلُُغ ُمْلك ا ش  هللا  ز  ي  س  ا و  به  ار  ف  م  ا و  ت اس قه  أُم 
ا  ْنه  ى ل س م  و  ا ز   (م 

ْساد ل هللا        ُساول  ف ن  ر  ق  هللا  و  اد  ص  ُساول  و  ر  ا هللا  و  ن  اد  ع  ا و  ق ل ب ف يم  ت  ْحُش ن  ا ن  ف ه 
ي ُيرْ  ْس  ال ذ  ل ى اْلو  ض  ع  ام ب ُشْكر  اْلق ي  ُسول    و  ب ر  اش ب    و  ام اإْل يم  ا . ق ال  اإْل م  ن  ي  ع  ض 

ْباد  اْش ع  اش ع  ا ُساْفي  ن  ث  اد  ار ح  ا ا ْباش أ ب اس ُعم  ن  ث  د  ح يح  : ح  اج ف س ص  س  ُمْسل م ْبش اْلح 

ُسول هللا   ْعت ر  م  ة ق ال  : س  ُمر  اب ر ْبش س  ْش س  ْير ع  ل ك ْبش ُعم  قُول :   ال    اْلم  ي 

ا و   ا م  يآ اض  ال أ ْمر الن اهللا م  ز  ب اّس ي  ل ام  الن  ك  ُسالآ   ُثام  ت  ر ر  ش  ا ع  هُْم ا ْثن  اةأ   ل ي  ل م  ب ك 

ُسااول هللا   ا ق ااال  ر  اااذ  ااد ْلت أ ب ااس م  ااس ف س  نِّ اْت ع  ف ي  ااْش   خ  ؟ ف ق ااال  ق ااال  :   ُكلّهااْم م 
ْيار ب ا ل اك ْباش ُعم  ْباد اْلم  ْش ع  ة ع  يث ُشْعب  د  ْش ح  ّي م  ار  اضُ اْلُبخ  و  ر  ْي    و  ف اس قُر     و 

ار  ياث أُخ  اد  اُ  أ ح  ع  ار  م  ك  ذ  ال ك و  ز ْبش م  اع  ْسم م  ة ر  ي  ش  ل ك  ع  ُ  ق ال  ذ  ة ل ُمْسل مأ أ ن  اي  و  ر 
ل  اااد  ل يف ااة ع  اار خ  ش  ااْس ع  ااْش ُوُسااود ا ْثن  ااُ  ال  ُبااّد م  ل ااى أ ن  ل ااة ع  ال  يث د  ااد  ا اْلح  ااذ  ف ااس ا  و 

ثْ  ة اال  يع  ة  الشِّ ل ْيُسوا ُاْم ب د   م  اْش و  ُكاْش ل هُاْم م  اْش أُول   اك  ل اْم ي  ا م  ث يارآ ار ف اإ ش  ك  ش  ْس ع  ن 
اْت  ق ع  ق اْد و  لُوش  و  ْعاد  لُاوش  ف ي  ْي  ي  اْش قُار  ُكوُناوش  م  هُْم ي  ع  ف إ ن  ُنال  ا ا  ْسع ف د م  ْمر ش 

اأْل 
ة م  ق دِّ ْم ف س اْلُكُتب اْلُمت  ة ب ه  ار  ُكاوش    اْلب ش  ط أ ْش ي  ر  ُكاوش ُثام  ال  ُيْشات  الْ ي  يش  ب  ااب ع  ت  ُمت 

ُاْم أ ُباو  ع و  ال  ل ى اْلو  ة ع  ع  ْنهُْم أ ْرب  ق ْد ُوس د  م  قآا و  ف رِّ ُمت  ا و  اب عآ ت  ة ُمت  ُوُسوداْم ف س اأْلُم 
ة ُثام  ُوس اد   ْعاداْم ف ْتار  اْت ب  ان  ْنهُْم ُثم  ك  س  هللا  ع  ض  ل ّس ر  اش ُثم  ع  ر ُثم  ُعْثم  ْكر ُثم  ُعم  ب 

اال ى م   ع  ْعل ماُ  هللا  ت  ي ي  ْقت ال اذ  ق س  ف س اْلو  ْش ب  ْنهُْم م  د م  اع  هللا  ُثم  ق ْد ُيوس  ْش ش  ْنهُْم م 
                                               

اش ( يرمز الى عثماش بش عف3) 
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ُسااول هللا   اااب ق ا ْساام ر  ي ا ْساام  ُيط  ّي ال ااذ  ْهااد  ااْنهُْم اْلم  م  ْمااأل    و  تاا  ي  تاا  ُكْني  ُكْني  و 
ْورآ  ْت س  ا ُمل    م  ا ك  ق ْسطآ ْدالآ و  اُود اأْل ْرض ع  أ ُباو د  اد و  ام أ ْحم  ى اإْل م  و  ق ْد ر  ا و  ُ ْلمآ ا و 

ُساول هللا   اْول ى ر  ة م  ف ين  ْش س  اش ع  ْهم  يد ْبش س  ع  يث س  د  ْش ح  ا  ّس م  س  الن  ّي و  ذ  ْرم  التِّ و 

    ُسااول هللا ااا   أ ش  ر  ُكااوش ُمْلكآ ة ُثاام  ت  اان  ُثااوش  س  ال  ي ث  ْعااد  ف ااة ب  ق ااال  :   اْلخ ال 
ضُ  يش  ع  اد  هللا  ال اذ  ع  اة ف اس ق ْولا    و  ال ي  ْش أ ب س اْلع  ب يا ْبش أ ن هللا ع  ق ال  الر  ا   و  وضآ

ْش  يش  م  ْخل    ال ذ  ا ا ْست  م  ْخل ف ّنهم ف س اأْل ْرض ك  ْست  ات ل ي  ال ح  لُوا الص  م  ع  ْنُكْم و  ُنوا م  آم 
يش  ا رْ  ينهْم ال ذ  ش  ل هُْم د  ن  كِّ ل ُيم  اا   ق ْبلهْم و  اْوفهْم أ ْمنآ ْعاد خ  ْش ب  هُم م  ل ن  دِّ ى ل هُْم ول ُيب  ت ض 

ب ّس  اش  الن  ة ق ال  ك  ْدُعوش  ا ل ى هللا    اْ ي  ن يش  ي  ْشر س  ْش ع  ا م  ْحوآ ة ن  ك  اب  ب م  أ ْصح  و 
ُروش   اا  فُوش  ال  ُياْنم  ُااْم خ  ا و  اّرآ يك ل اُ  س  ار  ْحدض ال  ش  ت  و  اد  ب  ا ل ى ع  ْحدض و  اال  و  ب اْلق ت 

ااا  اااُنوا ب ه  ااال  ف ك   ب اْلق ت 
ُاْم هللا  ر  ا ف ااد م  ُموا  ااة ف ق ااد  ين  د  ة  ا ل ااى اْلم  ْسر  ااُروا ب اااْله  ااى أُم  ت  ح 

ااع   ا ش  ل ك  م  ل ى ذ  ُروا ع  ب  ا ف ص  ال  ُيْصب ُحوش  ف س السِّ ا و  ال  ا  ف يش  ُيْمُسوش  ف س السِّ خ 
ْش الص   ُسالآ م   ُثم  ا ش  ر 

ا هللا  اذ  ك  ا  فُوش  ا  ْحُش خ  ْار ن  د الد  ُسول هللا  : أ ب  ا ر  ة ق ال  ي  اب  ح 

ُساول هللا   ا ؟ ف ق اال  ر  اال  ا السِّ ن  ا ع  ن ض  ش ف ي   و  دْم  ْوم ن  ا ي  ل ْين  دْت س ع  ا ي  :    ؟ أ م 
إل   ا ْنُكْم ف س اْلم  ُسل م  ْسل هللا الر  ت ى ي  ا ح  يرآ س  ْصب ُروا ا ال  ي  اْت ل ْش ت  اا ل ْيس  ب يآ ايم ُمْحت  ْلع   

ُنوا  ب ف اآم  ار  ة اْلع  يار  ز  ل اى س  ب ّيا  ع   ن 
ة ف د ْ ه ر  هللا  ض  اْ ي  ذ  ل  هللا  ا  أ ْنز  ة   و  يد  د  ف ي   ح 

ب ّياا   ااال ى ق ااب ض  ن  ع  ا ُثاام  ا ش  هللا  ت  ااال  ااُعوا السِّ ض  و  ن اايش  ف ااس   و  ل ك  آم  ااذ  اااُنوا ك  ف ك 
ة أ ب ااس ب   ااار  ْم ا م  ل ااْيه  ق ُعااوا ف ياا   ف دُْدخ اال  ع  ااا و  ق ُعااوا ف يم  ااى و  ت  اااش ح  ُعْثم  اار و  ُعم  ْكاار و 

اال   :  ْعااض الس  ق ااال  ب  ااْم و  اار  ب ه  ااُروا ف ُفيِّ ي  و  ااْرط و  الش  ة و  ااُذوا اْلُحْسااز  خ  ااْو  ف ا ت  اْلخ 
ْنهُ  اس  هللا  ع  ض  ار ر  ُعم  ْكار و  ف ة أ ب س ب  ااب هللا   مااخ ال  ت  اّق ف اس ك  اة  ح  ض  اْ ي  اذ  اال  ا  ُثام  ت 

اة  ض  اْ ي  اذ  ا  يد و  اد  اْو  ش  ْحاُش ف اس خ  ن  اة و  ض  اْ ي  اذ  ل اْت ا  ز  ب ن  ااز  اع ْباش ع  ار  ق ال  اْلب  و 
ال ى ا ع  ق ْول    ت  ة ك  يم  ر  فُوش  ف اس اأْل ْرض )  ْلك  ْضاع  اْذُكاُروا ا ْذ أ ْناُتْم ق ل يال ُمْست  ا ل اى  -و 

ْشُكرُ  -ق ْول   ل ُكْم ت  ال ى :  (وش  ل ع  ع  ق ْول  ت  ا ا ْست   )و  م  ْش ق ْبلهْم ك  يش  م  اا  (ْخل    ال ذ  م  ك 

اى  ْش ُموس  ال ى ع  ع  ا   : ق ال  ت  اُ  ق اال  ل ق ْوم  اُدّوُكْم )  ا ن  ّبُكاْم أ ْش ُيْهل اك ع  اى ر  س  ع 
ْخل فُكْم ف اااس اأْل ْرض و   ْساات  ااال ى( ي  ع  ق اااال  ت  اااة و  ُماااشّ  ) اْ ي  ياااد أ ْش ن  ُنر  ل اااى ال اااذ   و  يش  ع 

فُوا ف س اأْل ْرض ْيش  (  اُْسُتْضع  ت  ق ْول  :  اْ ي  ش  ل هُْم د   )و  ن  كِّ ل ُيم  اى و  ي ا ْرت ض  ينهْم ال ذ 

ُسول هللا   (ل هُْم  ا ق ال  ر  م  ة ك  يِّ ْبا  اْ ي  اد  ل ْيا   ل ع  ف اد  ع  اات م ح ايش و  ُ   )ش ح  ْعار  ت 
أ 

ة ؟  ْعر  ( اْلح ير 
اا ق اال  : ق ال  : ل ْم أ  ْعت ب ه  م  ْش ق ْد س  ل ك  ا و  ض  ) فه  اد  اس ب ي  ْفس  ي ن  ا ل اذ  ف و 

ْيات  ف اس  ُطاو  ب اْلب  اى ت  ت  ة ح  اْش اْلح يار  اة م  ين  ع  ْخُرج ال   ت ى ت  ْمر ح 
ا اأْل  ذ  ش  هللا  ا  ل ُيت م 

ى ْبش ُاْرُمز  ْسر  ش  ُكُنوز ك  ح  ل ُتْفت  د و  ار أ ح  ْير س و  ى ( و  ْسار  ْباش ُاْرُماز ؟ قُْلات : ك 
ا )ق ال  :  ل ش  اْلم  ل ُيْبذ  ى ْبش ُاْرُمز و  ْسر  ْم ك  ع  اد ن  لاُ  أ ح  ْقب  اى ال  ي  ت  ّي  (ال ح  اد  . ق اال  ع 

اد  ار أ ح  ْير س و  ْيت  ف س و  ُطو  ب اْلب  ة ف ت  ْش اْلح ير  ْخُرج م  ة ت  ين  ع  ض  ال   ات م : ف ه ذ  ْبش ح 
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ْش ف ت ح  ُكُنوز ك   ل ق ْد ُكْنت ف يم  اة و  ال ث  ش  الث  ُكاون  ض  ل ت  د  س ب ي  ْفس  ي ن  ا ل ذ  ى ْبش ُاْرُمز و  ْسر 

ُسول هللا   ا   أل  ش  ر    (ق ْد ق ال ه 

 

اْش         ة ع  ال م  اْش أ ب اس س  اش ع  ا ُسْفي  ن  ر  اق أ ْخب  ز  ْبد الر  ا ع  ن  ث  د  د ح  ام أ ْحم  ق ال  اإْل م  و 

ة ال ي  ْش أ ب س اْلع  ب يا ْبش أ ن هللا ع  ُساول هللا   الر  ْعب ق ال  : ق اال  ر  ّس ْبش ك  ْش أُب  :   ع 
اْش  ايش ف اس اأْل ْرض ف م  ْمك  الت  ْصار و  الن  يش و  الادِّ ة و  ْفع  الرِّ ا و  ن  ة ب الس  ض  اأْلُم  ذ  ْر ا  شِّ   ب 

ق ْولا  ت   ايب   و  ة ن ص  ُكْش ل ُ  ف س اْ خ ار  ا ل ْم ي  ْني  ة ل لدُّ ل اْ خ ر  م  ْنهُْم ع  ل  م  م  اال ى : ع  ع 
اام  م  ا ا  ن  ث  اد  ف ااش ح  ا ع  ن  ث  اد  اد ح  ام أ ْحم  ا   ق ال  اإْل م  ْي آ ُكوش  ب س ش  ن س ال  ُيْشر  ْعُبُدون    ي 

ب اّس  يا  الن  د  اا ر  اا أ ن  ْين  اُ  ق اال  : ب  ث  د  ال ح  ب  اذ ْباش س  ْش أ ن هللا أ ش  ُمع  ة ع  اد  ا ق ت  ن  ث  د   ح 
ب   ْين اس و  اار ل ااْيهللا  ب  ل اى ح م  ااا ع  ْياك  ي  ااذ قُْلاات ل ب  اا ُمع  ْحال ق ااال  :   ي  ة الر  ْينا  ا ال  آخ اار 

ْياك   ل قُْلت : ل ب  ب  اذ ْبش س  ا ُمع  ة ُثم  ق ال  : ي  اع  ار  س  ْيك ق ال  : ُثم  س  ْعد  س  ُسول هللا  و  ر 
ب   اذ ْبش س  ا ُمع  ة ُثم  ق ال  : ي  اع  ار  س  ْيك ُثم  س  ْعد  س  ُسول هللا  و  ا ر  اا ي  ْياك  ي  ل قُْلات : ل ب 

ااااد ؟ قُْلااات هللا   ب  ل اااى اْلع  اااّق هللا  ع  اااا ح  ي م  اااْدر  ااالْ ت  ْيك ق اااال  : ا  اااْعد  س  ُساااول هللا  و  ر 
ا ق اال   اْي آ ُكوا ب ا   ش  ال  ُيْشار  ْعُباُدوضُ و  ْش ي 

ااد أ  ب  ل ى اْلع  ّق هللا  ع  ُسول  أ ْعل م ق ال  : ح  ر  و 
ة ُثم  ق ال   اع  ار  س  ْيك ق ال   ُثم  س  ْعد  س  ُسول هللا  و  ا ر  ْيك  ي  ل قُْلت : ل ب  ب  اذ ْبش س  ا ُمع  : ي 

ُساول   ر  ل اك  ؟ ق اال  قُْلات : هللا  و  لُاوا ذ  ا ف ع   ا ذ 
ل اى هللا  ااد ع  ب  اّق اْلع  ا ح  ي م  ْدر  : ف ه لْ ت 

بهُْم  اذِّ ل ى هللا  أ ْش ال  ُيع  اد ع  ب  ّق اْلع  ْيش  أ ْعل م ق ال  : ف إ ش  ح  اح يح  ااضُ ف اس الص  س    . أ ْخر 
قُوش     ل ك  ف دُول   ك  ُاْم اْلف اس  ْعد ذ  ف ر  ب  ْش ك  م  ال ى :   و  ع  ق ْول  ت  ة . و  اد  يث ق ت  د  ْش ح  م 
اا  ْنبآ ل ك  ذ  ف اى ب اذ  ك  ّبا  و  اْش أ ْمار ر  ج  ع  ار  ل اك  ف ق اْد خ  ْعد ذ  ت س ب  اع  ْش ط  ج  ع  ر  ْش خ  أ ْي ف م 

ا ف الص   يمآ ب ّس ع    ْعد الن  م الن اهللا ب  اُنوا أ ْقو  ا ك  ْنهُْم ل م  س  هللا  ع  ض  ة ر  اب  ر   ح  ام  ب د و 
اااة هللا  ف اااس  ل م  اااُروا ك  ْم أ ْ ه  ْساااب ه  ْصاااراْم ب ح  ااااش  ن  عهْم هلل    ك  أ ْطاااو  ااال  و  س  اااز  و  هللا  ع 

ح   اا و  يمآ ا ع    دْي يادآ ُاْم ت  د  أ ي  ب و  ار  ف  اْلم  ق و  ار  ش  د ؛ اْلم  اْلاب ال  ااد و  ب  اا  ر اْلع  ُماوا ف اس س  ك 
اْش ق اْد  ل ك  ْم و  ْساب ه  ق ص  ُ هُاوراْم ب ح  ر ن  ام  ْعداْم ف س ب ْعض اأْل و  ر  الن اهللا ب  ا ق ص  ل م  و 

ُساول هللا   اْش ر  ْسا  ع  ْيار و  اْش و  ْيش  م  اح يح  ب ت  ف س الص  ال   ث  از  اُ  ق اال  :   ال  ت  أ ن 
ْش أُم   ا  ف ة م  ال ف هُْم ا ل ى ط  ْش خ  ال  م  ل هُْم و  ذ  ْش خ  ُضّرُاْم م  ّق ال  ي  ل ى اْلح  يش  ع  ر  اا  ت س   
ة  ام  ْوم اْلق ي  ة  -ي  اي  و  ف س ر  ل اك   -و  ل ى ذ  ُاْم ع  دْت س  أ ْمر هللا  و  ت ى ي  اة  -ح  اي  و  ف اس ر   -و 

ال  س  ااى ُيق ااات لُوش  الااد  ت  ااة  -ح  اي  و  ف ااس ر  ْنااز   -و  اااى ي  ت  ااى ا  ح  يس  ُااااْم ل ع  م و  ااْري  ْبااش م 
ُروش   ااااااااا  ال   (   ة و  اااااااح يح  اااااااات ص  اي  و  ض  الرِّ اااااااذ  ُكااااااالّ ا  ااااااا و  ْينه  ااااااااُرض ب  ع  ا(ت 

(3)
                                    
كمااا ساااعت ا يااة األخاارى بالحااث علااى اقامااة الصااالة وايتاااع الزكاااة وطاعااة 

                                               

139-131ص 1ابش كثير ج( 3)
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أ ق يُماوا  رض ونهية  مش أسل أش تشملكم رحمة هللا تعالىمفس أ   الرسول ت و 
{الص   ُموش  ل ُكْم ُتْرح  ُسول  ل ع  يُعوا الر  أ ط  اة  و  ك  آُتوا الز     الة  و 

كما بينت ا ية بعداا أش المكذبيش هلل ورسول  مهما ع مت قوتهم وعال       
شدنهم فهم تحت قهر هللا تعالى وقوت  وساو  يكاوش ماآلهم ياوم القياماة الاى 

ش  ال  نار سهنم والعياذ باهلل ب  ْحس  اُاْم ت ال ت  ادْو  م  يش  ف اس األ ْرض  و  ف ُروا ُمْعس ز  يش  ك  ذ 

يُر)الن   ص  ل ب ْ هللا  اْلم      ووعد  ل  بالنُّصرة   تسلية  للنبس  واذض ا ية (91اُر و 

ْنُكمْ ت   دْذ  ْسات  ُناوا ل ي  يش  آم  ا ال اذ  ا أ يُّه  ْبلُُفاوا  ي  يش  ل اْم ي  ال اذ  ااُنُكْم و  اْت أ ْيم  ل ك  يش  م  ال اذ 
ُكمْ  اااب  ااُعوش  ث ي  ح اايش  ت ض  ااالة  اْلف ْساار  و  ْباال  ص  ااْش ق  اتأ م  اار  ااالث  م  ااْنُكْم ث  ااش   اْلُحلُاام  م   م 
ال ع   ل ااْيُكْم و  اتأ ل ُكااْم ل ااْيهللا  ع  ااْور  ااالُث ع  اااع  ث  ش  ااالة  اْلع  ْعااد  ص  ااْش ب  م  ة  و  ياار  ه  ْم ال   ل ااْيه 

ااات   ُ ل ُكااْم ا ي  ُش هللا  ايِّ ل ك  ُيب  ااذ  ْعاضأ ك  ل ااى ب  ْعُضاُكْم ع  ل ااْيُكْم ب  افُاوش  ع  و  ُاش  ط  ْعااد  ااا  ب  ُسن 
اايم ) ك  ل اايم  ح  ُ ع  هللا  ش  91و  دْذ  ااا اْساات  م  ُنوا ك  دْذ  ْساات  ااْنُكُم اْلُحلُاام  ف ْلي  ل ااغ  األ ْطف ااالُ م  ا ب  ا ذ  (و 
مْ  ْش ق ْبل ه  يش  م  ايم ) ال ذ  ك  ل يم  ح  ُ ع  هللا  ُ ل ُكْم عايات    و  ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  ادُ 95ك  اع  اْلق و  اش   (و   م 

ْياار   هُش  و  اااب  اْعش  ث ي  اااا  أ ْش ي ض  ش  ُسن  ل اْيه  ااا ف ل ااْيهللا  ع  احآ ْرُساوش  ن ك  ااع  الالت ااس ال ي  س  النِّ
ْير  ل هُش   ْعف ْفش  خ  ْست  أ ْش ي  ةأ و  ين  اتأ ب ز  س  رِّ ب  ل يم ) ُمت  يا  ع  م  ُ س  هللا   .( 40و 

اش فس البيت وبايش األاال ذاالست  بلتس تحكس آداااذض ا يات الكريمة و       
سبق وأش تحدثنا عنهاا ولكاش سااع فاس نهاياة ااذض ا ياات أدب وحكام شارعس 

                                                        بشدش النساع الكبيرات 

{فقاال تعااالى          اااع  س  ااْش النِّ ااُد م  اع  اْلق و  سماا قاعااد بااال ااااع لياادل حااذفها  تو 
على أن  قعود الكبير واس المارأة الكبيارة التاس قعادت عاش الحايض الولاد ماش 

الكبر
(3)

اا{ أي ال يطمعاش فاس وااش     احآ ْرُساوش  ن ك  النسااع العساا ز تالالت اس ال ي 
ااا  أ ْش الزواج وال يروبش في  النعدام دواف ش  ُسن  ل اْيه  ا الشهوة فايهش تف ل اْيهللا  ع 

{ أي ال حرج وال اثم عليهش  فس أش تخّف  فس مالبسها  هُش  اب  ْعش  ث ي  وروي  ي ض 
عش ابش مسعود رضس هللا عن  أن  قرأ) مش سالبيبهش(
(1)

  

اااةأ{ أي ويااار مت ااااارات بالزيناااة لين ااار الااايهش  ين  ااااتأ ب ز  س  رِّ ب  ْيااار  ُمت  أ ْش تو  تو 
{ أي وأش يسااتترش بارتااداع السلباااب ولاابهللا الثياااب كمااا  ْياار  ل هُااش  ْعف ْفش  خ  ْساات  ي 
 تلبساا  الشااابات مااش النساااع  مبالفااةآ فااس التسااتر والتعفاا  خياار  لهااش  وأكاارم 

                                               

قعد 919ص 1الصحاا ج( 3)
105ص 31ج ساما ألحكام القرآش( ال1)
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ل ايم { أي يعلام خفاياا النفاوهللا ويساازي  يا  ع  ام  ُ س  هللا  وأزكى عند هللا وأطهار تو 
 وتحذير. كل انساش بعمل   وفي  وعد  

قاال: أخبرناس مسالم ماولى امارأة  وأخارج اباش أباس حااتم عاش السادي)        
فسدلتها فقالت: نعم يا  حذيفة بش اليماش ان  خضب رأهللا موالت  فدخلت عليها

ذلااك مااا  بنااس انااس مااش تالقواعااد الالتااس ال يرسااوش نكاحااا{ وقااد قااال هللا فااس

.ت(سمع
(3)

   

يض  ت  اار  ل ااى اْلم  ال ع  ج  و  اار  ج  ح  ْعاار 
ل ااى األ  ال ع  ج  و  اار  ااى ح  ل ااى األ ْعم  ل ااْيهللا  ع 

اات ُكْم  ه  ا  ُكْم أ ْو ُبُياوت  أُم  ْش ُبُيوت ُكْم أ ْو ُبُيوت  آب  دُْكلُوا م  ُكْم أ ْش ت  ل ى أ نفُس  ال ع  ج  و  ر  ح 
ان ُكْم أ   ااات ُكْم أ ْو أ ْو ُبُيااوت  ا ْخااو  م  ُكْم أ ْو ُبُيااوت  ع  ااام  ات ُكْم أ ْو ُبُيااوت  أ ْعم  ااو  ْو ُبُيااوت  أ خ 

ل اْيُكْم  يق ُكْم ل اْيهللا  ع  اد  اُ  أ ْو ص  ف ات ح  ل ْكاُتْم م  اا م  االت ُكْم أ ْو م  ال ُكْم أ ْو ُبُيوت  خ  ُبُيوت  أ ْخو 
ا د   ا ف إ ذ  اتآ ا أ ْو أ ْشت  يعآ م  دُْكلُوا س  اا  أ ْش ت  اةآ ُسن  ح ي  اُكْم ت  ل اى أ نفُس  الُِّموا ع  اا ف س  ْلُتْم ُبُيوتآ خ 

ا ُ ل ُكْم ا ي  ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  ةآ ك  ب  يِّ ةآ ط  ك  ار  ْند  هللا   ُمب  ْش ع  )م  ْعق لُوش  ل ُكْم ت    .( 43ت  ل ع 

أخرج ابش أبس حاتم عش سعيد بش سبير قال: لما نزلت تياا أيهاا الاذيش  )      
بينكم بالباطل{ ا أموالكمال تدكلو

(1)
لمديناة ماال أعاز ماش قالت االنصاار: ماا با  

كانوا يتحرساوش أش يادكلوا ماا األعماى يقولاوش: انا  ال يبصار موضاا  الطعام
الصااحيح يساابق  الااى  كاال مااا األعاارج يقولااوشيتحرسااوش األ الطعااام  وكااانوا

ال  ويتحرسااوش األكاال مااا المااريض يقولااوش المكااش  وال يسااتطيا اش ياازاحم 
ياادكلوا فااس بيااوت  يسااتطيا أش يدكاال مثاال الصااحيح  وكااانوا يتحرسااوش اش

 .األعمااى أقربااا هم  فنزلاات تلاايهللا علااى األعمااى حاارج{ يعنااس فااس األكاال مااا

وأخاارج عبااد بااش حميااد وابااش المنااذر وابااش أبااس حاااتم عااش مقساام قااال: كااانوا 
أش يادكلوا ماا األعماى  واألعارج  والماريض  ألنهام ال يناالوش كماا  يكرااوش

 ا ية (ليهللا على األعمى حرج... ت  ال الصحيح فنزلتين
(1)

  

 علااى أااال األعااذارواااو اإلثاام بيناات اااذض ا يااات الكريمااة عاادم الحاارج  
اْش ُبُياوت ُكْم { أي  األعمى  واألعرج  والماريض ادُْكلُوا م  اُكْم أ ْش ت  ل اى أ نفُس  ال ع  تو 

ل ْكُتْم  ذكورةاذض البيوت الم وليهللا عليكم أيها الناهللا اثم أش تدكلوا مش ا م  تأ ْو م 
ُ { أي البيوت التس توّكلوش عليها وتملكاوش مفاتيحهاا فاس ويااب أالهاا  ف ات ح       م 

                                               

311ص 9( الدر المنثور للسيوطس ج3)

2( النساء 2)

311ص  9الدر المنثور للسوطس  ج( 3)
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عاش الزاااري اناا  ساا ل عاش قولاا  تلاايهللا علااى األعماى حاارج{ ا يااة مااا بااال )
والمريض ذكروا انا؟ فقاال: أخبرناا عبياد هللا اش المسالميش  األعمى واألعرج

أوصاااتهم  وكااانوا ياادفعوش الاايهم مفاااتيح أبااوابهم  اكااانوا اذا واازوا أقااامو
فاس بيوتناا  وكاانوا يتحرساوش ماش ذلاك  يقولوش: قد أحللنا لكام اش تادكلوا مماا

(لهم يقولوش: ال ندخلها وام ويب فانزلت اذض ا ية رخصة
(3)

يق ُكْم{   اد  تأ ْو ص 
اا ل ااْيُكْم ُسن  ااا أ ْو أي أو بيااوت أصاادقا كم وأصااحابكم تل ااْيهللا  ع  يعآ م  اادُْكلُوا س  اا  أ ْش ت 

ا  ا{ أي لاايهللا علاايكم اثاام أو حاارج أش تاادكلوا مستمعاايش أو متفاارقيش تف ااإ ذ  اتآ أ ْشاات 
ُكْم{ أي اذا دخلاتم بيوتااآ مساكونة فسالموا علاى  ل ى أ نفُس  لِّموا ع  ا ف س  ْلُتْم ُبُيوتآ خ  د 

   0 مش فيها مش الناهللا

 

 -: ثالث لاقوأ تلف المفسرون في هذه البيو  على واخ

 أنها بيوت أنفسكم قال  سابر وطاووهللا وقتادة -3
 أنها المساسد قال  ابش عباهللا -1

بيوت الفير قال  الحسش  -1
(1)

     

ااوام بتحيااة اإل سااالم  السااالم        { أي حيُّ ااةآ ب  يِّ ااةآ ط  ك  ار  ْنااد  هللا   ُمب  ااْش ع  ااةآ م  ح ي  تت 
 0ض المنمنيشعليكم  واس التحية المباركة الطيبة التس شرعها هللا لعباد

قااال القرطبااس: وصاافها بالبركااة ألش فيهااا الاادعاع واسااتسالب المااودة        
ووصفها بالطيب ألش سامعها يستطيبها
(1)

  

{ قاال اباش كثيار: لماا ذكار تعاالى       ْعق لُاوش  ل ُكْم ت  ات  ل ع  ُ ل ُكْم ا ي  ُش هللا  يِّ ل ك  ُيب  ذ  تك 
الُمْبرماة  المتقناة ماة  والشارا ا فس ااذض الساورة الكريماة ماش األحكاام المحك

 ويتعقلوااا ا يات بياناآ شافياآ ليتادبرواا تعالى عبادض على أن  يبيش لعبادضنب   
لعلهم يعقلوش.
(6)

  

                                               

311ص 9الدر المنثور للسيوطس ج( 3)

41ص 4زاد المسير ج( 1)

131ص 31ج ساما ألحكام القرآشال( 3)

110ص 1( ابش كثير ج6)
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ُسوت  ر  ُنوا ب اهلل   و  يش  آم  ُنوش  ال ذ  ا اْلُمْنم  م  اأ ل اْم ا ن  اام  ْمرأ س 
ل ى أ  ُ  ع  ع  اُنوا م  ا ك  ا ذ  ل    و 

ُناااوش  ب ااااهلل    يش  ُيْنم  ك  أُْول   اااك  ال اااذ  ُنون  دْذ  ْسااات  يش  ي  ُنوضُ ا ش  ال اااذ  دْذ  ْسااات  اااى ي  ت  ُبوا ح  اااْذا  ي 
اْسا ْنهُْم و  ْ ت  م  ْش ش  ْش ل م  ْم ف دْذ  دْن ه  ُنوك  ل ب ْعض  ش  دْذ  ا اْست  ُسول    ف إ ذ  ر    و 

ْفف ْر ل هُاْم هللا  ت 
ح يم ) فُور  ر    و 

   (41ا ش  هللا 

ورد فس سبب نزولها روي عش محمد بش كعب القر س وعروة وويراما      
مش رنمة ب ر بالمدينة أن  لما أقبلت قري  عام األحزاب نزال بمسما األسيال 

اع قا اداا أبااو سافياش وأقبلاات وطفااش حتااى نزلاوا بنعمااى الاى سانااب أحاد وساا

الخبااار فضااارب الخنااادق علاااى المديناااة وعمااال فيااا  وعمااال   رساااول هللا 
ل مش المنافقيش وسعلاوا يادتوش الضاعي  ماش العمال االمسلموش في  وأبطد رس

وال اذش وسعال الرسال ماش    فيتسللوش الى أالايهم بفيار علام ماش الرساول
هللا  المسلميش اذا نابت  النا باة ماش الحاساة التاس الباد منهاا ياذكر ذلاك لرساول

  ويست ذن  فس اللحوق لحاست  فينذش ل  فإذا قضى حاست  رسا فادنزل هللا
فس أول ك المنمنيش اذض ا ية(
(3)

        

ااُنوا اذض ا ية الكريمة      ا ك  ا ذ  ُساول    و  ر    و 
ُناوا ب ااهلل  يش  آم  ُنوش  ال اذ  ا اْلُمْنم  م  ت ا ن 

بُ  ااْذا  اأ ل ااْم ي  ااام  ْماارأ س 
ل ااى أ  ااُ  ع  ع  ك  أُْول   ااك  م  ُنون  دْذ  ْساات  يش  ي  ُنوضُ ا ش  ال ااذ  دْذ  ْساات  ااى ي  ت  وا ح 

ااْ ت   اْش ش  ْش ل م  ْم ف ادْذ  اادْن ه  ُنوك  ل اب ْعض  ش  دْذ  ا اْسات  ُسااول    ف اإ ذ  ر    و 
ُناوش  ب ااهلل  يش  ُيْنم  ال اذ 

ح اايم ) فُااور  ر    و 
  ا ش  هللا 

ْفف ْر ل هُااْم هللا  اْساات  ااْنهُْم و    اعت بااددب نبااوي كااريمساا ( 41م 
)أرشااد هللا عبااادض الماانمنيش الياا  فكمااا أماارام بالساات ذاش عنااد الاادخول كااذلك 

 ا الرساولماانوا فس أمر ساما كالسيما اذا   أمرام باالست ذاش عند اإلنصرا

  مش صالة سمعة أو عيد سماعة أو استماا فس مشورة ونحاو ذلاك أمارام
ض اال بعاد اسات ذن  ومشااورت  وأش ماش هللا تعالى أال يتفرقاوا عنا  والحالاة ااذ

الكامليش ( شالمنمني يفعل ذلك فإن  مش
(1)

  

ُساااول   { أي انماااا المنمناااوش ت    ر  ُناااوا ب ااااهلل   و  يش  آم  ُناااوش  ال اااذ  اااا اْلُمْنم  م  ا ن 
{ أي واذا كااانوا مااا  اأ ااام  ْماارأ س 

ل ااى أ  ااُ  ع  ع  اااُنوا م  ا ك  ا ذ  الكاااملوش فااس اإل يماااش تو 

ُنوضُ{  فس الرسول  دْذ  ْسات  اى ي  ت  ُبوا ح  اْذا  أمرأ اام في  مصالحة للمسالميش تل اْم ي 
يش   ك  أُْول   ااك  ال ااذ  ُنون  دْذ  ْساات  يش  ي  أي لاام يتركااوا مسلساا  حتااى يسااتدذنوض تا ش  ال ااذ 
ُسااول   { أي اش الااذيش يسااتدذنونك أول ااك ااام المنمنااوش حقاااآ  ر  ُنااوش  ب اااهلل   و  ُيْنم 

                                               

139ص  5(الدر المنثور  ج1)

322ص 3ابن كثير ج(2)
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دْذ   ا اْساات  ْم{ أي فااإ ذا اسااتدذنك ااانالع المنمنااوش لاابعض تف ااإ ذ  اادْن ه  ُنوك  ل ااب ْعض  ش 
ْنهُْم{ أي فاسمح لمش أحببت باالنصرا   ْ ت  م  ْش ش  ْش ل م  ش ونهم ومهامهم تف دْذ 

 { أي وأناات بالخياار فاس ذلااك اش كااش فيا  حكمااة ومصالحة 
ْفف ْر ل هُااْم هللا  اْسات  تو 

ح ايم { أي ع ايم العفاو واساا وادا هللا لهام باالعفو والمففارة تا ش   فُاور  ر    و 
هللا 

 الرحمة

 اليخرج اال بشرطيش: فالمستدذشوعلى اذا       

 أش يكوش لحاسة كما فس ا ية -3
 أش يدذش ل  اإلمام بذلك -1

يش  )       ُ ال اذ  ْعل اُم هللا  اا ق اْد ي  ْعضآ اُكْم ب  ْعض  اع  ب  اُدع  ُكْم ك  ْيان  ُسول  ب  اع  الر  لُوا ُدع  ْسع  ال ت 
ااة  أ ْو  هُْم ف ْتن  اايب  ض  أ ْش ُتص  ْماار 

ااْش أ  ااال فُوش  ع  يش  ُيخ  ر  ال ااذ  ْحااذ  ا ف ْلي  اذآ ااْنُكْم ل ااو  اال لُوش  م  س  ت  ي 
اب  أ ل يم ) ذ  هُْم ع  يب  اا أ ْناُتْم 41ُيص  ْعل اُم م  األ ْرض  ق اْد ي  ات  و  او  ام  ا ف س الس  (أ ال ا ش  هلل    م 
ُعوش  ا   ْوم  ُيْرس  ي  ل ْي   و  ُ ع 

هللا  لُوا و  م  ا ع  ُ هُْم ب م  بِّ ل يم )ل ْي   ف ُين  ْسعأ ع   .(46 ب ُكلِّ ش 

أخرج أبو نعيم فس الدال ل عش ابش عباهللا قال: كانوا يقولاوش: ياا محماد       
نباس هللا  ياا رسااول فقاالوا: ياا فنهااام عاش ذلاك اع اماا لنبيا  ياا أباا القاسام  

هللا.
(3)

  

ااااع        لُاااوا ُدع  ْسع  اااا{ أي ال تناااادوا تال ت  ْعضآ اااُكْم ب  ْعض  اع  ب  اااُدع  ُكْم ك  ْيااان  ُساااول  ب  الر 

باسم  كماا يناادي بعضاكم بعضااآ باسام  بال قولاوا : ياا نباس  هللا    الرسول
اال  أ س  ت  يش  ي  ُ ال اذ  ْعل ااُم هللا  لُوش  وياا رساول هللا تفخيماااآ لمقاما  وتع يماااآ لشادن  تق اْد ي 

ا{ أي علم هللا اذآ ْنُكْم ل و  (خفية لوش قليالآ قليالآ )يخرسوش قليالسلُّ  الذيش يتم 
(1)

  

قال الطبري: واللواذ او أش يلوذ القوم بعُضهم ببعض  يستتر ااذا بهاذا       
واذا بهذا
(1)

  

ض { أي فليخاا  الااذيش يخااالفوش أماار        ْماار 
ااْش أ  ااال فُوش  ع  يش  ُيخ  ر  ال ااذ  ْحااذ  تف ْلي 

 0وسنت ويتركوش سبيل  ومنهس   الرسول 

                                               

  341ص 3لباب النقول فس أسباب النزول للسيوطس دار احياع العلوم بيروت ط( 1)
45ص 4زاد المسير ج (2)
313ص  31الطبري ج (3)
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)الحذر احتراز مش مخي (قال الراوب  
(3)

  

ض {      ْمر 
ْش أ  قال األخف  عاش زا ادة أي يخاالفوش أمارض تع 

(1)
سايبوي   وقاال  

ا   {والخليل )عش( بمعنى بعد مثال قولا   بِّ ْمار  ر 
اْش أ  اق  ع  ت ف ف س 

(1)
أي بعاد أمار  

رب  ل 
(6)

  

اة  أ         هُْم ف ْتن  يب  اب  أ ل ايم { أي تنازل بهام محناة ع يماة تأ ْش ُتص  اذ  هُْم ع  ايب  ْو ُيص 
 فس الدنيا أو ينالهم عذاب شديد فس ا خرة 

يااااة والمصااايبة والقتاااال والعااااذاب وويرذلاااك مااااش األفعااااال )والفتناااة البل      
مكروااة(لا

(9)
س ا خاار فالعاذاب األلاايم قيال فاس الاادنيا بالقتال وويارض وقياال ا)و 
بعذاب النار(
(4)

  

{ أي تأ ال األ ْرض  ات  و  او  اام  ااا ف ااس الس  مااا فااس الكااوش ملكاااآ  أش هلل تعااالى ا ش  هلل    م 
ل ْي  { أي قد علم ماا فاس نفوساكم ماش اإل يمااش  ا أ ْنُتْم ع  ْعل ُم م  وخلقاآ وعبيداآ تق ْد ي 

اا ع   ُ هُْم ب م  بِّ ُعوش  ا ل ْي   ف ُين  ْوم  ُيْرس  ي  لُاوا{ أي أو النفاق  واإل خالص أو الرياع تو  م 
ويوم القيامة يرسعوش ا ليا  فيخبارام بماا فعلاوا فاس الادنيا ماش صافيرأ وكبيارأ  
ل ايم { أي ال تخفاى عليا   اْسعأ ع  ُ ب ُكالِّ ش 

هللا  وسليل وحقير ويسازي كال بعملا  تو 
اكما قال كل خلق  وملك  خافية ألش ال ااا  ةآ ا ال  أ ْحص  ب يار  ال  ك  ةآ و  ير  ف  ُر ص  اد   ت ال  ُيف 

داآ { بُّك  أ ح  ْ ل ُم ر  ال  ي  راآ و  اض  لُوا ح  م  ا ع  ُدوا م  س  و  و 
(1)

 

 

                                               

 حذر333المفردات للراوب ص (1)

 477ص 6ج  2( البقر المقوط  ألبي حوان دار المعرف  ي2)

 51( الكهف 3)

 85ص 4( فتح القدير ج4)

 فتن371(مفردات الراغب 5)

 71ص 6( زاد المسور ج6)

49( الكهف 7)
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 الدروس التربوية من سورة النور

       

 

بعوودما عشوونا سووويا فووي ضووالل هووذه السووورة الخالوودة ووعينووا معانيهووا          

 0السامية من بدايتها إلى نهايتها

نفسنا كوي نحودثها مواذا اسوتفدنا مون هوذه السوورة قف مع أبقي لنا أن ن         

 .  ؟هلينا بهذه المدلوالتأوما عسانا أن نزكي أنفسنا ونربي 

 جريموة الزنوىفقد جاءت هذه السوورة بهوذه البدايوة القويوة ثوم شونعت ب         

 ( .  3و  2وحرمته كما في اآليتين ) 

بعدها كان األدب الجميل في التحوذير مون رموي الغيور بالفريوة والبهتوان         

 ( .  10ـ  4وهو بما يسمى القذف كما في اآليات من ) 

رية المقيتوه وهوي بموا اآليات عن تلك القصة العجيبة والفبعدها تحدثت         

 ( .  26والى اآلية  11تسمى حادثة االفك من اآلية ) 

خووالق التووي تحفووظ اءت جملووة موون اآلداب الوقائيووة واألثووم بعوود ذلووك جوو       

 .  الخوض في مثل هذه األمور المشينة المجتمع من الوقوع أو

واآلداب جوواء الهوودي اإللهووي كووي يغوورس فووي نفوسوونا األحكووام بعوود هووذه        

 0عظمة الخالق جل في عاله 

 

ى هل الظلمات والمنافقين كل علويمان وأما تحدثت عن أوصاف أهل اإلك       

   الكريم  ولهوعن طاعة هللا تعالى ورسحدة ، 

رة ثوم ختموت السوو سوتئذاناالن جديد كي تذكر بعضاً من آداب ثم عادت م      

 وعظم مخالفة أمره وأن هللا بكل شيء عليم .   بالتذكير بفضل الحبيب 

 

أفراد المجتمع ولكن  وقد كنت عزمت على توزيع الدروس التربوية على      

تتلوهووا يوات ربموا تحودثت عون مسووألة تربويوة تعنوي بوالمجتمع ثوم نظورا ألن اآل

 أخرى للمجتمع .  آيات عن الفرد ثم تعود مرة

 ددت أن الخص الدروس التربوية كل آيوة علوى حودة وبموا يعورف عنوفوج      

 علماء التفسير ) بما يستفاد من اآلية ( 

 كي تكون الفائدة أعظم والفهم أسهل ، وهللا المستعان وعليه التكالن       
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 الدروس المستفادة من هذه السورة
 

 

القورآن الكوريم جعلتهوا  عن سوروالمتغايرة ـ البداية القوية لهذه السورة  1   

 0وس كي تستقبل هذه الدروس والعبر تهيئ النف

) فرضوناه ( أي  دايتها تقويوة أخورى إضوافة علوى قولوهنزال في بوثم تكرار اإل 

في هذه السورة هو منزل من عند هللا تعالى ومفوروض  مر فإن كل مااهتم باأل

 حديثا عاما  وأ شرعا وليس كالم بشر

 تي من الحدود واألحكام . وهذه توطأة لما سوف يأ

   

آفاااق تربوياة راقياة   وال يااّدعس  –كبقياة الساور  –والساورة الكريمااة   ـ 2 
ال فاس ثاذّ ال مش النهر الدّفاق   وينحت الملبيب اإلحاطة بها اال كما يفر  النا

 السبااال العماااالق   أو يسااااول الفلكاااّس بمن اااارض فااااس أُْولاااى السااابا الطباااااق . 
  يم فيتلّقااا الساما والقارئ بالهيبة واإلسالل . أول مْعلم تربوي التع

المنزلة الع يماة التاس يتطلاا اليهاا كال ذي اماة    فهس   سورة   والسورة 
متهاا سعلهاا المبتادأ  وااس وإلباراز ع ويتشو  الى بلووهاا أصاحاب العازا م   

واسااتعمل ضاامير  فااس قاادراا وشاارفهاواسااتهل بهااا السااورة للتهوياال نكاارة 
فااس األفعااال الثالثااة التااس تلاات كلمااة   السااورة     أنزلنااااا  الع مااة   نااا  

وقاد سعال آياتهاا بّيناات  يها آيات بينات لعلكام تاذّكروش   وفرضنااا وأنزلنا ف
واذا مش التفخيم والع مة كذلك .
(3)

  
 
فاس الحاديث  -وب تربوي را اا واو أسل –وان ر معس الى الترتيب  -1

ر ماش الساماع الاى االرض   فقد أنازل هللا سابحان  ساورة الناو عنها
وفرضها لتكاوش الناور الاذي يضاسع للساالكيش طاريقهم وأنازل فيهاا 

المضاي ة للنااهللا األيات الساطعة والبراايش الواضحة لتكوش المعالم 
والترتيااب  هااا متتابعاااآ مرتباااآ فكاااش انزالهااا وفرضااها وبيان أسمعاايش

 يساعد على الفهم وحسش التنفيذ .

ل قاا) البصار الاذي ياندي الاى حفا  الفارج ضونساد الترتياب ثانياة فاس وا 
وقااال للمنمناااات ( )ويحف اااوا فاااروسهم للمااانمنيش يفضاااوا ماااش أبصاااارام

                                               

 92تأمالت تربوية في سورة النور ص( 1) 
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كما نسادض فاس ذكار األاام ثام  (يفضضش مش أبصاراش   ويحف ش فروسهش
فت هاار الماارأة زينتهااا هااار محاسااش الماارأة للمحااارم األقاال أاميااة فااس ا 

ثم ألبنااع زوسهاا ثام إلخوتهاا لزوسها ثم ألبيها ثم ألبس زوسها ثم ألبنا ها 
ثم لبنس اخوتها ثم لبنس أخواتها ثم لنسااع المسالميش ثام لملاك اليمايش ماش 

 قااارة ثام لألطفاال ويار المميازيشالرسال ثم لمش اليروب فس النساع لعلة 
ونسد الترتيب وذكر األام ثم األقل أامية أيضااآ فاس عادم الحارج فاس األكال 

عاش دخاول بياوت  تحادث بالتفصايل المرتابفس ا ية الحادية والساتيش اذ ت
 المذكوريش منهم . 

واألريحيااة فااس  13والنانهللا أش نشااير الاى أش التفصاايل فاس آيتااس الحسااب 
ألن  يسلّس األماور  أسلوب تربوي راق  43ل واألصدقاع التواصل ما األا

ويوضحها ويزيل اإلبهام  ويضا النقاط على الحرو    ويشير الى المهم 
قل أامية سوع بسواع مش األشياع واأل

(3)
 . 

 

وبيوان الحود واألمور علوى القوائم علوى  اوالتنفيور منهو في ذكر جريمة الزنى -4

لحضوور عنوود إقامووة الحوود كوول هووذا الحودود عوودم الرأفووة والرحمووة ومشووروعية ا

 . اوتقبيحه اعده تربية للنفس الزكية على التنفير منهوماب

 

أن من فعلوه فهوو زان أو مشورك بالتحريم الصريح و كما جاءت اآلية بعده -5

 وال يهتم بشرع وال ملة وكفى بها من تنفير

وال تدخْذكم بهما رأفة فس علق تطبيق األحكام باإليمان)تعالى ونجد هنا أن هللا 
( وقولوه تعوالى )وحورم ذلوك علوى ديش هللا اش كنتم تنمنوش بااهلل والياوم ا خار

بنا أن من عالمات اإليمان المؤمنين( وهذا أسلوب تربوي رباني يزرع في قلو

 نا ألحد بباهلل تطبيق شرع هللا تعالى والنجامل أحدا وال تلين قلو

 

الزاناس ال يانكح اال زانياة أو أش ) فس بداياة الساورةمش األساليب التربوية  -6
( شأ أو مشرك   وحارم ذلاك علاى المانمنيشمشركة   والزانية ال ينكحها اال زا

 ى أشكالها تقا ( .  ش الطيور علأ)  واذا مش باب

                                               

 93تأمالت تربوية في سورة النور ص( 1) 
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اش لام يتاب فتنتفاس عنا  صافة  و قرن  ما المشرك  فهاو ىتبشيا صفة الزنو
(واو مانمش حيش يزنس ال يزنس الزانسذ )اإليماش   ف

(3)
منا  ااذا ا خلا  أي ي 

 0ولو لم يفضح  ولو لم يحدسريمت  فس وقت التكريم 
 

ناسووب هنووا أن  ،موا رسووخت اآليوات قبلووه قووبح الزنوى دوبعوو (4فوي اآليووة )  ـ 7

ه تتربى النفووس علوى صويانة األعوراض فوي القوول بقوذف أفوراد المجتموع بهوذ

 وعنده شهود أربعة على حقيقة الجريمة .  الجريمة إال إذا كان محقا بقوله

قاويول جعول العقوبوة مغلظوة والبعود عون األ ولكي تتربى النفوس على الصويانة

 في ذلك . 

   

نسان مون مهما عمل اإل هتعالى أنوتبارك  جاء األمر من هللا (5ـ في اآلية ) 5

فناسوب أن يخوتم اآليوات ) غفوور  فإن باب التوبة مفتوح علوى مصوراعيهذنب 

 . فال بد مع التوبة من صالحرحيم ( 

باااب التوبااة  لتااس ساااعت السااورة بهااا فنسااد أشوامااش أساااليب التربيااة واااذا 
تمادى فس هللا ويمش رحمة  هللا ييفال مش ألم بمعصية مهما كبرت أمام فتوا م

  0وي 
اال الذيش  بقول  تعالى)على مش رمى المحصنات دوش وس  حق  فهنا فرج    

 (ذلك وأصلحوا فإش هللا وفور رحيمتابوا مش بعد 
وأش هللا كما ساعت عدد مش آيات القارآش مختوماة بهاذض الصافات اإللهياة )    

 .  (وأش هللا وفور رحيم ( )وأش هللا رنو  رحيم ( )تواب حكيم
وتوبااوا الااى هللا سميعاااآ أيهااا بعااد آيااات وااض البصاار يقااول ساال فااس عااالض )و

 (المنمنوش لعلكم تفلحوش
 
متنوعا كاس  -ذ اأو الق انسللز –العقوبة تشريا الحكم الشرعس فس  عساـ  9

الفضاايلة اذ أش العقوبااة سااو  يتربااى المستمااا علااى و وهللالنفاايكااوش زاساارا ل
   0تالحق 
الحال )محصش واو المتازوج وويار المحصاش وااو ى بحسب عقوبة الزنف    

 :نوعيش الذي لم يسبق ل  الزواج( فعقوبتهما على
  المحصش )والرسم( للمحصش ( لفيرم ة سلدة)سسدية   -3
 )وليشهد عذابهما طا فة مش المنمنيش(التشهير نفسية واس   -1

  :ثالثة أنوااعلى عقوبة القذ  ساعت كما 
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 ثمانيش سلدة .  سسدية  -3 
 .أبداال تقبل شهادت   بدش نفسية -1
 يشسقاالف سلكأخروية فهو فس  -1

تاااب هللا علياا  إش اعتاار  بخط اا  وتاااب تاا  قريبااة مناا  فاامعفااو هللا ورحلكااش 
  ووفر ل  . 

والاذيش يرماوش المحصانات ثام لام يادتوا بدربعاة شاهداع فاسلادوام ثماانيش )   
وش اال الاذيش تاابوا ماش بعاد سلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداآ وأول ك ام الفاسق

    ( ذلك وأصلحوا فإش هللا وفور رحيم
 

بالشوووهود راعوووى هللا تعوووالى نفووووس لموووا نهوووى هللا تعوووالى عووون القوووذف إال  -10

 دبوين الوزوجين عنو اللعوان الطيبة بإقامة حد  الفرشزواج وحمى هللا تعالى األ

 0قذفهما للبعض

ما عندها تتجلى حكمة الباري وهذا فيه صيانة للبيوت فكيف لو كان الحكم عا 

 .  بتشريع حكم اللعان جل في عاله

 

في التخفيف عند دعوى الزوجين وعدم شرط الشهود دليل على أنه البد  ـ 11

 رةآ اهطوال ةعفبالمن التوافق بين الزوجين 

   لااذا قااال الحبيااب دعا ماا  اال علااى الفضاايلة والطهااارةاش البياات ال تقااوم  
: »وحاديث    (تاعها المرأة الصالحةالدنيا متاا   وخير م) ربااأ

ُح المارأة أل  ُتانك 
اداك اْت ي  ب  يش  تر  ينها  فاا ف ر باذات  الادِّ مال هاا  ولاد  س  اب ها  و  س  ل ح  «.لمالها  و 

(3)
   

والخبيثوش للخبيثات  والطيبات  للخبيثيش  الخبيثات) قول هللا تعالى  ذلك ينيد
      .   (للطيبيش والطيبوش للطيبات

واال كانات  ولش يرتاا الزوساش اال حينما يكونااش متطاابقيش أخالقااآ ودينااآ      
ولعال فاس أمار هللا تعاالى لكاال الفاريقيش أش يفضاوا ماش   الحياة قاسية ومتعبة

   أبصارام ويحف وا فروسهم مماثلة فس الطيب والطهارة والحياة الن يفة .

  

غالبا س المرأة ما تخشاه هللا تعالى في نفأن يحرك في آية اللعان ناسب  -12

وهي ما تجري على لسوانها عوادة كموا أن هللا  ةباللعن وهو الغضب فلم يخوفها

النواس  شوعرتيس) توواب حكويم ( كوي يفوتح أبوواب التوبوة وبقوله تعالى ختمها 

 حكام واأللفاظ . ى في التفريق باألحكمة هللا تعال
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د أش الشريعة ليست اش المتدمل ألحكام الشريعة )اقامة الحدود( ليس ـ13
حريصة على اقامة الحد بقدر مااس حريصة على صيانة المستما مش 

  0العابثيش
لكش لما يتسرأ أحد على محارم هللا تعالى بالقول أو الفعل فإش الحكم الشرعس 

 -يدتس بقوة وبحزم مش سهتيش:
أش العابث فس أمش المستما لم يرا حرمة لمستمع  ولم يقادر نفسا   -3

فعل فإش الشريعة تكوش ل  رادعة كاس تحماس المستماا ويصنها عما 
 مش تالعب 

أش المستما اش لم يكش ل  ن ام دقيق يسري على كل أحد فإش األمش  -1
سااو  يهتااز وتختاال سوانباا  لااذا ساااعت الشااريعة بهااذض األحكااام كااس 
يعي  الناهللا بدمش وأماش واطم ناش وفس اذا يقاول البااري سال فاس 

اعالض   ل ُكْم ف س اْلق ص  قُوش  {تو  ت  ل ُكْم ت  اب  ل ع  اْ أُول ْس األ ْلب  اة  ي  ي  ص  ح 
(3)

 
 

سوووالمية أن تووودرأ الحووودود بالشوووبهات وأن تصوووان حرصوووت الشوووريعة اإل  -14

دت الشوريعة الشهود كما شودو ال باإلقرار ألذا لم يشرع إقامة الحد إ عراضاأل

 عراض . الشهود صيانة لايضا على أ

 

عدم الرأفة عند إقامة الحدود لويس دلويال علوى حورص لى بـ لما أمر هللا تعا 15

الشووريعة علووى إقامووة الحوودود بقوودر مووافي ذلووك صوويانة للمجتمووع موون التالعووب 

 لى .لك لبني اسرائيل فأهلكهم هللا تعاباقامتها كما حصل ذ

  

عراض وغيرها تذكير ت الكريمة وهي تتحدث عن صيانة األـ شملت اآليا 16

فووي  واإلنابووة فيمووا موضووع موون السووورة كمووا والتوبووةالعبوواد بووالرجوع الووى هللا 

( ورحموووة هللا تبشووور العبووواد أن بووواب التوبوووة  31و  20و  10و  5يوووات ) اآل

 مفتوح ولو وقع أحد بالمحذور . 

 

ن كرام هللا تعالى لعباده أن ضمن لهم كل شوي حتوى أعراضوهم مون أمن إ -31

 تدنس بال حق فجاء الحكم الشرعي في ذلك بقوة . 
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تش هللا تعاالى علاى خلقا  مافاس ااذض ا ياات أش اياة وساليب التربألاومش  -31
ُماشُّ  الهدايةفس  ُ ي  ال  هللا  ُكم ب  م  ل اس  ا ْساال  ُمنُّاوا ع  ل ْياك  أ ْش أ ْسال ُموا قُال ال  ت  ُمنُّاوش  ع  تي 

ق يش  { اد  اش  ا ش ُكنُتْم ص  يم  اُكْم ل إْل  د  ْش ا 
ل ْيُكْم أ  ع 

(3)
ُماشُّ ت و   يقول تعالىو   ش  هللّا  ي  ل ذك 

ض  { اد  ب  ْش ع  اُع م  ش  ش ي  ل ى م  ع 
(1)

 
                                0ةهللا على عبادض اسعاد لهم ورحم فمنة   

 فس اذض السورة ساعت المنش على العباد فس عدد مش ا ياتو   
 (ش هللا تواب حكيمأولوال فضل هللا عليكم ورحمت    و)ل تعالى اق
وكاذلك  (كم ورحمت    وأش هللا رنو  رحيمولوال فضل هللا علي)   تعالىقولو

لمسكم فيما ولوال فضل هللا عليكم ورحمت  فس الدنيا وا خرة )فس قول  تعالى 
 (أفضتم في  عذاب ع يم 

 

هللا فيها ولوم يعاملهوا معاملوة بعوض الحووادث مثول  أطنبفك اإلفي آيات   -19

العرنيينلة وعكسها حادثة حادثة المجادلة فنزلت آيات ق
(3) 

فلم تنزل آيوات بول 

 بخبرهم .   خبر الحبيب أ

 قوى . أ عراض فهذا حكمها أن يتعدى على األأم

 

 قفات : ـ ونقف معها عدة أن وعلنا 

 : ـ  زواجرتسعة  اآلياتأ ( في هذه 
 

نفُِسوِهْم َخْيوراً َوقَوالُوا َهوَذا لَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ اْلُمْؤِمنُووَن َواْلُمْؤِمنَواُت بِأَ  }  -1

بِيٌن}  {12إِْفٌك مُّ

2-  {  ِ وَهَداء فَأُْولَئِوَك ِعنوَد هللاَّ لَْواَل َجاُؤوا َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشَهَداء فَإِْذ لَوْم يَوأْتُوا بِالشُّ

 { 13هُُم اْلَكاِذبُوَن}

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ  } -3 وُكْم فِوي َموا أَفَْضوتُْم َولَْواَل فَْضُل هللاَّ ْنيَا َواآْلِخوَرِة لََمسَّ

 {14فِيِه َعَذاٌب َعِظيٌم}

ا لَوْيَس لَُكوم بِوِه ِعْلوٌم َوتَْحَسوبُونَهُ  }  -4 إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكم مَّ

ِ َعِظيٌم}  { 15َهيِّناً َوهَُو ِعنَد هللاَّ

وا يَُكووُن لَنَوا أَن نَّوتََكلََّم بَِهوَذا ُسوْبَحانََك َهوَذا بُْهتَواٌن َولَْواَل إِْذ سَ  } -5 ِمْعتُُموهُ قُْلوتُم مَّ

 { 16َعِظيٌم}
                                               

31الحسرات(3)
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ووْؤِمنِيَن} } -6 ُ أَن تَعُوووُدوا لِِمْثلِووِه أَبَووداً إِن ُكنووتُم مُّ ُ لَُكووُم 17يَِعظُُكووُم هللاَّ { َويُبَوويُِّن هللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم}  {15اآْليَاِت َوهللاَّ

إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُووا لَهُوْم َعوَذاٌب أَلِويٌم فِوي   } -7

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم اَل تَْعلَُموَن} ْنيَا َواآْلِخَرِة َوهللاَّ  {19الدُّ

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ هللاَّ َرؤُ  }  -5  {20وٌف َرِحيٌم}َولَْواَل فَْضُل هللاَّ

وووْيطَاِن َوَمووون يَتَّبِوووْع ُخطُوووَواِت  }-9 يَوووا أَيَُّهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووووا اَل تَتَّبِعُووووا ُخطُوووَواِت الشَّ

ِ َعلَوْيُكْم َوَرْحَمتُوهُ َموا َزَكوا  ْيطَاِن فَإِنَّهُ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَْواَل فَْضوُل هللاَّ الشَّ

ْن أََحٍد أَ  ُ َسِميٌع َعلِيٌم}ِمنُكم مِّ َ يَُزكِّي َمن يََشاُء َوهللاَّ  {21بَداً َولَِكنَّ هللاَّ

 

ب ( تفيد اآلية األولى أن ليس كل مصاب يكون ضرر كامل بل لربما أن يكون 

  11} اَل تَْحَسبُوهُ َشّراً لَُّكم بَْل هَُو َخْيٌر لَُّكْم { خيرا محضا 

  فااالسواب :مناا ؟ ول اام  كاااش خيااراآ ؟ ا تاادّذى فل اام  لاام يكااش شااراآ مااا أش المستماا)
 أوالآ : أش الخطااد قااد يحصاال حتااى فااس المستمااا النقااس المتماسااك ألننااا بشاار. 
 ثانياآ : أش األشرار فس المستماا ال يفتانوش يكيادوش لا  ليحرفاوض عاش الحاق . 

 لخطااد ويقعااوش فيااا  دوش أشثالثاااآ : أش بعااض الصاااالحيش قااد ينسااّروش الاااى ا
    يشعروا .
ش ماش ثبات خطانض يعاقاب أّيااآ كااش   ويتاوب هللا عليا  فكال امارئ بماا رابعاآ: أ

  كسب رايش . 
ماش العقوباة فاس الادنيا لعادم ثباوت  ا: أش مش استرا الذنب الكبيار ونساخامساآ 

السااارم الماااادي عليااا  فلاااش ينساااو فاااس الياااوم ا خااار ماااش العقوباااة الشاااديدة 
.(المناسبة

(3)
  

 

ن بوه المسولمين أن نظومون في أحد  سوءنسمع قالة الج ( تأدبنا اآليات عندما 

 0ن نرد الفريةخيرا وأ

ألصال فاس حسش ال ش بالمسلم أش ينفوا القاذ    وينكاروا الطعاش فاواذا مش 
لمنمناااات لاااوال اذ سااامعتموض  اااش المنمناااوش وا) المستماااا المسااالم الطهاااارة 

س   رضاتاأيوب وزوس بوذا ما فعل  أوا (ك مبيشاذا اف بدنفسهم خيراآ  وقالوا
يتحاادثوش حاايش ساامعا المنااافقيش وضااعا  اإليماااش مااش المساالميش  عنهمااا هللا

 0مارضس هللا عنه بشدش عا شة وصفواش
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ألحد أش يرميهم دوش  ال يحلو  أعراض المسلميش واليةتنب نا ا يات بدش د ( 
اع فدول ك عند لوال ساعوا علي  بدربعة شهداع   فإذ لم يدتوا بالشهد) بّينة 

  وافساد  اش اذا طعش بطهر المستما ونشر للفحشاع في  (هللا ام الكاذبوش
 أش يوص  بالكذبلألخالق يستحق صاحب  

 

 بدمور ثالثة : (39)فس اذض ا يةساع العتاب مش هللا تبارك وتعالى  هـ (
 األول : تلقي  باأللسنة دوش السنال عن  . 
 الثانس : التكلم ب  ونشرض بيش المسلميش .

 نب حيث حسبوض اّيناآ واو عند هللا ع يم .الثالث : استصفار الذ 
وي نوا ب  خيرا ال سيما أش مش ش ينكروض أ فالواسب عند سماعهم اذا الخبر

   0قيلت ب  او مش بيت النبوة

ثكلتوك أموك )بالتحذير من هذا المسلك ومن ذلك حوديث معواذ  وقد جاءت السنة

منواخرهم، إال  يا معاذ وهل يكب الناس علوى وجووههم فوي النوار أو قوال: علوى

«.حصائد ألسنتهم
(1)

  

 

ى لوعرجوت اآليوات إيات بربط النفوس برحمة هللا تعالى كموا ( كما جاءت اآل و

) ولوووال إذا سوومعتموه قلووتم  حووداث بقولووهتهووذيب الوونفس وفوون التعاموول مووع األ

 ( مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم

 

ا لمثوول هووذا المسولك المشووين أبوودا وأن ودوأن ال يعو ( توذكير هللا تعووالى لعبوواده ز

 يمان . الذكرى هي عنوان اإل

 

ناسووب أن  (الخووض فووي االعوراض) م هللا تعوالى األزلووي لحوب النوواس( ولعلو ح

 في عظم األمر  ديشد

لعوذاب  فحذر األمة بأن إشاعة الفاحشة بوالقول أو الفعول فوي الموؤمنين مجلبوة

 خرة هللا تعالى في الدنيا واآل

 بأن علم هللا فوق كل علم . )وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ( يختم اآلية وناسب أن

 

شورية ن كانوت الونفس البتعوالى الموؤمنين بوأن هوذا المسولك وإ( كما نبه هللا  ط

ان ( فحوذرنا هللا تعوالى خطواتوه مون العودو األول ) الشويط ن مصودرهإال أ تحبه

                                               

315ص 6مسند اإلمام  حمد ج( 1)
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حمووة هللا هووي الجالبووة ل لنشوور الفحشوواء والمنكوور لكوون رينهووا سووبوأ وإغواءاتووه

 لتزكية النفس وتهذيبها . 

 

وذلك    رسول هللا صاحب تشريف ألبي بكر الصديق  22( في اآلية  ي

 الفضل ( .  ا) أولو تعالى  هبقول

 

سواءة مون الغيور طوع ولوو كانوت اإلقحسوان ال ين( تربية النفووس علوى أن اإل ك

اإلساءة مهموا عظموت وإن صفح جالب لمغفرة هللا تعالى كما أن وأن العفو وال

 0وتبعد من الصحبة كانت كبيرة ال تخرج من الملة 

 

هنوووا موووذكرا عاقبتوووه الدنيويوووة  م القوووذف ناسوووب هللا تعوووالى أن يعيوووده( ولعظووو ل

 المورء ن موايتلفظ بوهواألخروية مضيفا إليه استشعار إطالق العنوان للسوان وأ

 وارح كلها . له أو عليه وذلك بعد ما تشهد عليه الج اسوف يكون شاهد

 

 عظيمة وهي أن الطيب يوافقوهساسية آيات اإلفك بقاعدة أهللا تعالى ( وختم  م

نسوان فوي سوائر أموور الودنيا كوي يشوعر اإل الطيبة والخبيث معه الخبيثة وهكذا

 بمالزمة طريق الصالح ومؤاخاة الطيبين . 

 

ب  ( 13فس ا ية)  ـ 16 ت  ُنوا ال  ت  يش  آم  ا ال ذ  ا أ يُّه  ش تي  م  اش  و  ْيط  ات  الش  ُعوا ُخُطو 
ر  { اْلُمنك  اع و  دُْمُر ب اْلف ْحش  ُ  ي  اش  ف إ ن  ْيط  ات  الش  ب ْا ُخُطو  ت  وبعد ذكر حادثة اإلفك  ي 

ساع األمر اإللهس بالتحذير مش خطوات الشيطاش فهس التس تندي بالمرع الى 
 الهالك

 

ا يودل علوى وس ويرحمهوا وهوذبأنه يزكي النف على عبادهتعالى يمتن هللا  -17

الح الذي يؤهلها أن لى مجاهدة ورقي بها بالعمل الصأن تزكية النفس تحتاج إ

 نفسكم) فال تزكوا أ هنفساإلنسان عن تزكية نهى تعالى وإال فاهلل تكون زاكية 

( هو أعلم بمن اتقى
(1)

 

 

ة كما في قصو (خرينالعفو والصفح عن اآل)من عالمات تزكية النفس وـ  15

 .  بي بكر الصديق أ

                                               

32( النج  1)
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د ـ ومن عالمات تزكية النفس عدم اتباع خطوات الشويطان وكوذلك التباعو 19

عة الفاحشة في الذين آمنو بكالم أو كتابوة أو حتوى شاعن كل سبل تكون فيه إ

 لمز وهمز . وأشارة إ

ديب عراض  وفي هذا تأساك اللسان عن الخوض في األمومن التزكية إ  -20

 البحث عما يرتقي بها لما فيه الخير والصالح .  للنفس البشرية على

 

إذا كانت تدعو لقطيعة رحم  نية مشروعية عدم الوفاء باليميفي هذه اآل  ـ21

إَذا َحلَْفَت َعلَى يَِميٍن فََرأَْيَت َغْيَرَهوا » أو تمنع من فعل الخير وقد ورد بالحديث

«.َكفِّْر َعْن يَِمينِكِ َخْيرا ِمْنَها فَأِْت الَِّذي هَُو َخْيٌر ِمْنَها وَ 
(1)

 

 

والرجووع نابوة ـ من رحموة هللا تعوالى بعبواده أن فوتح لهوم بواب التوبوة واإل 22

 0ليه مهما عظمت المعصيةإ

واضووح  بووي بكوور الصووديق مووع مصووطح رضووي هللا عنهمووا دليوولوفووي حادثووة أ 

بالصفة الشريفة ولم ينفها   مسطح  وصفتعالى ن هللا ، بل إوأنموذج بين 

 فوواعتبر هللا هجورة مسووطح ( والمسواكين والمهوواجرين فوي سوبيل هللا)  عنوه
وهي الخوض في عرض من الكبائر كانت كبيرة  و يبطلها هللا تعالىباقية ولم 

 وزوجته الطاهرة .   رسول هللا 

 

الترغيووب موون هللا ـ هووذب هللا تعووالى النفوووس علووى العفووو والصووفح وجوواء  23

 ر هللا لكم ( . ال تحبون أن يغفتبارك وتعالى ) أ
 

 جتموواعياالي تهووذيب الونفس علوى فون التعامول جواءت اآليوات بعود ذلوك فو -24

وذلووك بتحديوود وتقنووين حرمووة المنووزل فأوجووب هللا تعووالى علووى المسوولمين عوودم 

أن موون ال بود لوه بول نسوان ت مسوكون إذا لوم يكون توابع لوذات اإلالودخول ألي بيو

أن يطمووأن وذلووك موون بوواب يسووتأذن قبوول الوودخول وكووذلك يلقووي تحيووة اإلسووالم 

 .  صاحب المنزل ويأنس بضيفه

 

 

                                               

17ص  7النسائي ج (2)
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الوودخول للمنووازل عة اإلسووالمية راعووت فووي ذلووك أوجووه الزيووارة ويكمووا أن الشوور

 الشرعي بفن وأدب :  حكمه بيتوأعطت كل 

 . االستئذانبيت الغير يجب  (1

إذا كان لحاجة مع وجووب المحافظوة  البيت الغير مسكون يجوز دخوله  (2

) وهللا يعلوم  ضح من ختم هللا تعوالى اآليوة بقولوهيت على الممتلكات وذلك

 ما تسرون وما تكتمون ( .

 

لى من قذف المحصنات وشودد العقواب فيوه علوم أن منشوأ لما حذر هللا تعا -25

هوذا األمور  )يقونن(ناسوب أن  (والدخول للمنوازل فجوأة ختالطاال)هذا األمر من 

 عراض .كي تحمى األ

 

عنود دخوول المنوزل  ستئذاناالالمؤمنين هو  بادهشرع هللا لع من أجمل ما -26

 0سرارها ـ البيوت ـ حرمة لما فيها من أحيث جعل هللا تعالى ل

نزلت اآليات فرح الصحب الكريم رضوان هللا عليهم بذلك حيث أعطت لما لذا  

وبهوا نها سكنه أل ملكتهفي م بنفسه وجعلته سيدا في بيته وملكا كل واحد ثقته

 فيها الكلفة ويلقييأمن على عورته 

فال يوأذن إال لمون هله فهو حق خاص له ال يشاركه إال الزوجة واألبناء وهم أ 

حكووام حميوودة وموون فضووائل يريوود وال يوودخل عليووه أحوود إال فووي إذنووه فيووا هلل موون أ

 جليلة.

  

فيووه أدب جووم بووين النوواس حيووث يسووتقبل  سووتئذاناالة ـ كمووا أن مشووروعي 27

د له عند الزيوارة بعكوس موا إذا دخول فوي أي الضيف بكل حفاوة وتكريم ويستع

 عند الزيارة . به به يؤا وال وقت فربما ال يجد أحد

  0بنظام ءو يكرهه صاحب المنزل فكل شيوكذلك ال يطلع على مايكره هو أ

 

احتورام حقووق سوالمية علوى النظوام وامة اإلتربية ل ستئذاناالفي أحكام  -25

ويتضح ذلك  ن هذا احترام اإلنسان نفسهينبثق عخرين والغير والتأدب مع اآل

مواكن العاموة فكول لخاصوة واألبين البيووت ا األحكامفي مراعاة األماكن وتنوع 

  حكم جاء بحكمة بالغة .
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ة للزائور وصواحب تعالى ) حتى تستأنسوا ( فائودة جميلوتبارك وثم يقول ـ  29

ويوأنس ن لوه لما يوؤذ يستأنسأي  ستئذاناالوهو  االستئناسالمنزل ألنها من 

 .صاحب المنزل بزيارته
 

دب جميول وفون فريود وإذا قيل لكم ارجعوا فوارجعوا ( أ تعالى ) في قوله  ـ 30

ذن مون عدموه وبهوذا تنبوه الموؤمنين إلوى حيث خولت صاحب المنزل أحقيوة اإل

 .  )هو أزكى لكم(ن هذا شرع وفيه تزكيةأللهم عدم الغضب عند عدم اإلذن 

 

نوود الزيووارة إلووى عوودم التجسووس أو ماشوواكله ألن هووذا ـوو إرشوواد المووؤمنين ع31

) وهللا بمووا  هووم موون خووتم هللا تعووالى اآليووة بقولووهلووى الشووحناء وهووذا يفيووؤدي إ

 طبي .رتعملون عليم ( كما ذكره اإلمام الق

  

ويسوتريحون وقاتا يأنسون بها بعباده أن هيئ لهم أتعالى ـ من رحمة هللا  32

 في دورهم . 

  

) فيهووا متوواع لكووم (  لغيوور مسووكونةموواكن اتعووالى لوودخول األـ اشووترط هللا  33

لوى ا للموؤمنين إ) وهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون ( وذلك تنبيه وختمها بقوله

 على هذه المرافق وصيانتها من الخراب .  ةظافحموجوب ال

 

نستشعر أن البيت اإلسالمي محصن ومصان إلى أبعد الحدود تالفيوا ـ هنا  34

 للمفاسد .  للفتن ودرء

 ) كذلك يبين هللا لكم اآليات ( .  بقوله االستئذانلذا ختم هللا تعالى آيات 

 

ن الوقوع فوي لى مقائية تحمي المجتمع بإذن هللا تعاحكام وألجاءت ا هنا -35

 0إليهاو الطرق التي توصل الفاحشة أ

 ةحيث ذكر هللا تعالى أحكام البيوت واألمور بغوض األبصوار وعودم إظهوار الزينو

لى على زواج الشباب وذلك لنشر حارم وفصل في ذلك كما حث هللا تعالغير الم

لى مون التغريور بالنسواء لجلوب الورزق اف بين المسولمين كموا حوذر هللا تعواالعف

مووة علووى ك بالبغوواء فكوول مووا ذكوور موون األسووباب الوقائيووة والتووي تهووذب األوذلوو

 من وشيوع الخير في العباد والبالد ظة على األالمحاف
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مون  االسوتئذانول بيوت الغيور إال بإذنوه وكوان هللا تعالى عن دخ ـ لما نهى 36

 جل البصر ناسب أن يذكر بعدها آيات غض البصر وهي مناسبة جميلة . أ

 

ة نفسوها مون التبورج مون يانة المورأمر بغض البصر وحفظ الفرج وصـ األ 37

 .  م العالجات الوقائية لجريمة الزنىهأ

 

للنفووس وطهوارة لهوا وصويانة مون  زكوىحفوظ الفوروج أبصار وـ غض األ 35

 مراض .األ

 

مر بغض البصر تهذيب للنفس البشرية وراحة لها من كل مكروه ـ في األ 39

 اطالق البصر يورث بالء وهمية بنا معاشر بني آدم إذ أن إربانوهي رحمة 

 الحديث عن آداب الزيارة وهذا أدب أخر لنا كي دعن هوقد ناسب ذكر امتالطم

 نحفظ عورات المسلمين حتى ولو من النظر .

 

اطاالق الدقة فاس والتس ساعت بها اذض السورة  التربوية ساليبومش األ - 40
قاال للماانمنيش يفضااوا مااش أبصااارام ويحف ااوا األلفااا  كمااا فااس قولاا  تعااالى )

 (  وقل للمنمنات يفضضش مش أبصاراّش ويحف ش فروسهشّ ) (فروسهم

فاض البصار مسابوقا باذ )ماش( التبعيضاية ولام وذلك يتضح فس مسسع األمار ب
تدت فس األمر بحف  الفرج وذلك ليعلم أش وض البصر اليكاوش ماش كال شاسع 

با  فااس  االساتثناعكاوش حف ا  مااش كال شاسع اال ماسااع بعكاهللا حفا  الفارج في
ت سورة المنمنوش اف ُ وش  ْم ح  يش  ُاْم ل فُُروس ه  ال ذ  ْم أْو 9ت و  اس ه  ل ى أ ْزو  اا { ا ال  ع  م 

يش   لُوم  ْيُر م  هُْم و  اُنهُْم ف إ ن  ْت أ ْيم  ل ك  {4ت م 
(3)

  
 

ذلوك و الباطنوة وعالى على المرأة عدم إبداء الزينة الظواهرة أوجب هللا تأ -63

 للمورأة –لهوا وناسب أن يبيح هللا تعالى  نحاللواالصيانة للمجتمع من الفساد 

 . مونة مألفتنة عند المحارم وذلك ألن ا إبداء الزينة  -

 

بواب الفتنة فقود جواء التحوذير لهوا مون محاولوة وبما أن المرأة باب من أـ  42

 0كي يسمع الخلخالفتنة الرجال ولو كان ذلك بضرب الِرجل 

 

                                               

6-5( الم منون 1)
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فواد أوعلى جميع الموؤمنين لى اآليات بوجوب التوبة تعاتبارك وختم هللا  -43

 .  أن بها فالح لهم

 

د أن ج وذلوك بعوود األمور بغووض البصور يفيووـو لموا أموور هللا تعوالى بحفووظ الفور 44

ال بمراعوواة حووق األول لووذا كووان الترتيووب بتقووديم بينهمووا تووالزم ومووا يحفووظ هووذا إ

 غض البصر على حفظ الفرج . 

 

لنسووبة للنسوواء مشوواركة للرجووال كمووا أموورت ـ جوواء األموور بغووض البصوور با 45

 يضووربن لى بووذلك لمووا قووال ) وال تعووابوول بووالل هللا بالسووتر وعوودم إبووداء الزينووة

 ر األهم ثم ما دونوه بالنسوبة لزينوةبأرجلهن ( وقد جاء الترتيب الرباني في ذك

 المرأة وهذا من أهم الوسائل التي تحول دون الوقوع في المحذور . 

 

ي أن المورأة كلهووا لموة ) وال يبوودين زينوتهن ( مموا يووحـ كورر هللا تعوالى ك 46

 ات . عورة لذا لما خرجت عن أمر هللا حلت بها النكب

 

وته آيات غض البصر ـ من أعظم الدروس التربوية لاسرة المسلمة ما ح 47

كمووا اسووتثنى هللا تبووارك موون وجوووب صوويانة الموورأة لزينتهووا الخفيووة والظوواهرة 

لحاجووة األهوول واإلخوووان  عيووةاالجتماوتعوالى األقووارب وذلووك موون بوواب الوروابط 

ترط أمن شايضا محدودة وألخواتهم وقريباتهم كما أن إظهار الزينة لاقرباء أ

يبووودو غالبوووا مووون النحووور والوووذراعين ا ال موووأموووامهم إ المووورأةالفتنوووة فوووال تظهووور 

 والقدمين . 

 

ة بوأن زوجهوا يشوعر المورأ االسوتثناءابتداء إظهار الزينة للزوج بعود ـ في  45

النساء هوداهن هللا حيوث خالفا لما عليه كثير من  هو أحق من تظهر له الزينة

في حق الزوج الذي بذل  ذا همت بالخروج من المنزل وهذا جفاءال إال تتزين إ

 ال بقايا زينة األفراح . ماله وجهده لهذه الزوجة ومايرى منها إ

 

ميوزهم طفوال وذلوك بعود تة وصيانتها من تحجب المرأة من األرشاد األمـ إ 49

ن مو عظومللنساء وال يعتد ذلك ببلوغه حيث أن من األطفال من يصف المورأة أ

وقود جوواءت السونة بووذلك كموا فووي الرجوال لووذا لوزم الموورأة التحجوب منووه  وصوف

ألخوي أم سولمةَ عبوِد هللا بون أبوي أميوةَ: إن فَوتح هللاُ لكوم الفتوى الوذي قوال  حديث
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الطائَف غداً أُدلَُّك على ابنِة َغيالَن، فإِنها تُْقبُل بأربعٍ وتُدبُر بثمان. فقوال النبويُّ 

 م: ال يَْدُخلَنَّ ٰهذا عليك.»
(1)

. 

 

) التخريوب ( جاءت آيات هذه السورة شووكة فوي حلووق دعواة التحريور   ـ 50

مثقوووال ذرة موون إيموووان إلوووى وجوووب حفوووظ المووورأة  ومنبهووة كووول مووون فووي قلبوووه

 وصيانتها من التعري والتهتك ولزوم الحجاب والحشمة .

 

 ـ ختمت آية الحجاب بوصيتين :ـ  51

 ( عدم الضرب باألرجل . 1

 بة . ( األمر بالتو2

في الفتنة كما أن باب  جوب المحافظة على نفسها من الوقوعتذكيرا للمرأة بو

 التوبة مازال مفتوحا. 

 

ؤمن ـ في أمر هللا تعالى لجميع المؤمنين بالتوبة تنبيه على أنه ال يخلو مو 52

 .فوجب التوبة من ذلك بداء الزينةوإالبصر  طالقمن بعض الذنوب التي هي إ
 

لزم النواس بتطبيوق هوذه الضومانات سيق أن الشرع الحنيف أما ـ نالحظ م 53

 للحيلولة دون الوقوع بالفاحشة . 

نساء ومنع البغاء وغض الجميع مون أبصوارهم فإذا تزوج الشباب وتحجبت ال

باب الفتنوة انتشورت العفوة وسواد سوواختفت إشاعة الرذيلة وبعد الكل عن كل أ

 من . األ

 وسالمة المجتمع من كل آفة وبالء . هذا يعلم حرص الشريعة على أمن بو

 

ه مون تنياظ على طهارة المجتموع وصوـ ثم جاء مسلك تربوي رباني للحفا 54

 . وإعانتهمدناس وذلك بمشروعية تزويج الشباب األرجاس واأل

 

هللا تعالى العباد بربهم جول فوي عواله  يعلقـ في مشروعية تزويج الشباب  55

( وفي هذا تهذيب المجتموع لتقووى هللا  فضله يكونوا فقراء يغنهم هللا من ) إن

 العلن ومراقبته في السر و

علوق ذلوك ) حتوى يغونهم هللا الزواج شرع له الصوبر و مؤنةكما أن من لم يجد 

 ( . من فضله
                                               

418ص 11البخاري كتاب النكاح ج( 1)
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راد هللا تعالى تهذيب البشورية وتعلقهوم بوربهم جول فوي عواله وذلوك مموا ـ أ 56

آليوات تقطوع أن الورزاق هوو ءت افجاد العامة أن الزواج مجلبة للفقر فشي عن

 ) وهللا واسع عليم ( . أن يختم اآلية بقولهناسب لى فتعاتبارك وهللا 

 

وذلك  في عمله بل جعله معلقا قلبه بربه هللا تعالى اإلنسان لنفسهلم يكل  -57

  0القادر بربه ويستعف المعدوم رجاء فضل ربهن يستعين أ

 

 حود ولوو كوان عبوداوب اإلحسوان لكول أالموؤمنين علوى وجو لىـ نبه هللا تعوا 55

 .  والمتفضل لى وهو الرزاقن المال هو مال هللا تعارقيقا وأ

 

اب بسوب طلب الرزق من مضانه والبعد عن ألى وجولى إـ كما نبه هللا تعا 59

 . وعدم إكراه من هم تحت أيدينا لنتوصل بهم إلى المال الحرامالرزق المحرم 

 

المغلوب علوى أموره أن هللا تعوالى كي تشعر العبد ـ جاءت رحمة هللا تعالى  60

 نه ) غفور رحيم ( . مطلع وعالم بالخفايا وأ

 
( ساع اإلعذار مش هللا تبارك وتعالى لعبادض فقال تعالى 16)فس ا ية -43
وا مش قبلكم   )  َ ولقد أنزلنا اليكم آيات مبيِّنات   ومثالآ مش الذيش خل 

أنزل الينا اذا القرآش في  أدلة أن  عالى هللا تهنا بيش ف (وموع ة للمتقيش
وقّص علينا ما   ينبفس أش نعمل    فنرضي  سبحان وبراايش واضحة لما 

 حدث لألمم السابقة حيش عصت أمر ربها وكّذبت رسل  الكرام .
  فمش أطاا سوزي خيراآ   ومش عصى عوقب بشر أعمال  . 

لقد أنزلنا  ( )64)س ا يةونسدض مكرراآ بدسلوب قرآنس فريد فس قول  تعالى ف
نات   وهللا حيش أخبرنا سبحان   ( يهدي مش يشاع الى صراط مستقيمآيات مبيِّ

 عش بعض صور ع مت  فس سميل صنع  .
والالم الموط ة للقسم ألش  وعلى اذا ساعت ا ية األولى مسبوقة بالواو

او ا يات التس سبقتها كانت حصراآ بالمنمنيش وما عليهم أش يفعلوض اذ 
 تشريا لهم . 

نور هللا تعالى وبديا صنع    ودعوة لإليماش ب  لموضحة فهس الثانية  أما
 وأش الهدى ادى هللا .  ن سبحا
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ن يغوورس فووي نفوووس لى هووذه األحكووام واآلداب أراد ألمووا بووين هللا تعوواـ  62

يستعينوا بها على طاعته فجاءت اآليوات تحكوي نوور هللا المؤمنين عظمته كي 

 رض منور السموات واأله هو نتعالى وأ

 

المسواجد  تهذيب النفوس على احترام بيوت هللا وهيلـ وقد جاءت اآليات  63

 ها بذكره . وإحيائ

 

ارا بهممهوم  فوي المسواجد ) رجوال ( وذلوك إشوعـ جاء وصف من يوذكر هللا 64

ن ابوون كثيوور وخووتم هللا السووامية ونيوواتهم وعووزائمهم العاليووة كمووا جوواء ذلووك عوو

لى تلك الصفة الحميدة في هؤالء الرجال ) ال تلهيهم تجوارة شارة إالسورة باإل

تتقلووب فيووه يخووافون يوموواً  وإقووام الصووالة وإيتوواء الزكوواةوال بيووع عوون ذكوور هللا 

 ( القلوب واألبصار

فما أجمل أال يشغلنا شي عن ذكر هللا وأن تكون مخافة هللا نصوب أعيننوا دوموا 

 بدا . وأ

 

ن ما رة وأكر بأحوال الكفحوال المؤمنين ناسب أن يذـ لما ذكر هللا تعالى أ 65

يعملون من حسن ال ينفعهم مثل عباد هللا المؤمنين بل مثله بالسراب والجامع 

 في ذلك عدم النفع والفائدة . 

حلوويفهم فووي الوودنيا واآلخوورة وذلووك المووؤمنين بووأن الفوووز  شووحذ لهمووموفوي هووذا 

 .  امتثلوا أمر هللا وبعدوا عن غضبه نهمأل

 

تبين عظمة هللا تعالى وكبريائه فوي الكوون وذلوك ـ بعد ذلك ترادفت اآليات  66

 يمان المؤمنين ورسوخا في عقيدتهم . تقوية إل

 

بيان عظموت هللا تعوالى وذلوك بتسوبيح كول شويء لوه تبوارك وتعوالى وأنوه  ـ 67

الملك القيوم على السموات واألرض ينزل ماءها ويقلب ليلها ونهارها ويخلق 

ويهدي من يشاء وهو على كل شيء قدير فسبحانه من إله ما أعظموه  دوابها

    0ومن إله ما أحكمه

 

ذكر صوفات الموؤمنين الووجلين ناسوب لما ذكر هللا تعالى صفة الكفار بعد  -65

ظهورون مواال يبطنوون وذلوك تنبيهوا ن يذكر صفة ثالثة وهم المنافقون الذين يأ

 هل القرآن من مسلكهم وطريقتهم . أل
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رشوادا لهوم فوي فون التعامول لموا اآليوات بعودها تأديبوا للموؤمنين وإ ـ جاءت 69

(  وأطعنواجوابتهم فوريوة ) سومعنا ه أن تكوون إيدعون إلوى التحواكم هلل ورسوول

 .  في الدارين ليكون لهم الفالح

 

طلوب مون لوى هللا وهوو أن هللا ماي( يقرر هللا مبدأ للدعاة إ 54)  ةاآليـ في  70

 ) إال البالغ المبين ( .  ر على نهجهرسوله وال من سا

 

المؤمنين الذين آمنوا  وعد من هللا تبارك وتعالى لعباده ( 55ـ في اآلية )  71

ن يمكون لهوم ويهووبهم لحات أن يجعلهوم خلفواء فووي االرض وأبوه وعملووا الصووا

 األمن وذلك شريطة عدم شركهم بربهم جل في عاله . 

 

مة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ( أن إقا 56ـ كما رسخت اآلية )  72

  . مما توجب الرحمة 

 

ـ كما قررت اآلية بعدها قدرة هللا تعالى على كل الجاحدين ولكن حكمة هللا  73

 .   ية تسلية للنبي قتضت إمهالهم وهذه اآلا

 

ـ وقبل نهاية السورة جواء توجيوه آخور فوي آداب البيووت ولكون هنوا األدب  74

 بيت الواحد حيث شملت اآليات : هل الالخاص بأ

 ثالثة . الوقات األذن على المماليك ومن لم يبلل الحلم في ( وجوب اإل1

 طفال الحلم يكون حكمهم حكم الرجال . ( عند بلوغ األ2

 

ك عند بلوغ المرأة سون الكبور كموا ـ هنا استثناء للنساء بعدم الحجاب وذل 75

  لى أن الحجاب أولى لهن .أرشدت اآليات إ

 

أن المورأة التوي يأسوت هن بول ـ في آية ) القواعد ( تنبيه للمؤمنات وتذكير 76

يحورم عليهوا الكشوف إذا كانوت  نوهاز لهوا عودم الحجواب إال أن جومن الرجوال وإ

 فكيف بمن هي أصغر منها وفتنتها أعظم .  بزينة

 

وهوي أنوه ال فورق بوين  آليوات بعودها بوأدب جوم وتربيوة أخورىـ كموا جواء ا 77

}يَوا نين ال ظاهرا وال باطنا بل أن العبرة هي بقوله في سوورة الحجورات المؤم
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ون َذَكوٍر َوأُنثَوى َوَجَعْلنَواُكْم ُشوعُوباً َوقَبَائِوَل لِتََعواَرفُوا إِنَّ  أَيَُّها النَّواُس إِنَّوا َخلَْقنَواُكم مِّ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر { ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
(1)

 

 

األسورية حيوث جعلوت  االجتماعيوةفي النفوس الروابط اآليات  ـ كما تزرع 75

البيوت الواحود ورفوع الجنواح وهوو خووال كبيت اإلخوة واألخوات واألعموام واأل

 كل فيه . اإلثم من األ

 

 و منفردين وأن ذلك ال حرج فيه أبدا . ـ بيان جواز األكل جميعا أ 79

 

هل لما ذكر الصداقة وجعلتها في منزلة األو ـ كما قررت اآليات مبدأ الخلة 50

 مع االقرباء . 

 

 توثياقحارص علاى ال فس اذض السورة الكريمة ستماعيةالامش الدروهللا  ـ 51
بالزياارة على التواصال بيانهم  الحث رية بيش األال واألقارب   والعالقة األس
 والتعار  

 
ع واألبناااع ا بااااألااال )حااث علااى زيااارة بيااوت (ال43)فااس ا يااة نسااد ناااوا 

  و  (واإلخوة واألخوات واألعمام والعمات   واألخاوال والخااالت واألصادقاع
 0ام دوش حرج تناول الطعام عند

ش األكاال يزياال الكلفاااة باايش األاااال حياااث أدوش وياارض فاااس ا يااة األكاال  وذكاار
ويقارب  فااام والتماازج واأللفاةسساور الت واألصحاب أكثر مش ويرض   ويبنس

 ذكر األام فاألقل أاميةكما ساعت ا ية ب  يزاوسها القلوب والنفوهللا و
 

ه مشروعية السالم عند ) دخول (  البيوت ووصفتكما نبهت اآليات إلى   -52

 ) مباركة طيبة (  بصفة

 

ية بصفة عباد هللا المؤمنين وفن تعاملهم مع ( جاءت اآل 62في اآلية ) ـ  52

   رسول هللا

 

 

                                               

13( القجرات 1)
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 اليخرج إال بشرطين: لمستأذناأرشدت اآلية على أن ـ  53

 

 أن يكون لحاجة كما في اآلية -1

 أن يأذن له اإلمام بذلك -2

 

تعالى العباد لفن التعامل مع الرسوول تبارك وـ في ختام السورة يرشد هللا  54

ا بوأن تحول بوالمرء الفتنوة فوي الودني مغبوة مخالفوة أمورهويحذر مون   الكريم 

 ليم في االخرة . والعذاب األ

 

باايش الحاااكم والمحكااوم وكياا  يكااوش التعاماال العالقااة األساااليب    مااشـ  55
 بينهما

 ام المحكوموش  وأصحاب  الكرام او الحاكم  فالرسول 
فقد ساعت اذ السورة تبيش بعضا مش العالقة كس توساب علاى المحكاوميش 

   السما والطاعة للحاكم السيما اذا كاش رسول هللا
ات القذ  وكي  استقبلها الصحب الكريم بداية تتضح العالقة عند نزول آي

وااام يحملااوش فااس سااوارحهم الفياارة الشااديدة فكياا  لهاام أش ياادتوا بدربعااة 
 0شهود أو يسكتوا

 حتى نزلت عليهم آيات اللعاش كنوا مش التخفي  عنهم ولم لسراحهم
وكذلك ماساعت ب  ا يات وبياش كيفية الخروج مش عناد القا اد واشاترط اذنا  

  0واال فعليهم البقاع سمعاآ وطاعة ةبذلك ما الضرور
انما المنمنوش الذيش آمناوا واإلذش والمنا مش القا د مبنس على تفهم الوضا )

باهلل ورسول    واذا كانوا مع  على أمر ساما لم يذابوا حتى يساتدذنوض   اش 
الذيش يستدذنونك أول ك الذيش ينمنوش باهلل ورساول    فاإذا اساتدذنوك لابعض 

 (لهم هللا   اش هللا وفور رحيم لمش ش ت منهم واستففر فدذششدنهم 
كما نبهت ا يات مفبة مش يتسالل لاواذا بادوش اذش ماش الحااكم وأشاعرت       

قد يعلم هللا الاذيش يتساللوش مانكم لاواذاآ   فليحاذر باطالا هللا عل كل مايحدث )
  (أليمالذيش يخالفوش عش أمرام أش تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 

نبهت الى ضرورة فش التاددب ماا القا اد فاس مناداتا  وأش يتمياز عاش كما      
 .  (ال تسعلااااااوا دعاااااااع الرسااااااول بياااااانكم كاااااادعاع بعضااااااكم بعضاااااااآ البقيااااااة )

ثاام ماادا الااذيش يخااااطبوش الرسااول الكااريم بااددب ساااّم ولطاا  زا ااد وصاااوت 
اش الذيش يفضوش أصواتهم عند )  ووعدام بالففراش واألسر الع يم  منخفض

 (لهم مففرة وأسر ع يم  متحش هللا قلوبهم للتقوى أول ك الذيش ارسول هللا 
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 حتاارامواالقيااادة واألماة قا مااة علاى الحااب اش العالقاة فااس اإلساالم باايش ال     
والعط  والود   لايهللا فيهاا طفيااش الحااكم علاى الرعياة   وال اساتبداد و لام 

ونهباا  ! وتعااالأ علااى العباااد   ولاايهللا فيهااا ذل المااواطش والخساا  باا  وساالب  
 وبمثل اذض الحياة تقوى لحمة األمة ويعلو شدنها وتسمو مكانتها .

 

مالوك  في آخر آية يذكر هللا تعالى النفوس بعظمتوه سوبحانه وتعوالى وأنوه -56

ليه عندها وذكرهم بالرجوع إ ءشيرض كما أن علمه أحاط بكل السموات واأل

ربه جل في  على مراقبةا بالدنيا فكان لزاما أن يتربى المسلم ينبئهم بما عملو

 عاله بالسر والعلن .
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 ا ــــــيــــــوصـــــتــــال

 

حوت  ااذض الساورة الكريماة ماش دروهللا  وبعد أش تمتعنا بشسع مما         
 0تربوية وآيات علمية وعسا ب الهية

بقااس أش نتااذاكر بالتوصاايات والتااس نوصااس بهااا بعضاانا الاابعض كااس        
 0لنا فس دنيانا وأخرانا يكوش مامضى بحق في  فا دة

 
 -وعلنس ألخص ذلك بالنقاط التالية:        

 
أول اذض التوصيات أش نهتم بكتاب هللا عز وسل كل  علما وعمال  -3

 0وتطبيقا مش أسل أش نكوش قرآنا يمشس على األرض
أش نهذب أنفسنا على ماحوت  اذض السورة والعمل بصادق وساد   -1

 0س أعيننا أو كبرعلى مراعاة حقوق الفير مهما صفر ف

حف  سوارحنا وأباداننا عماا حرما  هللا تعاالى كاس تكاوش شااادة   -1
لنا يوم القيامة على ماعملنا فاس دنياناا فنساعد وتساعد ااس معناا 

 0 -بإذش هللا -يوم لقاع هللا تعالى فس السناش 

ألسانة المعتاديش  ق ا ل والصحب الكرام مما يالك علىحف  حق  -6
 0وأش مش تكلم بذلك فهو مش ال الميشمش بث الشب  أو األقاويل 

معرفة اإلنساش حقوق نفس  فاس بيتا  ومعرفاة حقاوق ا خاريش   -9
 0وكيفية التعامل ما ا خر وفقا لما ساع فس الكتاب والسنة

تربيااة الاان ع علااى المبااادي السليلااة فااس فااش التعاماال ومعرفااة   -4
 0حقوق الفير والعمل على تربيت  بالقدوة الحسنة

ش مااايراض فااس اااذض الاادنيا مااش عسا ااب الصاانا أش يااربط اإلنسااا  -1
ْلاق  بالخالق سل فس عالض  اْش خ  اُر م  اأْل ْرض  أ ْكب  ات  و  او  ام  ْلُق الس  تل خ 

ْعل ُموش  { اهللا  ال  ي  ر  الن  ش  أ ْكث  ل ك  اهللا  و  الن 
(3)

 

استشااعار رحمااة هللا تعااالى وحلماا  بااالخلق واااو الااذي بياادض كاال  -1
  وبرحمتا  وحلما  أمهلهام شسع وقادر على الخلق أسمعايش لكنا

 0لكن  لش يهملهم

فاس ااذض الساورة وويراااا  -ااذض األحكاام والتوسيهاات الربانيااة   -5
التزيادنا اال ثباتاا بادش المستماا اإلساالمس ااو  -مش ساور القارآش

                                               

57( غافر1) 
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مش أن   المستمعات لذا فالواساب التواصاس فيماا بينناا للقضااع 
 0على مايكدر صفو المستما

د عش خطوات الشيطاش فهو لنا أش نعمل سااديش على البع -30
بالمرصااد وكاال باااب شار فهااو مااش قبلا  فالواسااب اوااالق أبااواب 
الشااار كلهاااا والتمسااااك بماااا فاااس اااااذا الكتااااب المسياااد والساااانة 

 0المطهرة

وسوب صيانة المرأة نفسها وعادم التبارج أو أش يصاونها  -33
 0وليها فهس باب شر وسبب كل االك

اعاانتهم عفا  الشاباب وحاثهم علاى ذلاك واالحرص على  -31
كااس تسااتقيم حياااتهم فهاام لبنااة المستمااا وفسااادام ايااذاش بالشاار 

 0المستطير

 ئماا يساالمحاف ة على بيوت هللا تعالى وصيانتها مش كل  -31
 0اليها واحيا ها بالذكر والعبادة وعمارتها حسيا

ر مش أعمال الكفرة والمنافقيش والبعاد عاش صافاتهم يالتحذ -36
 0والبحث عش صفات عباد هللا المخلصيش

سوب طاعة هللا تعالى فس كال شانش الحيااة وخشايت  فاس و -39
 0السر والعلش

وأنهااا مااش شاارا هللا  وسااوب التدسااس بساانة المصااطفى  -34
ا المنزل  ل ْي   م  ا ع  م  ل وا ف إ ن  و  ُسول  ف إ ش ت  يُعوا الر  أ ط    و 

يُعوا هللا  تقُلْ أ ط 
هْ  يُعوضُ ت  ا ش ُتط  ْلُتْم و  ا ُحمِّ ل ْيُكم م  ع  ل  و  ُساول  ا ال  ُحمِّ ل ى الر  ا ع  م  ُدوا و  ت 

ُ  اْلُمب يُش { ال  اْلب 
(3)

 

أش اإليمااااش والعمااال الصاااالح ماااش صاااالة وزكااااة وطاعاااة  -31
للرسول الكريم مش أساباب التمكايش فاس األرض فالواساب امتثاال 

 0أمر هللا تعالى بذلك مش أسل أش نكوش سادة األمم وزعما ها

  فإن  فس قبضة هللا اليقنط اإلنساش مش علو الباطل وقوت   -31
اااهللا  تعاالى وتحات مشاي ت  والعبارة ليساات باالكثرة  اُر الن  اا أ ْكث  م  تو 

ن يش  { ْصت  ب ُمْنم  ر  ل ْو ح  و 
(1)

 

وسوب الشد مش األواصر األسرية وصالة األرحاام والعمال  -35
 0ةنعلى أش تكوش األسر أسرة واحدة على الكتاب والس

                                               

54النور ( 1) 

113يوسف  (1)
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ياوم القيامااة التاذكير باادش مرساا الناااهللا أسمعايش هلل تعااالى  -10
وأن  مسازيهم فمش أحسش فل  ومش أساع فعلى نفس  وربناا سال 

سااب أش فااس عااالض مطلااا علينااا وعااالم ب واارنااا وساارا رنا فالوا
 استشعار مراقبة هللا للعبادنرس  فس قلوبنا ومش نربي  
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