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A
 

وأشمدد أن    ،عل م اإلنسان ما لم يعلمم ،الحمد هلل رب ِّ العالمين الذي علَّم بالقلم 
 وأزكم  ،إله إ  هللا وحمد    شمك ل لمه، وأشمدد أن محممداه عرمد  ورخمرله، ريمك الرك م 

 .. .صحابه أجمعينات رب ِّ  وخالمه عليه وعل  آله وأالبشك  ، صلر 
 :وبعد

دماه للبشمك   فم  كم  فقد نز   ل القكآن الكك م حافاله بأخم  وأنرم  وأعممم امكاو مرجَّ
 ،عنممه ان ممك مممن  وانحممك  ،ضمم َّ مممن حما  عنممه ،ومنداجمماه ير ممماه رال مماه  ،األزممان
الطك م  القمر م، وممن فقمد خملل  من اهتدى بدديه ،  ري ِّكة من السلرك القر مفدر جمل

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ...  چ:()ابتغمم  ريمممك  فقممد رمممرى وصمممد  هللا 

 ی ی     ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ

    پ پ پٻ ٻ ٻ           ٻ ٱ  مب  خب            حب  جب   يئ ىئ      مئ حئ جئ

 .(1)" چ ڀ پ
 ،ويد أرخم  القمكآن الكمك م منماهص راصم  بتكبيم  وبنمام المستمم  اإلخمالم  ،هذا 

العقممم  البشمممكي، وهممم  اكبيممم  ربانيممم  اتبمممامل بسانردممما كممم  النمك مممات التممم  أاممم  بدممما 
 وهمممر ممممندص شمممام  ،والممممندص القكآنممم  دتحمممكك  ارممم  إممممار لابممم  يممما م علممم  الترحيمممد

                                                             

 .(126 – 123) :( خررة مه آي 1)
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والشمممرل ممما هممر إ  ممماب  مممن اإلعسمماز اإللدمم  بمةامرتممه الكينرنمم  اإلنسمماني  ب مم  
 (1).()جرانردا وحاجاادا وااساهاادا ومك  ذلل هر جد  واحدة هر الةال  

لدنيا واآلركة، ومن فيض همذا البحمك الزارمك والقكآن بدذا الشمرل يحق  ريكي ا 
الملمممم م بالمعممممان  والآلبمممما   واآل اب والةلمممم  القممممر م والتكبيمممم  ال ممممالح  فقممممد ويممممم  
 ،ارتيمماري علمم  إحممدى خممرر القممكآن التمم  اجعنمم  بدممذا السانممر أ  وهمم  خممررة التحممك م

  :فسام البحث بدذا العنران
 

 –" يبيري النتتنرا االسر م مقاصد سورة التحريم  أسسرالها ا النتعو ري تر   " 
 .- دراسي موضوعيي

  :أ ايز سهني هذه الدراسي فينا يأ   
أن خممررة التحمممك م اكخممم جملممم  مممن المعمممان  واألخممالير المتنرعممم  فمم  اكبيممم   -أ 

وإن  ،()در خممممملرك المسممممملم وارميمممممد صممممملته بةالقمممممه ذالمستمممممم  اإلخمممممالم ، وادممممم
ى حاجم  همذ  المستمم  إلم  الكجمر  المتأم  ف  واي  المستم  المسلم اآلن ليدرك مد

ن رآلممم  إلصمممالا وايعنممما المعاصمممك راصممم  بعمممد أإلممم  المممل اللممميم والمعمممان  السمممامي  
 القر م. الكثيك منا عن هذا المندص

أن هذ  السررة احددداه اشكف  بأن احدل  عن أمدك بيم  وأزكم  أخمكة ن  -ب 
آلح  مممن فمم ن هممذ  السممررة اعممكه فمم  صممدرها صمم ()أ  وهممر بيمم  وأخممكة محمممد 
وصممررة مممن ا نآلعمما ت وا خممتسابات اإلنسمماني  بممين  ()الحيمماة الريتيمم  لكخممرل هللا 
 ()وانع ما  همذ  ا نآلعما ت وا خمتسابات فم  حياامه  ،بعض نسا ه وبيندن وبينه

لمم فمم  الترجيدمات العامم  للمم  علم  ضمرم ممما  ،وفم  حيماة السماعم  المسملم  كمذلل

                                                             

 هم.1423 ار أشريليا  –ط الك اه  (21)خالمي  أ/ أحمد الحمد ص التكبي  اإل :( أنمك1)
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فليممم  األمممم  اإلخمممالمي   (1).()أزواجمممه  وبمممين ()ويممم  فممم  بيمممرت رخمممرل هللا 
 ،واتأخمممم  بمممه فمممم  حسمممن اكبيتممممه ()اآلن اقمممل علممم  الحيمممماة الريتيممم  لسمممميد الةلممم  

 .()أمدات المؤمنين  –ومعاملته ألزواجه 
ردمممم  القمممكآن الكمممك م والسمممن   :المرضمممر  اأيبممماه ممممن أخمممباب ارتيممماري لدمممذ -ج 

إنآلمممما  ويممممتدم فمممم   راخممممتدما  فمممممن أعمممممم الممممنعم علمممم  البمممماحثين أن هممممداهم هللا إلمممم 
 ...واأملدما وبيان ما فيدما من الةيك وما دنطر ان عليه من العزة والقرة واليقم 

مقدمرري أ ن هررد أ   رري م ا رر   :ويممد جممامت رطمم  البحممث علمم  النحممر التممال  
 .أخا ني

 :التن هرردرطمم  البحممث وأممما  –فتحتممري علمم  أهميمم  المرضممر   :النقدمرري فأممما 
 الرار ة ف  عنران البحث.  بالم طلحات  فالتعك فيحترى عل  

أخمممباب نمممزول خمممررة ) بالسرررورة أم رررن  التعررري  :بعنمممران الن حررر  ا أ وأمممما  
مناخمب  خمررة التحمك م  –أخممام السمررة وم مان وزممان نزولدما وعمد  آياادما  –التحك م 
 .(المرضرعات الت  احدل  عندا السررة الكك م  –لما يرلدا 
  :ام بعنرانج الن ح  الثان وأما  
 ."النقاصد أا هدا  الت   يم  السورة إلى  حقيق ا" 
سسررالها السررورة النتعو ري ترر   يبيرري النتتنررا " :فعنرانمه الن حرر  الثالرر وأمما  

  :و تبمن رمس  مطالر –" االس م 
فمم  مرضمم  العتمماب وألممك  فمم   ()أخمملرب النممدام بممالنررة لنريممه  :النطلررا ا أ  

 .اكبي  المستم  اإلخالم 
 أخلرب الحرار وألك  ف  اكبي  المستم  اإلخالم . :النطلا الثان  
 أخلرب الدعام وألك  ف  اكبي  المستم  اإلخالم . :النطلا الثال  

                                                             

 .هم1412 .ط  ار الشكو   (3610)ص  6( ف  ظالل القكآن الكك م للشيخ خيد يطر مص 1)
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 أخلرب التكرير والتكهير وألك  ف  اكبي  المستم  اإلخالم . :النطلا اليابا 
 إلخالم .أخلرب ضكب األمثال وألك  ف  اكبي  المستم  ا :النطلا الخامس 
  :الخا ني 
ويممد حكصمم  يممدر  ،أهممم المكاجمم  والم مما ر –واتبمممن لمممكة البحممث ونتا سممه  

وارريمم  جممر ة  ،جدممدي علمم  إعطممام كمم  جز يمم  فمم  هممذا البحممث حقدمما فمم  الدراخمم 
 التنميم وحسن التعريك.

وحمممد  فممم  كممم  صمممراب ابممممنه همممذا البحمممث، أمممما الق مممرر  ()والآلبممم  هلل  
 وحد  ولكتابه الكك م. ()له  فينسر إل َّ وحدي والكمال

 
 
 
 دكتور

 أمين حسن رجب عبد الغني
األستاذ املساعد بقسم التفسري وعلوم 

كلية أصول الدين  - القرآن الكريم

 والدعوة باملنوفية
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e 
 

  :التعيمف بالنصطلحات الواردة ت   عوان ال ح  
التممم  يسمممدر بنممما يرممم  الةمممره فممم  بيمممان مقاصمممد خمممررة التحمممك م وبيمممان أهمممدافدا  

اكممم  إلمم  احليقدمما أن نلقمم  البممرم علمم  بعممض الم ممطلحات التمم  همم  مممن اتممم  
  :البحث وه 

 مآلدرم المقاصد لغ  واصطالحاه  :سألا  
 والمكا  بالمقاصد القكآني . 
 المكا  باألخالير بارت ار. : انياا  
 مآلدرم التكبي  ب يساز. : الثاا  
 المكا  بالمستم  اإلخالم . :رابعاا  

 

   :تعريف املقاصد لغة :أواًل 

  :متعد ة مندا َد " ف  اللسان العكب  و كا  بدا معان  اطل  ما ة " َيَ   
  ...جت يب ىب چ :ومنممه يرلممه اعممال  ،(1)الترخممو وا عتممدال واخممتقام  الطك مم 

 ڦ ڦ ...چ :ويممممال اعممممال  (3)أي ارخمممو فيممممه بممممين الممممدبير واإلخممممكا . (2)چ  حج

عتدلممممممم  فليسممممممم  راليممممممم  و  ، أي ممممممممن أهممممممم  الكتممممممماب أمممممممم  م(4)چ ڃ... ڄڦ
                                                             

 –ط  ار احيمام التمكاو العكبمم   (179/  11)لسمان العمكب  بمن منممرر مما ة يَ مَد  :( انممك1)
 هم.1408بيكوت ط أول  

 .19 :( خررة لقمان آي 2)
ط  ار الكتمر العلميم  بيمكوت ط  (424/  3)معالم التنز م   :( انمك اآلسيك البغرى المسم  بم3)

 هم.1414أول  

 .66 :رة الما دة آي ( خر 4)
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و قال مك   ياصد خد  مستليم وخمآلك ياصمد خمد  يك مر وفم  التنز م   ،(1).مق كة
شمما ،  أي ريممك (2).چ  چ... ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ       ٿ ٿ چالعز ممز 
ممممعك، والق مممميدة ممممما امممممَّ َشممممط ك :والَق مممميدج  مممم ج العمممممم إذا ركجمممم   :أبنيتممممه مممممن الش ِّ مجةَّ

 (3)انكسك ن آلين. يانقَ َد الكمح أوركج  و  وانق دت أي انآل ل  من مرضعدا
  (4)والق د ضد اإلفكاط، ومراصل  الشاعك عم  الق ا د. 
 :ي مد  وألرتمه أو العمدل فيمه وممن معمان واكتنمز  ،وأا  إليمه هج وأمَّ  الش موي د  

مممرا المممل السدممم  واعتممممدوها  :ا عتمممما  واأَلمق اقمممرل يَ مممَد الحسممماج الريممم  الحمممكام إذا أمق
 (5)."وإنما يي  ذلل ألنه لم يجحد عنه (:هم395)يقرل ابن فار  ت 

فممم  ا خمممتعمال  (َيَ مممدَ )وملةممك كمممالم اللغمممر ين بنمممام علممم  مممما اقمممدم أن مممما ة  
العكب  ادل عل  معان مشمتكك  ومتعمد ة إ  أن الغالمر عنمد إماليدما ان مكافدا إلم  
  العزم علم  الشم م والترجمه نحمر  علم  اعتمدال كمان أو جمرر همذا أصمله فم  الحليقم
 وإن كان يةتك ف  بعض المراض  بق د ا ختقام   ون المي  كما بينا خالآلاه.

                                                             

 .(424/  3)( اآلسيك البغرى 1)
 .42( خررة الترب  آي  2)

احقيمممم   . عرممممد الحميممممد  (392/  3)( انمممممك ك كتمممماب العممممين للةليمممم  بممممن أحمممممد الآلكاهيممممدي 3)
 م.2003الدنداوي. ط  ار الكتر العلمي  بيكوت ط أول  

ر العلميمم  بيممكوت ط أولممم  ( ط  ار الكتممم1/454)القممامر  المحممميو للآليممكوز أبمما ي  :( أنمممك4)
 م.1999

    بيممممكوت  –ط  ار الكآلممممك للطباعمممم  والنشممممك  (891)( معسمممم مقممممادي  اللغمممم   بممممن فمممار  ص 5)
 م.1998خن   2ط 
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   :تعريف املقاصد اصطالحًا 

والتم  هم  جمزم ممن  ،إن الرير  عل  مقاصد الشك ع  ومعكف  عللدا وأح امدا 
المقاصممد القكآنيمم  يسعمم  المممنآل  اطمممان بمباشممكة اليقمممين وا ختب ممار بعيممداه عمممن أي 

المق مممد ممممن رلممم  اإلنسمممان فقمممال  ()لعلممميم الةريمممك، فرمممين م مممدرها األن  ،ظمممن
وبممممما أن الةبمممما ة يا ممممم   ،(1)چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چ :اعممممال 

    ري سسسرا عل  وجر  اإلنسان وبقا ه حيًّما، وبالتمال  فالمقاصمد القكآنيم  انقسمم إلم  
ان ويسمم متعلم  بم م ،ويسم متعل  بمن خيرحد هللا و عرد  ،يسم متعل  باهلل وارحيد 

اإلنسممان المقاصممد اتحقمم  لممدى   حيااممه وممما يبمممن خممالمته ولكمم واخممتمكاراإلنسممان 
والعممم  السمما  بالعقيممدة ال ممحيح  لممي   ،ا لتممزام بشممعا ك اإلخممالم نالثاللمم    بممد ممم

و فكك مم  أو م ممالح ذاايمم  فحسممر أشممعاراه دجكفمم    ليةممدم أهممدفا خياخممي  وايت مما ي  
ان عمرماه فمال بمد ممن ارافم  وامكابو المقاصمد وإنما يا م عل  مسمرع  م الح اإلنس

البمممكور   والمتمثلممم  بحآلممم  المممددن   :بمممدرجاادا المممثالو بعبمممدا بمممبعض وهممم القكآنيممم  
والحاجيممات التمم  اكعمم  المقاصممد الةمسمم  ومممن  ،والمممال ،والعممكه ،والعقمم  ،والممنآل 

 (2)لم الم الح التحسيني  الت  اكم  البكور ات والحاجيات.
 

   :ريفات اصطالحية منهاوللمقاصد عدة تع 

بقرلممه همم  "المعممان   (1973)ممما ذكممك  الشمميخ / محمممد الطمماهك بممن عاشممرر ت  
والح ممم الملحرظمم  للشممار  فمم  جميمم  أحممرال التشممك   أو معممدمما بحيممث   اةممتك 
مالحمتدممما بمممالكرن فممم  نمممر  رممماص ممممن أح مممام الشمممك ع  فيمممدر  فممم  همممذا أوصممما  

                                                             

 .56 :( خررة الذار ات آي 1)
حسمممن عرمممد هللا  .أ ( راخممم  احليليممم )أهمممدا  ومقاصمممد مرضمممرعات خمممررة التربممم   :( نقممماله ممممن2)

امع  ا خالمي  بغزة اختكما ه للح مرل علم  الماجسمتيك بحث مقدم للس (39)الةطير ص 
  .هم1429 –م 2008خن  
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 يةلمر التشمك   عمن مالحمتدما و مدر  فم  ورادتدما العامم  والمعمان  التم    الشمك ع 
هممممذا أيبمممما معممممان  مممممن الح ممممم ليسمممم  ملحرظمممم  فمممم  خمممما ك أنممممرا  األح ممممام ولكندمممما 

 .(1)ملحرظ  ف  أنرا  كثيكة مندا"
الغاي  مندما واألخمكار التم  وضمعدا الشمار  عنمد  :أسه  النياد بنقاصد ال يمعي 

 .(2)ك  ح م من أح امدا"
وا صمطالحي  للمقاصمد الشمك ي  التم  هم  جمزم ومن رمالل التعك آلمات اللغر م   

  :من المقاصد القكآني  نستطي  أن نعك  المقاصد القكآني  بما دل 
بأندا النتا ص المق ر ة بعد احقي  األهدا  والغايات للح مام والمعمان  العامم   

وأندممما األخمممكار الكامنممم  المسمممتنبط  ممممن كممم  جز يممم  ممممن  ،والةاصممم  للممممندص القكآنممم 
ألهمممدا  والغايمممات واألح مممام التممم  انمممدرج ضممممن الكليمممات الةمسممم  والتممم  جز يمممات ا

خممما  علممم  جلمممر المنممماف  الدنير ممم  التممم  أخاخمممدا السمممعا ة والطمأنينممم  اعتممممد فممم  األ
و رم المآلاخممد القا ممم   ،ألركو مم  القا ممم  علمم  مكضمماة هللا اعممال  ورحمتممهوا ،واألمممان

ة مممن النممار وهممذا   ي ممرن و فمم  األضممكار مممن أجمم  النسمما .علمم  الممذنرب والمعاصمم 
 واجتناب نراهيه. ()أوامك  امتثالإ  بآلب  هللا اعال  والةبا ة النابع  من رالل 

 

   :املراد باألساليب بإجياز :ثانيًا 

 .(3)"الطك   والرجه والمذهر" :يعيَّ  ا سلوب لغيا بأنه 
المكبممم  سمممتةدمدا يالطمممك  التكبر ممم  التمم   :ن ررراأأ عرريَّ  ا سرررالها اصرررط  اا ب 
 .(1)المكبين التنشا  ال الح " لتنشا 

                                                             

 م.1998/  1ط /  (307 – 306)( مقاصد الشك ع  ا خالمي   بن عاشرر ص 1)

 –م تبم  الرحمدة العكبيم  والمدار الريبممام  (7)( مقاصمد الشمك ع  وم ارمدما لعمالل الآلاخمم  ص 2)
  .ت.

 .هم1414 ار صا ر ط  .بيكوت (471)( لسان العكب  بن منمرر 3)
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والمق ممممر  هنمممما باألخممممالير المتنرعمممم  التمممم  خمممملكتدا خممممررة التحممممك م فمممم  اكبيمممم   
مسمرع  الطمك  التكبر م  المرار ة فم  السمررة والتم  يم من ا خمتآلا ة  :المستم  المسلم

 مندا ف  انشا  المستم  المسلم واكبيته اكبي  صالح .
 

   :بية بإجيازمفهوم الرت :ثالثًا 

اعمد ت    ت كلمم  التكبيم  فم  يممرامي  اللغم  العكبيم  وانرعم  إ  أندما اشمميك  
فمم  معممدممما رالبممما إلممم  عمممدة أصمممرل لغر مم  يم مممن بممما مال  عليدممما احددمممد المعنممم  

  :خنسي سصو و م ن إجمالدا ف   ،اللغري للتكبي 
 ے ھ ھ چ :ربمما دكبممر بمعنمم  زا  ونممما ومنممه يرلممه اعممال  :ا صرر  ا أ  

 .(2) چ ې ۆ...ۇ ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ  ے
 أن اكرن بمعن  نشأ واكعك . :ا ص  الثان  
 أن اكرن بمعن  حآل  ورع . :ا ص  الثال  
بيممممم  القمممممرم أي ر أن اكمممممرن بمعنممممم  أصممممملح وأخممممم  ومنمممممه /  :ا صررررر  اليابرررررا 

 أخستدم...
الكخممممر  فمممم  العلممممم ومنممممه العممممالم الكبممممان  أي الكاخممممخ فمممم   :ا صرررر  الخررررامس 
 (3).."..علمال

                                                                                                                                                    

بت مك   (63)التكبيم  العلميم  وامدر   العلمرم أ/ السميد علم  محممد ص  :( راج  المسمأل  فم 1)
  . ت. .القاهكة . ار المسيكة

 .39 :( خررة الكوم آي 2)
          –خمممممالمي  المآلدرممممممات والتطريقمممممات أ.  / خمممممعيد إخمممممماعي  التكبيممممم  اإل :( انممممممك فممممم  ذلمممممل3)

 (27)م ص 2007 -همممم 1428الطبعممم  الثالثممم   .م تبممم  الكشمممد .محممممد بمممن محسمممر أ.  /
 بت ك .



 الدكتور / أمين حسن رجب عبد الغين

 - 12 - 

و تبمممح مممممما خممممر  أن التعك آلممممات اللغر مممم  لكلممممم  التكبيمممم  اممممدور حممممرل الكعايمممم   
 والمحافم  والسياخ  والعلم والتنمي  والز ا ة والنشأة والتكعك .

فقمد انرعم  اعك آلمات التكبيم  واعمد ت ولعم   السمرر  :أما التكبي  ف  ا صطالا 
سرانممر الدارلمم  احممم  جانممر مممن العلمم  فمم  ذلممل هممر اككيممز كمم  صمماحر اعك ممف 

فدممما علممم  أخممما  النممممر السسمممدي أو العقلممم  أو  المآلدمممرم العمممام للتكبيممم  فنسمممد ممممن عكَّ
وهناك من عك فدا عل  أخا  النتا ص المتريع  ممن العمليم  التكبر م ، وممندم  ،النآلس 

فدمما بكبطدمما بالآللسممآل  فيسممميدا فلسممآل  التكبيمم  ومممندم مممن دككممز علمم  التطممرر  مممن يعك 
 عل  أندا الآلكك التكبري. الآلككي فيعكفدا

"ه  انمي  الرظا ل السسمي  والعقليم  والةلليم   :فمن عكفدا باعتبار النمر يال 
 (1)حت  ارلغ كما لدا عن مك   التدر ر والتثليف".

نممر الكما ن البشمكي ممن رمالل الةرمكة  :أسما النقصود ب را  عرد  لنرال التيبيري 
بالنمر اكتسماب ررمكات جددمدة مت مل   و ق د ،الم تسب  من مرايل الحياة المتنرع 

ومكابط  ارابامما معينما لتكمرن نمطما راصما بشة مي  الآلمك  وارجدمه إلم  المز مد ممن 
 (2)النمر ليحق  بذلل أفب  اراف  بين الآلك  وبياته".

"المآلماهيم التم  دمكابو بعبمدا بمبعض فم   :و م من اعك آلدما بكبطدما بمالآلكك بأندما 
 ئ واللممميم التممم  أاممم  بدممما اإلخمممالم والتممم  اكخمممم إممممار فكمممكي واحمممد يسمممتند إلممم  المبممما

مممن اإلجممكامات والطكا مم  العمليمم  دممؤ ى انآليممذها إلمم  أن يسمملل الآلممك  خمملركا  ،عممد ا ه
 (3).دتآل  م  عقيدة اإلخالم"

                                                             

 م.1983( ط  ار القلم بيكوت 27فارك عاي  ص ) .يامر  التكبي  أ :( انمك1)
م تبمم  األنسلممر الم ممك   القممماهكة  (117)محممممد النسيحمم  ص  .( مقدممم  فمم  فلسممآل  التكبيمم  أ2)

 م.1967
وعرمد الكاضم  محممد  ،ومحممد الحاممد ،عل  خعيد .رمات والتطريقات( التكبي  اإلخالمي  المآلد3)

 م.2004الك اه  .م تب  الكشد (6)ص 
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"ما أبدعته عقرل الآلالخمآل   :سما  عيمف التيبيي بيبط ا بالفلسفي التيبومي ت   
وانميم  الشة مي  وشمحذ  ،لميم اإلنسمان والمكبين عرك التار خ فيما يةك مسمال التع

يمممممدرادا و تبممممممن النمك مممممات والمآلممممماهيم واللممممميم واآلرام التممممم  وجدممممم  عمليممممم  اكبيممممم  
 (1)اإلنسان".

ورتامممماه   بمممد لنممما ممممن اعك مممف  : عيمرررف التيبيررري بيبط رررا برررالنف و  االسررر م  
ي التكبي  من رالل ربطدا بالمنمرر اإلخالم  ألنه هر األهمم فم  مسمال البحمث المذ

 و  يم ن أن احق  التكبي  رادتدا إ  وف  قيم اإلخالم ومآلاهيمه. ،معنا
 :أمنكن  عيمف را مرن خر   الريبن برهن مف رو  التيبيري أمف رو  االسر   بأن را 

المكرمممممرب فيمممممه ممممممن وجدممممم  نممممممك  ا اسممممما "إحمممممداو اغييمممممك فممممم  خممممملرك الآلمممممك  فممممم  
 (2).اإلخالم"
 ()وخمن  نريمه محممد  ()ب هللا ممن كتما المنرثقم هذا وإن التكبي  اإلخالمي   

اكبي  شامل  متكاملم  السرانمر وايةيم  التطريم  الرم  حاجمات المنآل  البشمك   وادمذبدا 
ريممك انممميم  حتمم  ا مم  بدمما إلمم   رجمم  الكمممال البشممكي، إذ اقممرم بتنممميم حيمماة أفممكا  

 .يين الكتاب والسن ألندا يا م  عل  الرح
دتبممممن بمممين  فتيمممه أخمممم  أنمممرا   فمممالقكآن الكمممك م همممر الم مممدر التكبمممري المممذي 

التكبيمم  التمم  ادممد  إلمم  اكممر ن الشة ممي  المسمملم  السممر   التمم  اتحلمم  بالآلبممما   
وارتعمد عممن الكذا م ، وادممد  أيبمما إلم  اكممر ن المستممم  اإلخمالم  المتماخممل القمما م 
عل  التكبيم  اإلخمالمي  ال محيح  مرتعمداه عمن التنايبمات التم  منيم  بدما كثيمك ممن 

                                                             

الك ماه  –م تب  الكشد  (24)م طآل  ز ا  ص  .( الآلكك التكبري مدارخه وااساهات اطرر  أ1)
 م.2002

 م.1999الدمام  .ط  ار ابن السرزي  (18)( أصرل التكبي  اإلخالمي  أ/ أمين أبر  وي ص 2)
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وخممممن   ،سممممرر بعممممدهم عممممن المعممممين ال مممماف  للتكبيمممم  كتمممماب هللا اعممممال المستمعممممات ب
 .()رخرله 

 

   :املراد باجملتمع اإلسالمي :رابعًا 

عمممد  كريمممك ممممن األفمممكا   :يطلرررف لفرررت النتتنرررا  لرررى أرررره العنرررو  أمرررياد بررره 
ا ممحردا أنممممم  ابمممبو  ،اسمعدمممم روابمممو اجتما يمم  وم مممالح مشمممتكك  ،المسممتقك ن
 (1)وخلط  اكعاها. ،السلرك
سما إذا سه  النتتنا االس م   لى أره الخصرو  بنرا فيره مرن مواصرفات  

رال م  مسملمرن  :أخصائص  نهزه  ن غهريه مرن النتتنعرات فرينكن  عيمفره بأنره
واممدار أمممررهم فمم  ضممرم اشممك عات  ،اسمعدممم رابطمم  اإلخمالم ،فم  أرضممدم مسممتقكون 

 (2)و كع  شؤوندم و ة أمك وح ام مندم. ،وأح ام إخالمي 
 
 

                                                             

 ار  –الك ماه  – (12)محممد مماهك السمراب  ص  .المستم  واألخكة ف  ا خالم   :( دكاج 1)
 هم.1421ط الثالث   .عالم الكتر

         حسممممن عرمممممد الغنممممم   .أ.   (12)اإلخممممالم وبنمممممام المستمممممم  ص  :( الم ممممدر السممممماب  وأيبممممما2)
 -همم 1431بعم  الةامسم  الك ماه الط .ط م تبم  الكشمد .ز د عمك الةيك وآركون  .و أ.  
 م.2010
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 املبحث األول

 بالسورة الكرمية التعريف
 

معممما   شمممل فيمممه أن خمممررة التحمممك م يمممد جمممامت بسملممم  ممممن اآل اب والترجيدمممات  
ويرم  الحمددث  ،ا واآلرمكةخمالم  وخمعا اه فم  المدنيالكباني ، بدما صمالا المستمم  اإل

د همذ  السمررة بالتآل مي  وبيمان األخمالير المتنرعم  التم  خملكتدا فم  اكبيم  عن مقاصم
علممم  خمممررة التحمممك م ممممن  -مستممم  اإلخمممالم  يسمممدر بنممما أن نلقممم َّ البمممرم ب يسممماز ال

 -وعمممد  آياادممما  -م مممان وزممممان نزولدممما  -أخممممام السمممررة  -أخمممباب نزولدممما )ناحيمم  
 .(المرضرعات الت  احدل  عندا السررة الكك م  -مناخب  السررة لما يرلدا 

 

   :أسباب نزول سورة التحريم :أواًل 

  :()ن ف  خرر نزولدا حا لتين حدلتا بين أزواج النر  ذكك المآلسكو  
كمممان شمممكِّب  ()النرممم   عمممن عا شممم  أن  (1)مممما لرممم  فممم  ال مممحيح :إ رررداهنا 

أو أم  ،أو حآل ممم  ،عسممماله عنمممد إحمممدى نسممما ه ارتلمممل فممم  أندممما ز نمممر بنممم  جحممم 
عا شم  فتراممأت هم   فعلم  بمذلل ،واألصح أندا ز نر ،أو خر ة بن  زمع  ،خلم 

دتدمممما  رممم  عليدممما اقمممرل لممه "إنممم  أجمممد منمممل ر مممح مغمممافيك أكلممم    أن أوحآل مم  علممم
ي مك   ()وكمان النرم   (والمغمافيك صممغ شمسك العجمكفو ولمه را حم  مةتممكة)مغافيك" 

ريمكة مندمما أن يحتمب  عنمد ز نمر زمانما  أن ارجد منه را ح  وإنما ارامأاا عل  ذلل
بم  شمكب  عسماله عنمد  :فدر  عل  حآل   فقال  له ذلل ن فقال ،يشكب فيه عساله 

                                                             

يرا سه را العار  لر  " :بماب اآلسميك يرلمه –كتماب التآلسميك  (بشكا فمتح البماري )( صحيح البةاري 1)
 –ط الم تبمم  السممل ي   (4912)حممددث ريممم  (524/  8)" اآليمم   حرري  مررا س رر  . لرر    
 محمد عرد الباي . .اكاير واكقيم أ –احقي  محر الددن الةطير 
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أرا  بمممذلل اختكضمممام حآل ممم  فممم  همممذا الشمممأن وأوصممماها أن    ،فالنمم  ولمممن أعمممر  لمممه
 فأرركت حآل ٌ  عا ش  فنزل  اآليات. (ألنه ي ك  ربردا)اةرك بذلل عا ش  

حمك م  :ما روا  أبر القاخم ف  المدون  عن مالل عن ز مد بمن أخملم يمال :أالثانيي 
" فممأنزل هرر   لررىا  رريا " :" لممم لمالو. ل سطرر  " :تمه فقممالرخمرل هللا أم  إبممكاهيم جار 

  .چ ٺ ڀ...ڀ ڀ   ڀ پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ : ممهللا اعال
" رم   :واآل ي  هذا الةرك مما روا  المداريطن  "عمن أبمن  بما  عمن عممك يمال 

وكانممم   ،بمممأم ولمممد  مار ممم  فممم  بيممم  حآل ممم  فرجدامممهج حآل مممه معدممما ()رخمممرل هللا 
امدرلدا فم  بيتم  مما صمنع  بم  همذا  :أبيدما. فقالم  حآل م  حآل   راب  إلم  بيم 

 من بين نسا ل إ  من هران  عليه.
فقالمم  لممه  :  اممذككي هممذا لعا شمم  فدمم  علمم   حممكام إن يكبتدمما ييمم  :تقررا  ل ررا 
مممكجم عليممل وهممم  جار تجمممل فحلمممل لدمما أن   يقكبدممما فذككامممه حآل ممم   :حآل مم  كيمممف َاح 

 ٻ   ٻ ٻ ٱ چ :فممأنزل هللا اعممال  .اه لعا شمم  فممأل  أن   دممدر  علمم  نسمما ه شممدك 

 (1)وهر حددث ضةيف". .چ... پپ پ پ ٻ
.. والسمممم  مم مممن ." :ويمممد عقمممر علممم  ذلمممل صمماحر "فمممتح القمممددك" بقرلمممه ،هممذا 

 :وأمممما مممما ييممم  ممممن أن السمممرر همممر ،وي ممم  مار ممم  ،ي ممم  العسممم  :بريمممر  الق مممتين
بممم  حممماام وابمممن فلمممي  فمم  ذلمممل إ  مممما روى ابمممن أ ،احممك م الممممكأة التممم  وهرممم  نآلسمممدا
 پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ : مممممنزلممم  همممذ  اآلد :مك و ممم  عمممن ابمممن  بممما  يمممال

                                                             

ط الممممدار  (345 – 344/  28)التحك ممممك والتنممممر ك للطمممماهك بممممن عاشممممرر  :  ذلممممل( انمممممك فمممم1)
 -همممم 1417ط أولممم   (278 – 276)أخمممباب النممزول للراحمممدى  :وأيبممما –الترنسممي  للنشمممك 

وأيبمما فممتح البممارى  –رضممران جممام  رضممران م تبمم  اإليمممان بالمن ممررة.  :م احقيمم 1996
(8/525 – 526). 
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 (1)وخمند  ضمةيف، :يمال السميرم  .()ف  المكأة الت  وهرم  نآلسمدا للنرم   چ...
 :فكيمف ي مح أن يقمال ،لمم يقرم  المل الراهبم  لنآلسمدا ()و ك  همذا أيبما أن النرم  

؟ فمم ن معممه ر  ممما وهممر چ... پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ :إنممه نممزل فمم  شممأندا
يبمما   دنطرمم  علمم  هممذا بسممرر أ إنممه حكمممه علمم  نآلسممه،   :لممه لممم ي ممح أن يقممال

وأممما  ،هللا ح ما إلم  آرممك مما   چ ک...  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ        ڦ ڦ چ :يرلمه
بمن الةطماب عمن       ما لر  فم  ال محيحين وريكهمما أن ابمن  بما  خمأل عممك 

فمأررك  أندمما عا شم  وحآل م  لمم ذكمك  ()هللا  تمين اماهكاما علم  رخمرللالمكأاين ال
فلممي  فمم  هممذا نآلمم  لكممرن السممرر هممر ممما  ،ي مم  اإلدممالم كممما فمم  الحممددث الطر مم 
ألنمه إنمما أررمك  بالمتمماهكاين وذكمك فيمه أن  ،يدمنا  من ي   العس  وي   السمك  

ال وأن ذلل خمرر ا عتمز  ،إل  اللي دكاجعنه وادسك  إحداهن اليرم  ()أزواج النر  
و ؤ مد همذا مما  چ... پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ :  خمرر النمزول لقرلمه اعمال 

َمممن  المكأاممان اللتممان اماهكامما؟ فممأررك  بأندممما  :يممدمنا  عممن ابممن  بمما  أنممه يممال لعمممك
همذا مما ايسمك ممن الةميك خمرر  ،وبمين لمه أن السمرر ي م  مار م  ، شحآل   وعا 

                                                             

 –م 2003مككمز هسمك ط أولم   (576/  14)الممألرر للسميرم  ( الدر المنثرر ف  التآلسيك ب1)
"وهمذا يمرل رك مر ن وال محيح أن ذلمل كمان فم   (182/  8) :ويمال ابمن كثيمك -هم 1424

 (182/  8)اآلسميك القمكآن العمميم للحماف  ابمن كثيمك  -.احك مه العس  كما هر ف  البةاري"
ررات / محممد علم  بيبمرن م منش1999 -هم 1420بيكوت لرنان  –ط  ار الكتر العلمي  

 .ط أول  إعدا  إبكاهيم شم  الددن
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دديل لتنسر به من الةمبو والةلمو نزول اآلي  و ف  ا رتال  ف  شأنه فاشد  عليه 
 (1)الذي وي  للمآلسك ن".

 

   :وزمان نزوهلا وعدد آياتها بإجيازأمساء السورة ومكان  :ثانيًا 

وخممررة  ،خممررة المتحممكم وخممررة لممم احممكم :و قممال لدمما أيبمما ،اسمم  خممررة التحممك م 
ام و  شممل أن كثممكة األخممم –أندمما اسممم  خممررة النسممام  :وعممن ابممن الزبيممك ()النرم  

 ادل عل  شك  المسم  وكمال فبله وعلر منزلته وعميم شكفه.
 العشمكوعن يتا ة أن المدن  مندما إلم  رأ   ،والمشدرر أندا مدني  نزل  بعد الدسكة

 .(2)ولكن عام  المآلسك ن عل  أن السررة مدني  ،والباي  م  
 (3)وه  لنتا عشكة آي  با اآلا  نزل  بعد الحسكات. 

 

   :ورة التحريم ملا قبلهامناسبة س :ثالثًا 

مررا  اولوسرر  ترر  بيرران   سرري سررورة التحرريم  بسررورة الطرر   الترر  سررا  اال 
والمل مشمتمل   ()"وه  مترري  م  التم  يرلدما فم  ا فتتماا بةطماب النرم   :سال ا

وهذ  عل  احك م اإلمام وبيندما من المالبس  مما   يةآلم  ولمما  ،عل  مال  النسام
أي  –فمم  ر ممام نسممام األممم  ذكممك فمم  هممذ   –ة الطممال  يق ممد خممرر  –كانمم  الممل 
إعماممماه لمن ممردن أن دممذككن ممم  خمما ك  ()ر ممرم  نسممام الم ممطآل   –التحممك م 

                                                             

 -همم 1250( فتح القددك السمام  بمين فنم  الكوايم  والدرايم  لالممام الشمركان  المتمرف  ب منعام 1)
 .م1994ط  ار الرفام خن   –عرد الكحمن عميكة  :احقي  (335/  5)
 –م ط أولممم  1998 -همممم 1418م تبممم  العري مممان  (153/  6)( اآلسممميك الكشممما  للزمةشمممكي 2)

 /8)اآلسمميك البغممرى  –بيممكوت  .ط  ار إحيممام التممكاو العكبمم  (146/  28)اآلسمميك اآللرخمم  
الممدر  :محمممد عرممد هللا النمممك وآرممكون. وأيبمماه  :احقيمم  – ار ميبمم  للنشممك والترز مم   (159

 (.180م  8)اآلسيك ابن كثيك  – (568/  14)المنثرر 
 .(153/  6)( اآلسيك الكشا  3)
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فمم  السنمم  آخممي  امممكأة  ()النسممرة فممأفك ن بسممررة راصمم  ولممذا رتممم  بممذكك زوجيممه 
 (1)ياله السالل السيرم  عليه الكحم ". ،فكعرن ومك م بن  عمكان

 

 ضوعات اليت حتدثت عنها السورة الكرمية.املو :رابعًا 

 وبيان ما اشتمل  عليه من أح ام. 
هممذ  السممررة المدنيمم  اتبمممن بعممض أح ممام التشممك   الةاصمم  بأمدممات المممؤمنين  

 لتكرن نمرذجاه يجحتذى لسمي  األم .
شميااه علم  احك ممه علم  نآلسمه  ()ابتدأت السررة الكك م  بعتاب لطيف للنر   

   ٻ ٻ ٱ چ :  كممما لرمم  فمم  ال ممحيح إرضممامه لممبعض أزواجممهمباحمماه وهممر العسمم

 اآلي . چ ٺ ڀ...ڀ ڀ   ڀ پپ پ پ ٻ ٻ
إلفشمما دن السممك حممين أخممك النرمم   ()لممم وجدمم  العتمماب لممبعض أزواج النرمم   
()   مما أربمر النرم   ،فأرركت به عا ش  ،إل  زوجته حآل()  َّبتطليم   وهمم

 ڄ ڄ        ڦ ڦ چ :اه مممندن وذلمل فمم  يرلممهأزواجمه وهممد هن هللا ب بدالممه أزواجماه ريممك 

  چ ک  ...ڍڇ ڇ       ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ

 ڭ ۓ ۓ ے  ے  ھ ھ ھ    ھ ہ ہ چ :إل  يرله اعال آلي  ا

 .چ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ
 ،والتكهيممر ممن السممزام ،التمذكيك بااقمام أهمم  بيم  اإليمممان النمار : ر  ناسررا هررذا 

  الكآلممار والمنممافقين مممن ريمك انشممغال بممأحرال الريمم  والتمذكيك بالتربمم  الن ممرا وبسدما
  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :زواج وأو  ، وور  ذلل ف  يرله اعال أواألخكة من 

                                                             

 بت ك . (146/  28)وا المعان  لآللرخ  ( ر 1)
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 ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ

  ڌ ڍ   ڍ ڇ چ :إلمممممممممم  يرلممممممممممه اعممممممممممال   چ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .چ ک ڑ ڑ ژژ     ڈ  ڈڎ ڎ ڌ
 أالثرررران  ،للكممممافك ن س رررردهنا : رررر  ختنرررر  السررررورة بيرررريب مثلررررهن   ينررررهن 

عنممممد الكجمممم   ()امممممكأة نممممرا وامممممكأة لممممرط  :مثممممٌ  للزوجمممم  الكممممافكة أا أ للمممممؤمنين 
عنمد الكجم  الكمافك  –اممكأة فكعمرن  :مثم ج الزوجم  المؤمنم  :أالثران  ،ال الح المؤمن
 .-الآلاجك
انريدممماه للنممما  علممم   ،الحمممكة التليممم  الرتمممرل فممم  ريمممك ع مممم  أحمممد الممممكأة ومثممم   

لمم  نآلسممه وأنممه   يغنمم  فمم  اآلرممكة أحممد عممن أحممد و  دنآلمم  وجممرب اعتممما  اإلنسممان ع
 (1)حسر و  نسر إذا خام العم .

ممن رمالل همذا الريممان السماب  ألهمم مما ابمممنته واشمتمل  عليمه السمررة الكك ممم   
ونسملدما  –نسمتطي  أن نسمتنبو أهمم المرضمرعات التم  احمدل  عندما السمررة ب يسماز 

  :فيما يأا 
عتابممما لطيآلممماه بسمممرر احك ممممه علممم   ()رخمممرل هللا  عاارممم  خمممررة التحمممك م -1 

ووضمح  أن أممك التحليم  والتحمك م ممن هللا اعمال  وحمد  وأنمه  ،نآلسه مما أحلمه هللا لمه
   يملل أحد من الةل  احلي  ما حكم هللا أو احك م ما أح  هللا اعال .

 (عا شممممم  وحآل ممممم )  ()عاارممممم  خمممممررة التحمممممك م أيبممممما زوجتممممم  النرممممم   -2 
وارعممدهن هللا  ،وهمم  بتطليم  أزواجمه ()وأربمر ذلمل رخمرل هللا  ،لسمك  إلفشما دن ا

.  اعال  ب بداله ريكاه مندن 

                                                             

 28)( التآلسيك المنيك ف  العقيمدة والشمك ع  والممندص للخمتاذ المدكترر/ وهبم  الزحيلم  بت مك  1)
 الناشك  ار الآلكك المعاصك بيكوت  مش . -هم 1418ط لاني   (301 /
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ويايممم  المممنآل  واألهممم  واألو   بتمممأ دردم واعلممميمدم وإجبمممارهم علممم  أممممك هللا  -3 
ار بدممذ  األوصمما  ليزجممك  بمما   عممن التدمماون  لتممزام بطاعتممه، ويممد وصممل هللا النمموا

نمما  والحسممارة عليدمما مال كمم  رممالع شممدا    يع ممرن هللا ممما وير همما ال :بممأمك  فقممال
وانليمما هم  ،وفمم  هممذا إشممارة إلمم  مممدا المال كمم  الكممكام ،أمممكهم و آلعلممرن ممما دممؤمكون"

 ألمك هللا وماعتدم له ف  ك  ما أمكهم به.
" ل  عتررررذرأابيمممان أن الكآلمممار يقمممال لدمممم دمممرم اللياممممم  عنمممد إ رمممالدم النمممار " -4 

 ألممممماعدم وأندمممم إنمممما يسمممزون علممم  األعممممال التممم  يمممدمرها فممم  اأديسممماه لدمممم ويطعممماه 
وهمممم لمممم يقمممدمرا إ  الكآلمممك بممماهلل والتكمممذدر  –المممدنيا إذ أن كممم  إنسمممان مكهمممرن بعملمممه 

 فالسزام من جن  العم . ،بأيااه ومحارب  رخله وأوليا ه
السمممررة فيدممما حمممث علممم  التربممم  الن مممرا، ووعمممد بتكآليمممك السمممياات و رمممرل  -5 

آلممرز والآلمممالا حممين يسمممع  المؤمنممرن دمممرم اللياممم  بنمممرر إيممماندم و مشمممرن السنممات وال
 –وذلممل إذا مآلامم  أنممرار المنممافقين–ببمميا ه و سممألرن هللا اعممال  أن دممتم لدممم نممررهم 

فيسمممتسير هللا اعمممال   عمممرة الممممؤمنين و رصممملدم بمممما معدمممم ممممن النمممرر واليقمممين إلممم  
 جنات النةيم.

فممم  خمممري  هللا اعمممال  والغلمممم  الشمممدة  أرشمممدت السمممررة الكك مممم  إلممم  السدممما  -6 
 عل  الكآلار والمنافقين.

بممالمؤمن ويكبممه  الكممافكبيممان أنممه   يغنمم  أحممد عممن أحممد شمميااه وأن اا ممال  -7 
  يبممك  شممياا ممم  قيامممه بالراجممر  بالكممافكوأن اا ممال المممؤمن  ،منممه   يآليممد  شممياا
 ڳ ڳڳ ڳ گ گ     گ گ  ک ک ک چ :عليمممممممه حيمممممممث

فةانتاهممممما " فمممم   ()مممما نممممرا ولممممرط وه چ  ھ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ
ولمم يغنيما  ()فلمم دنآلعدمما نمرا ولمرط  ،بأن كانتما علم  ريمك  دمن زوجيدمما ،الددن

 عندما من هللا شياا أو ددفعا عندما عذاب هللا اعال  م  كرندما زوجتين لدما.
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فقممد  ()لممم ضممكب مممثاله للممذدن آمنممرا امممكأة فكعممرن "وهمم  آخممي  بنمم  مممزاحم  
فمم  ذلممل بيممان أن اا ممال المممؤمن بالكممافك   و والتبممك  لكبدمما  إليمممانباوصممآلدا هللا 

يبممك  شممياا إذا يممام بالراجممر الممذي أمممك  هللا اعممال  بممه فقممد كانمم  امممكأة فكعممرن احمم  
 أكآلك الكافك ن وم  ذلل صارت ب يماندا باهلل اعال  ف  جنات النةيم.

بنم  عممكان حيممث لمم اخمتأنل هللا اعممال  ضمكب المثم  للممذدن آمنمرا أيبما بمممك م ا 
جممم  لدمما بممين ككاممم  الممدنيا واآلرممكة واصممطآلاها علمم  نسممام العممالمين ممم  كرندمما بممين 

 يرم ع اة.
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 املبحث الثاني

 املقاصد واألهداف التي ترمي السورة إىل حتقيقها
 

يسمدر بنما  ،بعد عكه وبيان ما ابمنته خررة التحك م ممن مرضمرعات متعمد ة 
و م من إجممال همذ   –  السررة الكك م  ب يساز هنا أن نقل عل  أهدا  ومقاصد هذ

  :المقاصد فيما يأا 
محمممد الطمماهك بممن محمممد بممن الطمماهك بممن عاشممرر الترنسمم   :سررا  الع مرري -1 

هم "ما ابمنهج خرر نزولدا أن أحداه   يجحكم علم  نآلسمه مما أحم  هللا 1393المترف  
وانريممه نسممام  ،.....  لممه و  للممذي يستكضمميهحلممه إلرضممام أحممد إذ لممي  ذلممل بم ممل

أعممممممج مممممن ريممممكادن عليممممه وأخممممم   ()إلمممم  أن ريممممكة هللا علمممم  نريممممه  ()النرمممم  
ه من الحا لات". ،مق داه   (1)وأن هللا يجطلعه عل  ما ية ق
بمممما أ ت إلممم  ر اعلممميم األزواج أن   ي ثمممكن ممممن مبمممايق  أزواجدمممن ف ندممما  -2 

دنبغممم  أن اكمممرن عليمممه  الممممالل فالككاهيممم  فمممالآلكا  كمممما وضمممح  السمممررة الكك مممم  مممما
الزوجممم  ال مممالح  ممممن صمممآلات حسمممن  وأرمممال  ميبممم  وذكمممك بعمممض مممما دمممدور بممممين 

 (2)الزوجين من أخكار م  حآلمدا وعدم إفشا دا.
الةاصمم  الريتيمم  لعمممرم  ()اخممتددف  السممررة أيبمما إلمم  بيممان حيمماة النرمم   -3 

تمدام بمه فدمر وا ي  خمأالنا  والتعكه لتآلاصي  الل الحياة الكك م  بديم  بغمكه الت
 چ: ا عممماله بقرلممه اعمممال ممممتممدى بمممه النمما  جميعقالنمممرذج األعمممم الممذي يسممر أن ي

         ی ی ی    ی ىئ ىئ ىئ        ېئ    ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ

 .(3)چ  جئ
                                                             

 .(345/  28)( التحك ك والتنر ك  بن عاشرر 1)
 .بت ك  (345/  28)( الم در الساب  2)
 .(21) :( خررة األحزاب آي 3)
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وأنمه مم  عمميم  ()يباه إل  بيان م ان  النر  أاختددف  السررة الكك م   -4 
شمك يعتك مه مما يعتمك دم فآلم  بدايم  السمررة يعاامر فبله ومنزلته إ  أنمه ممن جمن  الب

عتابمما لطيآلمما علم  احك مممه ممما أحم  هللا لممه لممم بعمد ذلممل بأيممات دتممر    ()هللا رخمرله 
نين والمال كممم  موهمممر أفبممم  المال كممم  وصمممالحج الممممؤ  ()هللا و مممرل  عليمممه جرك ممم  

وهمذا دمدل  ،ندنجميعا وعندما هم  بتطلي  أزواجه ارعدهن هللا ب بداله أزواجما ريمكاه مم
 عل  أن المندص الذي جام به   إفكاط فيه و  اآلك و.

اخممتددف  السممررة الكك ممم  أيبمماه إلمم  بيممان حسممم المسممؤولي  علمم  كمم  فممك   -5 
مسمملم فممم  ويايمم  نآلسمممه وَمممن  همممم احمم  و دتمممه مممن عمممذاب النممار والتكهيمممر مممن ذلمممل 

والتربم  عمما يجسمةو  ،اجتنابماه ونديمه  ،زامدا أممك هللا امتثما ه لالعذاب، ووياي  األنآل  ب 
وويايممم  األهمم  واألو   بتمممأ دردم واعلممميمدم وإجبممارهم علممم  أممممك  ،هللا و رجممر العمممذاب

وفمممميمن احمممم  و دتممممه  ،فمممال يسمممملم العرممممد إ  إذا يممممام بممممما أمممممك هللا بممممه فمممم  نآلسممممه ،هللا
 (1)وا كفه.
ووعمد اختددف  السررة الكك م  أيبما إلم  المدعرة واألممك بالتربم  الن مرا،  -6 

حيمث يسمع  المؤمنمرن دمرم  ،والآلرز والآلالا ،و ررل السنات ،عليدا بتكآليك السياات
 ڄ  ڄ ...چ :و مشرن ببيا ه عل  ال كاط وهم يقرلمرن  ،الليام  بنرر إيماندم

وهذا  عام الممؤمنين حمين أمآلمأ   چ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ     ڃ ڃ ڃ
 .(2)هللا نرر المنافقين...

                                                             

ط  (809)ايسيك الكك م الكحمن ف  اآلسيك كمالم المنمان للشميخ عرمد المكحمن السمعدي  :( انمك1)
 –وممممما بعممممدها  (345/  28)وأيبمممما ك التحك ممممك والتنمممر ك  –بت مممك   –مؤخسممم  الكخممممال  

 بت ك .
ط  ار المؤ ممد  –بت ممك   (753)محمممد خممليمان األشممقك  .( زبممدة التآلسمميك مممن فممتح القممددك  2)

 م.1996 -هم 1416الطبع  الثاني  
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واإلرممالع علمميدم فمم   ،بسدمما  الكآلممار والمنممافقين ()أمممك هللا اعممال  لنريممه  -7 
 ،و عممممرادم بالمرعممممم  الحسممممن  ،ذلممممل وهممممذا شممممام  لسدمممما هم ب ياممممم  الحسمممم  علمممميدم

وجدممما هم بالسمممالا والقتمممال لممممن أبممم  أن  ،وإبطمممال مممما همممم عليمممه ممممن أنمممرا  البمممالل
 يسير  عرة هللا و نقا  لح مه ف ن هذا يساهد و غل  عليه...

و  دنآلعممه ممم  كآلممك   ()ايممر علمم  كآلممك  وعداواممه هلل ورخممرله يع الكممافكأن  -8 
أخمباب ما كان بينه وبين المؤمنين من لحم  نسمر أو صمل  أو صمدك أو خمرر ممن 

انقطم  دمرم الليامم  إ  مما كمان مندما مت ماله بماهلل وحمد  ا ا ال ف ن األخمباب كلدما 
  يبمممك  اا ممماله كمممما أن الممممؤمن إذا يمممام بمممما أوجبمممه هللا عليمممه  ،رخمممله يعلممم  أدمممد

ممم  كرندما كانمم  احم  أكآلممك الكممافك ن  باإليمممانبالكمافك فقممد وصمل هللا امممكأة فكعمرن 
وصمارت اممكأة فكعمرن ب يماندما فم   ، چ چ چ چ ڃ چ :وهر فكعمرن المذي يمال

 (1).النةيمجنات 
ممما امسممم   بطاعممم  ربدممما وويكامممه فممم  يلردممما  ()أن مممك م بنممم  عممممكان  -9  لم 

وجممم  لدمما  ،إلمم  دممرم اللياممم  اه وجعمم  ذككهمما باقيمم ،مممن روحممهفأككمدمما هللا ونآلممخ فيدمما 
بممممين ككاممممم  الممممدنيا واآلرممممكة واصممممطآلاها علمممم  نسممممام العممممالمين ممممم  كرندمممما بممممين يممممرم 

 (2)ع اة.

                                                             

 بت ك . (153/  6)الكشا  للزمةشكي  :( راج 1)
زبدة التآلسميك ممن فمتح  :يباه أو  –بت ك   –وما بعدها  (301/  28)التآلسيك المنيك  :( راج 2)

 .(753)القددك 
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 املبحث الثالث

 " أساليب السورة املتنوعة يف تربية اجملتمع اإلسالمي "
 

ه البشممك   مممن ممما   شممل فيممه أن القممكآن الكمك م يممد اشممتم  علمم  كم  ممما احتاجمم 
انممميم العاليممات بممين البشممك، وأنممه جممام بسملمم  مممن اإلرشمما ات والترجيدممات التكبر مم  

عمن   ب   فبيل  والتةلم  وادعر إل  التحل ،الت  اسمر بأرال  ك  مسلم ومسلم 
 والتمسل ب   رل  محمر  والبعد عن ك  رل  مذمرم. ،ك  رذدل 
يمم  المستممم  اإلخممالم  واعممد ت هممذا ويممد انرعمم  أخممالير القممكآن الكممك م فمم  اكب 

والمتأمم  فم   ،وكلدا أخالير وايةي  يم ن اطريقدا علم  أره الرايم  وليسم  رياليم 
مممندص التكبيمم  اإلخممالمي  فمم  القممكآن الكممك م يسممد أن مممن خمممات المجكبمم  النمماجح هممر 

والقممكآن الكممك م  ،وارظيآلدمما بالشمم   ال ممحيح ،التنممر  فمم  اخممتةدام األخممالير التكبر مم 
  :خالم ، ومن هذا القري خالير متعد ة ف  خري  اكبي  المستم  اإلجام بأ

خمممالم  بالسمممميك فممم  األره والنمممممك المممذي دترلممممد منمممه ا عتبممممار اكبيممم  المستممممم  اإل
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ :ذلمل يرلمه اعمال والتأم  والتآلكك ومن 

  (1) چ ڄ ڄ  ڦ       ڦ
فبمممه صمممالحدا  ، اعمممال لقمممد ربممم  القمممكآن الكمممك م البشمممك   باإليممممان بممماهلل :سييررراا  

 چ :يممال هللا اعممال  ،ونساادمما فمم  الممدنيا واآلرممكة وبممه دراجممه المسمملم أمممكاه الع ممك

 چ  يث ىث مث جث    يت ىت متخت     حت جت  يب ىب مب

(2) 
خمممالم  أخممملرب التكريمممر وامممارة يسمممتةدم القمممكآن الكمممك م فممم  اكبيممم  المستمممم  اإل 

                                                             

 .11 :( خررة األنعام آي 1)

 .28 :( خررة الكعد آي 2)
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 ۆ  ۆۇ ۇ   ڭ   ڭ ڭ چ :والتكهيمممممممممر يمممممممممال اعمممممممممال 

 .(1) چ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ،وممممكة أرمممكى يسمممتعم  أخممملرب الحمممرار وذلمممل ممممن أجممم  اقك مممر وجدمممات النممممك 

وممممكة يسمممتةدم أخممملرب ضمممكب األمثمممال وذكمممك نبمممأ السمممابقين ألرمممذ العمممم  العرمممكة ممممن 
خمممممالم  بأخممممملرب المممممرع  وممممممكة أرمممممكى أيبممممما دكبممممم  القمممممكآن المستمممممم  اإل ،أربمممممارهم

لعتممماب أو التلمممميح لمممدعام أو اواإلرشممما  والمممدعرة إلممم  األرمممال  الحميمممدة أو أخممملرب ا
لمممخ همممذ  األخممالير المتعمممد ة التممم  امممؤ ي إلمم  نسممماا العمليممم  التكبر ممم  ... إ.واإليحممام

 واحقي  األهدا  المق ر ة.
دلحمم  أنممه يممد ور   -التمم  همم  محمم  بحثنمما  -وإن المممتمعن فمم  خممررة التحممك م  

ولعم   ،م فيدا عدة أخالير ومك  متنرع  ممن أجم  اكبيم  وادمذدر المستمم  اإلخمال
  :من أوضحدا ما دل 

 م  أن المرض  مرض  عتاب. ()أخلرب الندام بالنررة لنريه  :سألا  
  .أخلرب الحرار : انيا ا  
 .أخلرب الدعام : الثاا  
 أخلرب التشر   والتةر ف أو التكرير والتكهير. :رابعاا  
 أخلرب ضكب األمثال. :خامساا  
  :أبيان ذل  بالتفصه   لى العحو التال  

                                                             

 268 :لبقكة آي ( خررة ا1)
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 املطلب األول
يف موضع العتاب وأثر ذلك يف  () بالنبوة لنبيه (1) أسلوب النداء

 سالمي.تربية اجملتمع اإل
 

وفمم  هممذا  چ ٻ ٱ چبالنممدام  ()افتتحمم  خممررة التحممك م بةطمماب الكخممرل  
وممما    ،وأمتمه أيبما ()انريه عل  أن ما خيذكك بعد  مما ددتم بمه النرم  الكمك م 

لممه وبيممان لم انتممه بدممذا اللآلمم  ز مما ة اشممك ف  ()الكخممرل الكممك م  شممل فيممه أن نممدام
 ، اه م  أن المرضم  مرضم  عتمابلم دنا   باخمه مسك ن هللا اعال  حيث إ ،العميم 

وإنممما جممام  (2)مممن ربممه باخمممه مسممك اه  ()بمم  لممم دممك  فمم  القممكآن الكممك م كلممه نممدا   
وارضمممميح لعلممممر م انتممممه  برصل الكخال  أو النررة وف  ذلل بيان  ()الندام له 

                                                             

وانريدممه لغصممغام وخممما  ممما دك ممد  الممممتكلم "  ،ارجيممه الممدعرة رلمم  المةاممممر :( النممدام لغمم 1)
 بما  حسممن  .النحمر المراف  مم  ربطمه باألخمالير الكفيعم  والحيماة اللغر م  المتسمد ة أ :دنممك
الممممدعرة إلمممم   : ار المعممممار . والنممممدام عنممممد النحمممماة هممممر .القمممماهكة 3 . ت ط  1ص  4مممممص 
 (،يمممما وأرراادمممما)نتبممما  وا خممممتما  براخمممط  حممممكو  راصممم  يطلمممم  عليدممما حممممكو  النمممدام ا 

 .النحر الم مآل . أ :هر ا خم الماهك المطلرب إقباله باحد أحك  الندام " دنمك :والمنا ى
القراعممد األخاخمممي   :وأيبمما -همممم 1426 ار عممالم الكتممر  .ط القممماهكة 392محمممد عيممد ص 

بيممكوت مؤخسمم  المعممار  للطباعمم  والنشممك  (197)اشممم  ص للغمم  العكبيمم  للسمميد أحمممد الد
 هم.1420

وإنمما جمام النمدام فم   ،باخمه مسك اه ف  القكآن الكمك م ()( لم دك  الندام من هللا اعال  لنريه 2)
يرا سه را اليسرو  ل يحزنر  " :يرلمه اعمال  :القكآن الكك م مقكونا بالكخمال  فم  مرضمعين وهمما

 (41)." الما دة .ن الذهن سالوا آمعا بأتواه   أل    من سلوب  الذهن يسار ون ت  الكفي م
ونما ا  ربمه  – (67)" الما مدة يا سه ا اليسو  بلغ ما ُسنز  إلي  مرن ربر   " :ويرله اعمال  –
()  (70)وآيم   (،65)وآيم   (64)األنآلمال آيم  ) :بالنربم  فم  لاللم  عشمك مرضمعاه وهم – 

 – (59)وآيمم   (50)وآيم   (45)وآيمم   (28)حممزاب آيم  وخمررة األ – (73)وخمررة التربم  آيمم  
وخمررة  –( 1وخمررة األحمزاب آيم  ) –( 9وخمررة التحمك م آيم  ) – (12)وخررة الممتحنم  آيم  

 ...(..(1وخررة التحك م آي  ) –( 1الطال  آ ي  )
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فقمممد  ،فتلمممل ر رصممي  لمممه  ون خمما ك األنريمممام السممابقين ()ومنزلتممه وعمممميم يممدر  
ور  نمممدام جميممم  األنريمممام فممم  القمممكآن بأخمممما دم  ون صمممآل  أو لقمممر ممممن ذلمممل يرلمممه 

 ڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :اعممممممممممممال 

 .(1) چ ٺ ٺ ڀ ڀ

  ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ   ڍ ڇ چ : مويرله اعال 

 چ گ...

 ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ       ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ چ :ويرلمممممممه اعمممممممال  .(2)

  ... إلخ ذلل من اآليات.(3) چ گ ک ک ک ک
أن ندممم  عمممن منا اامممه باخممممه  ()ويمممد بلمممغ ممممن اعمممميم هللا اعممال  لنريمممه  ،هممذا 

 ڌ...ڍ ڍ               ڇ ڇ     ڇ ڇ چ چ چ : مممممممسممممك اه فقممممال اعال

فمممال  ،لكخمممرل كمممدعام بعبممم م بعبممماه "وكمممذلل   اسعلمممرا  عمممامكم ل :أي ،(4)چ ڳ
أو "يممما محمممد بمممن عرممد هللا" كممما يقمممرل ذلممل بعبممم م  ،اقرلممرا "يمما محممممد" عنممد نممدا كم

يما نرم   ،أن يقمال يما رخمرل هللا ،ممن ريمك  ()ب  من شكفه وفبله واميز   ،لبعض
 (5)هللا".

                                                             

 .144 :( خررة األعكا  آي 1)
 .48 :( خررة هر  آي 2)
 .76 :( خررة هر  آي 3)
 .63 :( النرر آي 4)
 .(525)( "ايسيك الكك م الكحمن ف  اآلسيك كالم المنان" للسعدي 5)
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بالكخممال  والنبمم  وعلمم  عمممم  ()وهممذا دممدل   لمم  يامعمم  علمم  اشممك ف النرمم   
والتممأ ب معمممه  واحتكاممممهوهمممذا يسممتلزم وجمممرب اممرييك   ()ه ومنزلتممه عنمممد ربممه م انتمم
().حياه وميتاه 

دمدرك  –محم  بحثنما  –بالنررة ف  بدايم  خمررة التحمك م  ()وإن المتأم  لندا ه  
مم  أن المرضمر  مرضم  عتماب ممن أجم   ()أن ف  هذا ز ما ة اشمك ف ورفعم  لمه 

 ٱ چ :بقرلمه ()وم  ذلمل نما ا  ربمه  ،له شيااه عل  نآلسه أحله هللا()احك مه 

التحمممك م آيممم  / )   چ ٺ   ٺ   ٺ  ٺ ڀڀ ڀ   ڀ پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ
للتكبيم  واعمدد  السملرك . وف  ذلل فا دة كريكة و ر  عمميم وممدر  خمد  يسميك (1

 چ  ۈئ.... ى ې   ې ....چيقرل هللا اعال  

نسان   كان اإلألنه لم ا  (1)
وهممممر  ،بممممأمك يقممممدر بمممه علمممم  اإلحسممممان إلممم  كمممم  مةلممممر  يسممم  النمممما  بممممما لمممه أمممممك 

اإلحسمممان بممممالقرل في ممممرن فممم  ضمممممن ذلممممل الندممم  عممممن الكممممالم القرممميح للنمممما  حتمممم  
 (2)للكآلار.
يمر  لينما لآلكعمرن المذي اسرمك  يقمر أن  ()أمك مرخ  وهمارون  ()ب  إنه  

  ھ ھ     ہ ہ ہ    ہ       ۀ  ۀ    ڻ ڻ چ :ومغممم  وا عممم  األلرهيممم  يمممال اعمممال 

 .(3) چ ۓ ے      ے    ھ ھ
وفممم  همممذا انريمممه لآلبمممام واألمدمممات وللممممكبين وللنممما  جميعممما إلممم  الكفممم  واللمممين  

واللطممل فمم  التعاممم  ممم  اآلرممك ن وراصمم  عنممدما يقمم  شممسار أو ارممتال  فدممذا مممن 
 شأنه حآل  الر   وز ا ة األلآل  واحقي  المكا .

                                                             

 .83 :( خررة البقكة آي 1)
  (.39)( ايسيك الكك م الكحمن ف  اآلسيك كالم المنان 2)

 .44 – 43 :( خررة مه آي 3)
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  :فائدة 
 چ :()  خممررة التحممك م يممال ممممفخممك  التعريممك بممبعض أخممما ه اعممال  الحسممن   

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ   ٺ  ٺ ڀڀ ڀ   ڀ پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ

 ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ        ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ    ڤ  ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ

 ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍڇ ڇ       ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ

 .چ ک  ک   ڑ ڑ

 فيممه ا ممك ح بممأن هللا يممد رآلممك (   ٺ   ٺ  ٺ) :إن اممذدي  اآليمم  األولمم  بقرلممه 
وصار ذلل التحمك م ال ما ر منمه خمرباه لشمك   ،ورحمه ،ورف  عنه اللرم ()لكخرله 

وهمذا عمام  (ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) :ح م عام لسمي  األم  فقال اعمال  بعمدها
ر ممما بممه انحمم  أيمممانكم يرممم  يممد شممك  هللا لكممم ويممد   :أي ،فمم  جميمم  أيمممان المممؤمنين

  گ گ ک چ :رلمه اعمال   يممموذلل كما ف ،وما به اتكآلك بعد الحنث ،الحنث

إلمممممممم   چ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ

  ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ :أن يممممممممممممممممال

 ائ ائ           ى ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ

 (1) چ  جب... ىئىئ ېئ ېئ        ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ
أو حلمل يمينما بمماهلل  ،مممن معمام أو شمكاب أو خمك   ،ممن حمكم حمال  عليمه فكم  

كمما أن اممذدي   ،المممذكررةأو اممكك لمم حنممث وأرا  الحنمث فعليمه هممذ  الكآلمارة علم  فعم  
                                                             

 .89 :( خررة الما دة آي 1)
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 ،اآلي  هنا باخمه الغآلرر بسع  يلمر الممؤمن يممتل بالكجمام فمال ديمأ  ممن رحمم  هللا
  ڦ   ڦ ڤ    ڤ  ڤڤ ٹ ...چ :ويد رتم اآلي  الثاني  ممن خمررة التحمك م بقرلمه

م فمم  جميمم  ممما رلقممه وح ممم بممه وهممر الح ممي ،الممذي أحمماط علمممه بمممراهككم وبممرامنكم
 (1)ومناخر ألحرالكم. ،فلذلل شك  لكم من األح ام ما يعلم أنه مراف  لم الح م

وإن التعريممك با خمممين السليلممين العلمميم والةريممك واممذدي  اآليمم  الثالثمم  بدممما  ،هممذا 
 :والتنممر ك فممم  بيممان ذلمممل يممال صممماحر التحك ممك ،ه وأاممم مناخمممب جممام علمم  أبلمممغ وجمم

. لما فيدما من التذكيك بمما يسمر أن يعلممه النما  .  العليم الةريك هنا"وإدثار وصآل
القمري العلميم وهمر فم  أخمما ه  :والعلميم ،من إحام  هللا اعال  علما ورركاه ب م  شم م

أرممك مممن  :والةريممك ،أي العلممم المحمميو ب مم  معلممرم ،اعممال   ال علمم  أكممم  العلممم
ولممذلل يقممال رركاممه  ،يممه و را لممهالعلمميم ألنممه مشممت  مممن ررممك الشمم م إذا أحمماط بمعان

والآلك  بين الةرك والعلم وخما ك األشميام الدالم  علم   ،أي بلراه واطلع  برامن أمك 
وخممَّ  ،وأضل ذلمل إلم  المل ال مآل  ،صآل  العلم أن اتعك  ح رل الآلا دة من وجه

فمتم  ح مل  ممن مرضم  الحبمرر خممي   ،الآلا دة بذلل الرجه الذي عنمه ح مل 
وكممذلل إن ح ممل  مممن وجممه خممم  أو  ،دمما هممر الشمماهد والشممديدمشمماهدة والمت ممل ب

ح ممل  مممن علممم أو عالممم  فدممر وكممذلل إن  ،ب ممك فالمت ممل بدمما خمممي  وب مميك
وإن ح ل  عل  اختكشا  ظماهك المةرمرر عمن  ،العلم والمت ل به العالم والعليم

م فممالعل ،بامنمه برلممرى أو امتحممان أو اسكبمم  أو ارليممغ فدمر الةرممك والمسممم  بممه الةريممك
فاابمممما   :إذا ،إذا أضممميف إلمممم  الةآلايمممما البامنممم  خممممم  ررممممكة وخمممم  صمممماحردا رريممممكاه 
وممما  ()وصممل العلمميم برصممل الةريممك إيمممام إلمم  أن هللا علممم ريلمم  المةامبمم  

 (2)ي داه من إفشام السك للركى".
                                                             

 بت ك . (808)( ايسيك الكك م الكحمن ف  اآلسيك كالم المنان 1)

 .(354/  28)التحك ك والتنر ك  بن عاشرر  :( راج 2)
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أن معكف  هللا اعال  بأخما ه وصمآلااه العلم  اجثممك فم  القلمر  :أمنا ل ش  فيه 
خممممما ه اعممممال  وصممممآلااه احقمممم  أكممممما أن اممممدبك  ، اعممممال  والحيممممام منممممهاأل ب ممممم  هللا

أيبمما ذكمممك  ،ا خممتقام  علمم  السممملرك اإليسمماب  والةلممم  الحسممن والثبمممات علمم  ذلمممل
أن العرد كلمما علمم كما  ،وصآلااه يحق  ممأنين  القلر والددوم النآلس  ()أخما ه 

عممممال  وأخممممما ه وصممممآلااه كممممما أن العلممممم بمممماهلل ا ،آلااه از ا  إيمانممممهصممممو شممممياا عممممن هللا 
ي شممل للشممةك عيممرب نآلسممه وآفاادمما فيحممكص علمم  اقر مدمما وفمم  ذلممل يقممرل ابممن 

.. ومنشمممأ همممذ  .الكرمممك والحسمممد والغبمممر والشمممدرة :سربعررري"أركمممان الكآلمممك  (~)اللممميم 
 ه ب ممآلات الكمممال ونعممرتاألربعمم  مممن جدلممه بكبممه وجدلممه بنآلسممه ف نممه لممر عممك  ربمم

لممم دتكرممك ولممم يغبممر لدمما ولممم يحسممد أحممداه  السممالل وعممك  نآلسممه بالنقمما ك واآلفممات
عل  ما آاا  هللا ف ن الحسد ف  الحليقم  نمر  ممن معما ة هللا ف نمه ي مك  نعمم  هللا علم  

وأحممر زوالدمما عنممه وهللا ي ممك  ذلممل فدممر مبمما  هلل فمم  يبمما ه  ،عرممد  ويممد أحردمما هللا
 (1)ويدر  ومحته وككاهته".

                                                             

مسممم  الآلقممه  –جممدة  -هممم 1429ط  –بت ممك   (231)مك مم  الدسممكاين  بممن اللمميم  :( راجمم 1)
 اإلخالم .
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 املطلب الثاني
         سالمي كما ورد يف تربية اجملتمع اإل" أسلوب احلوار وأثره يف 

 سورة التحريم "
 

 :و مكا  بدما ،الحمرار والسمدل والمحماورة والمسا لم  ألآلماع متقاربم  المعمان  اللغر م  
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :المنايش  والمنماظكة والمكاجعم  فم  الكمالم ومنمه اآليم 

 (1).چ ٿ ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ
ابا ل وجدمات النممك بمين ممكفين أو أكثمك فم  جمر هما ئ  :أهو ت  الصط ح 

 إلحقا  يرل واةطا  ريك   ون اس يه رأى المةالل".
فممماألول  ،مممممدوا وممممذمرم :أسرررد سسررر  العلنرررال الحررروار أالترررد  إلرررى سسرررنهن 

فممما  :ا الثمان  الممذمرموأممم ،مما درصمم  إلم  الحم  بأخمملرب صمحيح مناخمر :المممدوا
المغالطمممم  أو ا نآلعممممال و ممممؤ ى إلمممم  الككاهيمممم  لمممم  الحمممم  ويممممد ا مممماحبه   درصمممم  إ
 (2)والبغين .
زوجتممه  ()ويممد ظدممك الحممرار فمم  خممررة التحممك م عنممد ممما حمماور الكخممرل  ،هممذا 

 چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ        ڦ ڦ چ : ممميال اعال

  چ ک  ک   ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍڇ ڇ       ڇ ڇ
 .((3) :خررة التحك م آي )

                                                             

 .1 :( خررة المسا ل  آي 1)

ط      ط بيمكوت  – (264)المدر  إل  علم الدعرة لمحمد أبمر الآلمتح الريمانرن  ص  :( راج 2)
 م.1993 -هم 1414  ط الطبع  الثاني  مؤخس  الكخال
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أخممك  لدمما النرمم   ()أم المممؤمنين  ،همم  حآل مم  :ن النفسرريمنسررا  يثهرري مرر 
()  أخمك   :ويمال الكلرم  ،والحمددث همر احمك م مار م  علم  نآلسمه أو العسم  –حددثا

ويمد أمكهما النرم   –إليدا إن أبماك وأبما عا شم  ي رنمان رليآلتم  علم  أمتم  ممن بعمدي 
()   وأررك  هللا بمذلل الةرمك  ()أن   اةرك بدذا السك  أحداه فحدل  به عا ش

 ()مممما يالممم  وأعمممكه عمممن بعبمممه ككمممما منمممه  بمممبعض ()فدممما فعك  المممذي أذاعتمممه 
" َممن  أنبمأك همذا " الةرمك المذي لمم يةمكج منما؟ "يمال نبمأن  العلميم  :وحلماه " يال  " لمه

 (1)يعلم السك  وأرآل . ،الةريك" الذي   اةآل  عليه رافي 
وزوجتمه وإن أخملرب الحمرار  ()لذي  ار بين النرم  فدذا هر أخلرب الحرار ا 

  :له آلار اكبر   عدددة مندا
لممي  إلغممام أن الحمرار يشمم  جمراه مممن الممر ة والتممأر  واأللآلم  إذ الدممد  منمه  -أ 

م ب ضممامة نقطمم  مملممم  وارضمميح يبممي  رامبمم    دكاهمما الطممك  اآلرممك وإنممما يقممر 
 الحرار ها  اه. وه ذا ي رن  ،المحاور اآلرك عل  الرجه ال حيح

كمممما أن التكبيممم  بمممالحرار اسممماعد علممم  إيقممماع العراممممل وا نآلعممما ت ممممما   -ب 
يسماعد علم  اكبيتدما وارجيددما نحممر المثم  األعلم  م كممما يسماعد علم  اأصمي  الآلكممكة 

 (2).ف  النآل  وعمقدا
و عطمممم  الطممممك  اآلرممممك  ،كممممما أن الحممممرار فيممممه اقك ممممر لرجدممممات النمممممك -ج  

نممممك إيبممماحا لمنطلممم  المممكأي المحممماور وهمممر بممماب لتبممميي  المةمممالل فممم  وجدممم  ال
 مساح  الةال . 

الحمممرار وخممميل  إلممم  فدمممم ر  ممم  اآلرمممك وإشممماع  لقافممم  األعمممذار وهمممر دز ممم   -  
 .ن الحياةالمكم عقال وفدما لسنالمنرن الةاما  و ز د 

                                                             

 .(751)زبدة التآلسيك من فتح القددك  :وأيبا –بت ك   (808)اآلسيك السعدي  :( راج 1)
أصمممرل التكبيممم  اإلخمممالمي  وأخممماليردا فممم  الريممم  والمدرخممم  والمستمممم  لعرمممد  :( راجممم  ذلمممل فممم 2)

 هم.1428 ار الآلكك  –ط  مش   (206)الكحمن النحالوي 
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 املطلب الثالث
 يم "اجملتمع اإلسالمي كما ورد يف سورة التحر يف " أسلوب الدعاء وأثره

 

 ٻ ٻ ٱ چ :ور  أخمملرب الممدعام فمم  خممررة التحممك م فمم  يرلممه اعممال  

 ٺ ٺ ٺ ڀ    ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٺ

  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ     ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ

 (. 8: آي خررة التحك م )  چ
"حمممين امممكي نمممرر الممممؤمنين يبممم  لدمممم  أذيررري النفسررريأن  سن ذلررر  الرررد ال: 
و سمماورهم عممن أيممماندم حممال مشمميدم علمم  ال ممكاط كممما  ،و سممبقدم أمممامدم ،دممممك ق

  ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ...چ :أشممار إلمم  ذلممل فمم  آيمم  أرممكي فمم  يرلممه اعممال 

 چ ۉ  ۅ    ۅ ۋ ۋٴۇ        ۈ

مة رصما مآلبمال بأنمه    ()و بق  النر   ،(1)
ا لين حمممين يطآلمممم  هللا نمممرر المنمممافقين دمممرم الليامممم  يمممم المؤمنمممرن وهنممما دمممدعر  ،يةمممزي 
 ،فممال دنطآلمم  حتمم  نتسمماوز ال ممكاط ،وأ مممه علينمما ،لنمما بقممهاأي "  ڃ ڃ ڄ  ڄ"

وارآلممك لنمما ذنربنمما وحقمم   ،و  اآلبممحنا بالعقمماب ،واخممتك ذنربنمما واسمماوز عممن خمميااانا
 (2)".ش مإنل القا ر التام القدرة عل  ك   ،رجامنا

                                                             

 .28 :ددد آي الحخررة ( 1)
  .هم1422 ار الآلكك  –ط  مش   (2692)( التآلسيك الرخيو  . وهب  بن م طآل  الزحيل  2)
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 ھ ھ چ :كنررا أرد الررد ال ترر  سررورة التحرريم  ترر  سولرره  عررال  سييررا 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 (.11التحك م آي  /خررة ) چ ې   ې      ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ
 ()آخمي  بنم  ممزاحم  :أالحده  هعا  ن اميسة تي ون الكاتي ال ال  أه  

فلممما  ،فلممما عممك  فكعممرن إيماندمما أمممك بقتلدمما ،كانمم  يممد آمنمم  بمرخمم  ممم  مممن آمممن
 ۆ ۇ ۇ ڭ ...چ :دمما لكبدمماعلمم  بعممزم الطا يمم  علمم  يتلدما يالمم  فمم  مناجاا

وعممممم  فكعممممرن الممممذي هممممر الكآلممممك   چ ې... ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

      ۉ ۉ ۅ) ،والملمممم حتممم    أكمممرن كمممافكة بمممل و  ظالمممم  ألحمممد ممممن رلقمممل

فعاشم  فم  إيمممان  ،فاخمتساب هللا اعمال  لدمما ،أي ممن عمذابدم وفتنممتدم (   ې
السممام فمكأت   لمإكها إندما رفعم  ب م :ويمد ييم  ،ونساة من الآلتن ،ولبات اام ،كام 

و نبغم   ،همذا (1).بيتدا ف  السن  فآلاض  روحدا شريا إلم  هللا وإلم  بيتدما فم  السنم 
م مممدر  :أن نشمميك ب يسمماز إلمم  معنمم  الممدعام م فنقمممرل وبمماهلل الترفيمم  م الممدعام لغمم 

 ،ادل عل  إمال  الش م إليل ب مرت وكمالم ي مرن منمل (وما ة )    و ،الآلع   عا
إظدار رايم  التمذل   :والدعام شكعا (2).ي رَ ع  و َ  هللا اعال   عا  عامه وهر الك ب  إل  

 (3).وا فتقار إل  هللا وا ختكان  له

                                                             

 – 390)أيسمك التآلاخميك لكمالم العلم  الكريمك ألبم  ب مك جمابك السزا مكي ص  :( راج  فم  ذلمل1)
 هم.1426 ار لينا للنشك والترز    – . مندرر  (391

 هم1399 ار الآلكك خن   .ط بيكوت (281)ص  2 ( معسم مقادي  اللغ   بن فار  مص2)
  ار المعكف . .بيكوت (95/  11)( فتح الباري  بن حسك 3)
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أن نعممم  عميممم  اممتن هللا بدمما علمم   بما   وم انتممه عاليمم   :أسهنيري  كنررن ترر  
يسمممتدع  بمممه العرمممد ممممن هللا العنايممم   ،واسمممتدف  المممنقم ،فممم  المممددن فيمممه اسمممتسلر المممنعم

و ستسلر الكحم  و ستدف  النقم  و مدك بمه ا فتقمار والذلم  مترك ما  ،عرن و ستمد الم
ممن الحممرل والقممرة إ  بممه وهممر خممم  العرر يمم  وروحدمما و ليمم  صممد  اإليمممان وعالممم  

عرمد   عمام  ممن وهللا يحمر  ،لغيمك هللا اعمال  ممن أعممم الشمكك وصمكفه ،اإلرمالص
يسمممأله ولدمممذا جمممام فممم   بممم  إنمممه اعمممال  يغبمممر مممممن لمممم ()وخمممؤاله فدمممر الكمممك م 

والمممدعام  بممما ة عميمممم  فعمممن  ،(1)"إنررره مرررن لررر  يسرررأ  . يغيرررا  ليررره" :الحممددث
سرررا  ربكررر   ،الرررد ال هرررو ال  رررادة" :يمممال ()عمممن النرممم   ))النعممممان بمممن بشممميك 

نمممذكك بعبممما مندممما علممم  خمممري   ،والمممدعام لمممه آ اب عددمممد (2)"اد رررون  اسرررتتا لكررر 
 ،يرم  الممدعام () اعممال  وال مالة علم  النرمم  "الثنمام علم  هللا :اإلجممال فيمما يممأا 

و عممممام هللا اعممممال  بأخممممما ه الحسممممن   ،واحممممكي أويممممات اإلجابمممم  واألويممممات الآلاضممممل 
والعمزم فم  المسمأل  مم  اإللحماا فم   ،وا عتكا  بالذنر واإليمكار بمه ،وصآلااه العل 

 (3)...الخ ".وحسن المن باهلل اعال  ،الدعام
وكمم  ،  أيبما عددمدة فكمم ممن محنمه رفعم  بالمدعامهم :او ار التيبومي للرد ال 

 :ومن هذ  اآللار ()إليه  واللسرممن م يب  كشآلدا هللا بالتبك  
إظدممار العرر يمم  واحقيمم  الترحيممد والترممك  مممن الحممرل والقممرة إ  بمماهلل اعممال   -أ 

   .وا عتكا  بالكبربي  وا فتقار إليه وحد 

                                                             

 ار إحيممام التممكاو  .ط بيممكوت .وهممر حممددث حسممن (456/  5)( الحممددث فمم  خممنن التكمممذي 1)
 هم.1395العكب  

 /1)يمما ي راجمم  عممرن المعرممر  شممكا خممنن أبمم   او  للعممميم آ :( الحممددث فمم  خممنن أبمم   او 2)
 هم.1412خن   – ار الكتر العلمي   .بيكوت .2وإخنا   صحيح ط  (551

 هم.1418 ار المعكف  خن   .ط المغكب 27السراب الكاف   بن الليم ص  :( راج 3)
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تشمممما م وا ختسممممالم للم مممما ر وأن فممم  الممممدعام رفمممم  لليممممأ  ونسممماة مممممن ال -ب 
  .المؤمن   احبطه الم ا ر ب  دؤم  الآلكج من هللا اعال 

فحمين ابمي  النآلمر  و حميو  ،كما أن المدعام ممن أخمباب الثبمات والن مك -ج 
 .()الككب من ك  جانر ي رن مر  النساة ف  التبك  واللسرم إليه 

فكلمما يمري ممم  العرمد  ، الدعام يعط  المداع  العمزة وا خمتغنام عمن النما -  
منمه  فيأخمه .يرا  عرر دته لمه  ،ف  فب  هللا ورحمته لقبام حاجته ورف  ضكوراه

 (1).درجر رن  يلبه عنه"
وزوال  ،ف يمممممه اآلمممممك ص الدممممممرم :كمممممما أن المممممدعام مك ممممم   نشممممكاا ال مممممدر -هممممم 

ن للممممدعام ألمممكا فمممم  أكمممما  ،ممممن بيممممد  ايسممميك األمممممرر  لممممإوشمممم اي  الحمممال  ،الكمممكوب
  حاجمم  "إنممه لتكممرن لمم :متا  بحممالوة التبممك  ولممذة المناجمماة ولممذا يممال بعبممدما خممت

له إياهمما فيآلممتح علمم  مممن مناجااممه ومعكفتممه والتممذل  لممه والتملمم  بممين ممما إلمم  هللا فأخممأ
 (2).أحر معه أن دؤرك عن  يبامها وادوم ل  الل الحال"

مآلتاحمممه  ن أصممم  أبممراب الةيمممك جميعدممما الترفيمم  وهمممر بيمممد هللا وحممد  لكمممنأكممما  
 .الدعام والتبك  هلل اعال 

هممذا ويممد بممكز بسممالم األلممك البممالغ للممدعام فمم  خممررة التحممك م "حيممث أاممم هللا بممه  
النعممم  للمممؤمنين وأكممم  لدممم النممرر فتسمماوزوا محنمم  المممكور علمم  ال ممكاط وأ ام هللا 

كمما انمه نسم  آخمي   ،نررهم ورآلك ذنمربدم وأ رلدمم السنم  بآلبم  همذا المدعام العمميم
كات فكعممرن ممممن مزيممان زوجدممما المممالم وعرضممدا بريممم  فمم  السنممم  بسممرر لباادممما أممم

 .()وابكعدا لكبدا 

                                                             

ط القمممماهكة  ار الرفممممام  (184/  10)مسمممممر  الآلتمممماو   لشمممميخ ا خممممالم ابممممن ايميمممم   :( راجمممم 1)
 هم.1426

 هم.1393 – ار الكتر العلمي   .بيكوت (239)( الآلرا د  بن الليم 2)
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 املطلب الرابع
" أسلوب الرتغيب والرتهيب كما ورد يف سورة التحريم وأثره يف تربية 

 سالمي "اجملتمع اإل
 

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چيقممممممممممرل هللا اعممممممممممال   

 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ    ڀ

 ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ

 .(8 :التحك م آي )  چ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ     ڃ ڃ
 بما   الممؤمنين المذدن صمديرا هللا ورخمرله  ()ف  هذ  اآليم  الكك مم  يعمدج هللا  
()  وعملممرا بشممكعه ورجعممرا عممن ذنممربدم إلمم  ماعمم  هللا رجرعمماه   مع ممي  بعممد، 

وذلمل  ،سمكى ممن احم  ي مررها األندماروأن ددرلدم جنمات ا ،بمحر خياات أعمالدم
فنمرر  ،و  يعمذبدم بم  يجعلم  شمأندم ،ف  درم   يةزى فيه هللا النر  والذدن آمنرا معه

 (1)هؤ م يسيك أمامدم وبأيماندم حال مشيدم عل  ال كاط بقدر أعمالدم.
 ڇ چ :  بعمدها مباشمكةمممموبعد اكرير المؤمنين يقرل هللا اعال  ف  اآليم  الت 

 ک ڑ ڑ ژژ     ڈ  ڈڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ   ڍ

 (.9)التحك م آي  /  چ
فآلمم  هممذ  اآليممم  دكهممر هللا اعممال  المممذدن أظدممكوا الكآلممك وأعلنمممر  بمساهممدة النرممم   
() وكممممذلل المنممممافقين يساهممممدهم بالحسمممم  وإياممممم   ،والمممممؤمنين ومقمممماالتدم بالسمممميف

                                                             

 –المددنمم  المنممررة  -هممم 1430 2ط (561)( التآلسمميك الميسممك اممأليف نةبمم  مممن العلمممام ص 1)
 مسم  الملل فدد لطباع  الم حل.
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مما همذا الحدو  وشعا ك الددن وبأن يستعم  مم  الآلمك قين الشمدة والةشمرن  فم  جدا ه
وَقبجحم  جدممنم  ،و مكهردم و ترعممدهم بمأن ي مرن م ميكهم فمم  اآلرمكة جدمنم ،فم  المدنيا

 (1)مس ناه ومأ ه.
و نمممامه علممم  ممممما ابممممنته خمممررة التحممممك م ممممن وعمممد ووعيممممد أو اكريمممر واكهيممممر  

دتبح التأليك البمالغ المذي يم من أن دتككمه همذا األخملرب علم  الآلمك  خمرامه أكمان همر 
و م ننممما أن نشممميك إلممم  أهميممم  أخممملرب  ،م المجشممماهد أو القمممارئ المةاممممر أم السمممام  أ
  :-وباهلل الترفي   –التكرير والتكهير فنقرل 

إن أخمملرب التكريممر والتكهيممر أخمملرب نمماجح فمم  التكبيمم  منممذ بممدم الةليقمم  ومممن  
هنا جامت عناي  القمكآن الكمك م والسمن  النرر م  بمه ممن أجم  اكبيم  المستمم  علم  قميم 

فحين نستعكه ج   آيمات القمكآن الكمك م نسمد  ،م ومعانيه ومجثجله العلياوشعا ك اإلخال
خمممالم والتحمممذدك ممممن أن القمممكآن الكمممك م مملمممرم بمممما دكرمممر النممما  فممم  يرمممرل  عمممرة اإل

رفبمدا مممما دممدل   لمم  يامعم  علمم  أهميمم  هممذا األخملرب فمم  الممدعرة إلمم  هللا اعممال  
 (2)وعدم إهماله من ير  الداع  المسلم.

  :اآللار التكبر   ألخلرب التكرير والتكهير عدددة نسملدا فيما يأا وإن  ،هذا 
وهمر فتمرر ألمك  –أخلرب التكرير والتكهيمر يعمالص ضمعل الطريعم  البشمك    -أ 

   ،"المممراع  كالسممياط :ذلممل بقرلممه (~)لسممرزي اويممد بممين ابممن  –المممراع  بعممد زمممن 
لم  اعمم الةلم  إ  أن أربماب .." وهمذ  حا.وإدالمدما ويم  ويرعدما ،اؤلم بعد انقبامها

                                                             

 بت ك . (561)( التآلسيك الميسك األيف نةب  من العلمام ص 1)
يرلمممه اعمممال  فممم  الحمممث علممم  فعممم    :( ممممن النمممماذج القكآنيممم  فممم  التكريمممر علممم  خمممري  المثمممال2)

دمدرلرن السنم   ال الحات "ومن يعم  ممن ال مالحات ممن ذكمك أو أنثم  وهمر ممؤمن فأولامل
يرله اعمال  فم   :ومن النماذج القكآني  ف  التكهير – (124النسام آي  / )" و  يملمرن نقيكاه 

علم  ربدمم و قمرل  التحذدك من الملم " ومن أظلم ممن افتمكى علم  هللا كمذبا أولامل يعكضمرن 
 .(18هر  آي  / )األشدا  هؤ م الذدن كذبرا عل  ربدم أ  لعن  هللا عل  المالمين "
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 ،فمندم من يعزم بال اك   و مبم  ممن ريمك التآلمات ،اليقم  دتآلاوارن ف  بقام األلك
 (1).ناف  حنمل  " :كما يال حنمل  عن نآلسه ،فلر اريل بدم ركر الطب  لبسرا

كممممما أن فمممم  أخمممملرب التكريممممر والتكهيممممر اممممدر با للممممنآل  علمممم  المساهممممدة  -ب 
فم ن اإلنسممان إذا فتمك عممن العمم  ال ممالح امذكك األجممك  ،بكةواعر مداه لدمما علم  الم مما

وإذا هممم بعممم  مع ممي   ،والثممراب الممذي خيح ممله منممه فيساهممد نآلسممه علمم  فعمم  ذلممل
 اذكك العقاب المتكار عل  ذلل فينزجك و رتعد عن الل المع ي .

وفم  أخملرب التكريمر والتكهيممر إ راك لمنماف  ا خمتساب  ومبمار المةالآلمم   -ج 
 للقررل وأرخخ ف  التعلم وأ ع  إل  ا ختقام  من مسك  المعكف . وهذا أ ع 

وفمم  أخمملرب التكريمممر والتكهيممر إظدممار لتنمممر  األخممالير التكبر مم  واعمممد ها  -  
 وعدم الرير  عل  أخلرب واحد حت    دؤ ي إل  المل  والآلترر والسأم .

سمي  الناشما  وف  أخلرب التكرير والتكهير خالم  للمتكب  من اآلفمات النآل -هم 
وإن كثمممكة اخمممتةدام العقممماب وحمممد  ي سمممر  ،علممم  األخمممالير العقابيممم  ريمممك المسمممؤول 

واختسممممدا  لمممه ونممممزول هيبممم  اراكابممممه و نكسمممك حمممماجز  ،المعايمممر جمممكأة علمممم  الةطمممأ
فكثمكة العقماب وا خمتمكار فيمه اسعم  التلميمذ دتريم  العقربم  التم   ،الةر  ممن ايتكافمه

 (2)والك ب  ف  ا حيحه واعددله. ،ركهختح  به  ون وع  ذاا  بةطأ خل

                                                             

 – ار القلممممم  – مشممم   -هممممم 1425خمممن   (24)صممميد الةممممامك  بمممن السممممرزى ص  :( انممممك1)
 –اككيممما  -همممم 1334خمممن   94ص  8وحمممددث حنملممم  بمممن عمممامك فممم  صمممحيح مسممملم ممممص 

 المطب  العامك.
 -هممم 1420خمن   –بت مك   353اعلميم بمال عقماب أ/ محمممر  إخمماعي  عممار ص  :( انممك2)

 الك اه. .ط  ار عالم الكتر
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 املطلب اخلامس
أسلوب ضرب األمثال كما ورد يف سورة التحريم وأثره يف تربية 

 اجملتمع اإلسالمي
 

 ڳڳ ڳ گ گ     گ گ  ک ک ک چ :يقمممممرل هللا اعمممممال  

 ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ   ھ ہ   ہ ہ ہ

 ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى  ې ې ې   ې      ۉ

 10)التحممممك م آيمممم  )  چ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
– 12.) 

أن مممن كآلممك   يغنمم   :م داهنررا ،ضرريب .  عررالى مثلررهن للكفررار أالنرر معهن 
ولمممر كمممان متعلقممماه أو متمممأماله بمممأيرى  ،و  دنآلعمممه ملسمممأ أ معت مممم ،عنمممه ممممن هللا شممم م

ولممر كممان فمم  أخممرأ  ، افمم  عممن رضممران هللا اعممال وأن مممن آمممن   ددفعممه  ،األخممباب
ولكندمممما رانتمممما  ،فممممامكأة نممممرا وامممممكأة لممممرط كانتمممما فمممم  بيمممم  النرممممرة ،منشممممأ وأرمممم  حممممال
ولكممن ليسممم   ،فلمممم اآلممدهما رابطممم  الممزواج شمممياا مممن عمممذاب هللا ،زوجيدممما فممم  الكآلممك
و  ابتلمممم   يممممو  وممممما بغممم  زوجمممم  بنممم :()يمممال ابممممن  بممما   ،الةيانممم  أرالقيمممم 

ومممك م ابنمم  عمممكان كانتمما فمم  وخممو  ،وآخممي  امممكأة فكعممرن  ،األنريممام فمم  نسمما دم بدممذا
فكنتمممما فمممم  منزلمممم  عاليمممم  عنممممد هللا  ،صممممعر منمممما  لغيمممممان ف ممممركاا علمممم  الم ممممكو 

 (1).اعال "
                                                             

  ار الآلكك. – مش   (2695/  3)( التآلسيك الرخيو للزحيل  1)
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فممم  خممممررة التحمممك م  ليمممم  علممم  اممممأليك ويعمممه فمممم  الآلممممك   (1)وضمممك ب هللا للمثممممال 
فمماهلل  .ي إليممه هممذا األخمملرب مممن فرا ممد اكبر مم  عميممم وممما يم ممن أن دممؤ  ،والمستممم 

أعلممم بممما يسممريه لم مملح  وخممعا ة الةبمما  فمم  الممدنيا واآلرممكة فدممر العلمميم بمممن  ()
ونممممكاه لممما دمممتم بممه ضمممكب األمثمممال مممن جمممر ة الحمممددث  ،رلمم  وهمممر اللطيممف الةريمممك

ر م  مدممم  ونقمام المعنم  وإي مال األفكمار بيسمك وخممدرل  فم ن لدمذا األخملرب آلماراه اكب
امدك عل  المكب  والمتكب  والعملي  التكبر   كاف  حيث إنمه يقمكب الآلكمكة فدمر يمدمد 

المعانممددن والمسمما لين وفيممه إبممكاز  كممما أنممه مممن أيممكب مممك  اب يمم  ،السممري  للمممتعلم
وفممم  المقابممم  فيمممه أيبممماه إبمممكاز للنمممماذج  ،للنمممماذج ال مممالح  التممم  يسمممر التأخممم  بدممما

.. ممممما أن مممممن آلممممار هممممذا .مندمممما ومممممن إابمممما  خممممريلدا السمممميا  التمممم  يسممممر أن نحممممذر
 ،األخلرب أنه خري  لغينا  والتأليك بت ر ك الح  ب رراه الناصمع  والتكريمر فيمه

.. واخممتآلا ة المكبمم  مممن هممذا األخمملرب .وذكممك الباممم  ب ممرراه القريحمم  والتنآليممك منممه
                                                             

مم ج والَمَثمم ج بالتحك ممل1) ث  لممه معممان مندمما النميممك والمثيمم  والشممريه والمثممال الممذي  :( المثمم  لغمم  "المِّ
كب إشممارة لمعنمم  مشممابه للمريممل المشممار إليممه والتمثيمم  بالشمم م التنكيمم " دتداولممه النمما  يجبمم

 .(296/  5)معسم مقادي  اللغ   بن فار   :أنمك
يرل ف  شم م يشمبه يمر  فم  شم م آرمك بيندمما مشمابد  ليرمين أحمدهما اآلرمك  :والمث  اصطالحاه 
همم 1412 –ر القلمم  ا .بيمكوت (759)المآلمك ات فم  رك مر القمكآن للصمآلدان   :و  رر  " أنمك

ومما ي مرن فيمه اشمريه  ،والمثال ف  ا صطالا القكآن  يطل  عل  الكلم  الشا ع  علم  األلسمن -
و طل  عل  األمثمال التار ةيم  وهم   ،معقرل بمحسر  أكثك وضرحاه و طل  عليه المث  اللياخ 

 ،.. إلممخ.والتكهيمرامثيم  حالم  يا مم  ب ممررة اار ةيم  معكوفم  لريممان خمن  هللا فم   بمما   بالتكريمر 
واألمثال من جمي  القرل وحسن واأللآلاع ادلق عل  حسن ا ك  يا لدا ف  كالممه وجمر ة اقك بمه 

 .."..للمعان  واقكب البعيد عن مك   إيساز اللآل  وإصاب  المعن  وحسن التشريه
امم  الديام  الم مك   الع –( بت مك . ط القماهكة 4/50)اإلاقان ف  علرم القكآن للسميرم   :راج 

بت ممك  ط  (374/  1)المزهممك فمم  علممرم اللغمم  للسمميرم   :وأيبمما -هممم 1394خممن   –للكتمماب 
  ار الكتر العلمي  بيكوت.
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لمكبمممم  دكبطمممه بأحسممممن األمثمممال المبممممكوب  وهممم  أمثممممال القمممكآن والسممممن  ممممما دممممكبو ا
 (1)...بالقكآن الكك م والسن  و عايشدا م  فدمدما وادبكها

  :أالذي نستعتته بعد هذا العيض النورز  هنيي ضيب ا مثا  
يمث أن أخلرب ضكب األمثال الرار  ف  خررة التحك م له آلمار اكبر م  متعمد ة ح 

ثمم  وكممذلل ضممكب الم ،()مكأة نممرا وامممكأة لممرط ضممكب هللا المثمم  للممذدن كآلممكوا بمما
للذدن آمنرا بامكأة فكعرن من نر  األمثال التار ةي  التم  اجمثم  وايعماه ب مررة اار ةيم  

يقتب ج مندا المجةاَمر معمان  متعمد ة كأرمذ العرمكة  ،ألهدا  اكبر   متعد ة ،معكوف 
 ،و جةممماللج همممدددم ،بممم  يطعمممندم ممممن ظدمممررهم ،مممممن يجةمممالوج ممممؤمنين ولمممي  مؤمنممماه 
يامم    اسمماعد  علمم  اإليمممان فدممذا مثممال وايعمم  لممه وكممذلل عممدم يممأ  المممؤمن فمم  ب

وممعدما فم  رحمم  هللا  ،وه  امكأة فكعرن ف  صركها ولباادا وزهدها فيما بين دمدددا
 وجنته وأن دثرتدا عل  ماعته وأن دنسيدا من فكعرن وظلمه.

                                                             

 ار  .ط  مشمم  .بت ممك  (149)ضممكب األمثممال فمم  القممكآن لعرممد المسيممد الريممانرن   :( انمممك1)
 هم.1411القلم خن  
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E 

 :أ تينن 
 سه  العتائج أالتوصيات 
 ت يس النيارا أالنصادر 
 ترصيات أهم النتا ص وال :سألا  
بعممد التعمماي  ممم  مقاصممد خممررة التحممك م وأخمماليردا المتنرعمم  فمم  اكبيمم  المستممم   
  :يم ن اختةالص بعد النتا ص اآلاي  ،المسلم
أنه   يةلر بي  من بيرت المسلمين إ  واعتك ه بعمض الريما   واألحمداو  -1 

كت وامك به بعض األزمات وهذا أممك عما ي ومريعم  ألن مثم  همذ  األحمداو يمد مم
بأشك  بي  وهر بيم  النبم  لكمن المدمم لكم  أخمكة همر كي يم  التغلمر عليدما بالح مم  
وال ممرك والمممر ة والمعمممكو  وشمم م ممممن التنممازل حتممم  اسممتمك عسلممم  الحيمماة وامممدور 

 رحاها و  دتكار عل  ذلل ضيا  األخكة واشك دها.
م رشممدت السممررة الكك ممم  إلمم  وجممرب اكبيمم  المسمملم علمم  اإليمممان باألخممماأ -2 

وال مممممآلات ومعكفتمممممه اعمممممال  حممممم  المعكفممممم  واإليممممممان بالمال كممممم  ومعكفممممم  أوصمممممافدم 
 واإليمان باليرم اآلرك وما فيه من أهرال ومرايل.

أرشمممدت السمممررة الكك مممم  إلممم  وجمممرب اكبيممم  المسممملم علممم  اعمممميم واشمممك ف  -3 
بمممالنررة والكخمممال  وبيمممان فبمممله وابسيلمممه وامممرييك  واحتكاممممه والندممم  عممممن  ()النرممم  
 جعته ف  الكالم أو الحددث.مكا
أوجرمممم  السممممررة الكك ممممم  علمممم  جماعمممم  المممممؤمنين الليممممام بالمسممممؤولي  نحممممر  -4 

أنآلسمدم وأهلميدم ومممن يعرلمرن وذلمل بالترجيممه ورمك  اللميم فمم  األبنمام ورعمادتدم بممأن 
 ذلل خربا لنساادم من النار وعذابدا.
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عممن التممما ي   عمم  السممررة الكك ممم  إلمم  وجممرب ا خممتغآلار والتربمم  وندمم  -5 
فمم  الةطممأ وبينمم  قيممم  التربمم  واآللممار ا يسابيمم  المتكابمم  عليدمما مممن اكآليممك السممياات 

 و ررل السنات.
اهتم  السررة الكك م  برنام األخمكة المسملم  واكبيتدما علم  م مارم األرمال   -6 

 وبين  مراصآلات الزوج  ال الح  و ور األخكة ف  بنام المستم .
  قيم  السدا  ف  خري  هللا وان   يقت مك علم  القتمال بين  السررة الكك م -7 

فقممو بمم  لممه صممرر  متعممد ة فمم  إحقمما  الحمم  وإبطممال الباممم  وكمم  مندمما يحقمم  الآلممرز 
  .()بكضام هللا 

وجممرب حآلمم  األخممكار وعمدم إفشمما دا فدممذا مممن   لمإأرشمدت السممررة الكك ممم   -8 
  .بين الزوجين شأن أن دبعد الةالفات و حق  المر ة واأللآل  راص  فيما

ن رلم  عمميم يسمر التةلم  أأعل  السررة الكك مم  ممن قيمم  العآلم  وبينم   -9 
 .به راص  ف  زمن الآلتن والشدرات

أرشمممدت السمممررة الكك مممم  إلممم  وجمممرب التعلممم  بممماهلل اعمممال  وا خمممتعان  بمممه  -10 
 .ف  ك  وي  وحين واللسرم إليه

و عما إليمه للرصمرل إلم  ن اإلخمالم همر  دمن الحمرار أأكدت السمررة علم   -11 
أهميم  أخملرب التكريمر والتكهيمر وضمكب األمثمال   لإكما أرشدت  ،الح  وال راب

  .ف  اكبي  المستم  المسلم
وقمميم  مبمما ئ ضممرمأكممدت السممررة الكك ممم  علمم  وجممرب اكبيمم  األبنممام فمم   -12 
  .اإلخالم
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Fو K 

 ـ:القران الكريم 

 .ط الدار الترنسي  للنشك -لطاهك بن عاشررا - التحيمي أالتعومي -1 
 :م احقيمممم 1996 -هممممم 1417ط أولمممم   - لراحممممديا – سسرررر اب العررررزأ  -2 

 .م تب  اإليمان بالمن ررة -رضران جام  رضران 
مككمز هسمك ط أولم   -لسميرم  ا - الردر النعثرور تر  التفسرهي بالنرأ ور -3 
 .هم1424 - م2003
بيمكوت ط  .تمر العلميم ط  ار الك .بنعال  التعزم  النسنى فسهي ال غوي  -4 
  .محمد عرد هللا النمك وآركون  :هم + ط  ار ميب  للنشك احقي 1414أول  
 .بيمممكوت - ط  ار الكتمممر العلميممم  -بمممن كثيمممكا -  فسرررهي القررريآن الع ررري  -5 
إبمممكاهيم  :م منشمممررات محممممد علممم  بيبمممرن ط أولممم  إعمممدا 1999-همممم 1420لرنمممان 

 .شم  الددن
 –لشمممركان  إلممممام اا -   اليأايررري أالدرايررريهن تعرررترررتل القررردهي التررراما بررر -6 
  .م1994عردا لكحمن عميكة ط  ار الرفام  :احقي 
م ط 1998 -هممم 1418م تبمم  العري ممان  -لزمةشممكي ا –  فسررهي الك ررا  -7 
  .أول 
  .بيكوت –ط  ار إحيام التكاو العكب   -آللرخ ا – رأح النعان  -8 
ط     لزحيلم  وهبم  ا. أ.  لنرع جقهدة أال ريمعي أاالتفسهي النعهي ت  الع -9 
  . مش  – هم  ار الآلكك بيكوت1418لاني  
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      -لشممميخ السمممعديا - يسرررهي الكررريم  الررري نن تررر   فسرررهي يررر   النعررران  -10 
 م.1997-هم 1418لرنان ط  - بيكوت –ط مؤخس  الكخال  

محممممد خمممليمان األشمممقك ط  ار  .  - زبررردة التفسرررهي مرررن ترررتل القررردهي -11 
 م1996 -هم 1426بع  الثاني  المؤ د الط
 -أبممم  ب مممك جمممابك السزا مممكي  -سيسررري التفاسرررهي لكررر   العلررر  الكاهررري  -12 

 .هم1426 ار لينا للنشك  - مندرر 
 ار الآلكمممك خمممن   . مشممم  .ط -وهبممم  الزحيلممم   .  – التفسرررهي الوسرررين -13 
 هم.1422
 .هم1412 .ط  ار الشكو   -لشيخ خيد يطر ا -ت  ظ   القيآن  -14 
 .أ       - (دراسري  حلهليري)سهدا  أمقاصد موضو ات سرورة التوبري  -15 

حسمممن عرمممد هللا الةطيمممر بحمممث مقمممدم للسامعممم  اإلخمممالمي  بغمممزة اخمممتكما  للح مممرل 
 .هم1429 -م 2008عل  الماجستيك 

  .م1998ط أول   - بن عاشررا -مقاصد ال يمعي االس ميي  -16 
م تبممم  الرحمممدة العكبيممم   - آلاخمم عمممالل ال -مقاصرررد ال ررريمعي أمكارم رررا  -17 

 .ت .  -والدار الريبام 
الديام  الم ممك    -القماهكة  .ط - لسميرم ا – اال قران تر   لرو  القريآن -18 

 .هم1394العام  للكتاب 
  .هم1412 ار القلم  .بيكوت - للصآلدان النفيدات ت  غيما القيآن  -19 
 ار القلمم  -  مشم  –  عرد المسيد الريمانرن -ضيب ا مثا  ت  القيآن  -20 
 .هم1411خن  
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ط الم تب  السمل ي  احقيم  محسمر  - صحيل ال خاري ب يح تتل ال اري  -21 
  .اكاير أ/ محمد فؤا  عرد الباي  + ط بيكوت  ار المعكف  -الددن الةطير 

  .هم1395 ار إحيام التكاو العكب   - بيكوت سعن التيمذي -22 
 -يم آبمما ي عممملل (شممكا خممنن أبمم   او )عممرن المعرممر  سررعن سبرر  داأد  -23 
 .هم1412 ار الكتر العلمي   -بيكوت 
 ار الرفممام  - ط القمماهكة - شميخ اإلخممالم ابممن اميمم  -متنرروا الفترراأ   -24 
 .هم1426خن  
 .هم1418 ار المعكف   - ط المغكب - بن الليما -التواب الكات   -25 
مسمممم  الآلقمممه  –دة جممم -همممم 1429ط  - بمممن اللممميما -طيمرررف ال تررري هن  -26 

  .اإلخالم 
مؤخسممم   - ط بيممكوت - محمممد الريمممانرن  -النرردخ  الررر   لررر  الرررد وة  -27 

 .م1993-هم 1414الكخال  ط الثالث  
   سصررو  التيبيرري االسرر ميي أسسرررالها ا ترر  الاهرر  أالندرسرري أالنتتنرررا  -28 
 .هم1428 ار الآلكك  .ط  مش  -عرد الكحمن الةالوي  -

  ار المسميكة -السميد علم  محممد . أ -نيري أ ردرمس العلرو  التيبيي العل -29 
 .ت .  .القاهكة -

      - خمممعيد إخمممماعي  .أ.  -التيبيررري االسررر ميي النف ومرررات أالتطايقرررات  -30 
 .م2007-هم 1428( 3محمد بن محسر م تب  الكشد )ط .أ. 
  .هم1393بيكوت لرنان  ار الكتر العلمي   - بن الليما - الفوائد -31 
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