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 اإلهداء
 . الفردوس األعلى من الجنةإلى روح والدي أسكنه اهللا

 أطال اهللا عمرها على طاعته .. إلى والدتي الحنون
 .ومتعها بالصحة والعافية

 إلى إخوتي وأخواتي والذين كان لهم الدور الكبير 
 .في تشجيعي إلتمام هذه الدراسة

 إلى زوجتي ورفيقة دربي وفاًء وتقديراً لدعمها المعنوي
 .دراسة والبحثوصبرها وتشجيعها طوال فترة ال 

 إلى من كانت بسمتهم بلسماً يخفف عني وطأة التعب
 .. إلى أبنائي وبناتي سعيد وعمر ورزان وريم .. والمعاناة  

 .رعاهم اهللا وجعلهم من حفظة كتابه
 .إلى من اتخذ القرآن دستوراً ينير حياته
 .أهدي إليهم جميعاً هذا البحث المتواضع

 الباحث ،،



 

 شكر وتقدير
 
 وبعد ،،..  د هللا والصالة والسالم على رسول اهللا احلم 
مبناسبة امتام هذا البحث أتقدم خبالص الشكر والتقدير جلامعة أم القـرى، ولكليـة    

التربية، ولقسم التربية اإلسالمية واملقارنة على منحي هذه الفرصة إلمتام دراسة املاجستري يف 
العلي القدير أن يوفق مجيع املسؤولني يف هـذه   ختصص التربية اإلسالمية واملقارنة راجياً من

 .اجلامعة إىل ما حيبه ويرضاه
. جنم الدين بن عبـدالغفور االنـدجياين  / وأخص بالشكر كل من سعادة الدكتور 

على تفضـلهما   خليل بن عبداهللا احلدري/ رئيس قسم التربية اإلسالمية وسعادة  الدكتور
 .بتحكيم خطة هذا البحث

لص شكري وتقديري إىل شيخي الفاضل املشرف على هذا البحـث  كما أتقدم خبا 
الذي استنرت بتوجيهاته ومالحظاته القيمة .  عبداللطيف بن حممد بالطو/ سعادة الدكتور

 .واليت كان هلما أكرب األثر يف ظهور البحث ذه الصورة
ـ   عادة كما أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان إىل رئيس قسم التربية اإلسالمية س

على تفضله بإمتام اإلشراف على هذا البحث .  جنم الدين بن عبدالغفور االندجياين/ الدكتور
 .والذي أثرى هذا البحث بآرائه القيمة

كما ال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر وعظيم اإلمتنان إىل كل من سعادة األسـتاذ   
إلثرائهمـا  . عيد عطاياعبدالناصر س/ ، وسعادة الدكتور حممود حممد كسناوي/ الدكتور

 .هذه الدراسة بآرائهما القيمة خالل قراءة ومناقشة الدراسة
، على ما بذله من جهـد   إبراهيم معدي عسريي/ والشكر موصول لزميلي األستاذ 

 .يف مراجعته اللغوية هلذا البحث
وأخرياً أشكر مجيع زمالئي ورفقاء دريب يف مرحلة املاجستري ولكل من قدم يل عوناً  

أو نصحاً يف إمتام هذا العمل سائالً املوىل عز وجل أن جيزل هلم األجر واملثوبة، إنه ويل ذلك 
 .والقادر عليه

 الباحث ،،،



 

 ملخص الرسالة
 .»املضامني التربوية املستنبطة من سورة املاعون وتطبيقاا التربوية يف األسرة واتمع«:  عنوان الدراسة
 .بن سلمان آل كاسي القحطاين جابر بن مشبب:  إعداد الطالب
دف الدراسة إىل استنباط املضامني التربوية وتطبيقاا على األسرة واتمع من خالل سورة  :أهداف الدراسة

 .املاعون
 .املنهج االستنباطي:  منهج الدراسة
 :تكونت الدراسة من مخسة فصول :  فصول الدراسة

ة مشل املقدمة ، وموضوع الدراسة، وتساؤالا، وأهدافها ، اإلطار العام للدراس: تناول الفصل األول 
 .وأمهيتها ، ومنهجها ، ومصطلحاا وعرض للدراسات السابقة

 .عن التعريف بالسورة وبيان أمهيتها وموضوعاا ومكانتها التربوية: وحتدث الفصل الثاين  
لسورة يف اجلانب العقدي والتعبـدي  فقد تناول املضامني التربوية املسنبطة من ا: أما الفصل الثالث  

 .حيث مت فيه ذكر التكذيب بالدين والرياء والسهو عن الصالة
املضامني التربوية املستنبطة من السورة يف اجلانب االجتماعي حيـث ذكـر   : وتناول الفصل الرابع  

 .تماعيةالتعامل مع اليتيم واملسكني والتعامل مع اآلخرين وتطبيقاا التربوية وآثارها االج
 .خامتة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا وقائمة املصادر واملراجع : بينما تناول الفصل اخلامس  

 :أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
إن سورة املاعون رغم قصر آياا إال أا حافلة بالقيم التربوية واالجتماعية اليت يعود نفعها على الفرد  -١

 .واآلخرة واتمع يف الدنيا
اشتملت سورة املاعون على الكثري من املضامني والتطبيقات التربوية يف اجلانب العقـدي والتعبـدي    -٢

 .واالجتماعي
إن التصديق بيوم الدين جيعل املسلم حريصاً على أداء الشعائر التعبدية ويزيد مـن وحـدة املسـلمني     -٣

 .وترابطهم ومتاسكهم
 .ه وتعاىل يف كل عمل هو أساس قبول األعمالإن خلوص النية وتوجهها إىل اهللا سبحان -٤

 :أهم التوصيات واملقترحات 
ضرورة تشجيع البحوث التربوية اليت تتناول سور وآيات القرآن الكرمي بالبحث والتحليل والعمل على  -١

 .نشرها ليعم نفعها
ليتـيم وإكـرام   ضرورة التركيز عند تربية أبنائنا على املبادىء اليت ركز عليها اإلسالم كالعطف على ا -٢

 .املسكني
إفراد كل عنصر من عالمات املكذب بيوم الدين ، كما ورد يف سورة املاعون بدراسة مستقلة إليضاح  -٣

 .جوانبها بصورة كاملة



 

Abstract 
The research's title: The educational significances, derived from Al- Ma'un 
sura, and their applications on the families and society". 
The researcher's name: Jaber Ben Meshabab Ben Salman Al-Kasi Al-Gahtani. 
The research's aims: Thei study to deduce the educational contents of Alma'un 
sura and their applications on the families and society. 
The research's methodology: The descriptive deductive method. 
The research's chapters: The research is divided into fife chapters ad the 
following: 
The First Chapter discusses the research's plan, including the introduction, the 
research's subject, questions, aims, importance, methodology, terms and the 
previous studies. 
The Second Chapter shows the sura importance, its subjects, and educational 
contents of the sura. 
The Third Chapter shows the educational contents, deduced from the sura, its 
worshiping and ideological tendencies. This sura shows the denying with 
religion, hypocrisy, and forgetting prayers. 
The Fourth Chapter is about the social educational contents in the sura, when 
Almighty Allah talks about dealing with orphans, poor, and dealing with the 
others and the social applications of these social situations. 
The fifth chapter is conclusion showing the most important findings, references, 
and resources. 
The most important findings of the research come as the following: 
l. The short sura of Alma'un is full of educational and social values, which are 

very useful in the lives of individuals and society in life and afterlife. 
٢. The sura includes contents that are more educational and their applications in 

the ideological, social, and worshiping tendencies. 
٣. Believing in afterlife makes Muslim more desirous in performing the religious 

worshiping rites, and increases the Muslim unity, relation, and coherence. 
٤. The good intentions to almighty Allah and all the works performed in life is 

the foundation of accepting these works. 
The most important recommendations and suggestions: 
l. It is very important to encourage the educational researches deal with the Holy 

Quran's suras and verses, analyzing looking for the contents of these suras 
an data last spreading the findings to make people benefit more. 

٢. It is very important to focus on the foundations and principles of Islam in our 
methods of education to deal with our sons, daughters orphans and poor 
with pity and honoring. 

٣. Studying the elements of denying person with the Day of Resurrection to be a 
complete study showing the full tendencies of these persons. 
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 :مقدمـــة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني 

 ...أما بعــد 

ف العلوم ما فإن العلوم تنال الشرف العظيم حسب املوضوع الذي تقوم عليه، وأشر

هلداية الناس كافة ينري هلم الطريق  يتعلق بالقرآن الكرمي الذي أنزله اهللا على رسوله حممد 

uΖ$ ®: ويبني هلم ما خيتلفون فيه ، مصداقاً لقوله تعاىل  ø9 ¨“ tΡuρ y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó© x« 

“Y‰èδuρ Zπ yϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ ÏϑÏ=ó¡ßϑù=Ï9 〈  ] ٨٩: النحل[، 

 .فمن متسك به وسار على هديه نال خريى الدنيا واآلخرة 

ولذا يعد القرآن الكرمي املصدر األول للتربية اإلسالمية إن عملَ به خترجت منه 

ة كما ساد السلف اجيالٌ متميزة متخلقة خبلق القرآن الكرمي ، وإذا أراد جيلنا الريادة والسياد

 .ن ساروا على منهجه واهتدوا ديهالصاحل من قبلنا الذي

ويأيت بعد القرآن السنة النبوية املطهرة باعتبارها املصدر الثاين للتربية اإلسالمية ، 

فالتمسك بالكتاب والسنة قوالً وعمالً وتطبيقاً وتربية يف مجيع مناحي احلياة يرشدنا إىل 

إين قد تركت « :  اً لقوله معرفة األهداف واملبادىء والقيم اإلسالمية النبيلة ، مصداق

 .)١(»فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، كتاب اهللا وسنة نبيه
                                                 

املستدرك على الصحيحني ، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا، حديث : احلاكم ، حممد بن عبداهللا )  ١(

 .١٧١هـ، ص ١٤١١، ، دار الكتب العلمية ، بريوت  ١، ج٣١٨رقم 



 

واملسلمون يف هذا الزمن املليء بالفنت والتحديات الفكرية أحوج من أي وقت مضى 

، إذ مها السبيل الوحيد للخروج من  إىل العودة إىل املنبع الصايف كتاب اهللا وسنة رسوله 

ذه األمواج املتالطمة من الفنت والقالقل اليت تعصف بالبشرية مجعاء ، واملسلمون خضم ه

على وجه اخلصوص فااللتزام ما كفيل للتصدي هلذه التيارات الفكرية والثقافية املعاصرة 

اليت حتاول فرض سيطرا وثقافتها القاصرة على ثقافات األمم والشعوب بذريعة التقدم 

 .والتطور والرقي

بدأت تظهر يف األفق حماوالت جادة من قبل الدارسني والباحثني   اآلونة األخريةويف

ليكونا حموراً لكثري  يف كثري من اجلامعات حنو العودة إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه حممد 

من الدراسات التربوية اليت تركز على استنباط املبادئ والقيم والتوجيهات والدالالت 

قاا من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، وهذه الدراسة مشاركة يف هذا التربوية وتطبي

 .اجلانب العظيم خدمة لكتابه الكرمي

املضامني التربوية املستنبطة « : وانطالقاً من ذلك كانت هذه الدراسة اليت بعنوان 

 .»من سورة املاعون وتطبيقاا التربوية يف األسرة واتمع

هذه الدراسة لبنة يف البناء العظيم خلدمة كتاب اهللا تعاىل من خالل  وآمل أن تكون

استنباط املضامني التربوية من سورة املاعون وإمكانية تطبيقاا التربوية يف األسرة واتمع، ال 

سيما يف هذه الظروف اليت يعيشها اتمع اإلسالمي حىت يقف صامداً أمام التيارات الفكرية 

ادئ التربوية اإلسالمية، وليستفيد منها القائمون على التربية وفق كتاب اهللا املخالفة للمب

 . وسنة رسوله 



 

 :موضوع الدراسة 

تربية شاملة  تعد التربية اإلسالمية املنبثقة من كتاب اهللا عز وجل وسنه نبيه حممد 

ا إىل درجة  متكاملة اجلوانب واقعية التطبيق تليب حاجات النفس البشرية وذا حىت تصل

الكمال البشري ، إذ تقوم بتنظيم حياة أفراده خري تنظيم ألا قائمة على الوحيني الكتاب 

 .والسنة

فالقرآن الكرمي هو املصدر التربوي الذي يتضمن بني دفتيه أمسى أنواع التربية اليت 

ائل ، دف إىل تكوين الشخصية املسلمة السوية اليت تتحلى بالفضائل وتبتعد عن الرذ

ودف أيضاً إىل تكوين اتمع اإلسالمي املتماسك القائم على التربية اإلسالمية الصحيحة 

مبتعداً عن التناقضات اليت منيت ا كثري من اتمعات بسبب بعدهم عن املعني الصايف 

 . للتربية، كتاب اهللا وسنة رسوله 

افيني والوقوف عليهما ملا فيهما لذلك ال بد من العودة الصادقة إىل هذين املنبعني الص

 سواء بصورة من املضامني التربوية املتعددة وتفعيلها يف حياة األفراد واجلماعات على حد

علمية ، وممارستها على أرض الواقع قوالً وعمالً وسلوكاً ، وال يكون ذلك إال بعد التدبر 

 يتسىن تطبيقها عملياً يف والتأمل واستخراج املضامني التربوية وتقدميها بأسلوب سهل حىت

 .شىت جوانب احلياة املختلفة

وملا كانت كل سورة من سور القرآن الكرمي حتتوي على كثري من اجلوانب التربوية، 

رأى الباحث أن يكون موضوع دراسته إحدى سور القرآن الكرمي لينهل من معني تربيته 

ا املضامني التربوية اليت احتوا الفريدة ، فجعل موضوع دراسته سورة املاعون ليستنبط منه

 .وبيان سبل تطبيقها يف األسرة



 

 :تساؤالت الدراسة 

 :تتمحور الدراسة حول السؤال الرئيس التايل 

 ما املضامني التربوية املستنبطة من سورة املاعون وتطبيقاا يف األسرة ؟

 :ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية 

 القرآن الكرمي؟ة سورة املاعون يف ما مكان -١

 ن سورة املاعون يف اجلانب العقدي؟ما املضامني التربوية املستنبطة م -٢

 ما املضامني التربوية املستنبطة من سورة املاعون يف اجلانب التعبدي؟ -٣

 ورة املاعون يف اجلانب اإلجتماعي؟ما املضامني التربوية املستنبطة من س -٤

 ما التطبيقات التربوية هلذه املضامني؟ -٥



 

 :ف الدراسة أهدا

 :دف الدراسة بشكل عام إىل 

بيان املضامني التربوية من سورة املاعون ، وميكن حتديد أهداف هذه الدراسة يف  

 :النقاط التالية 

 .بيان موضوع سورة املاعون ومقاصدها  -١

 .بيان املضامني التربوية يف سورة املاعون يف اجلانب العقدي -٢

 .ملاعون يف اجلانب التعبديبيان املضامني التربوية يف سورة ا -٣

 .بيان املضامني التربوية يف سورة  املاعون يف اجلانب االجتماعي -٤

 .بيان بعض التطبيقات التربوية هلذه املضامني -٥



 

 :أهمية الدراسة 

ليوضح ألمته ما هو  يعد القرآن الكرمي منهجاً ربانياً أنزله اهللا على نبيه حممد 

لصحيح للعقيدة ويبني اخلصائص النافعة هلذه األمة يف مطلوب منها ، ويرسم هلا الطريق ا

 .حياا الروحية واالجتماعية وغريها من النواحي

وتأيت هذه الدراسة لبيان األمهية التربوية لسورة من قصار السور يف القرآن الكرمي إذ 

 حتتوي على توجيهات تربوية مفيدة لألسرة واتمع وميكن االستفادة من هذه الدراسة يف

تقدمي بعض التوجيهات التربوية ملختلف املؤسسات التربوية مثل األسرة واملدرسة واتمع 

حىت يستفيدوا منها يف واقع حيام ، وتتجلى هذه األمهية لسورة املاعون كما يراها الباحث 

 :يف األسباب التالية 

 .تعلقها بالقرآن الكرمي املصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي -١

 .مل تفرد بدراسة تربوية متخصصة –يف حدود علم الباحث  –سورة املاعون أن  -٢

تأيت هذه الدراسة لبيان األمهية التربوية لسورة من قصار السور يف القرآن الكرمي  -٣

إذ حتتوي على مضامني عقدية وتعبدية واجتماعية ونفسية ، تفيد املسلم يف 

صر ، حيث أنه من املالحظ كثرة حياته، وتوجيه سلوكه ، وخاصة يف واقعنا املعا

التهاون بالصالة ، وعدم إخالص العمل هللا تعاىل ، وسوء املعاملة مع األيتام 

 .واملساكني ، وقلة التعاون بني املسلمني حنو العمل مببدأ اإلعارة



 

 :منهج الدراسة 

سوف يستخدم الباحث بإذن اهللا تعاىل املنهج االستنباطي يف حتقيق أهداف هذه 

 .سةالدرا

الطريقة اليت يقوم ا الباحث « : ويعرف املنهج االستنباطي يف ميدان التربية بأنه 

ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة 

 .)١(»باألدلة الواضحة

طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار ومعلومات من « : كما عرف بأنه 

 .)٢(ا وفق ضوابط وقواعد حمددة ومتعارف عليها النصوص وغريه

لذا سيقوم الباحث بدراسة النص القرآين لسورة املاعون من كتب التفسري املعتمدة، 

مثل تفسري الطربي ، وابن كثري ، والسيوطي ، وغريها من كتب أهل العلم سواًء كان ذلك 

تربوية املتضمنة من السورة وبيان يف اال الشرعي أو التربوي ، ومن مث استنباط املضامني ال

 .بعض تطبيقاا التربوية

                                                 
، دار الشروق ، ٦ط ،عبداهللا ، عبدالرمحن صاحل ، املرشد يف كتابة األحباث. فوده ، حلمي حممد )  ١(

 .٤٢هـ، ص ١٤١٠جدة، 

مناهج البحث وتطبيقاا يف التربية اإلسالمية ، دار عامل الكتـب ، الريـاض،   . باجلن ، مقداد )  ٢(

 .٢٢هـ،ص١٤١٩



 

 :حدود الدراسة 

إقتصرت دراسة الباحث على دراسة ما اشتملت عليه السورة بعد النظر إىل تفسري 

آياا يف كتب التفسري ، ومن مث استخالص املضامني التربوية من هذه السورة ، وأهم 

 .رةااالت اليت تطبق فيها وخاصة األس

 :مصطلحات الدراسة

 :املضاميــــن  -١

املضامني ما يف بطون احلوامل من كل : جاء يف لسان العرب :  التعريف اللغوي

هي ما يف أصالب الفحول ، وهي مجع : املضامني : شيء كأن تضمنه ، وقال أبو عبيدة 

، )١(ب كذا وكذاالكتا مضمون: مضمون ، ويقال ضمن الشيء مبعىن تضمنه ، ومنه قوهلم 

فحواه وما : ما يف طيه ، ومضمون الكالم : املضمون احملتوى ، ومنه مضمون الكتاب «و

: جعلته حمتوياً عليه ، فَتضمنه: ضمنت الشيء كذا «، و  )٢(»يفهم منه ، واجلمع مضامني

 .)٣(»أي فاشتمل عليه واحتوى 

                                                 
، دار صـادر ، بـريوت،   ١٣لسـان العـرب ، ج  : لدين حممد بن مكرم ابن منظور ، مجال ا)  ١(

 .٢٥٨هـ، ص١٤١٠

هــ،  ١٤٠٠، دار املعارف ، القاهرة، ١، ج٢املعجم الوسيط ، ط: أنيس ، إبراهيم  وآخرون )  ٢(

 .٤٤٥ص

 ،)ت.د(، املكتبةالعلمية، بريوت،  ٢املصباح املنري ، ج: الفيومي ، أمحد بن حممد بن علي املقري )  ٣(

 .٣٦٤ص



 

: ية يف العملية التربوية بأاتعرف املضامني التربو :التعريف االصطالحي التربوي 

كافة املغازي واألمناط واألفكار والقيم واملمارسات التربوية اليت تتم من خالل العملية «

 .)١(»التربوية لتنشئة األجيال املختلفة عليها حتقيقاً لألهداف التربوية املرغوب فيها

من األهداف هي ما ميكن استنباطه :  واملراد باملضامني التربوية يف الدراسة

واألساليب واملعاين التربوية يف اجلوانب العقدية والتعبدية واالجتماعية اليت اشتملت عليها 

آيات سورة املاعون ، سواء كان ذلك من منطوق اآليات أو مفهومها ، واليت  واحتوا

 .ميكن تطبيقها وفق خطوات إجرائية

 :االستنباط  -٢

نبطَ املاء ينبط، وينبط «: تابه الصحاح يقول اجلوهري يف ك:  التعريف اللغوي

: ويقول ابن منظور. )٢(»االستخراج: بلغ املاء ، واالستنباط : نبع ، وأنبط احلفار : نبوطاً

املاء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ، وقد نبط ماؤها ينبطُ نبطاً ونبوطَاً، : النبط«

                                                 
العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي ومضامينها وتطبيقاـا  : الغامدي ، أمحد سعيد )  ١(

التربوية، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى ، مكـة املكرمـة ،     

 .٤٠هـ، ص ١٤٠١

بن عبدالغفور عطار، دار العلـم   أمحد: ، حتقيق  ٣الصحاح ، ط: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد )  ٢(

 .١١٦٢هـ ، ص ١٤٠٤للماليني، بريوت، 



 

: االستخراج ، واستنبط الفقيه: استخرجه ، واالستنباط : واستنبطه منه علماً وخرباً وماالً 

 .)١(»إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه

حفر األرض : ظهر بعد خفائه ، يقال : نبطَ الشيء نبطَاً ونبوطاً «: ويقول أنيس 

نبط : قالأظهره وأبرزه، وي: حىت نبط املاء ، وجد يف التنقيب حىت نبط املعدن، الشيء نبطاً 

استخرجها باجتهاد : العلم واحلكمة، استخرجها وبثهما بني الناس ، وأنبط حكم القضية

استنبط الفقيه احلكم : استخرجه جمتهداً فيه، ويقال : ومعاناة فكر ، واستنبط الشيء 

 .)٢(»تلمسه يف ثنايا السؤال: واستنبط اجلواب 

يعين االستخراج وتلمس األمر يف يالحظ من املعاين اللغوية السابقة أن االستنباط 

مبعىن املستخرجة بعد النظر » املستنبطة«ثنايا الشيء بعد إعمال الفكر ، فتكون كلمة 

 .والتمحيص وإعمال الفكر ومعاناة العقل للتوصل إليها 

االستنباط اصطالحاً استخراج املعاين من «: يقول اجلرجاين :  التعريف االصطالحي

 .)٣(»ة القرحيةالنصوص بفرط الذهن وقو

                                                 
 .٧/٤١٠لسان العرب ، مصدر سابق ، : ابن منظور )  ١(

 .٨٩٨-٢/٨٩٧املعجم الوسيط ، مرجع سابق ، : أنيس )  ٢(

هـ، ص ١٤٠٣التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : اجلرجاين ، الشريف علي بن حممد )  ٣(

٢٢ 



 

استخراج أهداف وأساليب ومضامني تربوية تتعلق : واملراد باالستنباط يف الدراسة 

باجلانب العقدي والتعبدي واإلجتماعي من سورة املاعون بعد النظر يف تفسري اآليات 

 .وشروحها وأقوال أهل العلم

 :التطبيقات التربوية  -٣

جعلُ اليدين بني الفخذين : ق يف الصالة التطبي« : قال اجلوهري :  التعريف اللغوي

تقريبة يف العدو، وطبق الغيم تطبيقاً إذا أصاب مبطره مجيع : يف الركوع ، وتطبيق الفرس 

 .)١(»األرض

: تطبيق الشيء على الشيء: التطبيق « : قال الكفوي :  التعريف االصطالحي

 .)٢(»جعله مطابقاً له حبيث يصدق عليه

جممل اخلطوات اإلجرائية :  تطبيقات التربوية يف هذه الدراسةويقصد الباحث بال

اليت تقوم ا األسرة واملدرسة واتمع لتربية النشء على حتقيق املضامني التربوية املستنبطة 

 .من سورة املاعون لتصبح ممارسات وسلوكيات يف واقع احلياة

 :الدراسات السابقــة 

                                                 
 .٤/١٥١٢الصحاح ، مصدر سابق ، : اجلوهري )  ١(

، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ٢الكليات ، ج: الكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين )  ٢(

 .١٠٥م، ص ١٩٧٥دمشق، 



 

به مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات على حد علم الباحث ، وحسب ما أفاد 

العلمية أنه ال يوجد دراسة هلذه السورة من الناحية التربوية ، إال أن هناك دراسة واحدة 

 :وهي ) تفسري(ية الشرعية تناولت السورة من الناح

، كان اهلدف )١(»تفسري سورة املاعون«دراسة أجراها ، أمحد أبو زيد ، بعنوان  -١

 .تفسري املاعون ، وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي من هذه الدراسة

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف أن الدراستني جعلتا سورة املاعون 

مداراً للدراسة والبحث ،  أما االختالف بني الدراستني فهو أن الدراسة السابقة كان اهلدف 

تربوية ، هدفها استنباط  دراسةاعون ، بينما الدراسة احلالية األساسي منها تفسري سورة امل

املضامني التربوية املتضمنة يف هذه السورة ، وبيان التطبيقات التربوية لتلك املضامني يف 

 .األسرة واتمع

وهناك بعض الدراسات اليت يرى الباحث أن هلا عالقة وارتباط يف األطر العامة اليت 

 :تربوية املستنبطة لبعض سور القرآن الكرمي ومن هذه الدراسات ما يلي تناولت املضامني ال

                                                 
تفسري سورة املاعون ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، مقدمة لكلية اصول : أبو زيد ، أمحد حممد )  ١(

 .هـ١٣٩٩امعة األزهر ، القاهرة ، الدين ، ج



 

التوجيهات التربوية املتضمنة يف سورة «: دراسة سعيد العمري ، بعنوان  -١

 .)١(»اادلة

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة نتائج منها  

وتعبدية  إن توجيهات سورة اادلة اتصفت بالتعدد والشمول جلوانب عقدية -أ 

 .واجتماعية وفكرية مما يدل على عظمة هذا الكتاب الفريد

إن استشعار املعية اإلهلية هلا آثارها التربوية اليت من أمهها حتقيق مراقبة اهللا عز  -ب 

 .وجل وحتقيق كمال اإلميان واالطمئنان للعبد وتقوية الوازع الديين

 .ثق عرى اإلميانرفعة مكانة املواالة واملعاداة يف اهللا حيث تعترب أو -ج 

يقوم على حتقيق شهادة أن حممداً رسول اهللا وما تقتضيه من  تعظيم النيب  -د 

 .الطاعة والتصديق واحملبة

إن الكفارات الشرعية تقوم على تقومي الغرائز والردع والزجر واجلرب من أجل  -هـ 

 .تزكية النفوس

 .ألخوة اإلميانيةإن التربية على اآلداب اإلسالمية من أهم أسباب تقوية عرى ا

 .إن احلوار وسيلة تربوية هلا بالغ األمهية لعالج الكثري من األخطار السلوكية –و 

                                                 
التوجيهات التربوية املتضمنة يف سورة اادلـة ، رسـالة   : العمري ، سعيد بن موسى بن عبدان )  ١(

مكة املكرمة ، قسم التربية اإلسـالمية  ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 

 .هـ١٤٢٤ -هـ ١٤٢٣واملقارنة، 



 

املضامني التربوية املستنبطة من سورة الفاحتة « : دراسة أمحد الزيلعي ، بعنوان  -٢

 .)١(» وتطبيقاهتا التربوية

 التربوية املستنبطة منها وقد هدفت الدراسة إىل بيان مكانة سورة الفاحتة ، واملضامني 

يف اجلانب العقدي واجلانب التعبدي ، وكذا األخالقي والسلوكي واآلثار التربوية املترتبة 

على هذه املضامني ، وقد استخدم الباحث املنهج االستنباطي يف استخراج التوجيهات 

 .واملضامني التربوية

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة نتائج منها  

ت الدراسة بعض املضامني التربوية يف سورة الفاحتة يف اال العقدي كاإلميان بين -١

 .باهللا، والتوحيد ، واإلخالص ، والوالء للمؤمنني ، والرباء من الكفار

أوضحت الدراسة بعض املضامني التربوية يف سورة الفاحتة يف اجلانب األخالقي  -٢

 .والسلوكي وهي الرمحة والعدل والتواضع

لدراسة أمهية القدوة يف العملية التربوية وذلك بتطبيق املضامني التربوية أظهرت ا -٣

 .املستنبطة من القرآن والسنة وتربية الناشئة من خالهلا 

                                                 
املضامني التربوية املستنبطة من سورة الفاحتة وتطبيقاا التربوية، : د بن علي بن عمر الزيلعي ، أمح)  ١(

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، قسـم التربيـة   

 .هـ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥اإلسالمية واملقارنة، 



 

 .)١(»بعض املضامني التربوية يف سورة احلديد« : دراسة إبراهيم بشناق ، بعنوان  -٣

 سورة احلديد وإبرازها وقد هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم املضامني التربوية يف 

تطبيقياً يف املدرسة والسرة واتمع ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج 

 .االستنباطي

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة نتائج منها  

أظهرت الدراسة أن سورة احلديد ا الكثري من املضامني التربوية املتعلقة بالعقيدة  -١

 .احملسوسة واألخالق واألفكار

تطبيق املضامني العقدية واألخالقية عمالً وقوالً يف حياة النشء يؤدي إىل جناح  -٢

 .العملية التربوية

 .التوجيهات التربوية للقرآن والسنة سبيالً لتطوير املناهج وطرق التدريس -٣

 .للقرآن الكرمي أمهية عظيمة يف االرتقاء والتطوير بأساليب التربية املختلفة -٤

                                                 
 التربوية يف سورة احلديد ، رسالة ماجسـتري  بعض املضامني: بشناق ، إبراهيم عبدالشكور حممد )  ١(

غري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، قسم التربية اإلسالمية واملقارنـة،  

 .هـ١٤١٩ -هـ١٤١٨



 

مضامني تربوية مستنبطة من سورة الشرح « : إميان العمريطي ، بعنوان دراسة  -٤

 . )١(»وتطبيقاهتا التربوية

وقد هدفت هذه الدراسة إىل إيضاح مفهوم انشراح الصدر وضيقه وأسباب كل  

منهما، وإيضاح مفهوم العسر واليسر وبيان االبتالءات والصرب والرضا بالقضاء والقدر ، 

ء إىل اهللا ومعرفة املضامني التربوية املستفادة من السورة ، وقد مت استخدام وإبراز أمهية اللجو

 .املنهج االستنباطي 

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة نتائج منها  

أن لسورة الشرح أمهية كبرية يف تربية النفس وتسليتها وتأكيد أن اليسر  -١

 .مصاحب للعسر

وجل يف انشراح الصدر والقدرة على أمهية العقيدة وتعميق الصلة باهللا عز  -٢

 .مواجهة العسر واالبتالءات والصرب عليها 

إن اإلهتمام بتلبية حاجات األبناء وتربيتهم على األخالق احلسنة وشغل أوقات  -٣

 .فراغهم مبا يفيد من أهم األمور اليت جتنبهم الشعور بالضيق واهلم واحلزن

يف اهلدف واملنهج ، حيث دف إىل الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية وتتفق 

إيضاح املضامني التربوية املستنبطة من بعض سور القرآن الكرمي وتطبيقاا التربوية باستخدام 

املنهج االستنباطي ، وختتلف عنها يف مسمى السورة إذ أن لكل سورة مضامني تربوية خاصة 

 .ا

                                                 
مضامني تربوية مستنبطة من سورة الشرح وتطبيقاا التربويـة،  : العمريطي ، إميان إبراهيم حممد )  ١(

 .هـ١٤٢٣غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ،  رسالة ماجستري



 

 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 التعريف بالسورة

 :ا ويشتمل على مبحثنيوبيان أهميته 
 

 .التعريف بالسورة: املبحث األول 

 .موضوعاهتا ومقاصدها ومكانتها التربوية: املبحث الثاين 



 

 املبحث األول
 التعريف بالسورة وبيان اهميتها

 :مقدمة
تعد سورة املاعون من السور ذات اآليات القصرية يف القرآن الكرمي ، ورغم قصـر  

معانيها وآداا وتوجيهاا العقدية والتعبدية واالجتماعيـة، وقبـل    آياا إال أا عظيمة يف

احلديث عن مضامني هذه السورة وتطبيقاا التربوية جيدر بالباحث أن يعطي حملة خمتصـرة  

تشمل تعريف السورة لغة واصطالحاً واحلكمة من تسوير القرآن الكرمي ، مث يتم احلـديث  

حيث بيان أسباب نزوهلا وتسـميتها ، وأمسائهـا    عن سورة املاعون موضوع الدراسة من

املتعددة، وعدد آياا ، وكلماا ، وحروفها ، ومكان نزوهلا ، وترتيبـها بـني السـور،    

ومناسبتها ملا قبلها وصلتها مبا بعدها ، وذكر الناسخ واملنسوخ ، وموضوعاا ، ومقاصدها، 

 .ومكانتها التربوية

 : تعريف السورة لغة واصطالحاً -١

من األمهية مبكان أن يبدأ الباحث بتعريف أي مصطلح من حيث اللغة واالصطالح، 

 .فالتعريف اللغوي مبثابة السلم إىل التعريف االصطالحي أو نقطة االرتكاز

 :للسورة يف نطقها لغتان : تعريف السورة يف اللغة  –أ 

 .مهموزة) ةالسؤر: (، بال مهز ، وهي األشهر ، والثانية ) السورة: (أوهلما 

 .أي اليت ال مز فقد قالوا يف اشتقاقها أقواالً عديدة: أما األوىل 



 

السورة الرفعة واملنـزلة والشرف، وهي مأخوذة من سـورة البنـاء، وهـي    : أوالً

 .)١(منـزلة بعد منـزلة ، وبه مسيت سورة القرآن إلجالله ورفعته

دينة لكوا حميطة بآيات وأحكـام  قيل مسيت سورة القرآن تشبيهاً هلا بسور امل: ثانياً

 .)٢(إحاطة السور باملدينة

 .)٣(وقيل لتركيب بعضها على بعض من التسور مبعىن التصاعد والتركيب: ثالثاً

 .)٤(وقيل السورة العالمة: رابعاً

أفضلت من السؤر ، وهو مـا  : أي ) أسأرت(أي اليت مز ، فهي من : أما الثانية 

كأا قطعة من القرآن ، فالسورة مسيت سؤرة ألا قطعـة مـن    بقي من الشراب يف اإلناء

 .)٥(القرآن على حدة

                                                 
، الـدار  ١٣عبدالكرمي العزاوي ، حممد علـي النجـار ، ج  : ذيب اللغة ، حتقيق : األزهري ، حممد بن أمحد  ) ١(

 . ٥٠، ص ) ت .د(املصرية للتأليف والترمجة ، القاهرة ،

أمحد بن عبدالغفور عطـار،  : ، حتقيق  ٢تاج اللغة وصحاح العربية ، ط الصحاح: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد  

 .٦٧م، ص ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤، دار العلم للماليني ، بريوت ، ٢ح

، دار إحيـاء  ١٢إبراهيم الترزي ، ج: تاج العروس من جواهر القاموس ، حتقيق : الزبيدي ، حممد بن مرتضى  ) ٢(

 .١٠٢، ص ) ت.د(التراث العريب ، بريوت ، 

، ١مصطفى ديب البغا، ج: ، تقدمي وتعليق  ٢اإلتقان يف علوم القرآن ، ط: السيوطي ، عبدالرمحن بن ايب بكر  ) ٣(

 .١٦٦م، ص ١٩٩٣/هـ ١٤١٤دار ابن كثري ، دمشق ، 

 .١٠٢، ص ١٢تاج العروس ، املرجع السابق ، ج: الزبيدي ، حممد بن مرتضى  ) ٤(

، ٤لسان العـرب، ج : ، حممد بن مكرم بن منظور  ٥٠، ص  ١٣ب اللغة ، جذي: األزهري ، حممد بن أمحد  ) ٥(

 .١٠٢، ص  ١٢تاج العروس ، ج: ، الزبيدي، حممد بن مرتضى٣٨٦ص 



 

والسورة يف لغة قريش وبعض القبائل ااورة هلا بدون مهز، وعند متيم باهلمز، يقول 

وأما السورة فإن قريشاً كلها ومن جاورها من القبائل العرب، كهذيل ، وسعد : ابن عطية 

سورة بغري مهز ، ومتيم كلها وغريهم أيضـاً يهمـزون فيقولـون    بكر، وكنانة ، يقولون 

 .)١(سؤرة

أن لفظة السورة ليس هناك ما مينع أن تكون دالة على : ونتيجة ملا سبق ميكن القول 

مجيع املعاين اليت ذكرت من قبل ، سوى لفظة أسأر مبعىن أبقى ، فذلك مما ال يتوافق ومراد 

دل على العلو واالرتفاع واإلحاطـة والقـرآن الكـرمي    القرآن الكرمي ، فإن لفظة سورة ت

يستوعب كافة املعاين اليت تدل على ما سبق ، وهذا من إعجازه ، وأما داللته على الفضـلة  

 .والبقية من الشيء فليس من سبيل إليه مع مفردات القرآن الكرمي

 :تعريف السورة اصطالحاً  –ب 

عددة من قبل علماء علوم القرآن وتفسريه، لقد عرفَت السورة اصطالحاً بتعريفات مت

وهذه التعريفات ختتلف أحياناً يف ألفاظها وتتفق يف معناها، وأحياناً أخرى ختتلف يف اللفظ 

واملعىن ، ولعل مرد ذلك يعود إىل نظر بعض العلماء يف بعض األلفاظ على أا من أساسيات 

ابقتها ، فمن التعريفات اليت ذكرهـا  التعريف ، بينما ينظر آخرون إليها نظرة ختتلف عن س

 :العلماء ، ما يلي 

والسورة الطائفة من القرآن املترمجة اليت أقلـها  « : عرف البيضاوي السورة مبا نصه  -١

 .)٢(»ثالث آيات 

                                                 
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، حتقيق الرحايل الفـاروق ، وآخـرون،   : األندلسي ، عبداحلق بن عطية  ) ١(

 .٧٠م ، ص ١٩٧٧/هـ١٣٩٨، مطابع الدوحة ، قطر ، ١ج

،  ٢عبدالرزاق املهـدي، ج : أنوار التـنـزيل وأسرار التأويل ، حتقيق : البيضاوي ، عبداهللا بن عمر بن حممد  ) ٢(

 .٢٧م، ص ١٩٩٧/هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية ، بريوت ، 



 

حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاحتة وخامتة واقلها ثـالث  « : وقال اجلعربي  -٢

 .)١(»آيات

طائفة مستقلة من آيات القـرآن ذات مصـطلح   « بأا  وعرفها الزرقاين اصطالحاً -٣

 .)٢(»ومقطع

ومن خالل التعريفات السابقة يالحظ أا غري جامعة للشروط الواجب توافرهـا يف  

تعريف السورة القرآنية فقد أشاروا إىل بعضها ، لكنهم أغفلوا جانباً مهماً مـن جوانـب   

تام ، فإن املتتبع للسور القرآنية جيد أن التعريف وهو إرتكاز السورة على معىن معني وغرض 

 .أكثرها إن مل يكن جلها يرتكز كل منها على معىن معني وغرض واضح تام

السورة قطعة من القرآن معينـة  «: وقد عرفها بعض علماء التفسري املتأخرين فقال 

 مببدأ واية ، ال يتغريان ، مسماة باسم خمصوص تشتمل على ثالث آيات فأكثر يف غـرض 

تام ترتكز عليه معاين آيات تلك السورة، ناشىء عن أسباب النـزول أو عن مقتضيات ما 

 .)٣(»تشتمل عليه من املعاين املتناسبة

يالحظ على هذا التعريف أنه طويل لكنه يف حقيقة األمر يعد أفضل التعاريف دقـة  

قطعة من كالم اهللا وأحسنها عبارة ، فقد أشار إىل أمور مهمة يف تعريف السورة ، فالسورة 

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وهي أيضاً هلا بداية وايـة، وهاتـان ال   

ميكن تغريمها بالزمان وال باملكان ، وكل سورة من سور القرآن مسماة باسم خمصوص مبـا  
                                                 

، دار ١ر عطـا، ج الربهان يف علوم القرآن ، حتقيق مصطفى عبـدالقاد : الزركشي ، حممد بن ادر بن عبداهللا  ) ١(

 .٣٣٣م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١الفكر، بريوت ، 

، دار الفكـر، بـريوت،    ١مناهـل العرفـان يف علـوم القـرآن ، ج    : الزرقاين ، حممد بـن عبـدالعطيم    ) ٢(

 .٣٩٠م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 .٨٤، ص )ت.د(، دار سحنون ، تونس ،  ١التحرير والتنوير ، ج: عاشور ، حممد طاهر  ) ٣(



 

كـر  مييزها عن غريها ، والسورة تشتمل على ثالث آيات فأكثر ، وهذه نقطة مهمة فقد ذ

يف التعريف أن أقصر سورة يف القرآن حتتوي على ثالث آيات وهذا مأخوذ من االسـتقراء  

جلميع سور القرآن ، لكن التعريف مل يذكر أن أطول سورة هي سورة البقرة ، ألن التعريف 

ذكر كلمة فأكثر واليت يدخل يف ضمنها كل سورة هي أكرب من سورة الكوثر ، وذكر يف 

مهماً مل يذكره أحد ممن سبقوه يف تعريف السـورة القرآنيـة وهـو أن    آخر التعريف أمراً 

السورة تكون يف غرض معني تام تتركز عليه معاين السورة بل إنه أضاف لإليضاح أن ذلك 

 .ناشىء عن اسباب نزول اآليات ومقتضيات املعاين املتناسبة

 :احلكمة من تسوير القرآن الكرمي إىل سور  -٢

ير القرآن الكرمي إىل سور بأا حتقيق لكون السورة مبفردهـا  تظهر احلكمة من تسو

معجزة وآية من آيات اهللا تعاىل ، وسورت السور يف القرآن الكرمي طواالً وقصاراً وأوساطاً، 

تنبيهاً على أن الطول ليس من شرط اإلعجاز ، فهذه سورة الكوثر ثالث آيـات، وهـي   

أيضاً بصورة واضـحة يف التعلـيم وتـدريج    معجزة إعجاز سورة البقرة ، وتظهر احلكمة 

األطفال من السور القصار إىل ما فوقها يسرياً يسرياً ، تيسرياً من اهللا عز وجل على عبـاده  

، )١(حلفظ كتابه ، فترى الطفل يفرح بإمتام السورة فرحاً شديداً ويعترب ذلك شيئاً كبرياً وقيماً

ور لكون السورة معجزة ألن لكل سـورة  وقيل أن احلكمة من تسوير القرآن الكرمي إىل س

منط مستقل ، فمثالً سورة يوسف عليه السالم تتحدث عن قصته ، وسورة التوبة تفضـح  

 .)٢(أحوال املنافقني

وهذا يعين أن سور القرآن الكرمي تعطي ميزة تربوية فريدة يف عملية التعليم حيـث  

رمي فيكون االبتداء مع احلفظة تبدأ من التدرج من السهل إىل الصعب عند حفظ القرآن الك

                                                 
 .٣٣٣، ص ١الربهان يف علوم القرآن ، مرجع سابق ، ج: حممد بن ادر  الزركشي ، ) ١(

 .٢٣٠، ص١اإلتقان يف علوم القرآن ، مرجع سابق ، ج: السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  ) ٢(



 

من السور القصرية مث التدرج حىت الوصول إىل طوال السور ، وهذا األسلوب التربوي فيـه  

تشجيع للناشئة على اإلقبال على التعلم ، إذ حيثهم على املبادرة حلفظ كتـاب اهللا تعـاىل   

 .الكرمي عرب التاريخ واإلقبال عليه بارتياح مما أدى إىل ظهور أعداد كبرية من حفظة القرآن



 

 :أسباب نزول سورة املاعون : أوالً 

، أو يعتمد املفسرون يف معرفة سبب النـزول على صحة الرواية عن رسول اهللا 

عن الصحابة ، فإنْ روِي النـزول عن صحايب فهو مقبول وحكمه حكم املرفـوع، قـال   

واة والسماع ممـن شـاهدوا   ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال بالر« : الواحدي 

 .)١(»التـرتيل ووقفوا على األسباب وحبثوا عن علمها وجدوا يف الطلب

وإذا روِي سبب النـزول حبديث مرسل سقط من سنده الصـحايب وانتـهى إىل   

التابعي فحكمه أنه ال يقبل ، أي أنه ليس من الروايات الصحيحة يف هذا اال قول التابعني 

: مبرسل آخر رواه أحد أئمة التفسري الذين ثبت أخذهم عن الصحابة مثـل  إال إذا اعتضد 

عكرمة، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، وعطاء ، واحلسن البصري ، وسعيد بـن املسـيب،   

 .)٢(والضحاك

أما عن سبب نزول سورة املاعون فقد اختلف املفسرون يف سبب نزول هذه السورة 

 :على عدة أقوال وهي 

 .)٣(ت يف العاص بن وائل السهمينزل: قال مقاتل  -١

                                                 
، حتقيـق أمحـد صـقر، دار القبلـة، بـريوت،       ١اسـباب النــزول ، ط  : الواحدي ، علي بن أمحـد   ) ١(

 .٤، ٣م، ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

 .٤٦، ٤٥م، ص ١٩٨٤/هـ١٤٠٤القاهرة ، ) ن.د(علوم القرآن واحلديث ، : داود ، أمحد حممد علي  ) ٢(

تفسري البغوي أو معامل التنـزيل ، دار ابن حـزم للطباعـة والنشـر، بـريوت،     : البغوي ، حسني بن مسعود  ) ٣(

 .١٤٧٣م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 

 .)١(قال السدي ، ومقاتل بن حيان ، وابن كيسان يف الوليد بن املغرية -٢

 .)٢(نزلت يف عمرو بن عائذ املخزومي : قال الضحاك  -٣

 .)٣(وقال عطاء عن ابن عباس يف رجل من املنافقني  -٤

 .)٤(وقال ابن جريج نزلت يف أيب سفيان  -٥

العاص بن وائل ، ونصفها الثاين باملدينة يف عبداهللا وقيل نزل نصفها األول مبكة يف  -٦

 .)٥(بن أُيب بن سلول

 :سبب تسمية السورة باملاعون : ثانياً
من املعلوم أن ترتيب سور القرآن الكرمي يف املصحف وكذلك أمساء السور أمر  

بأمساء  توقيفي فليس لإلنسان دخل يف ذلك ، فقد نزل جربيل عليه السالم على النيب 

: لسور ووضعها الوضع املعهود يف املصحف اآلن وإىل أن تقوم الساعة، مصداقاً لقوله تعاىلا

® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ u ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ ut m: 〈  ] ٩: احلجر.[ 

                                                 
عبدالرمحن : ، حتقيق٢مع بني فين الرواة والدراية من علم التفسري ، طفتح القدير اجلا: الشوكاين ، حممد بن علي  ) ١(

 .٦٧٣م، ص ١٩٩٧/هـ ١٤١٨، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  ٥عمريه ، ج

، مطبعـة  ٤املشهور باجلمل ، الفتوحات اإلهلية بتوضيح اجلاللني للدقائق اخلفية، ج: العجيلي ، سليمان بن عمر  ) ٢(

 .٥٩٢، ص )ت.د(سى البايب احلليب ، القاهرة ، عي

 .١٤٣٧معامل التنـزيل ، مرجع سابق ، ص  : البغوي ، حسني بن مسعود  ) ٣(

التحريـر  : ، عاشور ، حممد الطـاهر ٦٧٣، ص  ٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: الشوكاين ، حممد بن علي  ) ٤(

 .٥٦٦،ص ٣٠والتنوير ، مرجع سابق ، ج

عبداهللا بن إبراهيم األنصـاري،  : فتح البيان يف مقاصد القرآن ، قدم له وراجعه : صديق بن حسن القنوجي ،  ) ٥(

 .٤٠١، ص )ت.د(، املكتبة العصرية ، بريوت ، ١٥ج



 

وهذه السورة من قصار سور القرآن الكرمي وقد ذكر هلا عدة أمساء ، لعل أكثرها  

فقد كتبت به غالب املصاحف املخطوطة واملطبوعة ، وهكذا مساها » سورة املاعون«شهرة 

: أكثر املفسرين ، وقد مسيت باملاعون لــــوقوع لفظة املاعون يف خامتتها يف قوله تعاىل

® tβθãè uΖ ôϑtƒ uρ tβθãã$yϑø9 ، وقد اختصت هذه السورة ذا اللفظ فلم يقع ]٧: املاعون [  )١( 〉 #$

 .آن يف سورة أخرى من سور القر

                                                 
لطائف من سورة املاعون ، جملة منار اإلسالم ، اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظـيب، العـدد   : أيوب ، حافظ  ) ١(

 .٦م، ص ١٩٩٥هـ ، سبتمرب ١٤١٦دية والعشرون ، مجادى األوىل ، اخلامس ، السنة احلا



 

 :أمساء أخرى للسورة : ثالثاً 

وردت أمساء أخرى هلذه السورة مما يدل على عظم فضلها وعلو مكانتها وعظيم  

شرفها فتعدد األمساء دليل على شرف املسمى وكماله يف أمر من األمور ، قال 

 اعلم أن كثرة األمساء تدل على شرف املسمى أو كماله يف أمر من األمور« : الفريوزآبادي

أما ترى كثرة أمساء األسد دلت على كمال قوته، وكثرة أمساء القيامة دلت على كمال 

شدته وصعوبته ، وكثرة أمساء الداهية دلت على شدة نكايتها ، وكذلك كثرة أمساء اهللا 

دلت على علو رتبته ومسو  تعاىل دلت على كمال جالل عظمته ، وكثرة أمساء النيب 

 .)١(»القرآن دلت على شرفه وفضيلتهدرجته، وكذلك كثرة أمساء 

 :ومن أبرز أمساء هذه السورة غري اسم سورة املاعون ما يلي  

M| ®سورة  –أ  ÷ƒ u™u‘ r& 〈   أو® |M ÷ƒ u™u‘ r& ”Ï% ©! $# Ü>Éj‹s3 ãƒ 〈  وردت هذه التسمية عن بعض ،

أنزلت أرأيت « : الصحابة ، فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله 

 .)٢(، كما أخرج عن ابن الزبري رضي اهللا عنهما مثل ذلك» لذي يكذب مبكة ا

                                                 
حممد علي النجـار،  : بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، حتقيق : الفريوزآبادي ، حممد بن يعقوب  ) ١(

 .٨٨، ص  ) ت.د(، املكتبة العلمية ، بريوت ،  ١ج

ـ  : السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكـر   ) ٢( ، دار الفكـر، بـريوت،    ٨ور يف التفسـري باملـأثور ، ج  الـدر املنث

 .٦٤١م، ص ١٩٩٤/هـ١٤١٤



 

، وابن  )١(الطربي: وقد عنون ذا االسم عدد من املفسرين هلذه السورة مثل  

 .، وغريهم )٤(، واأللوسي )٣(، والشوكاين)٢(اجلوزي

فيها ووجه التسمية ذا االسم أا مسيت بأول آية افتتحت ا أو أول كلمة  

 .اختصاراً

 ، )٧(، والسيوطي)٦(، والسخاوي )٥(مساها ذا االسم البقاعي: سورة الدين  –ب 

                                                 
م، ١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار الفكر ، بريوت ، ١٠جامع البيان يف تفسري القرآن ، مج: الطربي ، حممد بن جرير  ) ١(

 .٢٠٠ص 

، بـريوت،  ، املكتـب اإلسـالمي   ٩زاد املسـري يف علـم التفسـري ، ج   : اجلوزي ، عبدالرمحن بن علـي   ) ٢(

 .٢٤٣م ، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 .٧٠، ص  ٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: الشوكاين ، حممد بن علي  ) ٣(

، دار إحياء التراث العريب ، ٣٠، ج ٥روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، ط: األلوسي ، حممود  ) ٤(

 .٢٤١م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥بريوت ، 

عبدالرزاق غالـب  : نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، خرجه ووضع حواشيه : هيم بن عمر البقاعي ، إبرا ) ٥(

 .٥٤١م، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ٨املهدي ، ج

، مكتبة التـراث،   ١علي حسني البواب ، ج: مجال القرآء وكمال اإلقراء ، حتقيق : السخاوي ، علي بن حممد  ) ٦(

 .٣٨م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٨مة ، مكة املكر

عبداهللا حممد الـدرويش، عـامل   : تناسق الدرر يف تناسب السور ، حتقيق : السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  ) ٧(

 .١٠٢، ص ) ت.د(التراث ، دمشق ، 



 

 . )٣(، واأللوسي)٢(، والشوكاين)١(واجلمل

M| ®: ووجه التسمية ذا االسم لوقوع لفظ الدين يف أول آياا يف قوله تعاىل   ÷ƒ u™u‘ r& 
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 .)٦(، وابن عاشور)٥(، والشوكاين  )٤(مساها ذا االسم كلٌ من القنوجي: سورة اليتيم  –ج 

 .)٦(عاشور

y7 ®: ووجه التسمية ذا االسم لوقوع لفظة اليتيم يف السورة يف قوله تعاىل   Ï9¨x‹ sù 
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، وابن  )٨(، واأللوسي )٧(ن البقاعيمساها ذا االسم كلُ م: سورة التكذيب  –د 

 .)٩(عاشور

M| ®: ووجه التسمية ذا االسم لوقوع هذا اللفظ فيها يف قوله تعاىل   ÷ƒ u™u‘ r& ”Ï% ©! $# 
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 .٥٩٢، ص ٤الفتوحات اإلهلية ، مرجع سابق ، ج: العجيلي ، سليمان بن عمر ، املشهور باجلمل  ) ١(

 .٦٧٣، ص  ٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: وكاين ، حممد بن علي الش ) ٢(

 .٢٤١، ص٣٠روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، مرجع سابق ، ج: األلوسي ، حممود  ) ٣(

 .٤٠١، ص١٥فتح البيان يف مقاصد القرآن ، مرجع سابق ، ج: القنوجي ، صديق بن حسن  ) ٤(

 .٦٧٣،ص٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: مد بن علي الشوكاين ، حم ) ٥(

 .٥٦٣، ص  ٣٠التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، ج: ابن عاشور ، حممد الطاهر  ) ٦(

 .٥٤١، ص٨نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، مرجع سابق، ج: البقاعي ، إبراهيم بن عمر  ) ٧(

 .٢٤١، ص٣٠رآن العظيم والسبع املثاين ، مرجع سابق ، جروح املعاين يف تفسري الق: األلوسي ، حممود  ) ٨(

 .٥٦٣، ص٣٠التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، ج: ابن عاشور ، حممد الطاهر  ) ٩(



 

ومجيع هذه األمساء اليت وردت هلذه السورة هي من اجتهاد علماء التفسري استنبطوها  

 .ورة ومسوها ا دون أن يستندوا إىل حديث صحيح أو أثر مقبولمن ألفاظ الس

 :عدد آيات سور املاعون وكلماهتا وحروفها : رابعاً 

هذه السورة من قصار سور القرآن الكرمي ، آياا قليلة ومعانيها جزيلة ومثراا كثرية  

 .نيا واآلخرةمن تدبرها حق التدبري وعمل مبا تضمنته هذه السورة فإنه ينال خريي الد

 .)١(أما عدد آياا فقد بلغت سبع آيات  

أن آياا سبع يف : وقيل أن آياا ست عند معظم العادين ، فقد ذكر األلوسي  

 .)٢(العراقي وست يف الباقية

أي شافعي، وست يف » محصي«وآيها سبع : وقال علي الصفاقسي يف غيث النفع  

 .)٣(الباقي ، وهذا خيالف ما قاله األلوسي 

                                                 
 .٣٩٨٤م، ص١٩٧٤/هـ١٣٩٤، دار الشروق ، بريوت ، ٣٠يف ظالل القرآن ، ج: قطب ، سيد  ) ١(

، دار طـوق  ٣٢ح والرحيان يف روايب علوم القرآن، جملـد تفسري حدائق الرو: اهلرري ، حممد األمني بن عبداهللا  

 .٣٦١م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١النجاة، بريوت ، 

التحرير والتنوير، مرجـع  : ، حممد بن عاشور ٢٤١، ص ٣٠روح املعاين ، مرجع سابق ، ج: األلوسي ، حممد  ) ٢(

 .٥٦٤، ٥٦٣، ص ٣٠سابق ، ج

 .٥٦٤،  ٥٦٣، ص ٣٠لسابق ، جالتحرير والتنوير ، املرجع ا: عاشور ، حممد  ) ٣(



 

وأما عدد كلماا فقد بلغت مخساً وعشرين كلمة ، وعدد حروفها بلغ مئةً ومخسةً  

 .)١(وعشرين حرفاً

وأما فواصل السورة فهناك توافق للفواصل مراعاة لرؤوس اآليات كما ورد يف قوله  

#!™tβθèδ$y™ 〈   ،® šχρâ ®: عز وجــــل  u ãƒ 〈  ،® tβθãã$yϑø9 $# 〈   ،® É⎥⎪ Ïe$! $$Î/ 〈 ، 
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 :مكان نـزول السورة وترتيبها : خامساً 

 :مكان نزول الســورة 

 :اختلف املفسرون رمحهم اهللا تعاىل يف نزول هذه السورة على ثالثة أقوال 

أا نزلت يف مكة وهذا قول اجلمهور من الصحابة والتابعني ومن :  القول األول

ابن عباس ، وابن الزبري ، وعطاء ، : ي مكية يف قول األكثر فقد روى هذا القول بعدهم، فه

                                                 
 . ٥٦٤، ص ٨نظم الدرر ، مرجع سابق ، ج: البقاعي ، إبراهيم بن عمر  ) ١(

سورة املاعون ، ارتباط العقيدة بالسلوك ، جملة منار اإلسالم ، اإلمارات العربية املتحدة، أبو : رجب ، مصطفى 

 .١١-١٠ص  م ،٢٠٠٠يوليو /هـ١٤٢١، ربيع اآلخر  ٢٦، السنة  ٤ظيب ، العدد 

، دار الفكـر املعاصـر ، بـريوت ،    ٣٠التفسري املنري يف العقيدة والشـريعة واملنـهج ، ج   : الزحيلي ، وهبة  ) ٢(

 .٤٢٢م، ص ١٩٩١/هـ١٤١١
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 .)١(مثله: الزبري

 .)٢(أا نزلت يف املدينة وهو قول قتادة وآخرين:  القول الثاين

إا مكية مدنية ، حيث نزل نصفها األول يف مكة يف العاص بن :  القول الثالث

 .)٣(وائل، والنصف الثاين يف املدينة يف عبداهللا بن أيب سلول املنافق

 :ترتيبها 

، فقد كان إن ترتيب اآليات والسور يف القرآن الكرمي توقيفي عن رسول اهللا 

ويرشده إىل موضعها  ول اهللا جربيل عليه السالم يتنـزل باآليات تلو األخرى على رس

كتبة الوحي بكتابتها يف موضعها ويقول هلم  من السورة أو اآليات قبل ، فيأمر الرسول 

 ضعوا هذه اآليات يف السورة كذا يف موضع كذا ، وذا يكون ترتيب آيات القرآن الكرمي 

                                                 
، دار ٣أحكام القرآن ، حتقيق صالح الدين بو عفيف، ج: األندلسي ، حممد بن عبداملنعم املعروف بابن الفرس  ) ١(

 .٦٢٦م ، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧شر والتوزيع ، بريوت ، ابن حزم للطباعة والن

 .٦٨٢، ص  ٦الدر املنثور ، مرجع سابق ، ج: السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  

 .٦٧٣، ص ٥فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: الشوكاين ، حممد بن علي  

 .٦٢٦بق ، صأحكام القرآن ، مرجع سا: األندلسي ، حممد بن عبداملنعم املعروف بابن الفرس  ) ٢(

 .٦٨٢، ص  ٦الدر املنثور ، مرجع سابق ، ج: السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  

 .٣٩٨٤، ص ٣٠يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  

 .٣٣٥، ٣٣٤ت ، ص .الناسخ واملنسوخ ، عامل الكتب ، بريوت ، د: الضرير ، هبة اهللا بن سالمه  ) ٣(



 

 .)١(وسوره كما يف املصحف املتداول بني أيدينا توقيفاً ال مراء يف ذلك

 :وقد اختلف علماء التفسري يف ترتيب السور على أقوال 

 .كما أخرب به جربيل عليه السالم عن ربه فقيل إنه توقيفي ، تواله النيب  –أ 

 .إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضوان اهللا عليهم: وقيل  –ب 

 .إن بعض السور ترتيبها توقيفي وبعضها باجتهاد الصحابة: وقيل  –ج 

أن ترتيب السور توقيفي كترتيب اآليات ، قال أبو بكر بن : جح األقوال وأر

أنزل اهللا القرآن كله إىل مساء الدنيا مث فرقه يف بضع وعشرين ، فكانت السورة «: األنباري 

على موضع اآلية  تنـزل ألمر اهللا حبدث ، واآلية جواباً ملستخرب ويوقف جربيل النيب 

فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد  حلروف كله عن النيب والسورة فاتساق اآليات وا

 .)٢(»نظم القرآن

وأما ترتيب سورة املاعون فقد عدت السابعة عشرة يف عداد نزول سور القرآن بناء 

 .)٣(على أا مكية نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون

                                                 
 .٦١، ص  ١اإلتقان يف علوم القرآن ، مرجع سابق ، ج: ن أيب بكر السيوطي ، عبدالرمحن ب ) ١(

، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر ، بـريوت،      ٣٥مباحـث يف علـوم القـرآن ، ط   : القطان ، مناع  

 .١٢٦-١٢٥م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٦٢، ص  ١اإلتقان يف علوم القرآن ، مرجع سابق ، ج: السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  ) ٢(

 .١٣٠-١٢٧مباحث يف علوم القرآن ، مرجع سابق ، ص : لقطان ، مناع ا 

 .٥٦٣، ص ٣٠التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، ج: عاشور ، حممد  ) ٣(



 

ور وهو أن السورة والذي يظهر للباحث رجحانه وخيتاره القول األول قول اجلمه

نزلت مبكة وأن هذا القول قد صوبه أكثر أصحاب كتب التفسري وهي مكية على قول 

 .األكثرين

 :مناسبتها ملا قبلها وصلتها مبا بعدها : سادساً 

يعد علم املناسبات بني كل سورة واليت تليها أو تسبقها من العلوم الدقيقة اليت حتتاج 

إن نسبة هذا : بيان القرآين وله عالقة وثيقة بالتفسري حىت قيل إىل فهم عميق وتذوق لنظم ال

 .)١(العلم من التفسري كنسبة علم البيان من النحو

جعل أجزاء الكالم بعضها مرتبطٌ ببعض فيقوى االرتباط ويصري التأليف : وفائدته 

 .)٢(حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء

 .)٣(كلةتعين يف اللغة املشا: واملناسبة 

فهي الرابطة بني شيئني بأي وجه من الوجوه ويف كتاب اهللا : أما يف اإلصطالح 

 .)٤(تعاىل تعين ارتباط السورة مبا قبلها وما بعدها 

وبالنسبة لسورة املاعون فإا تأيت حسب ترتيب املصحف كما تقدم بعد سورة 

 .قريش

                                                 
 .٦، ص  ١نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، مرجع سابق ، ج: البقاعي ، إبراهيم بن عمر  ) ١(

 .٣٦، ص  ١لوم القرآن ، مرجع سابق ، جالربهان يف ع: الزركشي ، حممد بن ادر  ) ٢(

قـاموس احملـيط ، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر ، بـريوت،        : الفريوزآبادي ، حممد بن يعقـوب   ) ٣(

 . ١٧٦م، ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

 .٥٨م، ص٢٠٠٠/هـ١٤١٢، دار القلم ، دمشق ،  ٣مباحث يف التفسري املوضوعي ، ط: مسلم ، مصطفى  ) ٤(



 

نفات اليت اهتمت ومن خالل النظر والبحث يف كتب التفسري وغريها من املص

مبوضوع املناسبات بني السور يالحظ وجود عالقة وترابط بني سوريت قريش واملاعون من 

 :ثالثة أوجه جتمل يف اآليت 

%ü”Ï ®اجلاحدين لنعمة اهللا الذين » سورة قريش«ذم اهللا يف السورة السابقة  –أ  ©! $# 
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 .املسكني

ρß‰ç6#) ®أمر اهللا يف السورة املتقدمة بعبادته وحده وتوحيده  –ب  ÷èu‹ ù= sù ¡>u‘ # x‹≈ yδ 

ÏM øŠ t7 ø9  .وذم يف هذه السورة الذين هم عن صالم ساهون وينهون عن الصالة 〉 #$

ذلك ينكرون البعث عدد اهللا تعاىل يف السورة األوىل نعمه على قريش وهم مع  –ج 

وجيحدون اجلزاء يف اآلخرة، وأتبعه يف هذه السورة بتهديدهم وختويفهم من عذابه، إلنكار 

 .)١(يوم الدين أي اجلزاء األخروي 

وأما صلتها مبا بعدها فإن سورة املاعون تأيت يف الترتيب قبل سورة الكوثر ، وبالنظر 

ا بعدها وهي سورة الكوثر جند أن هناك والبحث يف كتب التفسري عن صلة سورة املاعون مل

عالقة وترابطاً بني السورتني يف أن سورة املاعون فيها ذم من اهللا تعاىل للمنافقني ، فقد ذمهم 

بأربعة أمور وهي البخل ، وترك الصالة ، واملراءاة ، ومنع املاعون ، وذكر يف سورة الكوثر 

≈ΡÎ) y7̄$! ®بله اخلري الكثري الذي ذكر يف الالحقة أربعة أمور تقابل السابقة ، فالبخل يقا sΨ ø‹ sÜ ôã r& 

u rO öθs3 ø9 : ، وترك الصالة واملــراءاة ، ومنع املاعون يقابل ذلك ما أشار إليه بقوله تعاىل  〉 #$
                                                 

 .٥٩٢، ص٤الفتوحات اإلهلية ، مرجع سابق ، ج: مان بن عمر الشهيل باحلمل العجيلي ، سلي ) ١(

، بـريوت،    ٢، دار إحيـاء التـراث العـريب ، ط   ٣٠تفسـري املراغـي ، ج  : املراغي ، أمحد بن مصـطفى   

 .٢٤٧م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

س ، السـنة احلاديـة   لطائف من سورة املاعون ، جملة منار اإلسالم ، أبو ظيب ، العدد اخلـام : أيوب ، حافظ  

 .٧م، ص ١٩٩٥سبتمرب  ٢٧هـ ، ١٤١٦والعشرون ، مجادى األوىل ، 



 

® Èe≅ |Ásù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ$# uρ 〈  أي دم على صالتك واجعلها خالصة لربك وكن كرمياً بلحوم ما ،

 .)١(ينحر من األضاحي

 :الناسخ واملنسوخ يف هذه السورة : ابعاً س

إن سورة املاعون كلها حمكمة وليس فيها ناسخ وال منسوخ ، سوى ما تضمنته من 

احلض على الرفق باليتيم واملسكني ، والتشديد على أمر الصالة ، وعدم التهاون فيها وترك 

 .)٢(الرياء واملساحمة مباعون البيت

                                                 
 .١٠٢تناسق الدرر يف تناسب السور ، مرجع سابق ، ص : السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  ) ١(

ة أصول تفسري سورة املاعون ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، مقدمة لكلي: أبو زيد ، أمحد حممد  الشهري بعزوز  

 .٣،  ٢هـ ، ص ١٣٣٩الدين ، جامعة األزهر ، القاهرة ، 

 .٦٢٦، ص٣أحكام القرآن ، مرجع سابق، ج: األندلسي ، حممد بن عبداملنعم ، املعروف بابن الفرس  ) ٢(

 .٣٦١، ص٣٢حدائق تفسري الروح والرحيان ، مرجع سابق ،ج: اهلرري ، حممد األمني بن عبداهللا  



 

 املبحث الثاني
 ة ومقاصدها ومكانتها الرتبويةموضوعات السور

 :موضوعات السورة  –أ 

 .حتدثت هذه السورة املكية يف مطلعها عن الكافر ويف ايتها املدنية عن املنافق

: أما مطلعها فهو يف ذم الكافر املكذب بيوم احلساب واجلزاء ، مصـداقاً لقوله تعاىل

® |M ÷ƒ u™u‘ r& ”Ï% ©! $# Ü>Éj‹s3 ãƒ É⎥⎪ Ïe$! $$Î/ 〈 فته هذه السورة بصفتني فقد وص: 

 .انتهاره وزجره وطرده اليتيم: األوىل 

عدم احلض أو احلث على إطعام املسكني ، فلم حيسن يف عبادة ربه، ومل : الثانية 

 .يفعل اخلري لغريه

وأما خامتتها فهي يف ذم املنافق الذي أظهر اإلسالم وأخفى الكفر، ووصفته هذه 

: مراءاته الناس بعمله، الثالثة: لغفلة عن الصالة ، الثانية ا: السورة بثالث صفات ، األوىل 

منعه املاعون الذي يستعان وينتفع به بني الناس ، فهو ال يعمل هللا، بل يرائي يف عمله وال 

 .حيسن لغريه

وقد توعدت هذه السورة الفريقني باخلزي والعذاب واهلالك ، ولفتت األنظار إليهم 

 .)١(ب والتعجب من صنيعهمبأسلوب االستهجان واالستغرا

 :وقد اشتملت سورة املاعون على عدد من املوضوعات ميكن توضيحها فيما يلي 

ذمت هذه السورة املكذب باجلزاء واحلساب يف اآلخرة وهذا اللفظ عام لكل مكذب  -١

 .بيوم الدين وال يقتصر على من كان سبباً يف نزول هذه السورة
                                                 

 .٥٤١، ص ٨نظم الدرر ، مرجع سابق ، ج: هيم بن عمر البقاعي ، إبرا ) ١(

 .٤٢٠، ص ٣٠التفسري املنري ، مرجع سابق ، ج: الزحيلي ، وهبه  



 

اء األخروي وقبائحه ، واليت متثلت يف زجر بينت هذه السورة صفات املكذب باجلز -٢

اليتيم وطرده ودفعه عن حقه وظلمه وقهره، إضافة إىل ترك اخلري وعدم احلث أو عدم 

األمر على إطعام الفقري واملسكني بسبب خبله وتكذيبه باجلزاء ، وهذا الذم ليس عاماً 

الغين ويعتذرون حىت يتناول من تركه عجزاً ، فقد كان هؤالء املكذبون يبخلون مع 

 .ألنفسهم وهذا عام فيهم ويف غريهم ممن يتصف بصفام

وضحت هذه السورة الويل أي العذاب ، والتهديد العظيم ملن قام بفعل ثالثة أمور  -٣

السهو عن الصالة ، فعل املراءات ، منع املاعون ، وقد : كما ذكرا السورة وهي 

ة والرياء والبخل باملال ، فهذه مجع املنافقون هذه األوصاف الثالثة ترك الصال

األوصاف واضحة يف املنافقني ، إال أن بعضها قد يوجد يف املسلم ، وحينئذ يلحقه 

جزء من التوبيخ ، كالصالة إذا تركها ، ومنع املاعون إذا تعني ، ويكون متهماً قبيحاً 

 .خمالً باملروءة يف غري حالة الضرورة

ومنع املاعون ، ويف ذلك إشارة واضحة إىل أن  بينت هذه السورة السهو عن الصالة -٤

الصالة هللا عز وجل ، واملاعون للخلق أو للناس ، فمن ترك الصالة مل يراع جانب 

تعظيم أمر اهللا ، ومن منع املاعون مل يراع جانب الشفقة على خلق اهللا وهذا كمال 

 .الشقاوة وظلم النفس

كفار واملنافقني يف هذه السورة واخلالصة مما سبق يتضح أن اهللا عز وجل وصف ال

 .)١(البخل ، وترك الصالة ، والرياء فيها ، ومنع الزكاة واخلري: بأربع صفات وهي 

 :مقاصد سورة املاعون : ثانياً 

بعد عرض ما اشتملت عليه سورة املاعون جيدر بنا أن نوضح املقاصد العظيمة هلذه 

 :السورة وميكن تلخيصها يف اآليت 
                                                 

 .٤٢٧-٤٢٤، ص  ٣٠التفسري املنري ، مرجع سابق ، ج: الزحيلي ، وهبه  ) ١(



 

لتعجب من حال الذين كذبوا بالبعث وتقبيح أعماهلم اليت اتصفوا فمن مقاصدها ا

ا، وهي احتقار حقوق الضعفاء ، وقلة االهتمام مبن تعوزهم آالم احلاجة وحب األثرة 

باملال والتعزز بالقوة ومنع املعروف عمن يستحقه من الناس فلو صدق املكذب بالدين حقاً 

لفقراء وال ينهر املساكني وال يزجرهم ومن مل يفعل لصار منكسراً متواضعاً ال يتكرب على ا

شيئاً من ذلك فهو مراء يف عمله ، كاذب يف دعواه ، ومن مقاصدها أيضاً ذم املنافقني 

الغافلني عن صالم الذين ال يؤدوا يف أوقاا ويراؤون الناس بأعماهلم ومينعون املاعون وال 

ين وتوفري ما يكفل راحتهم وطمأنينتهم، وقد ينهضون بباعث الرمحة إىل سد حاجات املعوز

 .)١(توعدت هذه السورة الفريقني بالويل واهلالك

 :مكانة السورة التربوية : ثالثاً

كل سورة من سور القرآن الكرمي متثل دستوراً ومنهاجاً تسري عليه األمة اإلسالمية 

 .يف تربية أجياهلا وإصالحهم على الطريق السوي يف كل زمان ومكان

وسورة املاعون من إحدى سور القرآن العظيم اليت متثل أمنوذجاً فريداً يف تربية 

النفوس املسلمة يف كل زمان ومكان ، ورغم قصر هذه السورة فإن هلا مكانة تربوية عظيمة 

فهي تكاد تبدل املفهوم السائد لإلميان والكفر ، فقد رمست صورة جديدة عن الكفر 

 .عن سور القرآن األخرى والتكذيب بيوم الدين ختتلف

، وينكر للعقيدة  فاملعروف أن املكذب بالدين هو الذي ينكر ويكذب النيب 

واإلميان، لذلك جاءت سورة املاعون هنا ورمست صورة أخرى للتكذيب بالدين والكفر، 

                                                 
 .٥٤١، ص  ٨نظم الدرر ، مرجع سابق ، ج: البقاعي ، إبراهيم بن عمر  ) ١(

 .٥٦٤، ص ٣٠التحرير والتنوير ، مرجع سابق ، ج : الطاهر  عاشور ، حممد 

، دار ٢٦اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي ، ضبطه وصححه حممد عبدالسالم شـاهني، ج : جوهري ، طنطاوي  

 .٣٠٠م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الكتب العلمية ، بريوت ، 



 

وهذه الصورة هي صورة الذين ينكرون لواجبام ومسؤوليام العامة، فالذي يدع اليتيم 

من حقه بقهر وعنوة ، وال يقدم له خدمة بل يقهره ويعنفه بشدة فإن هذه السورة  ومينعه

 .تعتربه مكذباً بالدين أيضاً

فالسورة يف أوهلا تؤكد عدم الفصل بني اإلميان باهللا واالهتمام باإلنسان ، ويف آخرها 

بني احلب  تفرض الربط بني الصالة وهي العبادة هللا عز وجل واخلدمة للناس فال ميكن الفصل

 .)١(واإلميان هللا عز وجل واحلب واالحترام للناس ، ال سيما الذين حيتاجون للعون واملساعدة

وبذلك جند يف هذه السورة املباركة صورة متكاملة يف اإلميان بالقول والفعل، 

وقدمت صورة تطبيقية تعكس حقيقة اإلميان وتبني أثره يف السلوك الشخصي واجلماعي، 

رد مظاهر وطقوس وال أقوال جوفاء ، وليس اإلسالم أجزاء وأحزاباً يأخذ فالدين ليس جم

اإلنسان منه ما يشاء ويترك ما يشاء ، بل منهجاً متكامالً تتظافر فيه العقيدة والعبادة 

واملعاملة والسلوك حىت يصل بالعبد إىل الغاية املرجوة منه، والعمل بصدق اإلميان أو يكذبه ، 

 القلب فإنه يؤيت مثاره وحيقق ذاته يف اخلارج بالعمل الصاحل الذي يترجم فإذا وقر اإلميان يف

عن حقيقة اإلميان الصادق ، ومن ذلك إكرام اليتيم واحلث على إطعام املسكني ، وإقامة 

الصالة ونفع الناس ، فاإلميان يدفع إىل اخلري والرب والنفع واالتصال باهللا تعاىل ، فحقيقة 

ها إال اهللا عز وجل ، واآلثار والسلوك الذي يتجلى يف صورة العمل اإلميان ال يطلع علي

 .الصاحل أو الفاسد هو الذي يترجم عن هذه احلقيقة يف الظاهر

ومن هنا فإن هذه السورة قررت أن املوصوفني ذه الصفات مكذبون بالدين، وأن 

ية تبني الصفات اخلمس املذكورة يف هذه السورة وصف للمكذبني بالدين وآثار عمل

                                                 
 .٣٩٨٥، ٣٩٨٤، ص ٣٠يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ١(

، مكتبـة مكـة، القـاهرة،    ٢، ج ٢التسهيل لتأويل التنـزيل ، تفسري جـزء عـم ، ط  : العدوي ، مصطفى  

 .٥٧٥-٥٧٣م، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



 

حقيقتهم، فلو كانوا مؤمنني حقاً ما صدرت عنهم هذه األعمال وهذا أقرب ما يكون إىل 

 .النفاق العملي الذي يدل على عدم وجود اإلميان احلقيقي لدى فاعله

فالسورة بكاملها تعطي أوصافاً تطبيقية لعدم التصديق باإلسالم كله أو باحلساب 

ن ملن يقوم ذه األعمال ، فقد جاء الوصف األول واجلزاء ، وتدل على عدم صدق اإلميا

والثاين يف السورة ومها زجر اليتيم وعدم احلض على طعام املسكني ، جاء ذكرمها يف القرآن 

الكرمي مقترناً بالكفر والعاقبة األليمة ، كما أن ترك الصالة كفر ، واملرائي أول من تسعر 

نفعته عن الناس وال حيسن إليهم ، فالصفات عليه النار يوم القيامة ، وكذلك من يقطع م

 .)١(اخلمس يف مجلتها تدل على التكذيب بالدين وعلى الكفر والنفاق

ومن خالل ما سبق يتضح بأن سورة املاعون رغم قصرها فإا تعاجل موضوعات 

متعددة هلا غاية يف األمهية بالنسبة للجماعة املسلمة ، فهي تقرر حقائق اإلميان بعيداً عن 

الفهم املشوش له ، وهي سورة تسري يف اجتاه واحد هدفه معاجلة النفس البشرية وحثها على 

التقوى وااللتزام مبنهج اهللا واإلخالص يف القول والعمل ، واحلث على مساعدة الفقراء 

 .)٢(واحملتاجني واملساكني إىل غري ذلك من السلوكيات احلميدة
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 الفصل الثالث
 بوية املستنبطة من السورةاملضامني الرت

 يف اجلانب العقدي
 

 :ويشتمل على ثالثة مباحث 

 .التكذيب بالدين: املبحث األول 

 .الرياء: املبحث الثاين 

 .السهو عن الصالة: املبحث الثالث 



 

 املبحث األول
 التكذيب بالديـــــــــن

 :مقدمة
سباب نزوهلا ، وتسميتها، بعد أن تناولنا يف الفصل الثاين التعريف بسورة املاعون وأ

ومقاصدها ، وموضوعاا ، ومكانتها التربوية ، سوف نتناول يف هذا الفصـل املضـامني   

التربوية املستنبطة من سورة املاعون يف اجلانب العقدي وتطبيقاا وآثارها التربوية ، وقبـل  

 بعد ذلك نبني احلديث عن هذه املضامني ال بد من بيان معىن املكذب بالدين وعالماته ، مث

التطبيقات التربوية لإلميان والتصديق بيوم الدين وآثارها العقدية ، ونتناول أيضاً التعريـف  

بالرياء والفرق بينه وبني السمعة وأنواعه والتطبيقات التربوية إلخالص العمل هللا تعاىل وبيان 

ة والفرق بني السـهو  اآلثار العقدية للرياء ، مث نتناول بعد ذلك التعريف بالسهو عن الصال

عن الصالة والسهو فيها وأهم التطبيقات التربوية ملضمون احملافظة على الصالة واخلشـوع  

 .فيها واآلثار التعبدية لعدم السهو عن الصالة

 :تعريف املكذب بالدين : أوالً 

إن الناظر يف كتب علماء اللغة والتفسري جيد أن لفظ املكذب بالدين مشتق من الفعل 

كذب بالكسر كذباً وكَذباً ، فهو كاذب وكذاب وكذوب ، والتكـاذب ضـد   كذب ي

 .)١(التصادق ، وكذبه أخرب أنه كاذب ، وله معان أخرى

                                                 
ـ ١٤٠١خمتار الصحاح ، رتبه حممود خاطر ، دار الفكر ، بريوت، : الرازي ، حممد بن أيب بكر  ) ١( م، ١٩٨١/هـ

 . ٥٦٥ص 

 .٧١١-٧٠٤، ص ١لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: حممد بن مكرم : نظور م 



 

أما املفسرون فقد استعملوا هذه الكلمة مبعان متعددة فذكر ابن جزي أن املكـذب  

ذلـك ألن الـدين   بالدين هو الذي جتد فيه دائماً األخالق القبيحة واألعمال السيئة ، وإمنا 

 .)١(حيمل صاحبه على فعل احلسنات وترك السيئات

ويرى املراغي أن املكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم ويزجره زجراً عنيفاً إن جـاء  

 :يطلب منه حاجة احتقاراً لشأنه وتكرباً عليه ، واملكذب بالدين له صفتان 

 .أن حيتقر الضعفاء ويتكرب عليهم: أوهلما 

ن يبخل مباله عن الفقراء واحملتاجني ، أو يبخل بسـعيه لـدى األغنيـاء    أ: ثانيهما 

ليساعدوا أهل احلاجة ممن يتحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من الضرورة ويقوم هلـم  

بكفاف العيش ، فلو صدق بالدين حقاً لصار منكسراً متواضعاً ال يتكرب على الفقـراء وال  

 .)٢(ينهر املساكني ويزجرهم

ب أن املكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً ويهينه ويؤذيه، ويرى سيد قط

وال حيض على إطعامه وال يوصي برعايته ، فلو صدق بالدين حقاً واستقرت حقيقة التصديق 

 .يف قلبه ما كان ليدع اليتيم وال يقصر يف احلض على طعام املسكني

إمنا هي حتول يف القلب يدفعه إىل  فحقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان

اخلري والرب بإخوانه يف البشرية احملتاجني إىل الرعاية واحلماية ، واهللا ال يريد من الناس كلمات 

 .)٣(إمنا يريد منهم معها أعماالً تصدقها وإال فهي هباًء منثوراً ال وزن هلا وال قيمة
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 .٢٤٩، ص ٢٨تفسري املراغي ، مرجع سابق ، ج: املراغي ، أمحد مصطفى  ) ٢(
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ب يف اآلخرة ويكذب الـنيب  واملكذب بالدين عامة هو الذي يكذب باجلزاء واحلسا

 يه١(ويتنكر للعقيدة واإلميان وال يطيع اهللا عز وجل يف أمره و(. 

املعتدي الظامل األثيم الذي ينفر مـن طريـق   : ويرى امليداين أن املكذب بالدين هو 

اخلري وحيتال جهده الرتكاب مسالك الشر إرضاًء لنـزواته وشهواته ناسياً أن اهللا أحكـم  

 .)٢(أنه ال شك سيأخذه بعدلهاحلاكمني و

وسورة املاعون قدمت صورة أخرى للتكذيب بالدين وذكرت مخس صفات عملية 

 :للمكذب بالدين ، وهي 

 .يدع اليتيم -أ 

 .وال حيض على طعام املسكني -ب 

 .يسهى عن صالته -ج 

 .ويرائي -د 

 .مينع املاعون    -و 

ة تطبيقيـة  فهذه الصفات اخلمس متثل عقيدة املسلم وعبادته وسلوكه، وهي صـور  

تعكس حقيقة اإلميان وتبني أثره يف السلوك الشخصي واجلماعي ، فالدين لـيس مظـاهر   

وطقوس وال أقوال جوفاء ، وليس اإلسالم أجزاًء وأحزاباً يأخذ اإلنسان منه ما يشاء ويترك 

ما يشاء بل هو منهج رباين متكامل صاحل لكل زمان ومكان تتضافر فيه العقيدة والعبـادة  

                                                 
 .٢٠٠، ص  ١٠جامع البيان ، ج: الطربي ، حممد بن جرير  ) ١(

 .٤٥٥،ص ١٠فتح البيان يف مقاصد القرآن ، ج: خان ، صديق حسن  

، دار القلم للطباعة والنشـر، دمشـق،    ٣العقيدة اإلسالمية وأسسها ، ط: امليداين ، عبدالرمحن حسن حبنكه  ) ٢(

 .٦٨٠م، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣



 

لة والسلوك حىت يصل بالعبد إىل الغاية املرجوة اليت ينشدها ، والعمل يصدق اإلميـان  واملعام

أو يكذبه فإذا وقر اإلميان يف القلب فإنه يؤيت مثاره ويتحقق ذاته يف اخلارج بالعمل الصـاحل  

الذي يترجم عن حقيقة اإلميان الصادق ، ومن ذلك إكرام اليتيم واحلث على إطعام املسكني 

لصالة ، واإلخالص ونفع الناس ، فاإلميان باهللا حقيقة يدفع الناس دائماً إىل اخلـري  وإقامة ا

 .)١(والرب والنفع وتقوية االتصال باهللا تعاىل

 :التطبيقات التربوية للتصديق بيوم الدين : ثانياً 

اهتم القرآن الكرمي اهتماماً بالغاً بيوم الدين ، فقد ربطت كثري من اآليات القرآنيـة   

 اإلميان بيوم الدين واإلميان باهللا عز وجل ، فاإلميان باهللا حيقق املعرفـة بوجـود خـالق    بني

الكون، واإلميان باليوم اآلخر حيقق املعرفة باملصري الذي ينتهي إليه هذا الوجود ، وعلى ضوء 

ذلك ميكن لإلنسان أن حيدد هدفه ويرسم غايته ويتخذ من الوسائل والذرائع ما يوصله إىل 

دف ويبلغ الغاية ، ومىت فقد اإلنسان هذه املعرفة فإن حياته سوف تبقى حياة ال هدف هلا اهل

 .)٢(وال غاية

واآليات القرآنية يف كثري من السور تلفت نظر اإلنسان أن اهللا مل خيلقه بغري هدف  

óΟ ®: وال غاية ألن ذلك يتناىف مع كمال اهللا وحكمته مصداقاً لقوله تعاىل  çFö7 Å¡yssùr& $yϑ̄Ρr& 
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املوت واإلميان بيوم الدين يشمل اإلميان بأشراط الساعة ومقدماا ، وبكل ما بعد  

من فتنة القرب وعذابه واإلميان بالبعث والنشور ، واحلساب واجلزاء ، والصراط وامليزان ، 
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وهكذا فالعلم بيوم الدين والوقوف على تفصيل ما حيدث فيه من أمور عظيمة من  

دها تأثرياً يف التوجيه إىل التمسك بالقرآن الكرمي والعمل ديه، واعتقاد أقوى األساليب وأش

ما يكون بعد املوت من مشاهد وأهوال وأمور جسام وخوف املآل إما إىل جنة أو نار، 

فبدون ذلك ال يبقى لإلميان معىن وال للدين أثر يف تقومي اإلنسان وهدايته وتوجيهه إىل اخلري 

 .والرشاد

 :ميان والتصديق بيوم الدين فقد وصف اهللا املؤمنني به بصفات كثرية منهاوألمهية اإل 
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ãΝ èδ tβθßsÏ=ø ßϑø9  ].٥-١: لقمان [ 〉 #$

# ®: ن ، قال تعاىل أن اإلميان بيوم الدين يؤدي إىل اإلميان بغريه من األركا -٤ x‹≈ yδuρ 

ë=≈ tGÏ. çµ≈sΨ ø9 u“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ïd‰|Á–Β “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Π é& 3“u à) ø9 $# ô⎯ tΒuρ $oλm; öθxm 4 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Ïο u ½zFψ $$Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ( öΝ èδuρ 4’ n? tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθÝà Ïù$ ut ä† 〈 
 ].٩٢: األنعام[

ميان باليوم اآلخر جيعل املسلم من املتقني ومن املنتفعني بآيات اهللا ، قال أن اإل -٥

(ô‰s ®: تعاىل  s9 uρ $sΨ ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ tβ$s% ö à ø9 $# [™!$u‹ ÅÊ uρ #X ø. ÏŒ uρ š⎥⎫ É) −FãΚù=Ïj9 ∩⊆∇∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# šχöθ t±øƒ s† Ν æη−/ u‘ É= ø‹ tóø9 $$Î/ Ν èδuρ š∅ÏiΒ Ïπ tã$¡¡9 $# šχθà) Ï ô±ãΒ 〈 ]األنبياء :

٤٩-٤٨.[ 

أن من يؤمن باليوم اآلخر هم أهل املساجد وعمارا بالعبادة والبنيان ، قال  -٦

yϑ̄ΡÎ) ã$ ®: تعالـى  ßϑ÷ètƒ y‰Åf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Í ½zFψ $# tΠ$s% r& uρ 

nο 4θn=¢Á9 $# ’ sA# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #© |¤yè sù y7 Í×≈̄ s9 'ρé& βr& (#θçΡθä3 tƒ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï‰tFôγ ßϑø9  ].١٨: التوبة [  〉 #$

واإلميان والتصديق بيوم الدين له آثار تربوية تنعكس على شخصية الفرد املسلم يف 

 :جوانب متعددة منها 

 :أثره على النفس والسلوك  –أ 

ن وتوجيه إن اإلميان بيوم الدين له أثٌر كبري يف تشكيل الصفات النفسية لإلنسا 

سلوكه يف احلياة ، وتقوية إميانه يف سائر معتقداته ، فهو يستحضر دائماً على مدى العذاب 

الشديد الذي سيلقاه إن شك أو كفر بشيء مما جيب عليه اإلميان به ، وينال النعيم يف 

# ®: اآلخرة إن ثبت على إميانه الراسخ بيوم الدين مصداقاًَ لقوله تعاىل  x‹≈ yδuρ ë=≈ tGÏ. çµ≈sΨ ø9 u“Ρr& 



 

Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ïd‰|Á–Β “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Π é& 3“u à) ø9 $# ô⎯ tΒuρ $oλm; öθxm 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Ïο u ½zFψ $$Î/ 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ ÏµÎ/ ( öΝ èδuρ 4’ n? tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθÝà Ïù$ut ä† 〈 ] فهذه اآلية تدل على ارتباط ]٩٢: األنعام ،

رآن الكرمي باإلميان باآلخرة وما فيها من جزاء ، واإلميان بيوم الدين يعمق اإلميان اإلميان بالق

بكثري من الصفات الربانية املستلزمة لذلك اجلزاء ، فهو يعمق اإلميان بعدل اهللا وحكمته 

وعلمه ورمحته وجوده وفضله وشدة عقابه وعذابه وغري ذلك من صفات الكمال الربانية، 

دين يصحح معتقدات اإلنسان يف تصوراته وقيمه ومبادئه وأهدافه اليت يؤمن واإلميان بيوم ال

ا ويكون امليزان الذي يزن به مجيع ما يواجهه من سلوك نفسي أو عملي وما يقابله يف هذه 

 .)١(احلياة ، ويكون تصوره واسعاً يشمل الدنيا واآلخرة

 :تنمية روح التفكر والتأمل  -ب  

ين جيعل املؤمن دائم الصلة باهللا عز وجل الذي خلقه وأوجده من إن اإلميان بيوم الد 

العدم ، فيتأمل عظمته وقدرته على خلق هذا الكون الواسع وما فيه من خملوقات متنوعة 

فينقله إىل ما هو أهم من احلياة الدنيا اليت يعيش فيها فيجعله دائم التفكر يف خامتته ويف املوت 

وظلمته ، فإذا تأمل يف خملوقات اهللا تعاىل يبحر يف هذا الكون  وسكراته ، وينقله إىل القرب

العظيم فيجده منظماً حمكماً يسري يف نظام عجيب وبقدرة إهلية عظيمة ال ميكن لبشر أن 

%Ï“ ®: حييط جبميع أسراره ، يقول تعاىل  ©! $# t, n=yz yì ö7 y™ ;N¨uθ≈ yϑy™ $]%$t7 ÏÛ ( $̈Β 3“u s? ’ Îû È, ù=yz 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? ( Æì Å_ö‘ $$sù u |Ç t7 ø9 $# ö≅ yδ 3“u s? ⎯ ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪ §Ν èO Æì Å_ö‘ $# u |Çt7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ s?§ x. 

ó= Ï=s)Ζ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ã |Çt7 ø9 $# $Y∞ Å™% s{ uθèδuρ Ö Å¡xm 〈 ] ٤-٣: امللك.[ 

’ (χÎ ®: وقال عز وجل يف موضع آخر  Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# 

Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n? tã uρ öΝÎγ Î/θãΖ ã_ 

tβρ ã ¤6 x tG tƒ uρ ’Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ysö6 ß™ $sΨ É) sù 

                                                 
 .١٢٩،  ١٢٨اجلزاء األخروي ، مرجع سابق ، ص : امليداين ، حممد عبدالرمحن  ) ١(



 

z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 فكل ما يف هذا الكون هو من صنع اهللا عز ]. ١٩١-١٩٠: ران آل عم[ 〉 #$

≅‘ ®: وجل ، وسيحكم عليه بالفناء وال يبقى إال وجهه الكرمي ، قال تعاىل  ä. ô⎯ tΒ $pκ ö n=tæ 5β$sù 

∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n=pg ù:$# ÏΘ# u ø. M}$# uρ 〈 ] ٢٧-٢٦: الرمحن.[ 

ؤمن دائماً يتفكر يف عظيم خلق اهللا تعاىل وقدرته ، فاألرض فاإلميان بيوم الدين جيعل امل

مبا حوت من أشجار وجبال وأودية وأار ، والسماء مبا فيها من جنوم وأجرام مساوية تكون 

يوم القيامة يف قبضته عز وجل ، ويف هذه اآلية داللة على قوته وعظمة سلطانه ، فكلما 

شور وحساب وجزاء وجنة ونار استشعر عظمة تذكر املؤمن اآلخرة وما فيها من بعث ون

اخلالق وتفكر يف قدرته تعاىل ، وأنه سوف حياسبه على ما يصدر منه من أعمال سواء كانت 

 .)١(خرياً أو شراً

وال تقتصر عملية التأمل والتفكر يف عظمة اخلالق عز وجل يف إجياد هذا الكون الفسيح 

صريه ، فقد جرت سنة اهللا تعاىل أن يكون بل تشمل التأمل والتفكر يف خلق اإلنسان وم

خلق اإلنسان عن طريق نطفة مائية خترج من صلب الرجل فتستقر يف رحم املرأة مث متر 

مبراحل متعددة تبني تطور خلق اإلنسان ، فقد بني القرآن الكرمي تطور خلقه منذ البداية حىت 

(ô‰s ®: ظهوره ، قال تعاىل  s9 uρ $sΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 

9‘# u s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n= y‚sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒãΒ $uΖ ø) n=y‚sù sπ tóôÒßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã 

$tΡöθ|¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡù't±Σr& $̧) ù=yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª!$# ß⎯ |¡ômr& t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒù:$# 〈 ]املؤمنون :

١٤-١٢.[ 

                                                 
اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر يف الكتاب والسنة ، رسالة ماجستري غري منشورة، : ن النمري ، حممد بن حسا ) ١(

 .٥٨-٥٥م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 



 

فاملؤمن إذا تأمل وتفكر يف بداية خلقه جيد أنه كان خملوقاً صغرياً مث كرب وأخذ ينمو حىت 

أصبح رجالً مث شيبة وقد يرد إىل أرذل العمر بعد أن كان قوياً صلباً ، فال يعلم بعد ذلك 

 .)١(هل مصريه إىل اجلنة ونعيمها أم إىل النار وجحيمها

والتصديق بيوم الدين يريب النفس اإلنسانية على األخالق الفاضلة إن اإلميان ) جـ 

وميدها بقوة إميانية هائلة تدفعها إىل العمل الصاحل والدعوة إىل احلق وحماربة الشر والفساد 

والتمسك باألخالق احلسنة ، والتحلي بالفضائل النفسية اخللقية على اختالف أنواعها 

ون له أكرب األثر يف توجيه سلوك اإلنسان حنو كل خري والبعد عن مجيع الرذائل مما يك

وصالح وفالح ، والبعد به عن كل شر وفساد فاهللا وحده هو املستحق ألن يرجى ثوابه 

tβθßϑÏèôÜ ®: وخيشى عقابه ، قال تعاىل  ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ #¶ Å™ r& uρ ∩∇∪ 

$oÿ ©ς Î) ö/ ä3 ãΚÏèôÜ çΡ Ïµ ô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Í çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [™!# u“ y_ Ÿωuρ # ·‘θä3 ä© ∩®∪ $̄ΡÎ) ß∃$sƒ wΥ ⎯ ÏΒ $uΖ În/ §‘ $·Βöθtƒ 

$U™θç7 tã # Xƒ Í sÜ ôϑs% 〈  ] ١٠-٨: اإلنسان.[ 

فاملؤمن باهللا حقيقة وباليوم اآلخر وما فيه من ثواب وعقاب يدفعه إميانه إىل مراقبة اهللا 

عله دائم احلذر من الوقوع فيما يغضب اهللا عز وجل يف مجيع أعماله مراقبة دقيقة جت

 ويستوجب عقابه وحتمله دوماً على إتباع مرضاته عله ينال ثوابه ، ويتخذ من الرسول 

: ، مصداقاً لقوله تعاىل)٢(قدوة حسنة يقتدي ا فــي االلتزام باألخالق اإلسالمية الفاضلة

® ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ u ½zFψ $# u x. sŒ uρ ©!$# 

# [ ÏV x. 〈  ] ٢١: األحزاب.[ 

                                                 
 .٥٩، ٥٨اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، مرجع سابق ، ص: النمري ، حممد بن حسان بن محيد  ) ١(

 .١٣٢-١٣٠اجلزاء األخروي ، مرجع سابق ، ص : املبيداين ، حممد عبدالرمحن حسن  ) ٢(

 .٧٣-٧١اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، مرجع سابق ، : النمري ، حممد بن حسان بن محيد  



 

إن اإلميان بيوم الدين والتصديق به يضبط دوافع النفس اإلنسانية وغرائزها،  -د 

ويقوي الوازع الديين لديها ، وضبط هوى النفس مبقتضى الشرع ، وذلك باتباع أوامره 

اب نواهيه، فاإلميان بيوم الدين يغرس يف اإلنسان رقابة داخلية على أعماله وهو يعلم واجتن

أن اهللا عز وجل مطلع عليه ، وال ختفى عليه خافية ، وبذلك يستشعر اخلشية من اهللا عز 

وجل ويبقى شديد احلذر من عذابه ، مسارعاً إىل التوبة وكبح مجاح النفس األمارة بالسوء 

ؤول عن مجيع تصرفاته وحماسب عليها ، سواء كانت صغرية أو كبرية، فهي معتقداً أنه مس

(ô‰s ®: ، مصداقاً لقوله عز وجل  )١(مـسجلة عليه يف صـــــحائف أعماله s9 uρ 

$uΖ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# ÞΟ n=÷ètΡuρ $tΒ â¨ Èθó™ uθè? ⎯ Ïµ Î/ … çµ Ý¡ø tΡ ( ß⎯ øt wΥuρ Ü>u ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 xm Ï‰ƒ Í‘ uθø9 $# ∩⊇∉∪ 

øŒ Î) ’ ¤+ n=tGtƒ Èβ$ u‹ Ée) n=tGßϑø9 $# Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# Ç⎯ tã uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïès% ∩⊇∠∪ $̈Β àáÏ ù=tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθs% ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰s9 

ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏGtã 〈 ] ١٨-١٦: ق.[ 

إن اإلميان بيوم الدين يريب اإلنسان املسلم على الشعور باملسؤولية ويبصره  -هـ  

يف اجلزاء ، وكل إنسان مكلف سوف يسأل عن تفاصيل  عما ابتلي بالعدالة اإلهلية املطلقة 

فيه يف الدنيا ولن يعفى من املساءلة وسوف يتقرر مصريه بعد هذه املساءلة يف يوم الدين إما 

⎯ ®: ، قال تعاىل )٢(إىل النعيم الدائم يف اجلنة أو إىل الشقاء الدائم يف النار  yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ 

tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # X ø‹ yz … çν u tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© … çν u tƒ 〈 ] ٨-٧: الزلزلة.[ 

فاإلميان بيوم الدين هو الوازع احلقيقي الذي يكمن وراء الشعور باملسؤولية ، وجيعل  

املؤمن حمافظاً على نفسه مستشعراً عظم املسؤولية امللقاة على عاتقه يف احلياة الدنيا، وأنه 

عن عمره وعن شبابه وعن ماله وحواسه بعد مماته ، وهذه املسؤولية إمنا تكون  سوف يسأل

                                                 
 .١٧٠، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٩، مكتبة هادي ، مكة املكرمة،  ٢فلسفة التربية اإلسالمية ، ط: ، ماجد عرسان  الكيالين ) ٢(

 .٩٥ص



 

 ®: ، يقول سبحانه وتعاىل )١(أمام اهللا وحده فهو الذي يسأل وحياسب الناس على أعماهلم
¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ 〈 ] ٣٦: اإلسراء.[ 

إن اإلميان بيوم الدين يريب يف اإلنسان املسلم املسارعة يف فعل الطاعات والعمل  – و 

الصاحل ، فكلما زاد تطلع املؤمن إىل اليوم اآلخر وشوقه ملا أعد اهللا عز وجل لعباده املتقني يف 

اجلنة كان أكثر مسارعة إىل العمل الصاحل ومضاعفة اجلهد يف املسابقة إىل اخلريات، وقد 

اهللا عباده املسارعــني إىل الطــاعة باجلزاء العظيم ، يؤكد ذلك قوله سبحانه بشر 

#) ®: وتعاىل  ûθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο u Ï øótΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_uρ $yγ àÊ ó tã ßN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN£‰Ïã é& 

t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ï9 〈 ] ١٣٣: آل عمران.[ 

عمل يقربه إىل اهللا عز وجل ثقة بوعده  وهكذا املؤمن يشحذ مهته ويبادر إىل كل 

وجيتهد يف تنقية النية واإلخالص هللا عز وجل ابتغاء مرضاته ألنه تعاىل ال يقبل من العمل إال 

≅ö ®: ، مصداقاً لقوله تعاىل )٢(ما كان خالصاً لوجهه الكرمي è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& Ö |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) 

!$yϑ̄Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ( ⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ö tƒ u™!$ s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã $[sÏ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ 

Ïο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰tn r& 〈 ] ١١٠: الكهف.[ 

وبذلك يكون املؤمن مرتبطاً دائماً خبالقه عز وجل وبإميانه باآلخرة وما ا من نعيم وعذاب، 

شعائر التعبدية من صالة وزكاة وصيام وحج وجهاد وتالوة للقرآن، فيجعله حمافظاً على ال

ومتمسكاً باألخالق واآلداب اإلسالمية احلميدة مبتعداً عن اآلثام واملعاصي صابراً على فعل 

الطاعات راضياً مبا قسم اهللا له يف هذه احلياة غري آسف على ما فات وغري متضجر على ما 

                                                 
 .٧٦-٧٤اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، ص : النمري ، حممد بن حسان بن محيد  ) ١(

 ، ررسـالة دكتـوراه غـري    معامل نظرية التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي: نياز ، حياة بنت عبدالعزيز حممد  

 .١٤٥، ١٤٤م ، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 

 .١٧١، ص١منهج اإلسالم يف تربية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ٢(



 

لفانية حملقاً بتفكريه يف ملكوت خالقه عز وجل ويف املصري مل حيصل عليه يف هذه الدنيا ا

 .)١(الذي ينتظره

ومن خالل ما سبق يتضح أن اإلميان والتصديق بيوم الدين له آثاره التربوية على  

حياة املسلم فهو يشكل الصفات النفسية له ويوجه سلوكه يف هذه احلياة ، فيعيش راضي 

لتأمل يف خملوقات اهللا بشكل عام ويف خلق نفسه بشكل النفس قرير العني واسع التفكري وا

خاص فيزداد إميانه خبالقه فيعبده على بصرية ، ويريب نفسه على الفضائل ويبتعد عن األمور 

السيئة ويبادر بفعل الطاعات واجتناب احملرمات ويضبط دوافع نفسه وغرائزها ، ويراقب 

هللا تعاىل ومضاعفة اجلهد يف اكتساب  تصرفاته وأعماله فيسري على منهج واضح فيه قربة

مرضاته والبعد عن كل عمل يؤدي إىل عقابه ، وال يقتصر أثر اإلميان بيوم الدين على الفرد 

املسلم بل يتعدى ذلك التأثري على األسرة واتمع ، فيعمد إىل نشر الفضيلة والقيم النبيلة يف 

والتصديق ا كالبعث واجلزاء واحلساب، اتمع ويغرس يف نفوس أبنائه اإلميان باملغيبات 

وهذا يؤدي إىل مضاعفة العمل الصاحل واالستعداد هلذا اليوم طمعاً يف ثواب اهللا ودخول 

 .اجلنة

                                                 
 .١٢٥ابق ، ص النمري ، حممد حسان محيد ، اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، مرجع س ) ١(



 

 :اآلثار العقدية للتكذيب بيوم الدين : ثالثاً

اإلميان بالبعث ركن من أركان العقيدة اإلسالمية وإنكار كفر صراح إذ ال يبقى  

معىن ما دام املرء يعتقد أال بعث وال حساب وال ثواب وال عقاب وال جنة وال لإلميان كله 

tΠ ®: نار، قال تعاىل  öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u™!$yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ ÅfÅb¡9 $# É= çGà6 ù=Ï9 4 $yϑ x. !$tΡù& y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz 

… çν ß‰‹ ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$sΨ øŠ n=tã 4 $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. š⎥⎫ Ï=Ïè≈ sù 〈  ، ] وقال تعاىل ]. ١٠٤: األنبياء :® zΝ tã y— 
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Ö Å¡o„ 〈 ] ٧: التغابن.[ 

اآلخر يف واملتأمل آليات القرآن الكرمي جيد االهتمام الكبري يف احلديث عن اليوم  

معظم سور القرآن ، فتارة تتعرض اآليات القرآنية إلثبات اليوم اآلخر والرد على منكري 

البعث واجلزاء ، وتارة أخرى تصف تلك اآليات مشاهد البعث وأهوال احلشر ونعيم اجلنة 

وعذاب النار وغري ذلك من عوامل الدار اآلخرة ، باإلضافة إىل ذلك أن عدداً من سور 

مل امساً من أمساء يوم القيامة كسورة الواقعة ، والتغابن ، واحلاقة ، والقيامة، القرآن حت

والزلزلة ، والقارعة ، وكل هذا يربز أمهية هذا الركن االعتقادي وأثره يف النفس 

 .)١(اإلنسانية

وقد تتبع العلماء أمساء يوم القيامة من كتاب اهللا تعاىل وبينوا معانيها ، وأمساء يوم  

 ة كثرية شأا شأن كل عظيم ، فلما عظم أمرها وكثرت أحواهلا مساها اهللا تعاىل يف القيام

                                                 
ـ ١٤١٧التربية الروحية واالجتماعية يف اإلسالم ، دار شبيليا ، الرياض ، : العمري ، أكرم ضياء  ) ١( م، ١٩٩٧/هـ

 .١٢٦، ١٢٥ص 

م، ١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار نور املكتبات ، جدة ،  ٢منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، ط: كرزون ، أنس أمحد  

 .١٦٨، ص ١ج



 

 .)١(كتابه الكرمي بأمساء عديدة ووصفها بأوصاف كثرية

وحفلت كتب السنة النبوية بعدد كبري من األحاديث اليت حتدثت تفصيالً عن عوامل  

اليت يلقاها الكافر والفاجر عند اليوم اآلخر وعن احلساب واجلزاء وعن األهوال والشدائد 

سكرات املوت ويف القرب واحلشر وعند احلساب والصراط ، مث عندما يكون مصريه الناس، 

وحتدثت عن النعيم املقيم والتكرمي العظيم الذي يلقاه املؤمن الصاحل ابتداء من سكرات املوت 

من غفلتها ويدفعها وحىت دخول اجلنة وكل ذلك بأسلوب مؤثر يهز أعماق النفس ويوقظها 

إن أحدكم إذا مات عرض «: إىل العمل الصاحل ، ويف احلديث الصحيح، قال عليه السالم 

عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار 

 .)٢(»فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا إليه يوم القيامة

 من األحاديث النبوية اليت تصف مشاهد اليوم اآلخر ال يتسع املقام هنا وهناك الكثري 

 .لذكرها

                                                 
، املكتبة العصرية الذهبيـة ،   ٢احلياة اآلخرة ما بني املبعث إىل دخول اجلنة أو النار ، ط:  العواجي ، غالب علي ) ١(

 .٥٥-٤٥، ص  ١م ، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١جدة ، 

، دار البشـائر اإلسـالمية، بـريوت،     ٢يوم القيامـة أمسـاؤه وصـفاته ، ط   : الدحدوح ، سلمان نصيف  

 .١٩٦-١٩٣م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر يف الكتاب والسنة ، رسالة ماجستري غري منشورة، : ان النمري ، حممد بن حس 

 .٣٦-٢٩م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة ، 

صحيح مسلم ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، : القشريي ، مسلم بن احلجاج  ) ٢(

 .٢٨٦٦، حديث رقم ٢١٩٩، ص  ٤م، ج١٩٥٥/هـ١٣٧٥



 

واإلميان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة ومنكره خارج عن اإلسالم، ولقد  

خص ذكر اليوم اآلخر مبزيد من العناية والتعظيم لشأنه يف كتاب اهللا تعاىل ويف سنة نبيه 

 . حممد 

ن بيوم الدين من أعظم األمور استبعاداً عند الكفار، وأكرب قضية ينازعون وبعد اإلميا 

فيها هي إفراد اهللا بالعبادة وحده ال شريك له ، وأنه ما من نيب إال ويقفون يف وجهه 

 .)١(ويصدون دعوته بكل ما يستطيعون من قوة

وأمسائه وصفاته  إن اإلميان باليوم اآلخر وما فيه من جزاء مرتبط باإلميان باهللا تعاىل 

اإلميان احلق واليقني ، وإنكاره أيضاً مرتبط بعدم اإلميان الصحيح باهللا سبحانه أو بشيء من 

أمسائه وصفاته ، أي أن الكفر باهللا تعاىل بأي نوع من أنواع الكفر هو سبب رئيسي يؤدي 

كاره مطلقاً، وإما إىل الكفر باليوم اآلخر وما فيه من جزاء ، وهو إما أن يكون كفراً كلياً بإن

كفراً ناجتاً عن إنكار صورته وكيفيته احلقة، واملنكرون لليوم اآلخر وما فيه من جزاء هلم 

 .دوافع عدة

فبعد اإلطالع على جمموعة األدلة واملناقشات اليت عرضها القرآن الكرمي حول هذه  

ذبة بيوم الدين اليت جتعل الدوافع فإا تتلخص بدوافع االعتداء واإلمث املتمكنة يف النفوس املك

على القلوب أغطية كثيفة صلبة فتمنع عنها نفحات اهلداية مبا تكسب من إمث وظلم 

وعدوان، ذلك أن النفس اليت تقوم لديها دالئل العقل على عدل اهللا وحكمته البالغة، وتقوم 

هني واألدلة، لديها براهني الشرع على إثبات اجلزاء يف اليوم اآلخر ، وتعاند يف قبول الربا

وتكابر احلق ملتزمة جانب الباطل ، إمنا يدفعها إىل ذلك استمراؤها مسلك اجلرمية واإلمث، 

 .)٢(وحبها االعتداء على ما ليس هلا به حق معقول ومشروع

                                                 
 .١٠٧احلياة اآلخرة ، مرجع سابق ، ص : العواجي ، غالب بن علي  ) ١(

 .٦٧٩العقيدة اإلسالمية وأسسها ، مرجع سابق ، ص : امليداين ، عبدالرمحن حسن حبنكة  ) ٢(



 

 :وميكن تفصيل دوافع املكذب بيوم الدين فيما يلي  

جل إال أم تكربوا عن عبادته دافع الكرب ، فاملتكربون على الرغم من إميام باهللا عز و -١

%tΑ$s ®: سبحانه مؤكداً ذلك يف قوله تعاىل  uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= ÅftGó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ã É9õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÏAyŠ$t6 Ïã tβθè=äzô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ 〈 ] ٦٠: غافر.[ 

ء األخروي لعدم تصديقهم بيوم فهؤالء املستكربون دفعهم كربهم إىل إنكار اجلزا 

وما جاء به من تشريعات  الدين، وقد يكون االستكبار استكباراً عن متابعة الرسول 

&Βr̈$ ®: وأحكام مساوية ومنها اإلميان باجلزاء األخروي ، يؤكد ذلك قوله تعاىل  uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# ÿρã x x. óΟ n=sùr& ô⎯ ä3 s? © ÉL≈ tƒ# u™ 4’ n? ÷Gè? ö/ ä3 ø‹ n=tæ ÷Λ änö y9õ3 tGó™ $$sù ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ $YΒöθs% š⎥⎫ ÏΒÍ øg ’Χ ∩⊂⊇∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨βÎ) 
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š⎥⎫ ÏΨ É) ø‹ oK ó¡ßϑÎ/ 〈 ] ٣٢-٣١: اجلاثية.[ 

ما جاؤوا به من آيات يدفع املستكربين إىل إنكار  فاالستكبار عن متابعة الرسل وتصديق

يوم اجلزاء األخروي ، ويستبعدون تصوره واحتمال وقوعه واستبعاد اجلزاء واحلساب 

 .)١(ملخالفتهم لرسلهم 

عدم اإلميان بصفات اهللا وامسائه تعاىل كاحلكيم والعدل واملنتقم والشديد والغفور وغري  -٢

ثار العقدية للتكذيب بيوم الدين ، فمن ال يؤمن ذه الصفات ذلك من األمساء ، تعد من اآل

أو ال يؤمن ا اإلميان الذي تستحقه فهو غري مؤمن مبقتضياا ، ومن أمهها اجلزاء األخروي، 

فإنكار الكفار للبعث بعد املوت وما يتبعه من جزاء كان أحد أسبابه الرئيسية عدم علمهم 

اله تعاىل والذي منه خلق السماوات واألرض وكافة بانتفاء اللعب والعبث عن كل أفع

                                                 
ليلية نقدية يف ضوء عقيـدة أهـل السـنة    اجلزاء اإلداري ، دراسة حت: امليداين ، حممد عبدالرمحن حسن حبنكه  ) ١(

واجلماعة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القـرى ، مكـة املكرمـة،    

 .١٣٩، ص  ١م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤



 

املخلوقات ، فهذا األمر من الكافرين يرجع إىل عدم إميام ببعض صفات اخلالق جل وعال 

tΒuρ $sΨ$ ®: ، قال تعاىل  )١(واليت من أمهها صفة احلكمة الكاملة ø) n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 

$tΒuρ $yϑåκ s] ÷ t/ t⎦⎫ Î6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ !$yϑßγ≈ sΨ ø) n=yz ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδu nY ò2r& Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ 〈 
 ].٣٩-٣٨: الدخان[

فإنكار قدرة اهللا اليت ال يعجزها شيء أو عدم اإلميان ا حق اإلميان قد أدى مبشركي  

العرب وغريهم إىل إنكار اجلزاء األخروي مطلقاً وعدم إميام بالرسل وما أرسلوا به ، 

الكافرون يستبعدون الرجعة إىل احلياة بعد املوت ، وينكرون القدرة اإلهلية على إعادم ف

# ®: للحياة بعد املوت ، قال تعاىل حاكياً قوهلم  sŒ Ï™r& $uΖ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $\/# u è? ( y7 Ï9¨sŒ 7ì ô_u‘ Ó‰Š Ïèt/ 〈 
 ].٣: ق [

حلياة مرة أخرى فهذا انتقاص منهم لقدرة اهللا تعاىل على إعادة األموات إىل ا 

z>u ®: للحساب والثواب والعقاب، قال تعاىل مؤكداً قدرته على ذلك  ŸÑuρ $sΨ s9 WξsW tΒ z© Å¤tΡ uρ 
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Èe≅ ä3 Î/ @, ù=yz íΟŠ Ï=tæ 〈  ] ٧٩-٧٨: يس.[ 

االغترار بزينة احلياة الدنيا وزخرفها ومتاعها وملذاا الفانية ، جيعل كثرياً من الناس ال  -٣

يؤمنون بوجود يوم آخر جيازى فيها اإلنسان على عمله اكتفاء منه مبا ينالونه من شهوات 
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(#θàÊ u‘ uρ Ïο 4θu‹ ysø9 $$Î/ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (#θœΡr'yϑôÛ $# uρ $pκ Í5 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ ô⎯ tã $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ tβθè=Ï≈ xî ∩∠∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

ÞΟ ßγ1 uρù'tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç7 Å¡õ3 tƒ 〈  ] ٨-٧: يونس.[ 

اىل ازام على أعماهلم فهؤالء الذين ال يرجون وال يتوقعون لقاء اهللا سبحانه وتع 

ورضوا باحلياة الدنيا وزينتها ومتاعها رحلة كاملة حليام ال حتتاج بعد ذلك حلياة أخرى 

                                                 
 .١٤٠-١٣٩، ص  ١اجلزاء األخروي ، مرجع سابق ، ج: حبنكة ، حممد عبدالرمحن  ) ١(



 

حياسبون فيها على عملهم يف هذه الدنيا ، قد محلوا أنفسهم على االطمئنان إىل أنه ليس 

Ÿ≅Š ®: ، وهؤالء وصفهم اهللا تعاىل يف قوله  )١(أمامهم إال هذه احلياة وحدها Ï% uρ tΠ öθu‹ ø9 $# 

ö/ ä39 |¡Ψ tΡ $yϑ x. óΟ çF‹ Å¡nΣ u™!$s) Ï9 ö/ ä3 ÏΒöθtƒ # x‹≈ yδ â/ ä31 uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# $tΒuρ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂⊆∪ Ν ä3 Ï9¨sŒ 

â/ ä3 ¯Ρr'Î/ öΝ è?õ‹sƒ ªB $# ÏM≈ tƒ# u™ «!$# # Yρâ“ èδ â/ ä3 ø?§ xî uρ äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 tΠöθu‹ ø9 $$sù Ÿω tβθã_u øƒ ä† $pκ ÷] ÏΒ Ÿωuρ öΝ èδ 

šχθç7 tG÷ètGó¡ç„ 〈  ] ، م أيضاً ]٣٥-٣٤اجلاثيةوقال عز وجل يف شأ ، :® # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨β Î) 

y‰ôã uρ «!$# A, xm èπ tã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒ u‘ $pκ Ïù Λä⎢ ù=è% $̈Β “Í‘ ô‰tΡ $tΒ èπ tã$¡¡9 $# βÎ) ⎯ Ýà ¯Ρ ωÎ) $xΖ sß $tΒuρ ß⎯ øt wΥ 

š⎥⎫ ÏΨ É) ø‹ oK ó¡ßϑÎ/ 〈 ] ٣٢: اجلاثية.[ 

كان من ضمن أسباب كفرهم بيوم الدين وتعذيبهم  فاالغترار باحلياة الدنيا وزينتها 

 .بعذاب النار األبدي 

إتباع اهلوى والرغبة يف الفجور والعصيان دون قيد أو رادع، وهذا مرده عدم اإلميان  -٤

باجلزاء األخروي الذي يقتضي االلتزام بتكاليف كثرية تضبط فعل اإلنسان وتراقب تصرفاته 

رمة، فاإلنسان الفاجر ال يرضى بالضوابط واحلدود الشرعية ، وتبعده عن أهوائه وشهواته احمل

ويقوم برفضها ورفض اإلميان الذي ينهى عن فعلها ، فالفجور يدفعه إىل إنكار اجلزاء 

األخروي حىت ال يشعر يف قرارة نفسه بأية مسؤولية عن أي عمل يقوم به ، ويؤكد ذلك 

=Ü ®: قوله تعاىل |¡øt s†r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# ⎯ ©9 r& yì yϑøg ªΥ … çµ tΒ$sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã βr& y“Ècθ|¡Σ 

… çµ tΡ$uΖ t/ ∩⊆∪ ö≅ t/ ß‰ƒ Í ãƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# u àfø u‹ Ï9 … çµ tΒ$tΒ r& ∩∈∪ ã≅ t↔ ó¡o„ tβ$§ƒ r& ãΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 -٣: القيامة[ 〉 #$

٦.[ 

ي من فالرغبة اجلاحمة يف االعتداء اآلمث بتجاوز حدود ما أباحه اهللا إىل ما حرمه ه 

أقوى الدوافع إىل التكذيب بيوم الدين واجلزاء على األعمال ، مما جعل أصحاا ينكرون يوم 

                                                 
 . ٨٧،ص ١١جامع البيان ، مرجع سابق ، ج:  الطربي ، حممد بن جرير ) ١(

 .١٧٦٧، ص  ١١يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  



 

الدين واجلزاء إنكاراً تاماً ، وال يثبتون له أي صورة من الصور ولو كانت حمرفة عما بينته 

 عدة رسل اهللا وكتبه ، ويتضح دافع إنكارهم للكيفية احلقة لليوم اآلخر وما فيه من جزاء إىل

وعدم اإلميان مبا جاء  التعصب للعقائد املنحرفة ، والتكرب عن اتباع الرسول : أسباب منها 

به ، وقصور عقول هؤالء الكفار عن التفكري السليم يف بعض الكيفيات كبعث األجساد بعد 

 .)١(موا ، وصور النعيم والعذاب ، واجلزاء واحلساب

وجل عن أحوال املكذبني بيوم الدين وعدم  ومن خالل اإلطالع على كتاب اهللا عز 

اإلميان باليوم اآلخر اتضح يف كثري من آياته بأن التكذيب بيوم الدين له آثار كثرية على 

 :املكذبني ا منها 

⎪⎦t ®: أن اهللا ذمهم على كل حال وأن هلم الصفة السيئة دائماً قال تعاىل  –أ  Ï% ©#Ï9 Ÿω 
tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Ïο u ½zFψ $$Î/ ã≅ sW tΒ Ï™öθ¡¡9 $# ( ¬!uρ ã≅ sV yϑø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 uθèδ uρ â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3 ysø9 النحل [ 〉 #$

:٦٠.[ 

⎪⎦βÎ) t¨ ®: إضالهلم يف الدنيا وتزيني الدنيا هلم باالستدراج ، قال تعاىل  –ب  Ï% ©! $# Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

Ïο u ½zFψ $$Î/ $̈Ζ §ƒ y— öΝ çλm; öΝ ßγ n=≈ yϑôã r& ôΜ ßγ sù tβθßγ yϑ÷ètƒ ∩⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çλm; â™ûθß™ É># x‹yèø9 $# 

öΝ èδuρ ’ Îû Ïο u ½zFψ $# ãΝ èδ tβρ ã y£ ÷zF{ ’ ®: وقال تعاىل ]. ٥-٤النمل ، [ 〉 #$ ÏΤ ö‘ x‹sù ⎯ tΒuρ 

Ü>Éj‹ s3 ãƒ # x‹≈ pκ Í5 Ï]ƒÏ‰ut ù:$# ( Ο ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ xm Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ ∩⊆⊆∪ ’ Ì? øΒé& uρ öΝ çλm; 4 ¨βÎ) 

“Ï‰ø‹ x. î⎦⎫ ÏGtΒ 〈 ]٤٥-٤٤: القلم.[ 

 ®: إباحة دمائهم وقتاهلم ألم خرجوا عن ملة اإلسالم فوجب قتاهلم ، قال تعاىل  -جـ
(#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ Í ½zFψ $# Ÿωuρ tβθãΒÍh ut ä† $tΒ tΠ § xm ª!$# 

… ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4© ®L xm (#θäÜ ÷èãƒ 

sπ tƒ ÷“ Åfø9 $# ⎯ tã 7‰tƒ öΝ èδuρ šχρã Éó≈  ].٢٩التوبة ، [ 〉 ¹|

                                                 
 .١٤٣، ص  ١اجلزاء األخروي ، مرجع سابق ، ج: حبنكة ، حممد عبدالرمحن حسن  ) ١(



 

öθs9 ®: سوء احتضارهم ، يقول تعاىل  –د  uρ #“u s? øŒ Î) ’ ¯ûuθtGtƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2   èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

tβθç/ Î ôØtƒ öΝ ßγ yδθã_ãρ öΝ èδu≈ t/ ôŠ r& uρ (#θè%ρèŒ uρ šU# x‹tã È,ƒ Í y⇔ ø9  ].٥٠االنفال ، [ 〉 #$

⎯ ®: حشرهم على وجوههم عمياً وبكماً وصماً ، يقول تعاىل  -هـ tΒuρ Ï‰÷κ u‰ ª!$# uθßγ sù 

Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( ⎯ tΒuρ ö≅ Ï=ôÒãƒ ⎯ n=sù y‰Åg rB öΝçλm; u™!$uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ( öΝ èδã à³ øt wΥuρ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4’ n? tã 

öΝ Îγ Ïδθã_ãρ $\Š ôϑãã $Vϑõ3 ç/ uρ $tϑß¹ uρ ( öΝ ßγ1uρù'̈Β ãΛ ©⎝ yγ y_ ( $yϑ̄=à2 ôM t7 yz óΟ ßγ≈tΡôŠ Î— # [ Ïèy™ ∩®∠∪ 

y7 Ï9¨sŒ Ν èδäτ!# u“ y_ öΝ ßγ̄Ρr'Î/ (#ρã x x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (# ûθä9$s% uρ # sŒ Ï™r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘ uρ $̄ΡÏ™r& 

tβθèOθãèö7 yϑ s9 $Z) ù=yz # ´‰ƒ Ï‰y` 〈 ] ، ٩٨-٩٧اإلسراء.[ 

≅× ®: وحيجبون عن رم يوم القيامة يقول تعاىل –وهو واد يف جهنم  –ويل  هلم -و ÷ƒ uρ 

7‹Í× tΒöθtƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑù=Ïj9 ∩⊇⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Éj‹s3 ãƒ ÇΠ öθu‹ Î/ È⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ $tΒuρ Ü>Éj‹s3 ãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ ωÎ) ‘≅ ä. 

>‰tG÷èãΒ AΟŠ ÏO r& ∩⊇⊄∪ # sŒÎ) 4’ n? ÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $uΖ çF≈ tƒ# u™ tΑ$s% ã ÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊇⊂∪ ξx. ( ö≅ t/ 2 tβ# u‘ 4’ n? tã 

Ν Îκ Í5θè=è% $̈Β (#θçΡ% x. tβθç6 Å¡õ3 tƒ ∩⊇⊆∪ Hξx. öΝ åκ®Ξ Î) ⎯ tã öΝ Îκ Íh5 §‘ 7‹Í× tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR °Q ∩⊇∈∪ §Ν èO öΝ åκ ®ΞÎ) 

(#θä9$|Á s9 ËΛ⎧ Åspg ù:$# ∩⊇∉∪ §Ν èO ãΑ$s) ãƒ # x‹≈ yδ “Ï% ©! $# Λ ä⎢Ψä. ⎯ Ïµ Î/ tβθç/ Éj‹ s3 è? 〈 ]١٠ني املطفف-

١٧.[ 

≅ö ®: املكذب باليوم اآلخر مصريه نار جهنم ، قال تعاىل  –ز  t/ (#θç/ ¤‹x. Ïπ tã$¡¡9 $$Î/ ( $tΡô‰tGôã r& uρ 

⎯ yϑÏ9 z>¤‹Ÿ2 Ïπ tã$¡¡9 $$Î/ # ¶ Ïèy™ 〈 ] ، ١١الفرقان.[ 

ومن خالل اآليات السابقة يتبني أن الذي مينع اإلنسان من الوقوع يف املعصية واخلطأ    

الناس والسرقة واالغتصاب والقتل وغريها من انتهاكات حلقوق الناس فإن مرد وأكل أموال 

ذلك يرجع إىل أمرين ، وازع إمياين ، ووازع سلطاين ، فالوازع السلطاين هو قوة احلاكم يف 

مدافعة الفساد ومنع وقوعه وانتشاره ، فإذا كانت قوته أعظم ومراقبته أشد كان الفساد 

 .ثرت غفلته انتشر الفساد وزادأقل، وإذا ضعفت قوته وك



 

وأما الوزاع اإلمياين فهو األثر الذي حيدثه اإلميان باهللا وباليوم اآلخر من االمتناع عن  

افساد وكف الشر عن اآلخرين فمن آمن باهللا وباليوم اآلخر يكون من أبعد الناس عن 

 .)١(الفساد وارتكاب احملرمات خوفاً من ذلك اليوم

ين وعدم اإلميان باجلزاء األخروي آثاره السيئة على النفس وللتكذيب بيوم الد 

والسلوك ، فاملنكر ليوم الدين لديه عقيدة فاسدة إما يف وجود خالق هذا الكون ، وإما يف 

صفات ذلك اخلالق وال سيما الصفات اليت تقتضي إثبات حماسبة اهللا عز وجل للمنكرين 

ام عليها فاإلميان باهللا عز وجل إذا مل يكن اجلاحدين لذلك وحماسبتهم على أعماهلم وجماز

مقترناً باإلميان باجلزاء األخروي فإن أثره يف النفس اإلنسانية يكون ضعيفاً ويتالشى مع 

الوقت حىت ال يكون له أثر يف النفس ، ويكون تصوره اإلمياين حلقيقة وجوده تصوراً ضيقاً 

سيئة هلذا التصور هو اختالف اهلدف الذي حمدوداً حبدود هذه الدنيا ، ومن أعظم اآلثار ال

يقصده اإلنسان والغاية اليت يطمح إليها من وراء مجيع تصرفاته وسلوكياته يف هذه احلياة، 

فإذا أنكر اإلميان باليوم اآلخر وباجلزاء فإن الغاية من وجوده تصبح إرضاء شهواته ونفسه 

 .وملذاته فقط

ٌر عديدة مدمرة لفطرة النفس اإلنسانية اليت فطر وعدم اإلميان بيوم الدين ينشأ عنه آثا 

اهللا الناس عليها واحنرافها عن الطريق السوي ، ومنها أيضاً شعور املنكر للجزاء األخروي 

بالعذاب النفسي والقلق واالضطراب الذي حييط به ، وشعوره بأن احلياة الدنيا هي فرصته 

 لى أكرب قدر من شهوات احلياة الدنيا الوحيدة لإلمتاع ونيل الشهوات ، فيصبح احلصول ع

                                                 
دار البشـائر اإلسـالمية،   ،  ٢اليوم اآلخر يف القرآن العظيم والسنة املطهرة ، ط: املطريي ، عبداحملسن بن زبن  ) ١(

 .٤٣م، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧بريوت ، 



 

 .)١(هو اهلم األكرب لتلك النفس 

                                                 
 .٣٧٦٢، ص٢٩، ج٣٤١٠، ٢٧، ج ٢٨٩٥، ص  ٢٢يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ١(

ـ ١٤١٤، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  ٢اإلميان واحلياة ، ط: القرضاوي ، يوسف   ، ١١٠، ٩٥، ص ١٩٩٣/هـ

١٦٧. 

 .١٤٥-١٤٤، ص  ١جلزاء األخروي ، مرجع سابق ، جا: حبنكة ، حممد عبدالرمحن  



 

 املبحث الثاني
 ـــــاءــــــــــــــــــــالريــ

 :تعريف الرياء : أوالً 

 :تعريف الرياء لغـــةً  -١

الرياء مصدر راءى ، ومصدره يأيت على بناء مفاعلة وفعال، وهو : الرياء يف اللغة  

الرياء أصل يدل : نه من الرؤية ، وجيوز ختفيفها بقلبها ياء ، قال ابن فارس مهموز العني أل

على نظر ، وإبصار بعني ، أو بصرية ، فالرأي ما يراه اإلنسان يف األمر ، وتراءى القوم ، إذا 

 .رأى بعضهم بعضاً

 .)١(وراءى فالن يرائي ، وفعل ذلك رئاء الناس ، وهو أن يفعل شيئاً لرياه الناس 

أريته أين على خالف ما أنا عليه، : رائيت الرجل مراءاة ، ورياًء : قال ابن منظور و 

 .وفالن مراٍء وقوم مراؤون 

راءى فالن الناس يرائيهم : فعل ذلك رياء ومسعة ، ويقال : الرياء يقال : واالسم  

 .)٢(مراءاة وراياهم على القلب مبعىن

 :تعريف الرياء شرعاً  -٢

يفات متقاربة للرياء قريبة من املعىن اللغوي وإن اختلفت عبارام يف ذكر العلماء تعر 

ذلك ، ومدار تعريفام عن شيء واحد وهو أن يقوم العبد بالعبادة اليت يتقرب ا هللا ال 

 .يريد اهللا عز وجل بل يريد عرضاً دنيوياً
                                                 

معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالسالم حممد هارون ، دار الكتب العلمية، بـريوت،  : الرازي ، أمحد بن فارس  ) ١(

 .٤٧٣-٤٧٢، ص  ٢، ج)ت.د(

 .٢٩٦، ص  ١٤لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: منظور ، حممد بن مكرم  ) ٢(



 

رف الغزايل ، الرياء ، وع )١(إرادة العبد العباد بطاعة اهللا: فعرف احملاسيب الرياء بأنه  

 .)٢(التشبه بذوي األعمال الفاضلة طلباً للسمعة واملفاخرة: بأنه

الرياء إظهار عمل العبادة ، لينال مظهرها عرضاً دنيوياً، : وقال العز بن عبدالسالم  

 .)٣(إما جبلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجالل 

ؤية الناس فيحمدوا بأنه إظهار العبادة القصد ر: وقال ابن حجر عن الرياء  

 .)٤(صاحبها

الرياء أن تفعلْ الطاعة وتترك املعصية ، مع مالحظة غري اهللا ، أو : زقال الصنعاين  

 .)٥(خيرب ا ، أو حيب أن يطلع عليها ملقصد دنيوي من مال أو حنوه

 :ومدار هذه التعريفات أا تركز على أحد أمرين  

 .اهللاإرادة غري اهللا من دون : األمر األول  

 .إرادة غري اهللا مع اهللا: األمر الثاين  

 :الفرق بني الرياء والسمعة  -٣

ذكر العز بن عبدالسالم الفرق بني الرياء والسمعة فقال عن الرياء هي الطاعة اليت  

يظهرها الفاعل كي يراها الناس ، والسمعة هي أن حيدث املرء غريه مبا يفعله من الطاعات 
                                                 

 .٣٣، ص)ت.د(الرعاية حلقوق اهللا ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة، : ارث بن حممد احملاسيب ، احل ) ١(

 .٢٨٥م، ص١٩٦٤/هـ١٣٨٤ميزان العمل ، دار املعارف ، القاهرة ، : الغزايل ، حممد بن حممد  ) ٢(

ة، قواعد األحكـام يف مصـاحل األنـام ، مكتبـة الكليـات األزهريـة ، القـاهر       : عبدالسالم ، عبدالعزيز  ) ٣(

 .١٤٧، ص  ١م، ج١٩٦٨/م١٩٨٨

 .١٤٧، ص  ١١فتح الباري ، مرجع سابق ، ج: العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر  ) ٤(

 .١٨٤، ص ٤، ج)ت.د(سبل السالم ، املكتبة التجارية الكربى ، القاهرة : الصنعاين ، حممد بن األمري  ) ٥(



 

وفرق ابن حجر بني الرياء والسمعة ،  فذكر أن الرياء هو . )١(ملتحدث اليت مل يطلع عليها ا

العمل لرؤية الناس ، والسمعة العمل ألجل مساعهم ، فالرياء يتعلق حباسة البصر والسمعة 

 .)٢(حباسة السمع

وعلى ذلك فالرياء ال يدخل يف العبادات القلبية كاخلوف والرجاء ، خبالف التسميع  

ث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس ، يؤكد ذلك العز بن عبدالسالم ألن العبد قد حيد

أعمال القلب مصونة من الرياء ، إذ ال رياء إال بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع، : بقوله

والتسميع عام ألعمال القلوب واجلوارح ، وقد عد الصوم من األعمال اليت ال تظهر إال 

 .)٣(بالتسميع

 :سمني مها والسمعة تنقسم إىل ق 

مسعة الصادقني ، وهو أن يعمل الطاعة خالصة هللا مث يظهرها ويسمع الناس ا ليعظموه ) أ 

 .ويوقروه وينفعوه وال يؤذوه وهذا حمرم

مسعة الكاذبني ، وهو أن يقول صليت ومل يصل، وزكيت ومل يزك ، وصمت ومل يصم، ) ب

اً من األول ألنه زاد على وحججت ومل حيج ، وغري ذلك من األعمال ، فهذا أشد ذنب

إمث السمعة إمث الكذب فهو بذلك قد ارتكب معصيتني قبيحتني ، وقد جيمع بني هذين 

األمرين القبيحني الرياء والسمعة ، وإمث فاعلها أشد من الكاذب الذي مل يفعل ما مسع 

 .)٤(به ، ألن هذا آمث بريائه وتسميعه وكذبه ثالثة آثام

                                                 
 .١٤٧،ص ١، ج قواعد األحكام ، مرجع سابق: عبدالسالم ، عبدالعزيز  ) ١(

 .٣٤٤، ص١١العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق ، ج ) ٢(

 .١٤٨، ص  ١قواعد األحكام ، مرجع سابق ، ج: عبدالسالم ، عبدالعزيز  ) ٣(

 .١٤٨، ١٤٧، ص ١قواعد األحكام ، مرجع سابق ، ج: عبدالسالم ، عبدالعزيز  ) ٤(



 

 :أنواع الرياء  -٤

 :سم العلماء الرياء إىل قسمني رئيسيني ق 

يطلقون عليه الرياء احملض أو الرياء اخلالص أو رياء اإلخالص ، أي خالص :  األول 

أن يعمل املرء العمل ال يريد به وجه اهللا تعاىل البته بل الناس فقط، فهذا الرياء : للخلق وهو 

والصيام ، وقد يصدر يف الصدقة  يكون رياًء حمضاً ال يكاد يصدر من مؤمن يف فرض الصالة

الواجبة أو احلج أو غريها من األعمال الظاهرة اليت يتعدى نفعها فإن اإلخالص فيها عزيز 

، ويتحقق فيه قوله  )١(فهذا النوع من الرياء كفر ونفاق ، وهو حمبط لألعمال مبطل هلا

⎫⎦βÎ) t¨ ®: تعاىل É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβθãã Ï‰≈ sƒ ä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz # sŒ Î) uρ (#ûθãΒ$s% ’ n<Î) Ïο 4θn=¢Á9 $# (#θãΒ$s% 

4’ n<$|¡ä. tβρ â™!# u ãƒ }¨$̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã ä. õ‹ tƒ ©!$# ωÎ) WξŠ Ï=s% 〈 ] ، ١٤٢النساء.[ 

أن يريد العبد بعبادته الناس ورب : من الرياء فهو رياء الشرك وهو  أما القسم الثاين 

عمل باطل حابط ، وأما إن كان أصل العمل هللا الناس ، فإن شارك الرياء العمل من أصله فال

 :مث طرأت عليه نية الرياء فال خيلو من أحد حالني 

أن يكون حدوث الرياء على العمل خاطراً مث يدفعه فهذا ال يضره :  احلال األول 

 .بغري خالف فال حيبط العمل لكون الرياء جمرد خاطر بادر إىل دفعه

ء على العمل فيسترسل معه ومل يدفعه بعد حدوثه، بل أن يطرأ الريا:  واحلال الثاين 

استمر الرياء يف العمل فهذا حكمه خيتلف حسب نوع العمل والعبادة اليت وقع فيها الرياء، 

فإن كان العمل من األعمال اليت يرتبط آخرها بأوهلا كالصالة والصيام واحلج، ففي بطالنه 

ل مما ال ارتباط آلخره بأوله كالقراءة وحبوطه خالف بني علماء السلف ، وإن كان العم

                                                 
، حتقيق شعيب األرنؤوط ، وإبـراهيم بـاجس،    ٢جامع العلوم واحلكم ، ط: رجب  احلنبلي ، عبدالرمحن بن ) ١(

 .٧٩، ص ١م، ج١٩٩١/هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، 



 

والذكر وإنفاق املال ونشر العمل فهذا العمل ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه وحيتاج إىل 

 .)١(نية

 :التطبيقات التربوية إلخالص العمل هللا عز وجل : ثانياً

 قبل إيضاح التطبيقات التربوية إلخالص العمل هللا عز وجل ال بد من إلقاء الضوء 

على معىن اإلخالص ومدلوالته اللغوية واإلصطالحية وأمهيته لتتضح الصورة كاملة على هذا 

 .املفهوم

 :مفهوم اإلخالص يف اللغة  -١

اإلخالص مأخوذ : ، وقال اجلوهري )٢(تنقية الشيء وذيبه : عرفَه ابن فارس بأنه  

 .)٣(من خلص الشيء خيلص خلوصاً 

 عز وجل يدل على الصفاء والتميز والتصفية من فمدار اإلخالص يف كتاب اهللا 

 .الشوائب اليت ختالط الشيء

 :مفهوم اإلخالص يف االصطالح  -٢

عرف العلماء اإلخالص اصطالحاً بتعريفات كثرية ومتقاربة كلها تدور على تصفية  

دون إفراد احلق سبحانه وتعاىل «: العمل التعبدي هللا وحده دون سواه ، فعرفه القشريي بأنه 

                                                 
 .٨٣-٧٩، ص ١جامع العلوم واحلكم ، مرجع سابق ، ج: احلنبلي ، عبدالرمحن بن رجب  ) ١(

م املوقعني عن رب العاملني ، حتقيق عبدالرمحن الوكيل ، دار الكتب احلديث، إعال: ابن القيم ، حممد بن أيب بكر  

 .١٦١، ص  ٢م، ج١٩٦٩/هـ١٣٨٩القاهرة ، 

 .٢٠٨، ص  ٢معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، ج: الرازي ، أمحد بن فارس  ) ٢(

 .١٠٣٧، ص  ٣الصحاح ، مرجع سابق ، ج: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد  ) ٣(



 

شيء آخر من تصنع ملخلوق ، واكتساب حممدة عند الناس أو حمبة مدح من اخللق أو معىن 

 .)١(»من املعاين سوى التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل

أن يفعل املكلف الطاعة خالصاً هللا وحده «وعرفه العز بن عبدالسالم بأن اإلخالص  

 .)٢(»نفع ديين وال دفع ضرر دنيوي ال يريد ا تعظيماً من الناس وال توقرياً وال جلب

 .)٣(»تصفية األعمال من الكدورات«وعرفه اجلرجاين بأنه  

ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أا متفقة يف اجلوهر ، وهو متحيص العبادة هللا  

 .عز وجل دون مالحظة املخلوقني أو إرادة عرض من الدنيا

 :لى أربعة أوجه هي وقد ورد ذكر اإلخالص يف القرآن الكرمي ع 

≈ΡÎ) Νßγ̄$! ®: اإلخالص مبعىن االصطفاء ، كما ورد يف قوله تعاىل  -أ sΨ óÁn=÷zr& 7π |ÁÏ9$sƒ ¿2 
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(βÎ¨ ® :اإلخالص مبعىن اخللوص من الشوائب ، كما يف قوله تعاىل ) ب uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# 
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%tΑ$s ®: اإلخالص مبعىن االختصاص أو اخلصوصية ، كما يف قوله تعاىل ) جـ uρ à7 Ï=yϑø9 $# 
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 .٩٥، ص)ت.د(الرسالة القشريية ، مكتبة صبيح ، القاهرة : شريي ، عبدالكرمي بن هوازن الق ) ١(

 .١٢٣،  ١قواعد األحكام يف مصاحل املنام ، مرجع سابق، ج: عبدالسالم ، عبدالعزيز  ) ٢(

 .١٤م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٣التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : اجلرجاين ، علي بن حممد  ) ٣(



 

tΒ$! ®: اإلخالص مبعىن التوحيد ، كما ورد يف قوله تعاىل  –د  uρ (# ÿρÞ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# 
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 ].٥البينة،[

 :مكانة اإلخالص وأمهيتـــه  -٣

يعد اإلخالص أساس اإلميان والعمل ال قيام هلما إال به فهو كاألساس بالنسبة للبنيان  

والروح لألبدان فال ثبات للبنيان من غري أساس متني ، فكذلك اإلميان والعمل ال قيام هلما 

واإلميان مجيعاً فإذا خال العمل من اإلخالص إذا فقدا اإلخالص فهو الوسيلة لصحة األعمال 

أو خالطه ضرب من املراءاة فسد العمل وحبط ، فاإلخالص أساس امللة وأساس الدين يف 

شريعة كل رسول توحيد اهللا واإلخالص له ، واآليات الدالة يف القرآن الكرمي بتحقيق 

≅ö ®: ، منها قوله تعاىل )١(إخالص العبادة هللا عز وجل كثرية è% z s∆r& ’Ïn1u‘ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r& uρ 

öΝ ä3 yδθã_ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰Åfó¡tΒ çνθãã ôŠ $# uρ š⎥⎫ ÅÁÏ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! ومنها ]. ٢٩األعراف، [ 〉 4 #$

’ö≅è% þ ®: قوله تعاىل  ÏoΤÎ) ßNö ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁÏ=øƒ èΧ çµ ©9 t⎦⎪ Ïe$! : وقوله تعاىل]. ١١الزمر، [ 〉 #$

® (#θãã ôŠ $$sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÏ=÷‚ãΒ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθs9 uρ oν Í x. tβρ ã Ï≈ s3 ø9 إىل غري ذلك من ]. ١٤غافر ، [ 〉 #$

 .اآليات الكرمية الواردة يف شأن اإلخالص وأمهيته

وجاءت السنة املطهرة تؤكد منـزلة اإلخالص ، ومعظمة لشأنه ومفصحة عن فضله  

جاء رجل إىل رسول اهللا « : قال   أمامه ومنـزلته ، فمن ذلك ما رواه النسائي عن أيب

  أرأيت رجالً غزا يلتمس األجر والذكر ماله ؟ فقال رسول اهللا : فقال  :ال شيء له .

                                                 
 .٢٢،  ٢١الضراب ، احلسن بن إمساعيل ، ذم الرياء ، مرجع سابق ، ص  ) ١(



 

إن اهللا عز وجل ال يقبل : مث قال . ال شيء له  فأعادها ثالث مرات ويقول رسول اهللا 

 .)١(»من العلم إال ما كان خالصاً وابتغى به وجهه

نصوص من الكتاب والسنة تدل على عظم منـزلة اإلخالص هللا عز وجل فهذه ال 

 .وأمهية حتقيقه ومكانته من الدين

 :وميكن إمجال التطبيقات التربوية إلخالص العمل هللا تعاىل يف اجلوانب التالية  

 :القدوة احلسنة يف اإلخالص  -١

ئل اإلعداد التربوي القدوة احلسنة هلا تأثري كبري يف التربية ، وهي من أبرز وسا 

واالجتماعي واألخالقي ، لذلك أرشدنا اهللا سبحانه وتعاىل إىل االقتداء والتأسي دي 

األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم فهم مدار اإلخالص والقدوة احلسنة يف مجيع األعمال 

ô‰s% ôM ®: مصداقاً لقوله تعاىل  tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm þ’ Îû zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yètΒ 〈 
(ô‰s ®: ويقول تعاىل ، ]٤املمتحنة،[ s9 tβ% x. öΝ ä3 s9 öΝ Îκ Ïù îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# 

tΠ öθu‹ ø9 $# uρ u ½zFψ  ].٦املمتحنة ، [ 〉 #$

أعظم قدوة لكل مسلم ، وهو اهلادي إىل طريق احلق بأقواله  ويعد املصطفى  

 .يع شؤونه وأحوالهوأفعاله ومج

(ô‰s ®: يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعاىل   ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm 

⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ u ½zFψ $# u x. sŒ uρ ©!$# # [ ÏV x. 〈 ] ، ٢١األحزاي.[ 

                                                 
، حديث رقـم  ٣٥، ص٦، ج)ت.د(سنن النسائي ، دار الكتب العلمية ، بريوت : النسائي ، أمحد بن شعيب  ) ١(

٣١٤٠. 



 

حىت يكون مقبوالً، وهلا  واختاذ القدوة احلسنة تريب يف املسلم إخالص العمل هللا تعاىل 

فوائد مجة يف حسن العمل وإتقانه ، وهي الطريق حلسن العاقبة يف اآلخرة، وال تتحقق 

القدوة إال بالصحبة واملالزمة ألهل الصالح والعلم والتقوى ، وملصاحبة الصاحلني آثار 

 :عظيمة منها

مما يؤدي إىل يقظة القلب التأثر بأخالقهم ومستهم ووقارهم وانشراح الصدر مبالزمتهم ،  –أ 

 .وطرد الغفلة حىت ولن يستمع إىل حديثهم

االستفادة من علمهم وحديثهم ونصائحهم ومواعظهم واملسارعة إىل التأسي ا  –ب 

 .وإلستزادة منها لطلب اخلري والصالح

اإلقبال على الطاعات وتذكر املصري احملتوم لكل إنسان حبلول األجل وما يتبع ذلك من  –ج 

، فمىت )١(ادة اآلخرة أو شقائها ، فالصاحب الصاحل هو الذي جيعل الدنيا مزرعة لآلخرةسع

 .ترىب املسلم على هذه اجلوانب اخلرية كانت له مفتاحاً ملضاعفة العمل واإلخالص فيه

فالقدوة احلسنة تعد رافداً مهماً يريب على األخالق الفاضلة والقيم النبيلة والصفات  

أعظم األمور املربية لإلخالص ، فإذا ملس الناشىء اإلخالص فيمن يعتربه احلميدة، وهي من 

قدوة له كالوالدين واملعلم فإنه سيتأثر به حتماً ، وحياول تقليده والتأسي به فيترىب على 

اإلخالص، ، لذلك كان من الواجب على املربني االهتمام ذا اجلانب يف ممارسام 

 .املختلفة

 :الص مصاحبة أهل اإلخ -٢

إن مصاحبة أهل اإلخالص هلا أثر بالغ على الفرد واتمع يف التحلي باألخالق  

الفاضلة اليت تصدر منهم ، فصحبة الصاحلني وجمالستهم تكسب املرء الصالح والتقوى 

                                                 
 .٤١٩، ٤١٧، ص١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(



 

وترقى به إىل مدارج الكمال ، وتعد سياجاً واقياً من آفات النفس ومكائد الشيطان، لذلك 

يف كثري من اآليات بصحبة أهل الصدق والتقوى واحلرص على جمالستهم أمرنا اهللا عز وجل 

pκ$ ®: ومالزمتهم ، فقال تعاىل š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ¨?$# ©!$# (#θçΡθä. uρ yì tΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 〈 
 ].١١٩: التوبة[

ö ®: وقال عز وجل يف موضع آخر   É9ô¹ $# uρ y7 |¡ø tΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ Ν æη−/ u‘ 

Ïο 4ρy‰tóø9 $$Î/ Äc© Å´yèø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Í ãƒ … çµ yγô_uρ 〈 ] لذلك ال بد من احلرص على ]٢٨: الكهف ،

مصاحبة األخيار وجمالستهم حىت يقتبس من أحواهلم ويتأسى بأفعاهلم ، فالصحبة الصاحلة 

كنـز ال ينفد ومعني ال ينضب ، وكلما كان صالح األصحاب أكرب ازدادت مثرة تلك 

 .)١(بة وعظمت آثارها يف خمتلف ااالت ، وكانت رافداً كبرياً من روافد التربيةالصح

ومن آثارها البارزة احلب يف اهللا والتناصح والتواصي بصفة مستمرة ، والصحبة  

الصاحلة يف هذا الزمان أمر صعب املنال إذ كثرت فيه صداقات املصاحل املادية واملنافع 

ا إىل شغاف القلوب ، حىت أضحت مقياس التعامل ، فال تقوم الدنيوية، وتغلغل حب الدني

صداقة يف أغلب األحيان إال لتحقيق هدف دنيوي ، فإذا حتقق اهلدف انقطعت الصداقة بل 

سرعان ما تنقلب إىل عداوة وكراهية، فالصاحب الصاحل والصديق املخلص قليل الوجود يف 

به والتقاعس يف البحث عنه ، فاملسلم هو عصرنا احلاضر ، لكن هذا ال يعين التوايف يف طل

الذي حيرص على تربية نفسه وتقومي سلوكه ، ويدرك أمهية الصحبة الصاحلة كوسيلة ناجحة 

وضرورية لتحقيق ذلك ال يألو جهداً يف البحث عن هذه الصحبة ، فالصحبة إذا أريد ا 

عل منها طريقاً للتناصح وجه اهللا سبحانه وتعاىل فإن اهللا يبارك فيها ويقوي روابطها وجي

 .)٢(والتواصي ، فينظر األخ ألخيه بعني الشفقة والرمحة ال بعني احلقد وتصيد العثرات

                                                 
 .٤١٢-٤٠٥ص ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، ، مرجع سابق ، ج: أنس أمحد  كرزون، ) ١(

 .٤١٢٤-٤١٢، ص١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ٢(



 

وملا كان للرفقة والصحبة آثارها البارزة يف توجيه سلوك الفرد سلباً أو إجياباً، كان  

صحبة الصاحلة لزاماً على األسرة املسلمة أن تقوم بواجبها حنو توجيه أبنائها الختيار ال

ومتابعتهم والسؤال عنهم، ومعرفة رفاقهم ، ونصحهم الختيار الرفيق الصاحل، واالبتعاد عن 

رفقاء السوء الذين يدمرون القيم والفضائل وينتهكون احلرمات ويؤثرون بتصرفام على 

 .سلوك أبنائنا وقيمهم بسبب ابتعادهم عن منهج اهللا ، وضعف الوازع الديين

 :اشئة على إقامة الشعائر التعبديةتدريب الن -٣

إن العمل الصاحل هو الذي ميد العبد املسلم باهلمة على جماهدة نفسه ويبعد الغفلة عن  

قلبه، فكلما ازداد متسكه بالفرائض ومسارعته إىل النوافل كان ذلك زاداً له على طريق 

ومن أعظم ما يغذي الروح  ااهدة، وغذاءًَ ميد قلبه بالعزم والتصميم على مواصلة الطريق ،

وحيي القلب ويريب النفس توثيق الصلة باهللا عز وجل عن طريق ممارسة األعمال التعبدية مثل 

الصالة والصيام وقراءة القرآن ونوافل الصالة وأعمال اخلري والرب مع إخالص النية هللا تعاىل، 

الباطل ، واخلري والشر، فالقلب احلي عالمته اإلنابة إىل دار اخللود وتفريقه بني احلق و

واحلسن والقبيح ، ومن أعظم ما حيي القلب معرفة اهللا عز وجل وطاعته والعلم بشرعه 

، مصدقاً )١(واإللتزام به ، وذلك بإدامة النظر يف القرآن الكرمي وتعلم السنة النبوية املطهرة

pκ$ ®: لقوله تعاىل  š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3 ø?u™!$ y_ ×π sà Ïã öθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ Ö™!$x Ï© uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰Á9 $# 
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tβθãèyϑøg s† 〈 ] ٥٨-٥٧: يونس.[ 

والذكر والدعاء  وما دام العبد مداوماً على العمل الصاحل وخباصة قيام الليل 

والصدقات وصيام التطوع وغري ذلك من أعمال الرب فإنه قادر على جماهدة نفسه والتغلب 

                                                 
م، ١٩٩٧/هـ١٤١٧التربية الروحية واالجتماعية يف اإلسالم ، دار إشبيليا ، الرياض ، : العمري ، أكرم ضياء  ) ١(

 .٥٧، ٥٦ص



 

عليها، ألن العمل الصاحل ميد العبد بالطاقة اليت يتغلب ا على نفسه األمارة فإذا توصل العبد 

،  )١(يف جماهدا ورياضتها إىل مستوى معني مث أمهلها وغفل عنها ضعفت بسبب ذلك

واألعمال الصاحلة املقبولة عند اهللا هي اليت يقصد ا وجه اهللا تعاىل وحده ، فال بد فيها من 

النية اخلالصة وأن تكون موافقة للسنة ومطابقة ألحكام الشريعة، أما إذا كانت األعمال 

ظاهرها الصالح واملوافقة للشريعة ، والقصد منها يف الباطن املراءاة وحسن السمعة بني 

لناس ونيل ثناء البشر وما قد ينتج عنها من كسب يف الدنيا معنوي أو مادي بإقبال الناس ا

على التعامل مع صاحبها ، فمثل هذه األعمال اليت مل يرد ا وجه اهللا تعاىل ينال صاحبها 

⎯ ®: جزاءه يف الدنيا وحتبط أعماله يف اآلخرة ، مصداقاً لقوله تعاىل  tΒ tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ nο 4θuŠ ysø9 $# 
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١٦-١٥.[ 

لذي يعمل األعمال الصاحلة للدنيا يوفاها ويأخذ أجرها كاملة وال تبقى له فا 

حسنات جيازى ا يف اآلخرة ، وإذا أخلص اإلنسان يف عمله الصاحل واستحضر عند عمله 

النية واإلخالص فال بد أن ينظر إىل مطابقة عمله للشريعة ، ألن العمل ال يكون صاحلاً إذا 

، يؤكد )٢(ادعى حمبة اهللا وحمبة رسوله مث خالف حكمها خالف ذلك ، وليس بصادق من

≅ö ®: ذلك قوله تعاىل  è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6ósãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ä3 t/θçΡèŒ 3 

ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈 ] ٣١: آل عمران.[ 

 تساهم يف تربية الناشئة تربية وألمهية اإلخالص يف ممارسة األعمال التعبدية اليت 

إسالمية صحيحة حتثهم على اخلضوع واخلشية هللا تعاىل ، كان لزاماً على املربني االهتمام 

                                                 
 .٣٨٩، ٣٨٨، ص ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

 .٧٠، ٦٩التربية الروحية واالجتماعية يف اإلسالم ، مرجع سابق ، ص: العمري ، أكرم ضياء  ) ٢(



 

بتنمية هذا اجلانب يف نفوس األبناء وتوجيههم التوجيه املناسب حىت يكونوا أكثر خضوعاً 

 .وخشية هللا عز وجل يف ممارسة أعماهلم التعبدية

 :لوقات اهللا عز وجل التفكر يف خم -٤

كرم اهللا اإلنسان بالعقل الذي مييز بني النافع والضار ويعرف به طريق اخلري من الشر  

ويتقبل بواسطته العلوم واملعارف وإدراك حقائق األشياء ويتحكم يف غرائزه وأهوائه، ولذلك 

ما خلق له جعل اإلسالم للعقل مناط التكلف ، فهو من أجل النعم إذا استخدمه اإلنسان في

وأطلق له حرية التأمل يف هذا الكون الواسع والتدبر يف بديع صنع اهللا تعاىل ، فإنه سيصل 

بصاحبه إىل اإلميان باخلالق وتوحيده واإلقبال على عبادته خبشوع وخضوع، ولقد وردت 

كثري من اآليات يف القرآن الكرمي تدعو اإلنسان إىل التفكر يف خلق اهللا سبحانه وتعاىل 

’ (χÎ ®: ستخالص الدروس والعرب منها ، يقول تعاىل وا Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 
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ية اليت حتث على التفكر يف خلق اإلنسان فهذه اآليات وغريها من آليات القرآن 

واحليوان والنبات والسماوات واألرض وتقلب الليل والنهار وعجائب البحار وما حفلت به 

املخلوقات من دالئل القدرة الباهرة واحلكمة العظيمة للخالق عز وجل ، فالتفكر يف 

ن أنواع الذكر الذي حيي خملوقات اهللا عبادة يتقرب ا العبد إىل خالق الكون ، وهي نوع م

القلب بنور اإلميان ويشرح الصدر ملا يظهر للمتأمل من حكم عظيمة تدل على عظمة اخلالق 



 

سبحانه وتعاىل وعنايته خبلقه ، فيتوجه اإلنسان إىل ربه بقلب خاشع يعمره اإلميان وإخالص 

 .)١(العمل 

لنفس اإلنسانية منها، والتفكر يف الكون وما فيه من خملوقات له آثار تربوية على ا 

إيقاظ الفطرة وحترير العقل من تسلط اهلوى ، ويشمل هذا التفكر كل نظر وحبث صادق ال 

تتحكم فيه األهواء وال تؤثر فيه مؤثرات البيئة وعصبياا ، بل هو تأمل هادىء من غري تأثر 

يف متحيص بالعقلية اجلماعية اليت جترف الناس ومتنعهم من تدبر احلجة ومواجهة النفس 

 .)٢(عميق

ومنها أيضاً ترسيخ اإلميان فعندما يتفكر املسلم يف خلق السماوات واألرض وما فيها  

من عجائب املخلوقات اليت تدهس العقل يف كل جوانب العلوم ، فإنه سيزداد يقيناً بعظمة 

 .)٣(اخلالق عز وجل ، وقدرته وتطمئن النفس إىل طاعته راضية مرضية

على التامل والتفكر يف هذا الكون وما به من كائنات وخملوقات مع وتربية الناشئة  

إطالة الفكر ومداومة النظر يؤدي م إىل عبادة اهللا تعاىل ، وإميام املطلق خبالقهم 

وإخالصهم يف عبادام وكافة أعماهلم ، فينشؤون نشأة إميانية ويتربون على اإلميان اخلالص 

 .فيعبدون اهللا على بصرية

 :اآلثار العقدية للرياء : اً ثالث

يعد الرياء من أعظم الكبائر وأخبث السرائر ، وما زال صاحبه ممقوتاً خمزياً بغيضاً  

مبعداً عن كل خري ، وقد شهدت مبقته كثري من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة، 

أعماله يف مجيع وتواترت بذمه القصص واألخبار ، فهو يؤثر على عقيدة اإلنسان ويبطل 
                                                 

 .٤٤٨-٤٤٥، ص ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

 .٢٩١٤، ص  ٥يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ٢(

 .٤٥٢، ٤٥١، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ٣(



 

أحواله، ألن الرياء شهوة من الشهوات العظام جيد هلا صاحبها لذة كلذة الشراب والطعام 

فهو داء مهلك يؤدي بصاحبه إىل سخط اهللا وغضبه وعقابه، فاملرائي ليس له وازع يردعه 

 .عن هذه اخلصلة الذميمة اليت حتبط عمله أو تنقصه

فة ، وكلها مذمومة ممقوته ، وأعظمها جرأة والرياء له معان كثرية ودرجات خمتل 

# ®، كما قال سبحانه  )١(على اهللا الذي يظهر اإلسالم وباطنه مشحون بالكفر sŒ Î) uρ öΝ ä.θà) s9 

(# ûθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ (# öθn=yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{ $# z⎯ ÏΒ Åáø‹ tóø9 $# 4 ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tóÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# 

7Λ⎧Ï=tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9  ].١١٩: آل عمران [ 〉 #$

فالرياء يعد آفة األعمال التعبدية على اختالف صورها أعماالً كانت كالصالة  

والصيام واحلج أم أقواالً كالقراءة والذكر أم صفات وأحواالً كاخلشوع والبكاء عند القراءة 

و داء خفي ويف خفائه يكمن والذكر أم غري ذلك مما هو عبادة أو مسة من مسات أهلها ، وه

، فقد روى احلاكم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول )٢(خطره على أعمال العبد

 .)٣(»الرياء أخفى من دبيب النمل يف الليلة املظلمة على الصفا« :  اهللا 

ويعد الرياء من أعظم اآلفات واألمراض اليت تطرأ على القلوب بسبب ضعف  

ألمراض املهلكة اليت تبطل األعمال فال ينتفع ا صاحبها يوم القيامة وإمنا اإلميان، وهو من ا

تكون وباالً عليه وهو الشرك اخلفي الذي إذا استفحل وتأصل يف النفس فقد يؤدي إىل 

                                                 
، ص ٤، ج)ت.د(اخللق الكامل ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، : جاد املوىل ، حممد أمحد  ) ١(

٤٦٤،   ٤٦٣. 

حممد باكرمي حممد باعبداهللا ، دار البخاري للنشـر  : ذم الرياء ، حتقيق : الضراب ، احلسن بن إمساعيل بن حممد  ) ٢(

 .٣٩م، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٦والتوزيع ، املدينة املنورة ، 

 .٢٩١ص، ٢، ج)ت.د(املستدرك على الصحيحني ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : احلاكم ، حممد بن عبداهللا  ) ٣(



 

حقيقة الشرك ألنه متزيق وتشتيت للقلب فال يتوجه إىل خالقه بالعبادة وإمنا يتوجه 

 .)١(للمخلوقني طلباً لرضاهم

 :كن عالج هذه اآلفة بعدة أمور منها ومي 

استحضار عظمة اخلالق جل وعال وأنه هو الذي بيده النفع والضر وليس بيد  -١

خلقه من ذلك شيء فال يستحق أحد منهم أن يرائي فيطلب ثناؤه أو يتقي ذمه 

 .ألنه ال يترتب على ذلك إيصال نفع أو دفع ضر مل يكتبه اهللا للعبد أو عليه

ياء يف الدنيا واآلخرة ، فإن من تزين للناس مبا ليس فيه من تذكر عاقبة الر -٢

اخلشوع والدين والنسك والعلم وغري ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه األشياء 

 .ومقتضياا وأحبط اهللا عمله وعاقبه على ذلك

أن يعرف مداخل الرياء وخفاياه ودقائقه حىت يتمكن املرء من االحتراز منه  -٣

 .هذا مسلك مهم من مسالك الوقاية من الشرور عامةوعدم الوقوع فيه ، و

إخفاء األعمال وعدم إظهارها وال سيما النوافل ، فقد كان كثري من علماء  -٤

 .السلف خيفون أعماهلم الصاحلة خشية امتزاجها بشائبة من الرياء

االلتجاء إىل اهللا عز وجل واالستعاذة به وسؤاله اخلالص والسالمة من الرياء،  -٥

 .)٢(إىل اهللا بصدق جنا ، ومن استعاذ به استعاذ بعظيم فمن التجأ

                                                 
ـ ١٤٠٣املستخلص يف تزكية األنفس ، دار السالم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، : حوى ، سعيد  ) ١( م، ١٩٨٢/هـ

 .١٥٢ص

 .٤٩-٤٥ذم الرياء ، مرجع سابق ، ص : الضراب ، حسن بن إمساعيل بن حممد  ) ٢(

وزيـع، عمـان،   ، دار النفـائس للنشـر والت   ٦مقاصد املكلفـني اإلخـالص ، ط  : األشقر ، عمر سليمان  

 .١٣٠-١٢٣م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢



 

 املبحث الثالث
 السهو عن الصــــالة

 :تعريف السهو لغة واصطالحاً : أوالً 

 :تعريف السهو لغة  -١

الغفلة، : دلو ودالء ، وقيل السهو: السهو معناه السكون واللني ، واجلمع سهاء مثل  

 .)١(وانوقد سها عن الشيء يسهو فهو ساه وسه

السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه : وقال ابن منظور  

 .)٢(إىل غريه ، سها يسهو سهواً ، فهو ساه وسهوان ، وإنه لساه بني السًهوِ والسهو

 :تعريف السهو اصطالحاً  -٢

 :)٣(عرف السهو اصطالحاً بأنه خطأ عن غفلة وينقسم إىل قسمني 

 .أال يكون من اإلنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنساناً :أحدمها  

أن يكون منه مولداته كمن شرب مخراً ، مث ظهر منه منكراً ال عن قصد إىل : الثاين  

فعله ، واألول معفو عنه ، والثاين مأخوذ به وعلى حنو الثاين ذم اهللا تعاىل فقال سبحانه 

⎪⎦t ®: وتعاىل Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈 ] ٥: املاعون.[ 

ومعىن السهو لدى الفقهاء هو الذهول عن الشيء تقدمه ذكٌر أو مل يتقدمه بعكس  

النسيان، فال بد أن يتقدمه ذكر ، وهذا الذهول قد يعتري املصلي بانصراف عن الصالة بأن 
                                                 

 .٢٣٨٦، ص  ٦الصحاح ، مرجع سابق ، ج: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد  ) ١(

 .٤٠٦، ص  ١٤لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: ابن منظور ، حممد بن مكرم  ) ٢(

لنشر والتوزيع والتصـدير،  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، دار الفضيلة ل: عبداملنعم ، حممود عبدالرمحن  ) ٣(

 .٣٠٣، ص  ٢، ج) ت.د(القاهرة، 



 

 ما قال يتشتت فكر اإلنسان ويكثر عليه التفكري يف أمور غري صالته فال يدري ما صلى وال

فيها، وقد يكون ذهوالً عنها بأن نظر يف حال قراءا فتخيل هول املنظر أو عظم اهللا عز 

 .وجل أو قدرة اهللا وخرياته ، فيخاف ويرتعد ويقشعر جلده

فاخلوف واألمل والرجاء كل ذلك مذهبة العقل لذا فليس السهو إال ذهوالً عما فيه  

 ار أو لزيادة خشوع ، لذلك كان سهو النيب الشخص ، بل وقد يكون سهواً لعظة واعتب

ال عن الغفلة إمنا هو لشيء أعظم يف النظر يف ملكوت اهللا عز وجل والفرار من عذابه 

سهوه بأن مل يكن عن نسيان وذلك حىت يسن  والطمع يف جنته ، وقد فسر الرسول 

بعباده ، والسهو  ألمته كيف العمل إذا أصاب اإلنسان ما يفسد عليه عبادته رمحة من اهللا

جارٍ وهو من فطرة البشر واإلنسان يصارع الوساوس والغفلة لتسلم له عبادته من الوسوسة 

 .)١(والتلبيس ما استطاع

 لذلك شرع سجو السهو بالسنة النبوية واإلمجاع ، فقد ورد يف السنة أن النيب  

ما رواه مالك بن فعله يف صالة العصر وقد حضره املسلمون وعاينوا مواضعه يؤكد ذلك 

انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين أقصرت  أن رسول اهللا  أنس عن أيب هريرة 

أصدق ذوي اليدين ؟ فقال الناس نعم؟  الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا 

فصلى ركعتني آخريني مث سلم ، مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث  فقام رسول اهللا 

 .)٢(»رواية فأمت ما بقي من الصالة مث سجد سجدتني بعد التسليم وهو جالس رفع ويف

 :الفرق بني السهو عن الصالة والسهو فيها : ثانياً

                                                 
أحكام السجود ، السهو واملسبوق والتالوة والشكر ومواضعها ، منشورات أليجـا،  : غمق ، ضو مفتاح حممد  ) ١(

 .١٣٧، ١٣٦م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١فاليتا مالطا ، 

جرة مالك بن أنس ، مطبعة السعادة، القاهرة، املتنقي يف شرح موطأ اإلمام دار اهل: الباجي ، سليمان بن خلف  ) ٢(

 .٧٩، ص  ٦٣، ٦٢هـ، حديث رقم ١٣٣٢



 

جعل اهللا قلب اإلنسان متقبالً للذكر والنسيان والسهو وأنه يتعلق أحياناً بأمور  

ن وال يؤاخذه عليه، وقد وأشياء تذهله عما هو فيه أو عما يف يده وهذا أمر طبيعي يف اإلنسا

⎪⎦t ®: ناقش كثري من املفسرين معىن قوله تعاىل  Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈 
 .فبينوا معناها ، ووضحوا الفرق بني السهو عن الصالة والسهو فيها] . ٥:املاعون[

⎯ ®يف تفسريه يف هذه اآلية : فقال الطربي   tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈 ذين أي هم ال

يصلون ال يريدون اهللا عز وجل بصالم ، وهم يف صالم ساهون إذا صلوها، واختلف 

أم يؤخروا عن وقتها فال يصلوا إال بعد : أهل التأويل يف معىن هذه اآلية ، فقال بعضهم 

 .)١(خروجها

ك تضييعها عند اإلنفراد بالتر: وذكر البقاعي ، أن املراد بالسهو يف هذه اآلية هو  

غافلون غري مبالني وإمنا عرب يف : ، أي  )٢(حساً ومعىن ، وعند االجتماع باإلفساد يف املعىن

⎯ ®: قوله tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈  دون يف ، ألن صالة املؤمن ال ختلو عن سهو بدليل وقوعه

 .)٣(لألنبياء ، وألن املراد السهو عن الصالة بتأخريها عن وقتها ال السهو فيها

: عن  سئل رسول اهللا: قال  البغوي بسنده عن سعــد بن أيب وقاص وروى  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝÎκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈  هم : ، وقال ابن عباس » إضاعة الوقت«: قال

املنافقون يتركون الصالة إذا غابوا عن الناس ، ويصلوا يف العالنية إذا حضروا معهم ، وقيل 

ال يرجون هلا ثواباً إن صلوا ، وال خيافون : ى أم مل يصلَ ، وقيل ال يبايل صل: ساه عنها 

هم الذين إن صلوها : يتهاونون ا ، وقيل : عليها عقاباً إن تركوا ، وقيل غافلون عنها 

هم الذين ال يصلوا ملواقيتها وال يتمون : صلوها رياًء ، وإن فاتتهم مل يندموا عليها ، وقيل 

                                                 
 .٢٠٢، ٢٠١، ص ١٠تفسري الطربي ، مرجع سابق ، ج: الطربي ، حممد بن جرير  ) ١(

 .٥٤٤، ص  ٨نظم الدرر ، مرجع سابق ، ج: البقاعي ، إبراهيم بن عمر  ) ٢(

 .٥٩٣،  ٤اإلهلية ، مرجع سابق ، جالفتوحات : العجيلي ، سليمان بن عمر  ) ٣(



 

⎯ ®: ملا قال اهللا تعاىل : وقيل  ركوعها وال سجودها ، tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ 〈  ،بلفظه عن

علم أا يف املنافقني ، واملؤمن قد يسهو يف صالته ، والفرق بني املؤمن واملنافق يف السهو هو 

أن سهو املنافق هو أال يتذكرها ، ويكون فارغاً عنها ، واملؤمن إذا سها عن صالته تداركها 

ا بسجود السهود ، فظهر الفرق بني السهوين ، وقيل السهو عن الصالة هو يف احلال وجربه

أن يبقى ناسياً لذكر اهللا يف مجيع أجزاء الصالة ، وهذا ال يصدر إال من املنافق الذي يعتقد 

 .أنه ال فائدة يف الصالة

فأما املؤمن الذي يعتقد فائدة صالته وأا عليه واجبة ويرجو الثواب على فعلها  

اف العقاب على تركها فقد حيصل له سهو يف الصالة ، يعين أنه يصري ساهياً يف بعض وخي

أجزاء الصالة بسبب وارد يرد عليه بوسوسة الشيطان أو حديث النفس ، وذلك ال يكاد 

خيلو منه أحد مث يذهب ذلك الوارد عنه ، فثبت ذا الفرق أن السهو عن الصالة من أفعال 

 .)١(ة من أفعال املؤمناملنافق والسهو يف الصال

 :يتضح مما سبق أن معىن السهو عن الصالة ال خيرج عن األحوال التالية 

تضييع األوقات وتأخريها عن وقتها فال يصلوا إال بعد خروجها أو تركها أو الغفلة  

واللهو عنها فال يبالون صلوا أم مل يصلوا ، وال يبالون دخل الوقت أم مل يدخل ولذلك 

 . املنافقني بالويل والعقاب األليمتوعد اهللا

يف صالته وعقد  وأما السهو يف الصالة فلم يسلم منه أحد ، بل قد سها النيب  

 .الفقهاء يف كتب الفقه أبواباً للسهو يف الصالة ، وشرع سجود السهو ملن سها يف صالته

 :التطبيقات التربوية ملضمون احملافظة على الصالة واخلشوع فيها : ثالثاً

                                                 
 . ١٤٣٨معامل التنـزيل ، مرجع سابق ، ص : البغوي ، حسني بن مسعود  ) ١(

 .٥٩٣، ص  ٤الفتوحات اإلهلية ، مرجع سابق ، ج: العجيلي، سليمان بن عمر  



 

امنت اهللا عز وجل على عباده باخللق واختصهم بوظيفة العبادة تكرمياً هلم وتشريفاً،  

tΒuρ àM$ ®: فقال عز وجل  ø) n=yz £⎯ Åg ù:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 〈 ]٥٦: الذاريات.[ 

وتأيت فريضة الصالة يف مقدمة العبادات اليت أنعم اهللا ا على املسلمني ألا رأس اإلسالم 

وعموده، وهي الوسيلة الرئيسية ملناجاة اخلالق عز وجل والتقرب إليه وكسب مرضاته ، 

فهي الطريق إلصالح القلب وذيب النفس البشرية واالستقامة على شرع اهللا تعاىل 

 .واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن

يات منها ولقد أمر اهللا ذه الفريضة وحض عليها وبني منـزلتها يف كثري من اآل 

θßϑŠ#) ®: قوله تعاىل  Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãèx. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.¨ §9 ]. ٤٣: البقرة [ 〉 #$
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 ].٢٣٨: البقرة [
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 ] .١٠٣: النساء[

ة تبني مكانة الصالة يف اإلسالم وفضلها وأحكامها كما وردت أحاديث كثري 

 عن النيب  والتحذير من تركها أو التهاون ا ، منها ما رواه الترمذي عن أيب هريرة 

إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح « : قال 

 .)١(»وأجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر

                                                 
فكـر، بـريوت،   سنن الترمذي ، حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان ، دار ال: الترمذي ، حممد بن عيسى بن سورة  ) ١(

 .٤١٣، حديث رقم ٢٩٨، ص  ١هـ ، ج١٤٠٣



 

إين فرضت «: قال اهللا تعاىل  قال رسول اهللا : عن أيب قتادة قال وروى أبو داود  

على أمتك مخس صلوات وعهدت عندي عهداً أنه من جاء حيافظ عليهن لوقتهن أدخلته 

 .)١(»اجلنة ومن مل حيافظ عليهن فال عهد له عندي

أي العمل أحب على اهللا؟  سألت النيب : قال  وروى البخاري عن ابن مسعود 

 .)٢(»الصالة على وقتها« :قال 

وهناك الكثري من اآليات واألحاديث اليت وردت يف تعظيم الصالة ووجوب احملافظة 

عليها يف أوقاا ألا الركن الثاين من أركان اإلسالم بعد الشهادتني وهي العبادة الوحيدة 

هلا املساجد،  اليت فرضت يف السماوات العال ليلة اإلسراء واملعراج وشرع هلا األذان وشيدت

كما أا العبادة الوحيدة اليت ال تسقط عن املكلف يف حضر وال سفر وال غىن وال فقر وال 

 .)٣(صحة وال مرض وال أمن وال خوف

وللمحافظة على الصالة تطبيقات تربوية متعددة يترىب املسلم من خالل قيامه ا 

صلته به قوية فينشأ راسخ اإلميان وأدائها على الوجه املطلوب تربية تربطه خبالقه ، وجتعل 

 :مطمئن النفس ، ومن هذه التطبيقات ما يلي 

 :أداء الصالة مع اجلماعة  -١

حض الدين اإلسالمي مجيع املسلمني على حضور الصالة مع اجلماعة ألا من أعظم  

املسلم شعائر اهللا اليت جيب تعظيمها واحملافظة عليها يف أوقاا ، وصالة اجلماعة واجبة على 
                                                 

، ١هــ ، ج ١٤١٩سنن أيب داود ، مكتبة املعارف للنشـر والتوزيـع ،   : السجستاين ، سليمان بن األشعث  ) ١(

 .٣٤٠، رقم احلديث ١٢٧ص

، ١٣٤، ص ١هــ ، ج ١٤٠٥صحيح البخاري ، بريوت ، عـامل الكتـب ،   : البخاري ، حممد بن إمساعيل  ) ٢(

 .٥٠٤ث رقم حدي

 .٢٠٨، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ٣(



 

θßϑŠ#) ®: بنص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة مصداقاً لقوله تعاىل  Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ 

nο 4θx. ¨“9 $# (#θãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.¨ §9  ].٤٣: البقرة [ 〉 #$

فهذه اآلية تنص على وجوب الصالة مع اجلماعة واملشاركة للمصلنني يف صالم يف  

 تعد املدارس الرئيسية لتربية املسلمني تربية صحيحة وعملية على أسس سليمة املساجد اليت

من صفاء العقيدة واإلخالص يف العبادة واالستقامة يف السلوك وحسن التعامل 

 .)١(االجتماعي

كما أكدت السنة النبوية املطهرة على وجوب الصالة مع اجلماعة ، فقد روى مسلم  

يا رسول اهللا إنه ليس : رجل أعمى فقال  أتى النيب : ال ق يف صحيحه عن أيب هريرة 

أن يرخص له فيصلي يف بيته فرخص له ،  يل قائد يقودين يف املسجد ، فسأل رسول اهللا 

 .)٢(»فأجب: نعم ، قال : هل تسمع النداء للصالة ؟ قال : فلما وىل دعاه فقال 

أن يتخلفوا عن صالة يتبني من خالل ما سبق أن اإلسالم مل يرخص للمسلمني  

اجلماعة إال لعذر قاهر، ألن الصالة عماد الدين ومفتاح اجلنة وأول ما حياسب عليه العبد 

يوم القيامة من أعماله ، وهلا يف افسالم منـزلة عظيمة وخصائص كثرية فهي الركن الثاين 

ت هلا من أركان اإلسالم بعد الشهادتني والعبادة الوحيدة اليت شرع هلا األذان وشيد

املساجد، فاإلنسان بطبيعته تستهويه الراحة واهلدوء ، فقد يكون يف فراشه الوثري متلذذاً بنوم 

عميق فحينما يسمع النداء للصالة يستيقظ ويترك لذة النوم وراحة النفس طلباً ملا عند اهللا 

                                                 
الفضائل التربوية يف الصالة وآثارها يف إعداد الشباب املسلم ، مطابع اموعة اإلعالمية، : كرزون ، أمحد حسن  ) ١(

 .٤٢م، ص ١٩٨٤/هـ١٤١٤جدة ، 

 .١٥٥، ص  ٥يح مسلم ، مرجع سابق ، جصح: القشريي ، مسلم احلجاج  ) ٢(



 

دي من األجر والثواب وخوفاً من العقاب ألنه استشعر عظمة هذه الفريضة والوقوف بني ي

 .)١(خالقه عز وجل يوم القيامة

 :االستجابة ألمر اهللا وإظهار العبودية له عز وجل  -٢

لقد أثىن اهللا عز وجل على عبادة املؤمنني الذين استجابوا ألمره فقال يف حمكم  

⎪⎦t ®: التنـزيل  Ï% ©! $# uρ (#θç/$yftGó™ $# öΝ Îκ Íh5 u Ï9 (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# öΝ èδã øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ ÷ t/ $£ϑÏΒuρ 

öΝ ßγ≈uΖ ø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ 〈 ] ٣٨: الشورى.[ 

واستجابة املؤمن لدعوة اهللا ورسوله هي طريق التقرب إىل اهللا وبلوغ احلياة السعيدة،  

وال تتحقق معاين العبودية الصادقة هللا تعاىل إال إذا اقترنت بصدق التوجه واإلخالص هللا عز 

’ ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ®: تعاىل وجل ، يؤكد ذلك قوله سبحانه و Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÏA$yϑ tΒuρ ¬! 

Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9¨x‹Î/ uρ ßNö ÏΒé& O$tΡr& uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡çR ùQ -١٦٢: األنعام [ 〉 #$

١٦٣.[ 

لصالة فاملسلم عندما يقف بني يدي ربه موقف العبودية والتذلل واالنكسار ألداء ا 

وال يلتفت مييناً أو يساراً ويتوجه بكليته إىل ربه مث يكرب بالتعظيم واإلجالل مستحضراً أال 

يكون يف قلبه شيء أكرب من اهللا ليشغله مث يثين على اهللا عز وجل مبا هو أهله إمنا يستجيب 

له ، فإذا ألمر اهللا ويتقرب إليه بطاعته ويعلن اخلضوع والتذلل له سبحانه ويتشرف بالعبودية 

شرع يف القراءة قدم أمامها االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم فإنه أحرص ما يكون على 

 .الوسوسة للعبد يف مثل هذا املقام الذي هو أشرف مقامات العبودية

وهكذا تتجلى يف كل أفعال الصالة العبودية هللا سبحانه وإقبال العبد على ربه  

ي هو أساس التزكية وأعظم مثرة من مثرات الصالة فهي اليت وتوحيده وتقوية اإلميان به الذ
                                                 

 .٢٠٨، ص  ١منهاج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

 .٨٩اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، مرجع سابق ، ص  : النمري ، حسان حممد  



 

تنري له طريق حياته ومتنحه طهارة القلب وطمأنينة النفس ، وحتديد الصلوات بأوقات معينة 

ال جيوز جتاوزها يدرب املسلم عملياً على الطاعة واالمتثال ألمر اهللا ، وضبط النفس مبيزان 

 (βÎ ®: ، مصداقاً لقوله عز وجل )١(اإلسالم دون اونالشرع وتعويدها على التقيد بأحكام 

nο 4θn=¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè% öθ̈Β 〈 ] ١٠٣: النساء.[ 

 :اخلشوع والطمأنينة يف الصالة  -٣

يعد اخلشوع روح الصالة ، فالصالة بغري خشوع كجسد بال روح، وال فالح  

: ه ، وقد امتدح اهللا عز وجل عباده اخلاشعني يف الصالة فقال للمؤمن إال باخلشوع يف صالت

® ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz 〈 ] ٢-١: املؤمنون.[ 

فاخلشوع يف الصالة مثرة من مثرات تزكية النفس وال حيظى باخلشوع الكامل إال من  

ستجالب اخلشوع وتدريب النفس عليه ، وجماهدة النفس ذاق حالوة اإلميان ، فإن ا

للوصول إليه ضرورة ال بد منها لكي حتقق الصالة مثارها ، فخشوع العبد يف الصالة ناتج 

عن تعظيم املوىل عز وجل اعترافاً بربوبيته وأنه املستحق للعبادة ، وخوفاً منه حينما ميثل بني 

منون اخلاشعون يف صالم تستشعر قلوم رهبة يديه يف اآلخرة للحساب واجلزاء ، واملؤ

املوقف بني يدي اهللا عز وجل فتسكن وختشع فيسري اخلشوع منها إىل اجلوارح واملالمح 

واحلركات ، فتختفي يف أذهام مجيع الشواغل وال تشتغل بسواه وهم مستغرقون بالشعور 

فال يشهدون إال اهللا  به مشغولون بنجواه ويتوارى عن حسهم كل ما حوهلم وكل ما م

 .)٢(وال حيسون إال إياه

                                                 
 .٢٢٣-٢٢٠، ص  ١ق ، جمنهاج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع ساب: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

 .٢٤٥٤، ص  ٤يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ٢(

 .٢١٣، ٢١٢، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  



 

ومن أهم ما يدعو إىل حضور القلب يف الصالة االهتمام ا وإدراك منـزلتها ، فإن  

حضور القلب سببه اهلمة ، فالقلب ال حيضر إال يف األمر الذي يهتم به وإذا مل حيضر القلب 

وتشغل تفكريه ، فال بد من إبعاد يف الصالة فإنه سيجول يف أمور أخرى حتوز على اهتمامه 

كل سبب خارجي يشغل عن الصالة مما يؤثر يف السمع أو البصر وكل سبب داخلي 

كاهلموم واملشاغل وما شابه ذلك ، فالصالة كبرية إال على اخلاشعني اخلاضعني لطاعة اهللا 

استشعروا املصدقني بوعده ووعيده الذين يعلمون أم حمشورون إليه فيوم القيامة فهؤالء 

اخلشية من اهللا سبحانه واستحضروا مشاهد القيامة وأهواهلا ، سهل عليهم اخلشوع يف 

الصالة وبادروا إىل العمل الصاحل ، وكلما وقف أحدهم للصالة حدث نفسه أن هذه قد 

تكون آخر صالة قبل موته فازداد خشوعه هللا عز وجل ، وبذلك يكون اخلشوع يف الصالة 

ى لصحة القلب واستجالب اخلشوع هو الذي يصلح القلب ومينح الصالة هو املظهر األرق

 .)١(مثرا وينال العبد األجر وحيظى باملنـزلة العظمى عند خالقه

 :التدريب العملي على جماهدة النفس  -٤

إن املسلم عندما يؤدي الصالة وترتاح ا نفسه فإا متده بقوة دافعة لفعل اخلري  

ر وتغرس يف قلبه مراقبة اهللا عز وجل ورعاية حدوده واالبتعاد عن واالبتعاد عن املنك

االحنراف والتغلب على نوازع اهلوى وجماهدة النفس األمارة بالسوء فهي سياج منيع يقيه 

ÉΟ ®: من الوقوع يف املعاصي ، ولذلك قال اهللا عز وجل  Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ( χÎ) nο 4θn=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? 

Ç∅tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Í s3Ζ ßϑø9 $# uρ 〈 ] ٤٥: العنكبوت.[ 

فلهذا تتبوأ الصالة منـزلة سامية يف عالج النفس من أمراضها وتطهريها من عيوا  

وتزكيتها بالعمل الصاحل وغرس األخالق الفاضلة وحسن املعاملة مع الناس واملسارعة إىل 

هدها حىت يروضها ويكسر من فعل اخلري ، فإذا أراد املسلم أن يعوِد نفسه على الطاعة وجيا

                                                 
 .٢١٩، ٢١٥، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(



 

حدا فعليه أن يكثر من الصلوات وحيافظ على النوافل وحيرص على التبكري إىل املساجد 

وإسباغ الوضوء على املكاره والربد الشديد الذي يشق على النفس وغري ذلك من األعمال 

ىل وتكفري املتعلقة بالصالة اليت تكبح مجاح النفس طمعاً يف القرب من اهللا سبحانه وتعا

 .)١(الذنوب ورفع الدرجات

 :اآلثار التعبدية لعدم السهو عن الصالة: رابعاً 
لقد أكد القرآن الكرمي بصراحة ووضوح أن املصلني الذين حيافظون على صالم  

≈⎯βÎ) z¨ ®: أبعد الناس عن آفات النفس وعللها وأمراضها ، يؤكد ذلك قوله عز وجل  |¡ΣM}$# 

t, Ï=äz %·æθè=yδ ∩⊇®∪ # sŒ Î) çµ¡¡tΒ • ¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ ¡¡tΒ ã ö sƒ ù:$# $̧ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ ωÎ) t⎦, Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊄⊄∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθßϑÍ←!# yŠ 〈 ] ٢٣-١٩: املعارج.[ 

,⎦ωÎ) t ®: قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل  Íj#|Áßϑø9 أي اإلنسان من حيث ما هو متصف  〉 #$

بصفات الذم إال من عصمه اهللا ووفقـــه وهداه إىل اخلري ويسر له أسبابه وهم املصلون 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθßϑÍ←!# yŠ 〈  ا، قاله ابن : قيل معناهاا وواجباحيافظون على أوقا

ه السكون واخلشوع كقول: مسعود ، ومسوق ، وإبراهيم النخعي ، وقيل املراد ها هنا 

ô‰s% yxn=øù ®: تعاىل r& tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Îκ ÌE Ÿξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz 〈 ] ٢-١: املؤمنون.[ 

قاله عقبة بن عامر ، ومنه املاء الدائم وهو الساكن الراكد ، وهذا يدل على وجوب 

ه ألنه الطمأنينة يف الصالة ، فإن الذي ال يطمئن يف ركوعه وسجوده ليس بدائم على صالت

مل يسكن فيها ومل يدم ، بل ينقرها نقر الغراب فال يفلح يف صالته ، وقيل املراد بذلك الذين 

 .)٢(عملوا عمالً وداوموا عليه وأثبتوه

                                                 
 .٢٣٠، ٢٢٧، ص ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: س أمحد كرزون ، أن ) ١(

، تقدمي يوسف عبدالرمحن املرعشلي ، دار  ٢تفسري القرآن العظيم ، ط: ابن كثري ، عماد الدين إمساعيل بن عمر  ) ٢(

 .٣٦٨، ص  ٢هـ ، ج١٤٠٧املعرفة ، بريوت ، 



 

وتأيت الصالة واحملافظة عليها وعدم التهاون فيها يف مقدمة العبادات اليت هلا أثر عظيم  

يته لربه عز وجل إذ أن لكل عمل من أعمال يف تقوية إميان املسلم وتربيته وحتقيق عبود

الصالة عبودية خاصة وتأثرياً يف النفس فقراءة سورة الفاحتة مع التدبر تشعر العبد بعبوديته 

لربه، وعندما ينحين للركوع يكرب ربه معظماً له ناطقاً بتسبيحه فيجتمع يف هذا الركن 

شرف أعضائه وأعزها متذلالً هللا خضوع اجلوارح والقلب ، مث يأيت السجود فيجعل العبد أ

سبحانه، ويتبع هذا انكسار القلب وتواضعه فيسجد القلب لربه كما سجد اجلسد، وعندما 

يعتدل جالساً يتمثل جاثياً بني يدي ربه ملقياً نفسه بني يديه معتذراً إليه مما جناه راغباً إليه 

ودية هللا سبحانه وإقبال العبد أن يغفر له ويرمحه ، وهكذا تتجلى يف كل أفعال الصالة العب

على ربه وتوحيده وتقوية اإلميان به الذي يعد أعظم مثرة من مثرات الصالة فهي اليت تنري 

 .)١(للعبد طريق حياته ومتنحه طهارة القلب وطمأنينة النفس

 :ولعل من أبرز اآلثار التعبدية يف احملافظة على الصالة وعدم التهاون عنها ما يلي 

 :راحة للقلب وطمأنينة للنفس الصالة  -١

تعد الصالة أكرب عون على مهمات احلياة ومصائبها ، إذ يلجأ العبد املكروب فيها  

إىل ربه فيجد راحته وحيس بتأييد اهللا له ورمحته به ، فهي متده بقوة روحية ومتنحه طمأنينة 

ني املؤمنني ومدعاة يف النفس ، وتعينه على مواجهة متاعب احلياة ومهومها ، إذ أا قرة أع

راحة نفوسهم وجالء مهومهم وسبيل إىل معاجلة مشكالم وذهاب هلعهم وضجرهم ، وقد 

⎪⎦t ®: أكد القرآن الكرمي على اآلثار التربوية للصالة يف قوله عز وجل  Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ’⎦ È⌡ uΚôÜ s?uρ 
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إن االطمئنان بذكر اهللا يف قلوب : وقد علق سيد قطب على هذه اآلية بقوله  

املؤمنني حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة االميان قلوم فاتصلت باهللا وليس أشقى 

                                                 
 .٢٢٣-٢٢٠، ص ١ية النفس ، مرجع سابق ، جمنهج اإلسالم يف تزك: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(



 

على وجه األرض ممن حيرمون طمأنينة األنس باهللا ، وليس أشقى ممن ينطلق يف هذه األرض 

 .)١(مبتوت الصلة مبا حوله يف الكون

وبني القرآن الكرمي يف موضع آخر فضيلة االستعانة جلالء اهلموم وعالج املشكالت  

θãΖŠ#) ®: من خالل الصرب والصالة ، مصداقاً لقوله تعاىل  ÏètFó™ $# uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ Ïο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ ®ΞÎ) uρ 

îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒ ù:$# 〈 ]٤٥: بقرة ال.[ 

فاملؤمن يشعر يف صالته بالسكينة والطمأنينة ويفزع إليها كما يفزع اخلائف إىل  

ركن ركني ومكان أمني ، فكلما واجه املسلم كرباً أو أحاط به خوفاً فزع إىل الصالة 

والتجأ إليها ، وهلذا كان السلف الصاحل يكثرون من صالة النوافل وخاصة يف الليل إذا نام 

 .)٢(ن وهلا الالهونالغافلو

 :الصالة تكفر الذنوب وترفع الدرجات  -٢

إن املؤمن ال خيلو من زلة أو هفوة يعصي ا ربه ، وهذه املعاصي يتراكم أثرها على  

القلب حىت يظلم ، وال بد من استغفار وتوبة دائمني ، ومن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده 

يئات ورفعاً للدرجات وخاصة الصالة كما يف قوله أنه جعل األعمال الصاحلة تكفرياً للس

%ÉΟÏ ®: سبحانه وتعاىل  r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# Ç’ nûu sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $Z s9 ã—uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ut ù:$# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ 

ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9¨sŒ 3“u ø. ÏŒ š⎥⎪ Í Ï.¨ ©%# Ï9 〈 ] ١١٤: هود.[ 

لة هي الطريق إىل تكفري اخلطايا والذنوب واألسلوب فهذه اآلية تبني أن الصالة املقبو 

العملي للتوبة الصادقة ، واملؤمن حباجة ماسة إىل الوقوف بني يدي اهللا عز وجل يستغفره من 

الذنوب ويعلن أمامه التوبة اخلالصة ألنه يتعرض يف حياته بني حني وآخر إىل ارتكاب 

تكرار الصالة يف اليوم مخس مرات ويف  املعاصي من حيث يشعر وال يشعر ، وهلذا شرع اهللا
                                                 

 .٢٠٦٠، ص ٤يف ظالل القرآن ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ١(

 .٢٢٦، ٢٢٥، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس بن أمحد  ) ٢(



 

مناسبات أسبوعية وسنوية رمحة من اهللا بعباده لريفع عن كاهلهم ما يتجمع من املعاصي 

واخلطايا ، وأن هذا التكفري خاص بالصغائر اليت ال يصر عليها العبد ، أما الذنوب الكبرية 

لذي راوه مسلم عن أيب ، يؤكد ذلك ما جاء يف احلديث ا )١(فال بد هلا من توبة نصوح

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما « : قال  أن رسول اهللا  هريرة 

 .)٢(»مل تغش الكبائر

فعندما يكرر املسلم الصالة مخس مرات يومياً ويزيد عليها ما شاء اهللا أن يزيد من  

ران ذنوبه فال يبقى منها شيء، فإذا النوافل مين اهللا عليه باملغفرة مرة بعد مرة حىت تغسل أد

تطهر املسلم من الذنوب وحظي مبضاعفة األجر وزيادة الدرجات مبا حافظ عليه من 

 .)٣(الصلوات فإنه يرتقي بنفسه ويظفر بالفالح والسعادة

 :الصالة تطهر النفس من األنانية واألحقاد  -٣

فهي وسيلة تعارف وتآلف إن الصالة مجاعة يف املسجد حتقق أهدافاً وحكماً عظيمة  

بني أبناء احلي الواحد أو البلد الواحد ، فهي تزيل احلقد والغل من القلوب ودم الفوارق 

االجتماعية فيما بينهم وتكون سبباً يف تبادل املنافع اليت تعود عليهم باخلري ، فإذا صلى املسلم 

شاب جبانب الشيخ الكبري، جبانب أخيه يف صفوف متراصة يقف فيها الغين جبانب الفقري وال

وهذا بال شك يعد تدريباً عملياً على تطهري النفس من أنانيتها ونزع آفة التكرب والعجب 

فالكل عبد ذليل إلله مستحق للعبادة يتضرع إليه العبد ويناجيه ويغسل أدران ذنوبه 

روابط األخوة بالوقوف بني يديه ، وهذا اللقاء املتكرر يزيد األلفة بني املسلمني ويقوي 

ويوثق العالقات االجتماعية وحيقق التعاون على الرب والتقوى ويعني على تفقد األخ ألخيه 

                                                 
 .٣٤،  ٣٣الفضائل التربوية يف الصالة ، مرجع سابق ، ص : كرزون ، أمحد حسن  ) ١(

 .١١٧، ص  ٣صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج: القشقريي ، مسلم بن احلجاج  ) ٢(

 .٢٣٠، ٢٢٩، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ٣(



 

ويزيل الفوارق املادية بني املسلمني فهم مجيعاً يستقبلون قبلة واحدة يتجهون إليها يف صالم 

 .)١(كل يوم وليلة

 :أا نور وعلم وهداية  -٤

فال تدع جماالً لالحنراف الفكري والشك النفسي  فهي تنمي العقل وتنري الطريق 

وذلك من خالل ما يتلوه املصلي يف كل يوم وليلة من آيات الذكر احلكيم يف صلواته السرية 

واجلهرية فيتدبر معانيها السامية ويعي مواعظها السديدة ويتعرف منها على طريق احلق 

دة الصافية ومبادىء اخللق القومي ويشعر واهلداية والسعادة ففيها يستوعب املصلي معاين العقي

بعظمة ربه واخلوف من عقابه ، فإذا تدبر املسلم اآليات اليت يتلوها يف صالته وتفكر يف 

 .)٢(معانيها فإا تساعده على التدبر وحضور القلب وعدم تشتت الذهن ودفع اخلواطر

ي الصالة دورها يف وبذلك تتضافر اآلثار التربوية اليت يغنمها العبد املصلي وتؤد 

طهارة النفس وتزكيتها فهي نور تضيء لصاحبها طريق اهلداية وحتجزه عن املعاصي وديه 

 .إىل العمل الصاحل

 

 

 

 

                                                 
 .٢٣١، ص  ١منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ج: كرزون ، أنس أمحد  ) ١(

 .٢٧-٢٥الفضائل التربوية يف الصالة ، مرجع سابق ، ص : كرزون ، أمحد حسن  ) ٢(



 

 

 

 
 

 الفصل الرابع
 املضامني الرتبوية املستنبطة من السورة

 يف اجلانب االجتماعي
 

 :ويشتمل على ثالثة مباحث 

 .مالتعامل مع اليتي:  املبحث األول 

 .التعامل مع املسكني: املبحث الثاين 

 التعامل مع اآلخرين: املبحث الثالث 



 

 املبحث األول
 التعامل مع اليتيم

 :مقدمة
بعد أن حتدثنا يف الفصل األول عن املضامني التربوية املستنبطة من سورة املاعون يف 

لعقديـة واملتطلبـات   اجلانب العقدي والتعبدي ، حيث تناولنا فيه التكذيب بالدين وآثاره ا

التربوية إلخالص العمل هللا عز وجل ، واآلثار العقدية للرياء ، وبيان السهو عـن الصـالة   

والتطبيقات التربوية ملضمون احملافظة على الصالة واخلشوع فيها واآلثار التعبدية لعدم السهو 

 .عن الصالة 

لسـورة يف اجلانـب   سوف نتناول يف هذا الفصل املضامني التربوية املستنبطة من ا

االجتماعي والذي يتمثل يف التعامل مع اليتيم والتطبيقات التربوية ملضمون التعامـل معـه   

وآثاره التربوية واالجتماعية باإلضافة إىل بيان التعامل مع املسكني والتطبيقـات التربويـة   

خـرين  ملضمون التعامل مع املسكني وآثارها االجتماعية ، باإلضافة إىل التعامـل مـع اآل  

 .والتطبيقات التربوية وآثارها االجتماعية

لقد أحاطت الشرائع السماوية اليتيم باللطف والرمحة واملودة ، وحثت على عدم 

جتاوز حقوقه وكان هذا التوجيه من سنن اهللا يف خلقه من األزل ، فرعاية اليتيم واحملافظة 

:  إسرائيل ، يؤكد ذلك قوله تعاىل عليه من أبرز نقاط امليثاق وبنوده الذي أخذه اهللا على بين
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فهذه البنود اليت ترمي لبناء جمتمع متماسك األطراف ال تقتصر على بين إسرائيل بل 

تشمل كل البشر ، حىت جيد اخلري طريقه إىل كل القلوب ، لفعل اخلري واألخذ بأيدي 



 

هذا احلال مل يدم طويالً فقد احنرفت البشرية عن مسارها الرباين فشرعت الضعفاء ، ولكن 

يف اضطهاد اليتامى وظلمهم وانتقاص حقوقهم ، وكان اليتيم قبل فجر اإلسالم يعيش يف بيئة 

ال ترعى حقاً وال حتمي ضعيفاً بشكل عام ، وكانت أموال اليتامى تؤكل من قبل أوليائهم 

اء اإلسالم وحدد حقوق الناس ومنهم اليتامى ، ووضح على مرأى من الناس ، حىت ج

 .)١(اآلداب والقواعد اليت ترعى حقوقهم وتؤمن رعايتهم رعاية سليمة

وتظهر هذه العناية بصورة جلية من خالل النصوص اليت وردت يف كتاب اهللا عز 

لت اليت بينت ما لليتيم من حقوق وما عليه من واجبات ، واشتم وجل وسنة نبيه حممد 

على قواعد حتمي ماله من طمع الطامعني واستغالل املستغلني ذوي النفوس الضعيفة 

 .والقلوب املريضة

وملا لليتيم من أمهية فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي أربعاً وعشرين يف اثنيت عشرة 
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املرويات الواردة يف األيتام مجعاً وتصنيفاً ، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة : حممد إبراهيم حممد : مشتهى  ) ١(

 .١١م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١األردنية ، عمان ، 

، )ت.د(ن الكرمي ، دار إحياء التراث العريب ، بـريوت ،  املعجم املفهرس أللفاظ القرآ: عبدالباقي ، حممد فؤاد  ) ٢(

 .٧٧٠ص



 

والتأكيد على القيام بإصالح نفسه وماله يف ونال اليتيم أيضاً قدراً كبرياً من العناية 

كثري من األحاديث النبوية املطهرة لتؤكد بالطريق القويل والعملي كل ما جاء خبصوصه يف 

القرآن الكرمي ، فمن السنة القولية ما روماه البخاري عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن 

بالسبابة والوسطى وفرج  –ار وأش –أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا « : قال  النيب 

 .)١(»بينهما شيئاً

خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم « : قال  وروى ابن ماجه عن أيب هريرة 

 .)٢(»حيسن إليه ، وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه

من خالل ما سبق من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة يالحظ عنايتها 

إذ وردت كثري من اآليات واألحاديث اليت تدعو إىل العناية باليتيم يف نفسه وماله،  باليتيم

وقد استنبط الفقهاء من هذه النصوص وغريها أحكاماً عديدة تتعلق باليتيم، منها ما يتعلق 

حبفظ نفسه كنفقته ورضاعته وحضانته وكفالته والوالية عليه يف النفس ، ومنها ما يتعلق 

 .حيث احملافظة عليه وتثمريه والواجبات فيه ودفعه إليه وشروط الدفع وكيفيتهحبفظ ماله من 

 :تعريف اليتيم : أوالً 

 :تعريف اليتم لغة -١

إذا نظرنا إىل كتب اللغة جند أن اليتيم يف اللغة العربية وصف مأخوذ من اليتم ، وهو 

منفرد عن أبيه ، وبيت  :هو املنفرد من كل شيء ، يقال صيب يتيم أي : اإلنفراد ، واليتم 

 .مفرد ال نظري له ، أو ليس قبله وال بعده شيء من الشعر: من الشعر يتيم أي 

 .وكل فرد يعز نظريه ، يقال له يتيم
                                                 

 .٥٣٠٤، حديث ٣٤٩، ص  ٩ابن حجر ، فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج ) ١(

سنن ابن ماجه ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التـراث العـريب،   : القزويين ، حممد بن يزيد بن ماجد  ) ٢(

 .٣٦٧٩، حديث رقم ١٢١٢، ص  ٢جهـ ، ١٣٩٥



 

واألمي يتيمة : مؤنث اليتيم، يقال: واجلمع أيتام ويتامى ويتائم وميتمة، واليتمة

الثمنينة اليت ال نظري : ن الدر وحنوها النفرادها عن الزوج ، والرملة املنفردة من الرمال ، وم

آخر مجعة يف شهر رمضان ،ومجعها يتامى ويتائم ، فكل منفرد : هلا ، واجلمعة اليتيمة 

 .ومنفردة عندالعرب يتيم ويتيمة

واليتيم يف الناس من قبل األب ، وال يقال ملن فقد األم من الناس يتيم بل منطقع ويف 

يتم الولد من الناس ملن فقد : يور من قبل األب واألم ، يقال البهائم من قبل األم ، ويف الط

ملن بلغ ، ويتم الصغري من احليوان أو البهائم من ماتت : أباه قبل البلوغ ، وقد يقال ذلك 

أمه أو انقطع عنها ، يتم الفَرخ فقد أحد أبويه ، أو أن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو اإلبطاء 

إبطاء ومسي به اليتيم، ألن الرب : و اهلم ، يقال يف سرية يتم أي واحلاجة ،  أو من اليتم وه

يبطىء عنه ، واليتم احلاجة وبه مسي اليتيم يتيماً حلاجته ، واليتم بالتسكني اهلم وبه مسي اليتيم 

 .)١(يتيماً هلمومه

 :تعريف اليتيم شرعاً  -٢

، وعلى )٢(لوغبأنه من مات أبوه وهو دون الب: يعرف اليتيم يف اصطالح الشرع 

 اليتيم : هذا اتفق الفقهاء على تعريف اليتيم إال أم اختلفوا يف عبارام ، فقال ابن اهلمام 

                                                 
 .  ٦٤٦،  ٦٤٥، مرجع سابق ، ص ١٢لسان العرب ، ج: ابن منظور  ) ١(

 .١١٣، ص  ٩تاج العروس ، مرجع سابق ، ج: الزبيدي ، حممد مرتضى  

ـ ١٣٨٨احمللى ، مطبعـة اإلمـام ، القـاهرة ،    : األندلسي ، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  ) ٢( م، ١٩٦٨/هـ

 .٥٢٩،ص٧ج



 

، وقوله صغري  )٢(، وجاء يف املنهاج أن اليتيم هو صغري ال أب له )١(صغري ال أب له

مه أم ال ، له سواء كان ذكراً أو أنثى أو خنثى مل يبلغ احللم ، وقوله ال أب له سواء ماتت أ

 .)٣(جد أو ال ، وجاء يف املغين أن اليتيم هو الذي مات عنه أبوه ومل يبلغ احللم

يالحظ مما سبق أن اسم اليتيم حبسب اللغة يقع على الصغار والكبار لبقاء اإلنفراد 

عن اآلباء ، ولكن العرف الشرعي خصه مبن فقد أباه قبل أن يبلغ مبلغ الرجال إن كان 

أن تبلغ مبلغ النساء إن كانت أنثى ، فإذا بلغ منهما احللم رشيداً ذهب عنه  ذكراً، وقبل

وصف اليتيم وال جتري عليه أحكام األيتام وإن بلغ احللم وهو مستمر يف سفهه زال عنه اسم 

 .)٤(اليتيم حقيقة وبقي عليه حكم احلجر ومتادى عليه االسم جمازاً لبقاء احلكم عليه

ل استعراض معاين اليتيم يف كتب اللغة أن معاين اليتيم يف وإمجاالً فقد ظهر من خال

لغة العرب دلت على االنفراد ، الغفلة، االنفالت ، اإلبطاء ، القصور والفتور ، احلاجة ، 

 .الضعف، وهذه املعاين مجيعها تنطبق على اليتيم

يه كما يتضح أن مجيع معاين اللغة تنطبق على اليتيم ألن مجيع حاالت الضعف تعتر

من غفلة وقصور وضعف وانفالت حال وحاجة لغريه ، وتعترب كلمة اليتيم من الكلمات 

 .اجلامعة

                                                 
، دار الفكر، بـريوت،   ٢شرح فتح القدير على اهلداية ، ط: احلنفي ، حممد بن عبدالواحد املعروف بابن اهلمام  ) ١(

 .٤٠٣، ص  ٥، ج) ت.د(

ـ ١٣٧٧املنهاج ، منطبعة مصطفى البايب احللـيب ، القـاهرة ،   : النووي ، حيىي بن شرف  ) ٢( ، ٣م، ج١٩٥٧/هـ

 .٩٤ص

ـ ١٤٠١املغين ، مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض ، : قدامة  املقدسي ، عبداهللا بن أمحد بن ) ٣( ، ٦م، ج١٩٨١/هـ

 .٤١٣ص

 .٣٠٨، ص١، جملد)ت.د(أحكام القرآن الكرمي ، دار املعرفة ، بريوت : العريب ، أبو بكر حممد بن عبداهللا  ) ٤(



 

ويرى الباحث أن اليتيم من مات أبوه قبل بلوغ احللم سواء كان غنياً أم فقرياً ذكراً 

 .أم أنثى

 :الفرق بني اليتيم واملسكني : ثانياًَ

ا الفرق بني اليتيم واملسكني فيتضح أن ذكرنا فيما سبق تعريف اليتيم لغة وشرعاً ، أم

املسكني هو الذي ذهبت حركته واستكان وخضع وذل ، فاملسكني من أسكنته احلاجة عن 

احلركة وجعلته ال يربح مكانه وحيتاج إىل مساعدة من غريه لتخفيف معاناته وفقره وحاجته 

القيام بأمره فكالمها وعوزه، فهو كاليتيم يف احلاجة إىل الرعاية واالهتمام واملساعدة و

يشتركان يف الضعف وعدم القوة على تلبية مطالبه ، وكالمها حيسان باالنكسار واحلاجة اليت 

تقودمها إىل الذل واهلوان إن مل جيدا من يقوم بالعناية ما ويتوىل رعايتهما وخيفف آالمهما 

 .)١(من ذوي اليسار والقلوب احلانية

                                                 
التوزيـع ، بـريوت ،   فقه الفقراء واملساكني ، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر و   : اخلرشي ، عبدالسالم  ) ١(

 .٢٣-١٩م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 

 :ملضمون التعامل مع اليتيم التطبيقات التربوية : ثالثاً 

لقد أوصى الباري عز وجل يف حمكم تنـزيله باليتيم فذكره يف العديد من اآليات  

القرآنية ، وكذلك السنة النبوية حيث زخرت بالعديد من األحاديث اليت حتث على االهتمام 

العطف باليتيم ، فال تكون عقيدة األمة كاملة وحتت عيوم يتيماً قد أمهلوه وحرموه 

واحلنان ، فنقص العقيدة ينشر األنانية يف األمة وجيعل كل فرد منهم يهتم مبصاحله دون النظر 

إىل حقوق اآلخرين ، ووجود عقيدة التوحيد جتعل األمة متماسكة كالبنيان املرصوص يشد 

بعضه بعضا ، وكاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، 

 .)١(هو اتمع املثايل الذي دعا إليه اإلسالم ورغب فيه وهذا

ولالهتمام باليتيم ورعايته تطبيقات تربوية متعددة تبدأ من والدته وحىت بلوغه سن  

 :الرشد ، وميكن إمجال هذه التطبيقات يف اآليت 

 :حق الرعاية  -١

رغب يف كفالته حث الدين اإلسالمي على رعاية اليتيم واحملافظة على حقوقه كافة و 

والعناية به تربوياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً وبناء شخصيته يف صورة كاملة ، وهذه 

العناية تبدأ منذ بداية تكوينه وهو جنني يف بطن أمه ، فرتبت له الشريعة اإلسالمية حقوقاً 

 :قبل الوالدة وبعدها ، وهذه احلقوق تتمثل يف اجلوانب التالية 

ويعد هذا اجلانب من أقوى الدعائم اليت تقوم عليها األسرة ، وهو نعمة :  حق النسب) أ 

عظمى أنعمها اهللا على اإلنسان إذ لوالها لتفككت أواصر األسرة وذابت الصالت بينها 

وانعدم العطف واحلنان والرمحة بني أفرادها ، لذلك امنت اهللا عز وجل على اإلنسان بالنسب 
                                                 

 .١٤م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢، مكتبة دار الصحابة ، القاهرة، ٣معاملة اليتيم ، ط: طبل ، حممد جماهد  ) ١(

تربية األيتام يف اململكة العربية السعودية ، دراسة تقوميية ،رسالة ماجستري مغـري  : السلمي ، مصلح صليح خامت  

 .١٧م، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٥بية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، منشورة ، كلية التر
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والشرع اإلسالمي جعل لنشوء النسب سبباً واضحاً وهو العالقة الزوجية الطاهرة،  

ري الشرعية ، فقضى وأبطل ما كان جيري يف اجلاهلية من إحلاق األوالد عن طريق األمور غ

على األدعياء والتبين الذي كان مشهوراً يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ، وأمر بنسبة هؤالء 

األبناء إىل آبائهم إن عرِفُوا ، فإن مل يعرف لواحد منهم أب دعي أخاً يف الدين أو موىل ، 
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ن الواجب أن ينسب اليتيم إىل أبيه ، وعليه تترتب سائر احلقوق اليت تثبت له لذا فإ 

 .من رضاع وحضانة ونفقة وإرث ووالية على النفس واملال

تعد الرضاعة من أهم حقوق الطفل على أبويه وهي من :  حق الرضاعة واحلضانة –ب 

وروحياً ، فهي تعطيه  واجبات األم كذلك ، فحليب األم هو أصلح غذاء لنمو الطفل بدنياً

احلنان والرمحة واحلب إىل جانب احلليب حني تضمه إىل صدرها ، وهو جزء من كيان األم، 

 .لذلك كان حليبها شيء أساسي ملولودها

ومل يكتف اإلسالم باحملافظة على رضاعة الطفل فقد فقد اهتم حبضانته أيضاً وجعلها  

ة وصحية لضرورا يف احلياة وإلرتباطها مبصري حقاً ثابتاً ألا مسؤولية تربوية واجتماعي

 .اإلنسان 

ومن هنا تأيت أمهية وضرورة دور األم وحقها يف حضانة الطفل إذ جعلها تأيت يف  

املرتبة األوىل يف سلسلة من هلم احلق يف احلضانة ، ألن حضانة الطفل والقيام على شؤونه 

جعلها الشارع سبباً موجباً الستحقاق وتربيته من األمور اليت حتتاج إىل كفاية وقدرة 



 

احلضانة وذلك ألن الطفل يف هذه املرحلة حيتاج إىل نوع من اخلدمة والرعاية ال حيسنه يف 

الغالب إال النساء ملا يتطلبه من اجللد والصرب وكمال الشفقة ، فهي ضرورية للطفل اليتيم 

ة ماسة إىل حسن الرعاية واحلنان ألا تساهم يف تشكيل بناء نفسية الطفل وتكوينه فهو حباج

 .)١(والشفقة والرمحة

وقد ذكر موضوع الرضاعة يف القرآن الكرمي على طريق الوجوب واإللزام وفرض  

للمولود على أمه أن ترضعه حولني كاملني حىت ينشأ سليماً قوي البنية واجلسم ، يقول 
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٢٣٣. [ 

فهذه اآلية جامعة شاملة لكل ما يتعلق بأحكام الرضاعة إذ حث اهللا عز وجل  

الوالدات بأن يغذين األوالد الصغار مبا وهبهن اهللا من اللنب وخصص ذلك بعامني ألن الطفل 

 .غذيه نفسياً وبدنياً ويعد أهم غذاء لهيرتوي من هذا اللنب العطف واحلنان واحلب وي

 :حق اإليــــواء  -٢

إن أول ما حيتاجه اليتيم يف هذه احلياة هو احلضن الذي يضمه والصدر الذي يغمره  

بدفئه والبيت الذي ميرح فيه ، والشريعة اإلسالمية اهتمت برعاية اليتيم داخل أسرته الطبيعية 

                                                 
تربية األيتام يف منطقة مكة املكرمة ، ومنطقة مان هامي بأملانيا، دراسة : فتيح ، إهلام عبدالوهاب عبدالواحد مغريب  ) ١(

ـ     ة املكرمـة،  وصفية حتليلية مقارنة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربيـة ، جامعـة أم القـرى ، مك

 .٣٠-٢٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩



 

وحي سواء كان قرآناً أو سنة يدل على إخراج اليتيم مع أمه وإخوته ، إذ مل يرد نص من ال

من بني أهله وأسرته ، فهي اليت يء له سبل التربية والتوجيه والتنشئة االجتماعية السليمة، 

وتقوم بتكوين شخصيته من مجيع اجلوانب فهي األقدر على فهمه وتربيته وتنشئته وحل 

 .)١(مشاكله

ية به ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي اهللا ومما يدل على إيواء اليتيم والعنا 

من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وصام اره وغدا « : قال  عنهما عن النيب 

وراح شاهراً سيفه يف سبيل اهللا وكنت أنا وهو يف اجلنة أخوين كهاتني ، وألصق أصبعيه 

 .)٢(»السبابة والوسطى

خري بيت يف «:  قال رسول اهللا : قال  وروى ابن ماجه عن أيب هريرة  

 .)٣(»املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه ، وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه

 :حق الكفالـــة  -٣

رغبت الشريعة اإلسالمية يف كفالة اليتيم والعناية به وجعلت ذلك من أحسن  

ز يوم القيامة وجعله مساوياً للوفاء الصدقات وأعظم القربات اليت جتعل صاحبها ينال الفو
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تربية اليتيم يف اإلسالم ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الشريعة والدراسـات  : عمرو ، حممد ياسر حممود  ) ١(

 .٢٨-٢٥م، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦اإلسالمية ، جامعة الريموك ، األردن ، 

 .٣٦٨٠، ج ١٢١٣، ص  ٢، جسنن ابن ماجه ، مرجع سابق : ابن ماجه ، حممد بن يزيد  ) ٢(

 .٣٦٧٩، ح ١٢١٣، ص  ٢سنن ابن ماجه ، مرجع سابق ، ج: ابن ماجه ، حممد بن يزيد  ) ٣(



 

فهذه اآلية حتث املسلمني على كفالة اليتيم وإطعامه وحضانته يف أجواء منـزلية حىت  

يعوض احلنان واحملبة والشفقة اليت فقدها بعد وفاة والده ، كما حثت على إكرام اليتيم 

وأوجبت على من حوله أن يعملوا جاهدين إلكرامه وتكرميه يف بذل احملبة والشفقة ، 

العمل على توجيهه وتربيته ، وعدم التفريق بينه وبني أبناء من يقوم بكفالته إن كان معه يف و

y7 ®: األسرة ، ومعاملته كأحد أبنائه ، يؤكد ذلك قوله تعاىل  tΡθè= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# ( ö≅ è% 
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فهذه اآلية وغريها من اآليات حثت املسلمني على معاملة اليتيم معاملة طيبة مراعاة  

عزميته وذلك ملا أصابه من  لنفسيته ، ألنه حني فقد أباه شعر باحلاجة إىل من حيميه ويقوي

الذل واالنكسار ، إذ كان والده حانياً عليه ملبياً ملا يريده ، فلما فقد أباه أحس بذهابه 

وشعر بالوحشة فكان ال بد من التعويض عليه حىت ال ينشأ منطوياً منعزالً سيء النظرة للناس 

ام واالحنراف، فدعا ورمبا أدى به ذلك إىل اإلساءة للمجتمع باللجوء إىل طريق اإلجر

اإلسالم إىل تربيته ومعاملته حىت ينشأ رجالً عامالً وعضواً نافعاً ، وكفالته متر مبرحلتني 

 .مادية، ومعنوية

 .متثل يف اإلنفاق عليه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال : فاملادية  

ومعاملته فتشمل احتضانه والرمحة به والشفقة عليه وحسن تربيته : أما املعنوية  

 .باحلسىن

 :حق التربيـــة  -٤

تعد مرحلة الطفولة من ااالت اخلصبة للبناء التربوي فهي أطول فترة يف حياة  

اإلنسان من بني الكائنات احلية ، وهذه املرحلة تتميز باملرونة والصفاء والفطرية ، لذلك 

الصغر شأنه شأن غريه من  ركز اإلسالم على أمهية ضمان حق اليتيم يف التربية والتعليم منذ



 

األطفال، فتعليمه وإعداده امتداد طبيعي لكفالته وذلك ألن التعليم ضرورة ملحة ألبناء 

اتمع وأشد إحلاحاً لليتيم ألنه من خالل التربية والتعليم يتم تكوين فكر الطفل وتعديل 

ية من كسب يده سلوكه وتنمية مهاراته وإعداده للحياة حىت يستطيع الدخول للحياة العمل

 .)١(ويشارك  يف مسرية البناء والتطوير تمعه الذي يعيش فيه

فتأهيل اليتيم تأهيالً كامالً من كافة اجلوانب التربوية والنفسية واالجتماعية يساعده  

يف حتمل املسؤولية واالعتماد على نفسه يف كسب العيش الكرمي واإلحساس بقيمته يف 

 .)٢(اتمع

 :لة احلسنة حق املعام -٥

حث الدين اإلسالمي على رعاية اليتيم واحملافظة على حقوقه كافة وكانت هذه  

القضية من القضايا املهمة اليت ربطت مسألة حسن التعامل مع اليتيم بأصل العقيدة اإلسالمية 

يم وعبادة اهللا تعاىل واإلميان به ، فقد أورد القرآن الكرمي كثرياً من اآليات اليت تم باليت

وبينت أن حقيقة الرب تشتمل على اإلحسان إىل األيتام وإعطائهم املال على حبه ، والتنفري 

 .من أكل أموال األيتام وأن عقاب ذلك شديد

وأوضحت أيضاً الوسائل الكفيلة بتأمني املعيشة الطيبة لأليتام ودعت إىل اإلنفاق  

لصدقة إن احتاجوا إىل ذلك ، عليهم وإطعامهم وإعطائهم من الغنائم والفيء والزكاة وا

 .واحلث على اإلحسان إليهم وإكرامهم وخمالطتهم وتوفري سبل الصالح واإلصالح هلم

وبينت أيضاً أن اإلحسان إىل اليتيم مرتبط بعبادة اهللا واإلحسان إىل الوالدين وأن  

هذه التصدق عليه من وجوه الرب واإلحسان حىت يسد عوزه والتوسعة عليه وخمالطته ، من 
                                                 

، دار الطباعة والنشـر اإلسـالمية ، القـاهرة،     ٢منهج التربية النبوية للطفل ، ط: سويد ، حممد نور احلفيظ  ) ١(

 .٧٩م، ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 .٣٨، ٣٧تربية اليتيم يف اإلسالم ، مرجع سابق ، ص : عمرو ، حممد ياسر حممود  ) ٢(
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فهذه اآلية ربطت األمر باإلحسان إىل اليتامى بعد األمر بتوحيده تعاىل وهذا دليل  

 .على مزيد العناية باليتيم 

M| ®: وقوله تعاىل يف موضع آخر   ÷ƒ u™u‘ r& ”Ï% ©! $# Ü>Éj‹s3 ãƒ É⎥⎪ Ïe$! $$Î/ ∩⊇∪ y7 Ï9¨x‹sù 

“Ï% ©! $# ‘íß‰ tƒ zΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ Ùçt s† 4’ n? tã ÏΘ$yèsÛ È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9  ].٣-١: املاعون [ 〉 #$

هذه اآليات ربطت بني زجر اليتيم وردعه وبني إنكار البعث واجلزاء مما يصور عظم  

نه وعدم االكتراث به آية اإلساءة إىل اليتيم وازدرائه ، حيث جعل ازدراءه وإمهال شأ

 .واضحة من آيات التكذيب بيوم الدين

 :حق حفظ مال اليتيم ووجوب تنميته  -٦

لقد تواترت النصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف التحذير من أكل  

مال اليتيم ووجوب احملافظة عليه ، وجاءت يف خط مواز لتربية اليتيم وتنشئته ، وأوجب 

الم على األوصياء باحملافظة على أموال اليتامى ومراعاة حقوقهم وعدم تعريضها اإلس

لإلتالف أو االختالس أو الضياع أو اإلمهال ، وعليهم مراقبة اهللا تعاىل وخشيته والقيام 

بواجب احلفظ والرعاية ملا حتت أيديهم من أموال لأليتام وإصالحهم ملا فيه خري هلم، وحذر 

⎪⎦βÎ) t¨ ®: تيجة أكل أمواهلم ظلماً ، قال تعاىل من سوء العاقبة ن Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ tΑ¨uθøΒr& 

4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $̧ϑù=àß $yϑ̄ΡÎ) tβθè=à2ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχöθ n=óÁu‹ y™ uρ # [ Ïèy™ 〈 ]١٠: النساء.[ 

 وقد أوجب اإلسالم على األوصياء على اليتامى خاصة واتمع اإلسالمي عامة أن 

يعملوا على تنمية أموال اليتامى بالتجارة وابتغاء الربح ، وأمرهم بتطهريها بالزكاة، قال 
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وأمر اهللا عز وجل بتدريب اليتيم على التصرف يف املال حسب األحوال يف التجارة  

أو الزراعة أو الصناعة ، فإذا بلغ اليتيم مرحلة الرشد جيب تسليم أمواله إليه كاملة غري 

منقوصة ألنه أصبح ويل نفسه ، وارتفعت عنه وصاية غريه عليه ، وله احلق بإدارة أمواله 

ذا بلغ احللم وأحسن التصرف ، وعلى الوصي اإلشهار عند الدفع وتنميتها بنفسه إ
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 :اآلثار االجتماعية للتعامل مع اليتيم : رابعاً 

شرع اإلسالم كل الوسائل الكفيلة باليتيم حىت تتحقق له احلياة الكرمية ، ورغب يف  

إكرامه وإطعامه وتقدمي العون املادي واملعنوي له وتعهده بالرعاية واالهتمام حىت يعتمد على 

 نفسه آثاراً متعددة من خالل التطبيقات العملية لكيفية التعامل نفسه اعتماداً كلياً مما ترك يف

 :معه ومن هذه اآلثار املستنبطة من النصوص الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ما يلي

أن اإلسالم جعل ملن يتوىل رعاية اليتيم األجر العظيم والثواب اجلزيل من اهللا تعاىل  -١

فرة للذنوب ، ألن اليتيم يف صغره ال يقوى على وعد ذلك من أفضل القربات ومغ

اإلنفراد مبواجهة احلياة وحتمل أعبائها إال بعد سنوات طويلة ، وحيتاج إىل رعاية تامة 

تتعلق بنفسه وماله، فشرع الوالية عليه من الناحية النفسية واملالية ، وأرشد الويل 

ح مال اليتيم ونفسه عليه إىل فعل ما فيه اخلري والصالح وبذل الوسع يف إصال

بالتعليم والتربية واحلنان والعطف وحفظ املال وتنميته ، وبشر الويل مقابل ذلك 

 .باألجر العظيم يوم القيامة ، وجعله سبباً يف دخول اجلنة والبعد عن النار



 

إن رعاية اليتيم واالهتمام به يشعره بالطمأنينة يف حياته ويزيد الثقة يف نفسه فينشأ  -٢

اً ، فيشعر بذاته ومبن يقف معه يف تربيته ورعايته فتقل احتمالية اجلنوح طفالً سوي

عنده وهذا يساعد يف القضاء على ظاهرة التشرد اليت تقتل النفس وتزيل اإلحساس 

 .بالذات ، وتنمي الشعور باملسؤولية وتساعد أيضاً على سالمة منوه وسلوكه

حل املشكالت اليت يتعرض هلا يف  إن تربية اليتيم وتعليمه يساعده على التغلب على -٣

مستقبل شبابه ، باإلضافة إىل تنمية فكره وتعديل سلوكه وتنمية مهاراته وإعداده 

 .للحياة إميانياً وأخالقياً ونفسياً وجسمياً واجتماعياً

إن التقرب إىل اليتيم بالطعام والشراب واملعاملة احلسنة تلني القلب وتزيل عنه  -٤

والرفق ، وتوجد أمة واعية تعمل على حتقيق سعادة األيتام  القسوة ومتلؤه بالرمحة

 .ورفع الضرر عنهم وتشعرهم بقيمتهم يف اتمع واهتمام األمة م



 

 املبحث الثاني
 التعامل مع املسكني

 :املسكني  تعريف: أوالً 

 :تعريف املسكني لغة  -١

، فقد جاس » قريف«مل حتظ يف معاجم اللغة مبا حظيت به لفظة » مسكني«إن لفظة  

تعين » سكن«اهلادىء الساكن ، فلفظة : مبعان متعددة ، فجاء مبعىن » مسكني«لفظ 

سكن الشيء إذا ذهبت حركته ، والسكون ضد احلركة ، واملسكنة هنا : اهلدوء، يقال 

سكن : مبعىن الذليل اخلاضع ، يقال » مسكني«هدوء النفس وسكوا ، ويأيت أيضاً لفظ 

خضع وذل ، فاملسكنة هنا تأيت مبعىن الذل : ومتسكن واستكان أي وأسكن واستكن 

 .والضعف ، وتأيت أيضاً مبعىن السؤال والطواف على األبواب وتكفف الناس

أيضاً مبعىن الساكن اجلامد وهو مشتق من السكون ، واشتقوا » مسكني«ويأيت معىن  

ناً ، وسكن الرجل وأسكن إذا صار مسكي: متسكن الرجل ، أي : من املسكنة فعالً ، فقالوا 

العجز عن إدراك املطالب الدنيوية ، والعاجر ساكن : كان مسكيناً ، واملسكنة هنا معناها 

من أسكنته احلاجة وجعلته ال يربح مكانه وهذا » فاملسكني«عن االنتهاض إىل مطالبه ، 

 .)١(يضطره إىل االلتصاق بالتراب

                                                 
رمـزي مـنري البعلبكـي ، دار العلـم للماليـني ، بـريوت ،       : مجهرة اللغـة ، حتقيـق   : دريد ، أبو بكر  ) ١(

 .٨٥٦، ص  ٢م ، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧

س الـدين،  إبراهيم مش: معجم مفردات ألفاظ القرآن ، ضبطه وصححه : الراغب األصفهاين ، احلسني بن حممد  

 .٢٦٦، ٢٦٥م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية ، بريوت ، 



 

لغة من طحنته احلاجة وشدته إىل األرض فال وبذلك يتضح مما سبق أن املسكني يف ال 

جيد منها خالصاً يتجرع اهلم وحيس باالنكسار وجيمد أمام حركة احلياة ، وقد يسلمه ذلك 

 .إىل املوت

 :تعريف املسكني شرعاً  -٢

اختلف الفقهاء يف تعريف املسكني شرعاً كما حصل عند علماء اللغة، فريى  

له ، ومسي مسكيناً ملا اسكنته حاجته عن التحرك ، فال األحناف أن املسكني الذي ال شيء 

 .)١(يقدر يربح مكانه من شدة حاجتــه 

املسكني الذي ال يعلم به وهو أشد حاجة من الفقري كما هو رأي : وقالوا املالكية  

 .)٢(األحناف

 من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعاً وال تغنيه ، سائالً: واملسكني عند الشافعية هو  

 .)٣(كان أو غري سائل 

 .)٤(الذي جيد معظم كفايته: أما احلنابلة فريون ، املسكني هو  

                                                 
علي حممد عوض، عـادل أمحـد   : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، حتقيق : الكاساين ، أبو بكر بن مسعود  ) ١(

 .٤٦٦، ص  ٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨عبداملوجود، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

ـ ١٣٧٨، مطبعة األمنية ، الربـاط ،   ٢القوانني الفقهية ، ط: بن جزي الكليب ، حممد بن أمحد  ) ٢( م، ١٩٥٨/هـ

 .٨١ص

حممـود مطرجـي ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،      : األم ، حتقيـق  : الشافعي ، حممد بـن إدريـس    ) ٣(

 .٩٦، ص  ٢م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٣

، ٢، ج)ت.د(دار الكتب العلمية، بريوت ،  الشرح الكبري ،: املقدسي ، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  ) ٤(

 .٦٩١، ٦٩٠ص



 

 :التطبيقات التربوية ملضمون التعامل مع املسكني : ثانياً

اهتم الدين اإلسالمي باملسكني اهتماماً بالغاً ، ومما يؤكد على هذا االهتمام وروده  

مفرداً ومجعاً يف » املسكني«الشريفة ، إذ ورد لفظ  يف كثري من اآليات واألحاديث النبوية

Ÿωuρ Ùçt ®: ، منها قوله تعاىل )١(القرآن الكرمي يف ثالث وعشرين آية s† 4’ n? tã ÇΠ$yèsÛ 

È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9  ].٣: ، املاعون   ٣٤: احلاقة [ 〉 #$

tβθßϑÏèôÜ ®: وقوله سبحانه وتعاىل  ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ #¶ Å™ r& uρ 〈 
…ÿ ®: وقوله تعاىل ]. ٨: اإلنسان[ çµ è?u≈ ¤ s3 sù ãΠ$yèôÛ Î) Ïο u |³ tã t⎦⎫ Å3≈ |¡tΒ 〈 ] ٨٩: املائدة.[ 

øŠ§{ ®: وقوله تعاىل  ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# É>Í øóyϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Í ½zFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ sA# u™uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6ãm “ÍρsŒ 

4’ n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# t⎦, Í#Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Íh9 $# uΘ$s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’ sA# u™uρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™!$y™ ù't7 ø9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïmuρ 

Ä¨ ù't7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθà) −Gßϑø9  ].١٧٧: البقرة[ 〉 #$

يت حتث على رعاية أما السنة النبوية فقد ورد فيها كثٌري من األحاديث الشريفة ال 

ليس « قال رسول اهللا : قال  املسكني والعناية به منها ما رواه البخاري عن أيب هريرة 

املسكني الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن املسكني 

 .)٢(»الذي ال جيد غىن يغنيه وال يفطن به فَيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس

الساعي على « قال رسول اهللا : قال  وروى البخاري عن صفوان بن سليم  

 .)٣(»األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل
                                                 

 .٤٤٩املعجم املفهرس ، مرجع سابق ، ص : عبدالباقي ، أمحد فؤاد  ) ١(

 .٣٣٠، ص  ٥، ج١٣٨٥اجلامع الصحيح ، مرجع سابق ، ح: البخاري ، حممد بن إمساعيل  ) ٢(

 .٤٥١، ص ٥٧٩٢، ح ١١فتح الباري ، مرجع سابق ، ج: العسقالين ، ابن حجر  ) ٣(



 

ولقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة على أن سد احلاجة امللحة للفقراء  

جل املؤمنني إىل اإلحسان واملواساة إليهم واملساكني واجب على املسلمني إذ ندب اهللا عز و

حىت تتقوى أواصر املودة والتعاطف فيما بينهم ويصبحوا كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه 

 .عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

ومن خالل هذه العناية بالضعفاء واملساكني تتضح التطبيقات التربوية لكيفية التعامل  

ع املسلم مسئوالً عن املساكني ورعايتهم ، فمن ساعدهم وسعى عليهم معهم إذ جعل اتم

وقدم هلم حاجام ومعايشهم وجرب كسرهم ومسح احلزن عنهم ورفعهم من مقام الذلة 

واملهانة والضعف كان له أجر عظيم ، فكلما زاد عدد الصفوة من أصحاب النفوس اخلرية 

وأكثر بعداً عن الشحناء واخلصومات ، فالتراحم كان اتمع أكثر حتققاً بالتكافل والتراحم 

والتعاطف والتكامل مسة أساسية من مسات الصاحلني ومن نزعت منه هذه الرمحة واتسم 

باألنانية والبغضاء استحق البعد عن رمحة اهللا ، فبالتراحم يتم التعاون املثمر بني أبناء اتمع 

تفقد أحوال إخوانه ومساعدم مادياً املسلم ويسوده التفاهم ويسارع كل واحد منهم ل

 .)١(ومعنوياً ، فتقوى بينهم أواصر املودة والرمحة

وجاءت سورة املاعون مشتملة على كثري من التطبيقات التربوية إذ اشتملت على  

معظم األوصاف اخلاصة بأكلة احلقوق واألنانيني وذوي النـزعة الفردية ففضحتهم 

زاء ومنع املعروف واإلقدام على إيذاء الضعيف من وتوعدم ، فجعلت التكذيب باجل

عالمات التكذيب بيوم الدين ودخوهلم حتت هذا الوعيد إذ أم لو آمنوا باجلزاء وأيقنوا 

                                                 
 .١٤-١١األخالق اإلسالمية وأسسها ، مرجع سابق ، ص : امليداين ، عبدالرمحن حسن حبنكة  ) ١(

 .٨١٥-٨٠٥منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، مرجع سابق ، ص : كرزون ، أنس أمحد  



 

بالوعيد خلافوا من عقابه تعاىل ومل يقدموا على ذلك ألم حني أقدموا عليه أصبحوا مكذبني 

 .)١(ذا اليوم

املوصوف بعدم احلض على طعام املسكني مكذب  وقررت هذه السورة أيضاً بأن 

بالدين ، وعدم احلض على طعام املسكني جاء ذكره يف القرآن الكرمي مقترناً بالكفر والعاقبة 

 .األليمة يف اآلخرة ، وأن هذه الصفة تدل على الكفر وسوء مصري فاعلها يف اآلخرة

ضي أن يكون العبد فاحلض هو احلث واألمر بإطعام املسكني ، وهذا الوصف يقت 

مطعماً للمسكني الفقري الذي ال جيد حاجته أو ال جيد ما يكفي حاجته الضرورية فهو يطعمه 

ويأمر بإطعامه ، واملكذب بالدين يبخل مباله فال يطعم املسكني مع القدرة ، ويبخل مبال 

أن مينعه  غريه فال هو يطعم وال يأمر غريه باإلطعام وهذا غاية البخل والقسوة ، فضالً عن

حقه أو مياطله ولو آمن باحلساب واجلزاء ما صدر عنه ذلك ، فإن للعباد بعضهم على بعض 

حق اإلحسان واملعاونة على الرب والتقوى ، وقد اقترنت هذه الصفة بأعظم الذنوب جرماً 

، كما قال عز وجل  يف وصف أهل الشمال  )٢(على اإلطالق وهو عدم اإلميان باهللا تعاىل

… ®: بب عذام يف قوله وبيان س çµ̄ΡÎ) tβ% x. Ÿω ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ Ùçt s† 4’ n? tã ÇΠ$yèsÛ 

È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 أي ال يقوم حبق اهللا تعاىل وال ينفع خلقه وال يؤدي ]. ٣٤-٣٣: احلاقة [ 〉 #$

ب حقهم فال هو أحسن إىل ربه وال أحسن إىل خلقه ، وعدم اإلحسان إىل خلقه من أسبا

 .عذاب اهللا له

وقد بني القرآن الكرمي سبب عذاب ارمني يف سقر يف قوله سبحانه وتعاىل على  

óΟ ®: لسام  s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦, Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 -٤٣: املدثر [ 〉 #$

                                                 
، ٣لتأويـل، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه ا: الزخمشري ، حممود بن عمر  ) ١(

 .٨٠٤، ص ٤م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٨حتقيق مصطفى حسني أمحد ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، 

 .٨، ٧أضواء مستمدة من سورة املاعون ، مرجع سابق ، ص : الطويل ، أمحد  ) ٢(



 

رمي أي ما عبدنا ربنا وال أحسنا إىل خلقه من جنسنا ، وقد وصف القرآن الك]. ٤٤

≅ ) .ξx ®: املكذبني بيوم الدين بعدم حضهم على طعام املسكني ، كما يف قوله تعاىل  t/ ω 
tβθãΒÍ õ3 è? zΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ∩⊇∠∪ Ÿωuρ šχθ‘Ò̄≈ ut rB 4’ n? tã ÏΘ$yè sÛ È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 أي ال ]. ١٨-١٧: الفجر [ 〉 #$

إذا كان عدم يأمرون باإلحسان إىل الفقراء واملساكني وال حيث بعثهم بعضاً على ذلك و

احلث على إطعام اليتيم واملسكني تكذيباً بيوم الدين والقيامة واحلساب ، فإن إطعامهما دليلٌ 

tβθßϑÏèôÜ ®: على صدق إميان األبرار من عباده كما وصفهم اهللا تعاىل بقوله  ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ # ¶ Å™ r& uρ ∩∇∪ $oÿ ©ς Î) ö/ä3 ãΚÏèôÜ çΡ Ïµ ô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Í çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [™!# u“ y_ Ÿωuρ 

# ·‘θä3 ä© 〈 ] ٩-٨: اإلنسان.[ 

فاملؤمن باهللا يفعل ذلك ألنه خياف من اهللا يوماً عبوساً هو يوم القيامة ، ولذلك فهو  

ال يعبس يف وجه اليتيم واملسكني لضعفهما وعجزمها ، ألن إميانه مينعه من ذلك ويردعه عن 

هما ، أما املكذب بالدين فال يوجد عنده هذا الدافع وال هذا اإلحساس فال يبايل اإلساءة إلي

 .)١(أن يعبس يف وجههما ويسيء إليهما

من هذا يتبني أن إطعام املسكني واحلض عليه من اإلميان والعمل الصاحل وأن ترك  

 .ذلك عالمة على التكذيب بالدين وعدم صدق اإلميان

حق على اتمع وذلك بدفع الزكاة إليهم والتصدق عليهم، فالفقراء واملساكني هلم  

وهذا من التكامل االجتماعي الذي حثنا عليه الدين اإلسالمي ، فاملسلم مطالب بأن حيقق 

الضروريات األساسية للمسكني وأال يتركه فريسة اجلوع والعري واملسكنة وأن يعتين 

ن الفقر ودواعيه ويئة أسباب احلياة بشؤونه وحيسن إليه وحيرص على مساعدته وانتشاله م

                                                 
 .٨أضواء مستمدة من سورة املاعون ، مرجع سابق ، ص : الطويل ، أمحد  ) ١(



 

السعيدة له ، وإذا مل يستطع دفع املال إليه حيسن إليه عن طريق مجع املال له وإرشاد األغنياء 

 .)١(إليه ومواساته يف حمنته

 :اآلثار االجتماعية للتعامل مع املسكني : ثالثاً

 تمع باحملبة والتعاون إن للتعامل مع املسكني آثاراً اجتماعية تعود على أفراد ا

 :والتكافل ، ومن أبرز هذه االثار ما يلي 

إن إطعام املسكني والعناية به سبب يف احلصول على رمحة اهللا ورضوانه فهي تلني  -١

القلوب وختلصها من قسوا وجفائها ، وهي عالج من اهللع واملرض النفسي القائم 

بسطه وهي تورث احملبة على احلرص واخلوف ، كما أا سبب يف سعة الرزق و

واملنـزلة الرفيعة بني الناس والسمعة احلسنة يف الدنيا واآلخرة إذا أريد من إطعام 

 .املسكني ابتغاء األجر والثواب من اهللا

إن البذل والعطاء للفقراء واملساكني حيقق مبدأ التكافل االجتماعي ويقي املساكني  -٢

سوء احواهلم املادية ، فإذا قام اتمع  من االحنرافات اخللقية اليت قد تصيبهم بسبب

بواجبه حنو هذه الفئة املنكسرة فإن ذلك أدعى الستقامتهم ونقاء سلوكهم وعيش 

 .اتمع يف أمن وسالم

إن إيتاء املساكني حقوقهم اليت أوجبها اهللا تعاىل هلم يطيب نفوسهم ويطهرها من  -٣

احلسد على أصحاب األموال، اآلفات اخلطرية اليت تفتك بكيان اتمع كاحلقد و

                                                 
، مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع، الريـاض،    ٢مصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالمية ، ط: اجلار اهللا ، عبداهللا  ) ١(

 .٢٧م، ص ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤

 .١٨١، ١٨٠اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر ، مرجع سابق ، ص : النمري ، حممد بن حسان  



 

ومىت قام اتمع بذلك وأدى حقوق اهللا وأخرج الزكاة وأعطاها ملستحقيها سادت 

 .األلفة واحملبة بني أفراده

إن اتمع املسلم املؤمن إذا حرص على اإلحسان إىل املسكني كان ذلك سبباً  -٤

املسكني كان ذلك موصالً إىل اجلنة وحصول املغفرة من اهللا ، وإذا أمهل العناية ب

tΒ óΟ$ ®: سبباً يف دخول النار وغضب الرب ، مصداقاً لقوله تعاىل  ä3 x6 n=y™ ’ Îû 

u s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t⎦, Íj#|Áßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# 〈 
 ].٤٤-٤٢: املدثر[

تساهم يف بناء جمتمع إن إطعام الطعام وخاصة إطعام املساكني فضيلة خلقية رفيعة  -٥

إسالمي تقوم العالقة بني أفراده على احلب واملودة والتآلف والرمحة والبعد عن 

الشقاق والنـزاع واالختالف والعداوة ، والبغضاء ، فيكون جمتمعاً متماسكاً 

 .حتكمه الفضائل والقيم النبيلة واألخالق احلسنة



 

 املبحث الثالث
 التعامل مع اآلخريـــــن

 :تعريف املاعون : أوالً 

 :تعريف املاعون لغـــة  -١

، » املعن«من » فاعول«أصله : فقال قطرب » املاعون«اختلف اللغويون يف أصل  

واأللف » معونة«أصله : شيء قليل ، وقيل » معنة«ماله : وهو الشيء القليل ، وقالوا 

زنه بعد زيادة يف األصل كمكرم ، فتكون امليم زائدة وو» مفعل«عوض من اهلاء فوزنه 

، فقلبت »معوون«هو اسم مفعول من أعان يعني وأصله : ، وقيل » ما فعل« األلف عوضاً 

فوزنه مفعول » ماعوناً«، مث قلبت الواو ألفاً فصار » موعون«فصارت عينه مكان فائه فصار 

 .)١(بتقدمي العني على الفاء

 :تعريف املاعون اصطالحاً  -٢

منها الزكاة الواجبة ، والطاعة » املاعون«ة يف معىن ذكر املفسرون أقواالً كثري 

كل ما » باملاعون«واالنقياد ، وقيل إا احلاجة ، وقيل إا احلق ، ولكن املشهور أن املراد 

 .فيه منفعة مما تسهل معاونة الناس به كالقدر والفأس والنار والدلو وما أشبه ذلك

: ، قال أبو عبيدة واملربد )٢(فعتهوأصل املاعون من كل شيء من: قال ابن جرير  

املاعون يف اجلاهلية كل ما فيه منفعة حىت الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما فيه منفعة 

                                                 
 . ٢٢٠٥، ٢٢٠٤، ص  ٦الصحاح ، مرجع سابق ، ج: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد  ) ١(

 .٤١١-٤٠٩، ص ١٣لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: ابن منظور  

 .٢٠٤، ٢٠٣، ص١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، مرجع سابق ، جملد : الطربي ، حممد بن جرير  ) ٢(



 

املاعون املعروف كله يتعاطاه الناس فيما : ، وقال حممد بن كعب القرشي  )١(من قليل وكثري

 .)٢(بينهم

ة واملعروف والصدقة ماعوناً ألنه من القلة ، فسميت الزكا» املاعون«أصل :وقيل  

 .قليل من كثري 

ما ال حيل منعه مثل املاء وامللح والنار ويلتحق بذلك البئر والتنور يف : املاعون : وقيل  

 .)٣(البيوت فال مينع جريانه من االنتفاع به

 .)٤(الطاعة والزكاة: املاعون يف اإلسالم : وقالوا أيضاً  

 :)٥(قوال يف مسمى املاعون هي وقد ذكر ابن اجلوزي ستة أ 

اإلبرة واملاء والنار والفأس وما يكون يف البيت من هذا النحو، وهذا القول : أحدمها  

رواه أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم يف رواية ، وروى عنه أبو صاحل أنه 

املاعون : الزجاج  املعروف كله حىت ذكر القدر والقصعة والفأس ، وقال» املاعون«: قال 

يف اجلاهلية كل ما كان فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو والقداحة وحنو ذلك ، ويف اإلسالم 

 .أيضاً

                                                 
 .٦٩٧، ٦٩٦، ص  ٤معامل التنـزيل ، مرجع سابق ، ج: البغوي ، حسني بن مسعود  ) ١(

 .٤٥٧، ١٠البيان ، مرجع سابق ، جفتح : خان ، صديق حسن  ) ٢(

 .٥٩٣، ص  ٤الفتوحات اإلهلية ، مرجع سابق ، ج: العجلي ، سليمان بن عمر  ) ٣(

 . ٦٩٧،  ٦٩٦، ص  ٤معامل التنـزيل ، مرجع سابق ، ج: البغوي ، حسني بن مسعود  ) ٤(

 .٤٥٧، ص ١٠فتح البيان ، مرجع سابق ، ج: خان ، صديق حسن  

زاد املسري يف علم التفسري ، حتقيق عبدالرزاق املهدي ، دار الكتـاب العـريب،   : رمحن بن علي اجلوزي ، عبدال ) ٥(

 .٤٩٦، ص  ٤م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢بريوت ، 



 

 .أنه الزكاة ، قاله علي وابن عمر واحلسن وعكرمة وقتادة : الثاين  

 .أنه الطاعة ، قاله ابن عباس يف رواية: الثالث  

 .يب والزهرياملال ، قاله سعيد بن املس: الرابع  

 .املعروف ، قاله حممد بن كعب: اخلامس  

 .املاء ، ذكره الفراء عن بعض العرب : السادس  

 :ومنع املاعون ينقسم إىل قسمني 

 .قسم يأمث به اإلنسان : القسم األول  

 .قسم ال يأمث به لكن يفوته اخلري: والقسم الثاين  

 جيب بذله ال يأمث مبنعه لكن يفوته فما وجب بذله فإن اإلنسان يأمث مبنعه ، وما ال 

إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطين ماء أشربه فإن مل أشرب مت، : اخلري، مثال ذلك 

فبذل اإلناء له يف هذه احلالة واجب يأمث بتركه اإلنسان ، حىت أن بعض العلماء يقول لو 

 .)١(ا طلبهمات هذا اإلنسان فإنه يضمنه بالدية ألنه هو سبب موته ، وجيب عليه م

                                                 
، دار الثريا للنشر والتوزيـع، الريـاض،    ٣تفسري القرآن الكرمي ، جزء عم ، ط: ابن عثيمني ، حممد بن صاحل  ) ١(

 .٣٣٣م، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤



 

 :التطبيقات التربوية ملضمون إعطاء املاعون: ثانياً 

التعاون ظاهرة قدمية قدم البشرية ، فاإلنسان حيتاج إىل أخيه اإلنسان ، إذ من سنن  

اهللا الكونية أال يبقى اإلنسان على حالة واحدة بل تتقلب به األحوال تقلب الليل والنهار 

إليه من عزة ورئاسة ، بل إنه كلما تدرج يف احلياة سناً  ويبقى حمتاجاً إىل غريه مهما وصل

ومكانة كلما عظمت حاجته إىل غريه ، والتعاون أمر فطري أودعه اهللا سبحانه وتعاىل يف 

اإلنسان وهو مظهر من مظاهر الكون ، وخملوقات اهللا تعاىل كلها حتتاج إىل تعاون حىت 

 .اونتؤدي دورها يف احلياة بشكل متناسق يسوده التع

واإلسالم دين ينظم احلياة ويدعو إىل تعاون األفراد واتمع وحيثهم على ذلك ،  

وهذا التعاون يشمل كل وجوه الرب املختلفة سواء كان معنوياً أو مادياً مثل التزاور 

واإلقراض وصلة األرحام وإغاثة املكروب والصدقة واهلبة والعارية ومساعدة احملتاجني وغري 

 .)١(ذلك

أبرز مظاهر التعاون على الرب والتقوى أن يبذل املسلم املال واملساعدة مىت  ومن 

احتاج إليه إخوانه املسلمون ، فاملسلم احلق ال يرضى أن يوجد جائع أو عار أو صاحب 

’ θçΡuρ$yès?uρ#) ®: حاجة وهو يقدر على إنقاذه ومد يد العون له مصداقاً لقوله تعاىل  n? tã Îh É9ø9 $# 

3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟøO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 〈 ] ٢: املائدة.[ 

فهذه اآلية وغريها من اآليات ختاطب أصحاب األموال ممن أعطاهم اهللا شيئاً من  

السعة يف الرزق ، تذكرهم بأن هلم إخواناً من األقارب واليتامى واملساكني واملعوزين حباجة 

ليعيشوا حياة آمنة ينعمون فيها باألمن والرخاء فإذا فعلوا ذلك  ماسة إىل مد يد العون هلم

فقد حققوا دعوة اإلسالم اليت جاء ا لتحقيق التكافل العام بني الناس يف ظل العقيدة 

                                                 
، دار السالم للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة،      ٣اتمع املتكامل يف اإلسالم، ط: ، عبدالعزيز  اخلياط ) ١(

 .٢٣٣-٢٣١م، ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٦



 

، فالنفس املؤمنة تبذل اخلري لوجه اهللا تعاىل رجاء أجره وثوابه بذالً )١(اإلسالمية السمحة

رحيمة ال تريد جزاًء وال شكوراً وحتتسب بذلك البذل أجر اهللا  منبثقاً عن إنسانية كرمية برة

وجنته ، فهي نفس غنية بدوافع اخلري وبذوره ال تنقطع عنه يسراً أو عسراً إن كثر ما يف 

أيديها من املال أشاعت الرغد والرفاهية فيمن حوهلا وإن قل ماله مل تبخل ومل تنقبض بل 

جني وإنقاذ البائسني ومساعدة اآلخرين وال تبايل بثناء تبذل كل ما يف وسعها إلسعاف احملتا

 .الناس وال ذمهم وحتتسب ذلك عند اهللا سبحانه وتعاىل

فهذا التعاون يؤدي إىل متاسك األمة ويقوي تكافلها وتساندها شريطة أال يتعارض  

 .)٢(مع أوامر اهللا ونواهيه وأن تكون الوسيلة نظيفة وختضع ألمر اهللا وأحكامه

م يدعو املسلمني دائماً إىل قيام جمتمع فاضل تسوده روح احلب والتعاون اإلسال 

واإلخاء حىت يكون جمتمعاً مثالياً متماسكاً قوي البنيان يشد بعضه بعضاً ، وحيس كل فرد 

فيه بإحساس اآلخرين ويشعر بشعورهم ، وهذا التكافل مل يقتصر على املسلمني فقط بل 

تكافل شامل يدعو إىل التعاون واخلري وإزالة املنكر ومحاية جتاوز غريهم من املسلمني فهو 

الضعفاء ورزق الفقراء واملعوزين مبا يكفيهم واإلحساس الدقيق بكل ما يصيب اجلماعة أو 

 .ما تطمح إليه

وقد اعترب اإلسالم إمهال هذا التكافل االجتماعي مبثابة إنكار للدين ذاته كما أكدته  

، إذ جاءت هذه السورة لتؤكد حق املسكني واليتيم واحملتاج إىل بصورة جلية سورة املاعون 

اإلعانة ، والذي يتمثل يف عدم رفض إعارة بعض األواين واألدوات إىل اجلار الذي ال 

                                                 
التكافل اإلجتماعي يف الفقه اإلسالمي مقارن بنظام اململكة العربية السعودية، مكتبـة  : الطيار ، عبداهللا بن حممد  ) ١(

 .٢٨م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٦املعارف ، الرياض ، 

التكافـل االجتمـاعي يف اإلسـالم ، دار الـوراق للنشـر والتوزيـع ، بـريوت ،        : السباعي ، مصطفى  ) ٢(

 .٢٢٩، ٢٢٧م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩



 

ميتلكها وحيتاج إليها بصفة وقتية ، وكذلك األدوات والعدد أو كل ما ميكن أن يساعد على 

القدر والفأس والقداحة وغري ذلك : بني اجلريان مثل إجناز املهام اليومية والذي يعار عامة 

املاء والنار وامللح ، فمن مينع عن جريانه هذه : من األشياء الضرورية للحياة اليومية ، مثل 

األشياء األساسية ينتظر من اهللا عذاباً أليماً مثله مثل من يسهو عن صالته أو الذي يرائي 

القرض احلسن ومن أعمال الرب واخلري اليت تقتضيه  الناس بأعماله ، ألن العارية تعد من

 .اإلنسانية النبيلة ، ألن الناس ال غىن هلم عن االستعانة ببعضهم والتعاون فيما بينهم

وقد تكون العارية واجبة كأن حيتاج شخص من آخر مظلة يف الصحراء وقت احلر  

أن يعريها إياه، وإذا امتنع الشديد وبدوا قد يهلك فإنه جيب على صاحبها يف هذه احلالة 

 .عن إعارته فإنه يكون آمثاً 

فعارية املاعون نوع من التعاون به تندفع احلاجة وقد هدد اهللا من مينعها عن احملتاج  

 .يف سورة املاعون

وال شك أن مؤازرة الناس بعضهم بعضاً واندفاعهم حنو اخلري من السجايا الكرمية  

انية وتنمو بسببها األلفة واحملبة يف اتمع وتتوطد بتحقيقها دعائم اليت تتوثق ا الروابط اإلنس

 .)١(العطف والتراحم بني الناس ويشيع الرب والتعاون بينهم

ولذلك فإن الذين يصلُون وال يؤتون من األعمال إال ما يرى للناس مما ال يكلفهم  

م جباههم مث مينعون ماعوم بذل شيء من ماهلم وال خيشون منه ضرراً بأبدام أو نقص يلُ

وال ينهضون بباعث الرمحة إىل سد حاجة املعوزين وتوفري ما يكفل راحتهم وأمنهم 

وطمأنينتهم فإم ينسبون إىل لؤم الطبع وسوء اخللق وال تنفعهم صالم وال خترجهم عن 

                                                 
 .٤٣،  ٤٢تفسري سورة املاعون، مرجع سابق ، ص : عزوز ، أمحد بن حممد  ) ١(

ـ ١٣٩٥سسة اجلزيرة ، الريـاض ،  الضمان االجتماعي يف اإلسالم ، مؤ: الشعراين ، حممد أمني   م، ١٩٧٥/هـ

 .٥٧، ٥٦ص



 

و العدل حد املكذبني بالدين ، فخاصة املصدق بالدين اليت تيمزه عن سواه من املكذبني ه

والرمحة وبذل املعروف للناس ، وخاصة املكذب اليت ميتاز ا عن املصدقني هي احتقار 

حقوق الضعفاء وقلة االهتمام مبن تلذعهم آالم احلاجة وحب األثرة باملال والتعزز بالقوة 

 .)١(ومنع املعروف عمن يستحقه من الناس

وتبادهلم أدوات املنفعة تساهم  واخلالصة فإن بذل املساعدة وصنع املعروف بني الناس 

 .يف إشاعة الرب والتعاون البناء يف اتمع املسلم

 :اآلثار االجتماعية ملنع املاعون : ثالثاً

إن التآلف والتعاون بني أفراد اتمع املسلم يزيد من حمبتهم ومتاسكهم ، وإعارة  

ود اتمع إىل ظهور آثار سلبية املاعون ملن حيتاج إليه باب من أبواب التعاون وعدم إعارته يق

تؤدي إىل التفكك والفرقة والشحناء والبغضاء ، وميكن إمجال بعض االثار االجتماعية الناجتة 

 :عن عدم إعارة املاعون ومنعه فيما يلي 

إن عدم تعاون وتكافل اتمع يؤدي به إىل االيار ، وتضعف فيه احملبة واإلخاء  -١

 .سليمة واملقومات األساسيةوالترابط ، ويفقد القيم ال

إن عدم التعاون بني أفراد اتمع ومنع املاعون وعدم إعارته للمحتاج يؤدي إىل  -٢

تفكك اتمع وتطفو على سطحه األنانية وحب الذات وال ميكن أن يتحقق فيه 

 .الرخاء املنشود وال السعادة الالزمة لكل فرد

وعطاء وال يعطف على إخوانه إذا مل يتجاوب املسلم مع أخيه املسلم أخذاً  -٣

املسلمني وال يقدم هلم العون واملساعدة كلما دعت احلاجة إىل ذلك فإنه يغرس يف 

نفوس احملتاجني بذور احلقد والكراهية ويولد فيهم روح االنتقام ويزرع يف قلوم 

 .احلسد والغل
                                                 

 .٢٥٠، ص ٣٠تفسري املراغي ، مرجع سابق ، ج: املراغي ، أمحد مصطفى  ) ١(



 

عية إن منع املاعون وعدم إعارته للمحتاجني يؤدي إىل إضعاف الصالت االجتما -٤

وضعف الروابط بني عناصر اتمع ويؤصل يف النفوس روح الفرقة اليت ى عنها 

 .اإلسالم

إن عدم إعارة املاعون بني اجلريان ومن حيتاج إليه تولد الفرقة وعدم الوحدة  -٥

والتآلف بينهم وتزيد الشقاق واالختالف والعداوة والبغضاء وتساهم يف عدم 

واساة يف العسر واليسر ، وهذا يهدم الوحدة متاسك اتمع وانسجامه وعدم امل

اإلنسانية بني البشر ويساهم يف انتشار الظلم والعدوان وإشاعة االحنراف واجلرمية 

 .بني الناس

 



 

 

 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 خامتة الدراســــــــــــــــــــة

 : وتشتمل علــــى 
 

 .مقدمــــــة

 .النتائج

 .التوصيات

 .اجعقائمة املصادر واملر



 

 الفصل اخلامس
 خامتــــــة الدراســـــــــــة

 :مقدمة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف األنبياء سـيدنا  

 .حممد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هديه واتبعع هداه 

 ...أما بعــد 

له إمتام هذه الدراسة فإن الباحث بعد أن من اهللا عليه بوافر فضله وعظيم كرمه فيسر 

املتواضعة اليت يتمىن أن تكون قد أسهمت ببناء لبنة يف الفكر التربوي اإلسـالمي، والـيت   

ركزت على املضامني التربوية املستنبطة من سورة املاعون ، وقد توصل الباحث من خـالل  

 :هذه الدراسة إىل نتائج وتوصيات ومقترحات لعل من أمهها ما يلي 

 : نتائج الدراسة
إن هذه السورة رغم قصر آياا ، إال أا حافلة باملضامني التربوية اليت ـدي   -١

املؤمنني ملا فيها سعادة دنياهم وأخراهم ليس هذا فحسب بل دي الناس مجيعاً 

لو أخذوا مبا فيه إىل ما يصلح شؤوم يف الدنيا واآلخرة ، إذ القرآن كله حافل 

ية ملن تدبره وتأمله وفتح اهللا عقله لتلقي اخلـري  بالدروس ، والعرب والقيم التربو

واهلدى ، وال عجب يف ذلك وال غرابة فإن القرار الكرمي يهدي دائماً ألقـوم  

 .السبل وأحسنها وأسلمها يف الوصول إىل سعادة الدارين

اشتملت سورة املاعون على الكثري من املضامني التربوية يف اجلانب العقـدي،   -٢

عي، واشتملت أيضاً على عدد من األمور اليت ى اإلسالم والتعبدي، واالجتما

عنها وحذر من التحلي ا ، ورسخت أيضاً صور التكافل االجتماعي مبعنـاه  



 

الواسع حىت يتنقى اتمع املسلم من احلقد والكراهية فتسود فيما بينـه صـور   

 .احلب لآلخرين واإلشفاق عليهم ويبتعدون عن أسباب الفرقة واخلالف

ن سورة املاعون هلا أمهية تربوية عظيمة فهي تركز على األسس العقدية الـيت  إ -٣

جاءت ا مجيع الديانات السماوية ، وأن الدين اإلسالمي أعطى مفهوماً  شامالً 

وواسعاً عن اليوم اآلخر وهو يوم الدين ، فالتصديق به جيعل العبد املؤمن يضبط 

ى النفس وملذاا ، فالتصـديق بـه   تصرفاته ويسيطر عليها مع االبتعاد عن هو

ينمي عند الفرد األخالق الفاضلة والسلوك القومي وجيعله حريصاً علـى القيـام   

 .باألعمال احلسنة يف حياته اليومية ويبتعد عن األعمال السيئة

إن التصديق بيوم الدين جيعل املسلم حريصاً على أداء الشعائر التعبديـة الـيت    -٤

رب إىل اهللا بالنوافل واألعمال الصاحلة كاإلحسـان إىل  فرضها اهللا عليه مع التق

اليتيم والعطف عليه واالهتمام بتربيته وإطعام املسكني واحملافظة علـى الصـالة   

واخلشوع فيها فهي صلة بني العبد وربه وعون له عند وقوع الشدائد وحفظ له 

م السهو من اآلفات والشرور والنوازل وال يتحقق هذا املعىن إال باخلشوع وعد

 .عنها

إن التصديق بيوم الدين يزيد من وحدة املسلمني وترابطهم ومتاسكهم ويكـون   -٥

سبباً يف إشاعة التكافل والتعاون فيما بينهم بصور شىت ، فيحسـن القـوي إىل   

الضعف والغين إىل الفقري واملسكني واليتيم فتسود بينـهم الوحـدة والتـرابط    

اخلالف ويقضون على كافة اجلوانـب  والتماسك ويبتعدون عن أسباب الفرقة و

 .السلبية يف اتمع املسلم

إن هذه السورة ركزت بصورة أساسية على تقرير حقيقة املكذب بيوم الـدين   -٦

 .والعالمات الدالة عليه والنتائج املترتبة على ذلك يوم اجلزاء واحلساب



 

مـل  إن خلوص النية وتوجهها إىل اهللا يف كل عمل هو األساس الذي جيعل الع -٧

مقبوالً عند اهللا إذ لو مل ختلص النية هللا تعاىل لكان شركاً يف العمل واهللا تعاىل ال 

يقبل شريكاً ، ففساد النية أو عدم خلوصها هو شأن الكافرين واملنافقني الـذي  

ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وهذا يتسبب هلم يف عدم قبول أعماهلم وأن العربة 

مال وإنفاق يف سبيل اهللا هي طاعـة اهللا ورضـاه    يف أداء كل عبادة من زكاة

واإلقبال عليه وما مل تكن العبادات كلها تستهدف طاعته ورضاه فهـي غـري   

 .مقبولة عند اهللا 

إن النفاق شر كله ، وأنه صفة ال تليق بإنسان فضالً عن مؤمن يعبد اهللا وفق ما  -٨

ـ  ن حولـه  شرع ، وهو صفة تؤكد أن صاحبها جبان ال يستطيع أن جياهر م

مبعتقده، واألصل يف املسلم أن يكون ظاهره كباطنه وما من صـفة تسـيء إىل   

صاحبها كصفة النفاق الذي يسمى يف بعض األحيان رياء ألن املرائي كاملنافق 

يظهر أنه متصف باخلري والصالح على خالف ما هو عليه ، واإلسـالم يـريب   

ون عمـل جـوارحهم   املسلمني على أن تكون عالنيتهم كسرائرهم ، وأن يك

 .تصديقاً ملعتقدام ، وأن تكون أعماهلم وأقواهلم ترمجاناً ملا يف قلوم من إميان

يتعلم املسلمون من آيات هذه السورة أن مرض القلب أخطر من مرض البـدن   -٩

ألن مرض البدن علة ظاهرة ال صلة هلا باإلميان ، ومرض القلب علة باطنة تنفي 

قصود ا النفاق ، ومن أجل هذا كان مرض القلب مـن  اإلميان نفياً إذا كان امل

أخطر أمراض اإلنسان وأخبثها وأشدها فتكاً باإلميان والتوحيد والعبادة واخللق 

احلسن ، وإذا كان القلب يعرف كل األشياء وال يعرف اهللا فكأنه ما عرف شيئاً 

 .ى عبادتهألن معرفة اهللا هي أساس املعارف كلها ومن عرف اهللا أحبه وأقبل عل



 

 :التوصيات واملقرتحــــات 
ضرورة تشجيع البحوث التربوية اليت تتناول سور وآيات القرآن الكـرمي بالبحـث    -١

 .والتحليل والعمل على نشرها بني املسلمني حىت يعم خريها وينتفع اجلميع بثمرا

ويـة  ضرورة تطبيق املضامني التربوية اليت وردت يف سورة املاعون يف مناهجنا الترب -٢

 .ومدارسنا بصفة عامة

جيب على اتمع املسلم أفراداً ومجاعات حكاماً وحمكومني أن يتربوا ويتعلموا مـن   -٣

خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة حىت يستوعبوا األهداف النبيلة الصحيحة 

رض اليت والقيم الثابتة الرفيعة لينطلقوا بعد ذلك يف جماالت العلم واملعرفة ليعمروا األ

استخلفهم اهللا تعاىل فيها باإلميان والعلم لتكون هلم بذلك أرقى حضارة إنسانية من 

خالل جمتمع إسالمي فاضل صاحل ملمارسة احلياة اإلنسانية الكرمية له ولغـريه مـن   

الناس، وال يستطيع املسلمون أن يتعلموا من مصدر أو مرجع للثقافة والعلم واملعرفة 

 .حيحة كما جيدون ذلك يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرةوال يتربوا تربية ص

غرس التصديق بيوم الدين يف نفوس الناشئة من قبل اآلباء واملربني وإيضـاح أمهيـة    -٤

اإلميان باليوم اآلخر وما به من جزاء وحساب وجنة ونار حىت يتم ضبط التصرفات 

ي إىل هالكهـا يف الـدنيا   والسيطرة على النفس ، فتبعد عن كل األمور اليت تؤد

 .واآلخرة

ضرورة التركيز عند تربية أبنائنا على املبادىء اليت ركز عليها اإلسالم كالعطف على  -٥

اليتيم وإكرام املسكني واحملافظة على الصالة وغرس التعاون علـى اخلـري والـرب    

واإلحسان بني أبناء اتمع عامة واملسلمني خاصة فتزداد بـذلك احملبـة وتقـوى    

 .ألواصر فيعيش اتمع متآلفاً مترابطاً متماسكاًا



 

إفراد كل عنصر من عالمات املكذب بيوم الدين كما ورد يف سورة املاعون بدراسة  -٦

مستقلة إليضاح جوانبه بصورة متكاملة ، وإعطاء كل عنصر من عناصره حقه من 

 .الدراسة والبحث

وغريها من سور القرآن الكرمي ترمجة التوجيهات التربوية املتضمنة يف سورة املاعون  -٧

 .على أرض الواقع من خالل املعاملة والسلوك



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع



 

 قائمة املصادر واملراجع
 :املصادر : أوالً 
 .القرآن الكرمي -١

عبدالكرمي العزاوي ، حممد علي : ذيب اللغة ، حتقيق : األزهري ، حممد بن أمحد  -٢

 ).ت.د(للتأليف والترمجة ، القاهرة ،  النجار ، الدار املصرية

معجم مفردات ألفاظ القـرآن،  : األصفهاين ، احلسني بن حممد املعروف بالراغب  -٣

ضبطه وصححه إبـراهيم مشـس الـدين ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،       

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز ، حتقيـق   : األندلسي ، عبداحلق بن عطية  -٤

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٨لرحايل الفاروق وآخرون ، مطابع الدوحة ، قطر ، ا

احمللى ، مطبعة اإلمـام ، القـاهرة،   : األندلسي ، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  -٥

 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

أحكام القرآن ، حتقيق صالح : األندلسي ، حممد بن عبداملنعم املعروف بابن الفرس  -٦

ـ    ة والنشـر والتوزيـع ، بـريوت ،    الدين بو عفيف ، دار ابـن حـزم للطباع

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

املنتقى يف شرح املوطأ اإلمام دار اهلجرة مالـك بـن   : الباجي ، سليمان بن خلف  -٧

 .هـ١٣٣٢أنس، مطبعة دار السعادة ، القاهرة ، 

تفسري البغوي أو معامل التنــزيل ، دار ابـن حـزم    :البغوي ، حسني بن مسعود  -٨

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣للطباعة والنشر ، بريوت ، 



 

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، خرجه ووضع : البقاعي ، إبراهيم بن عمر  -٩

عبـدالرزاق غالـب املهـدي ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،       : حواشيه 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

رمزي منري البعلبكي ،دار العلم للماليني، : مجهرة اللغة ، حتقيق : أبو بكر بن دريد   -١٠

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بريوت ، 

أنوار التنـزيل وأسرار التأويـل ، حتقيـق   : البضاوي ، عبداهللا بن عمر بن حممد   -١١

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧عبدالرزاق املهدي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،  : اجلرجاين ، الشريف علي بن حممد   -١٢

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

اد املسري يف علم التفسري ، حتقيـق عبـدالرزاق   ز: اجلوزي ، عبدالرمحن بن علي   -١٣

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢املهدي، دار الكتاب العريب ، بريوت ، 

، حتقيق  ٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ط: اجلوهري ، إمساعيل بن محاد   -١٤

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤أمحد بن عبدالغفور عطار ، دار العلم للماليني ، بريوت ، 

املستدرك على الصحيحني ، حتقيق مصطفى عبدالقادر : هللا احلاكم ، حممد بن عبدا  -١٥

 .هـ١٤١١عطار ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

، حتقيـق شـعيب    ٢جامع العلوم واحلكـم ، ط : احلنبلي ، عبدالرمحن بن رجب  -١٦

األرنؤوط، وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بـريوت،  

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢

شرح فتح القدير على اهلداية، : حممد بن عبدالواحد املعروف بابن اهلمام  احلنفي ، -١٧

 ).ت.د(، دار الفكر ، بريوت ، ٢ط



 

عبدالسالم حممد هارون، : ، حتقيق  ٢مقاييس اللغة ،ط: الرازي ، أمحد بن فارس   -١٨

 .م١٩٧١/هـ١٣٩١مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، القاهرة ، 

خمتار الصحاح ، رتبه حممود خـاطر ، دار الفكـر،   : كر الرازي ، حممد بن أيب ب  -١٩

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١بريوت، 

تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيـق إبـراهيم   : الزبيدي ، حممد بن مرتضى   -٢٠

 ).ت.د(الترزي ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، 

الفكـر،   مناهل العرفان يف علوم القـرآن ، دار : الزرقاين ، حممد بن عبدالعظيم   -٢١

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بريوت، 

الربهان يف علوم القرآن ، حتقيق مصـطفى  : الزركشي ، محد بن ادر بن عبداهللا   -٢٢

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١عبدالقادر عطا ، دار الفكر ، بريوت ، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنــزيل وعيـون   : الزخمشري ، حممود بن عمر   -٢٣

صطفى حسني أمحـد ، دار الكتـاب   ، حتقيق م ٣األقاويل يف وجوه التأويل ، ط

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨العريب، بريوت، 

مجال القراء وكمال اإلقراء ، حتقيق علـي حسـني   : السخاوي ، علي بن حممد   -٢٤

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨البواب، مكتبة التراث ، مكة املكرمة ، 

: تناسق الدرر يف تناسب السـور ، حتققـي   : السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  -٢٥

 ).ت.د(مد الدويش ، عامل التراث ، دمشق ، عبداهللا حم

، تقدمي وتعليـق  ٢اإلتقان يف علوم القرآن ، ط: السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  -٢٦

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثري ، دمشق ، 

الدر املنثور يف التفسري باملأثور ، دار الفكـر،  : السيوطي ، عبدالرمحن بن أيب بكر  -٢٧

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤بريوت، 



 

حممود مطرجي ، دار الكتب العلمية، : األم ، حتقيق : الشافعي ، حممد بن إدريس  -٢٨

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣بريوت ، 

فتح القدير اجلامع بني فين الرواة والدراية مـن علـم   : الشوكاين ، حممد بن علي   -٢٩

يـع،  عبدالرمحن عمريه ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوز: ، حتقيق  ٢التفسري، ط

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨القارهة، 

سبل السالم ، املكتبة التجارية الكربى ، القـاهرة ،  : الصنعاين ، حممد بن األمري   -٣٠

 ).ت.د(

حممد باكرمي حممـد  : ذم الرياء ، حتقيق : الضراب ، احلسن بن إمساعيل بن حممد   -٣١

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦باعبداهللا ، دار البخاري للنشر والتوزيع ، املدينة املنورة ، 

الناسخ واملنسوخ ، عامل الكتـب ، دار الفكـر ،   : الضرير ، هبة اهللا بن سالمة   -٣٢

 ).ت.د(بريوت، 

جامع البيان يف تفسري القرآن ، دار الفكـر، بـريوت،   : الطربي ، حممد بن جرير  -٣٣

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

قواعد األحكام يف مصاحل األنـام ، مكتبـة الكليـات    : عبدالعزيز بن عبدالسالم   -٣٤

 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، القاهرة ، األزهرية

الفتوحات اإلهلية بتوضـيح تفسـري   : العجيلي ، سليمان بن عمر املشهور باجلمل   -٣٥

 ).ت.د(اجلاللني للدقائق اخلفية ، مطبعة عيسى البايب احلليب ، القاهرة ، 

أحكام القرآن الكرمي ، دار املعرفة ، بـريوت،  : العريب ، أبو بكر حممد بن عبداهللا  -٣٦

 ).ت.د(

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيـز،  : فريوزآبادي ، حممد بن يعقوب ال  -٣٧

 ).ت.د(حتقيق حممد علي النجار ، املكتبة العلمية ، بريوت ، 



 

القاموس احمليط ، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة    : الفريوزآبادي ، حممد بن يعقوب  -٣٨

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧والنشر، بريوت ، 

املصباح املنري ، املكتبة العلمية، بريوت، : لي املقري الفيومي ، أمحد بن حممد بن ع  -٣٩

 ).ت.د(

صحيح مسلم ، حتقيق حممد فؤاد عبـدالباقي ، دار  : القشريي ، مسلم بن احلجاج  -٤٠

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

القشريي ، عبدالكرمي بن هوازن ، الرسالة القشريية ، مكتبة صـبيح ، القـاهرة ،    -٤١

 ).ت.د(

فتح البيان يف مقاصد القرآن ، قدم له وراجعه عبداهللا : القنوجي ، صديق بن حسن  -٤٢

 ).ت.د(بن إبراهيم األنصاري ، املكتبة العصرية ، بريوت ، 

إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حتقيق عبـدالرمحن  : ابن القيم ، حممد بن أيب بكر  -٤٣

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩الوكيل ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة ، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، حتقيـق علـي   : الكاساين ، أبو بكر بن مسعود  -٤٤

حممد عوض ، عادل أمحـد عبـداملوجود ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،      

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

الكليات ، وزارة الثقافة واإلررشاد : الكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين  -٤٥

 .م١٩٧٥القومي ، دمشق ، 

، مطبعـة األمنيـة ،    ٢القوانني الفقهيـة ، ط : الكليب ، حممد بن أمحد بن جزي   -٤٦

 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٨الرباط، 

الرعاية حلقوق اهللا ، دار الكتب احلديثة ، القـاهرة،  : احملاسيب ، احلارث بن حممد  -٤٧

 ).ت.د(



 

الشرح الكـبري ، دار الكتـب   : املقدسي ، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  -٤٨

 ).ت.د(ة، بريوت ، العلمي

املغىن ، مكتبة الرياض احلديثـة ، الريـاض،   : املقدسي ، عبداهللا بن أمحد بن قدامه  -٤٩

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

لسان العرب ، دار صادر ، بـريوت،  : ابن منظور ، مجال الدين حممد بن مكرم   -٥٠

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 ).ت.د(ت ، سنن النسائي ، دار الكتب العلمية ، بريو: النسائي ، أمحد بن شعيب  -٥١

املنهاج ، مطبعة مصطفى البـايب احللـيب ، القـاهرة ،    : النووي ، حيىي بن شرف  -٥٢

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٧

، حتقيق أمحد صقر، دار القبلة،  ٢أسباب النـزول ، ط: الواحدي ، علي بن أمحد  -٥٣

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧بريوت ، 



 

 :املراجـــع : ثانياً 
 ).ت.د(، دار سحنون ، تونس ، التحرير والتنوير : ابن عاشور ، حممد الطاهر  -١

، دار النفـائس للنشـر    ٦مقاصد املكلفني اإلخالص ، ط: األشقر ، عمر سليمان  -٢

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢والتوزيع ، عمان ، 

، دار ٤روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين ، ط : األلوسي ، حممود  -٣

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥إحياء التراث العريب ، بريوت ، 

، دار املعـارف، القـاهرة،    ٢املعجـم الوسـيط ، ط  : ، إبراهيم ، وأخرون  أنيس -٤

 .هـ١٤٠٠

مناهج البحث وتطبيقاا يف التربية اإلسالمية ، دار عـامل الكتـب،   : باجلن ، مقداد  -٥

 .هـ١٤١٩الرياض، 

، مكتبـة الرشـد    ٢مصارف الزكاة يف الشريعة اإلسالمية ، ط: اجلار اهللا ، عبداهللا  -٦

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ع ، الرياض ، للنشر والتوزي

اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي ، ضـبطه وصـححه حممـد    : جوهري ، طنطاوي  -٧

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥عبدالسالم شاهني ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

املستخلص يف تزكية األنفس ، دار السالم للنشر والتوزيع، القاهرة، : حوى ، سعيد  -٨

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣

، دار السالم للطباعة والنشر  ٣اتمع املتكامل يف اإلسالم ، ط: لعزيز اخلياط ، عبدا -٩

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣والتوزيع ، بريوت ، 

، دار السالم للطباعة والنشر  ٣اتمعع املتكامل يف اإلسالم ، ط: اخلياط ، عبدالعزيز  -١٠

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦والتوزيع ، القاهرة ، 



 

، القــاهرة ، )ن.د(احلــديث ، علــوم القــرآن و: داود ، أمحــد حممــد علــي  -١١

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

، دار البشائر اإلسالمية، ٢يوم القيامة أمساؤه وصفاته، ط: الدحدوح ، سلمان نصيف  -١٢

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥بريوت ، 

التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، دار الفكر املعاصـر ،  : الزحيلي ، وهبه  -١٣

 .م١٩٩١/هـ١٤١١بريوت ، 

التكافل االجتماعي يف اإلسالم ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، : فى السباعي ، مصط -١٤

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩بريوت ، 

، دار الطباعة والنشـر   ٢منهج التربية النبوية للطفل ، ط: سويد ، حممد نور احلفيظ  -١٥

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨اإلسالمية ، القاهرة ، 

سة اجلزيرة ، الرياض، الضمان االجتماعي يف اإلسالم ، مؤس: الشعراين ، حممد أمني  -١٦

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

، مكتبة دار الصـحابة ، القـاهرة،    ٣آداب معاملة اليتيم ، ط: طبل ، حممد جماهد  -١٧

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسـالمي مقـارن بنظـام    : الطيار ، عبداهللا بن حممد  -١٨

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦اململكة العربية السعودية ، مكتبة املعارف ، الرياض ، 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ، دار إحياء التـراث  : عبدالباقي ، حممد فؤاد  -١٩

 ).ت.د(العريب، ، بريوت 

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، دار الفضـيلة  : عبداملنعم ، حممود عبدالرمحن  -٢٠

 ).ت.د(للنشر والتوزيع والتصدير ، القاهرة 



 

، دار الثريا للنشـر   ٣القرآن الكرمي ، جزء عم ، ط تفسري: عثيمني ، حممد بن صاحل  -٢١

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤والتوزيع ، الرياض ، 

، مكتبـة   ٢التسهيل لتأويل التـنـزيل ، تفسري جزء عم ، ط: العدوي ، مصطفى  -٢٢

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مكة، القاهرة، 

التربية الروحية واالجتماعيـة يف اإلسـالم ، دار اشـبيليا،    : العمري ، أكرم ضياء  -٢٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧لرياض، ا

، ٢احلياة اآلخرة ما بني املبعث إىل دخول اجلنة أو النـار، ط : العواجي ، غالب علي  -٢٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١املكتبة العصرية الذهبية ، جدة ، 

ميــزان العمــل ، دار املعــارف ، القــاهرة ، : الغــزايل ، حممــد بــن حممــد  -٢٥

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

، السهو واملسـبوق والـتالوة والشـكر     أحكام السجود: غمق ، ضو مفتاح حممد  -٢٦

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ومواضعها ، منشورات أليجا ، فاليتا مالطا ، 

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر  ١٦اليوم اآلخر يف ظالل القرآن ، ط: فائز ، أمحد  -٢٧

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢والتوزيع ، بريوت ، 

، دار ٦ابه األحباث ، طاملرشد يف كت: عبدالرمحن صاحل عبداهللا : فوده ، حلمي حممد  -٢٨

 .هـ١٤١٠الشروق ، جدة ، 

، مكتبــة وهبــه، القــاهرة،  ٢اإلميــان واحليــاة ، ط: القرضــاوي ، يوســف  -٢٩

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر،  ٣٥مباحث يف علوم القرآن ، ط: القطان ، مناع  -٣٠

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨بريوت، 



 

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، بريوت ، يف ظالل القرآن ، دار الشروق : قطب ، سيد  -٣١

الفضائل التربوية يف الصالة وآثارها يف إعداد الشباب املسلم، : كرزون ، أمحد حسن  -٣٢

 .م١٩٨٤/هـ١٤١٤مطابع اموعة اإلعالمية ، جدة ، 

، دار نـور املكتبـات،    ٢منهج اإلسالم يف تزكية النفس ، ط: كرزون ، أنس أمحد  -٣٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨جدة، 

، مكتبـة هـادي، مكـة     ٢فلسفة التربية اإلسالمية ، ط: عرسان الكيالين ، ماجد  -٣٤

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩املكرمة، 

، دار إحيـاء التـراث العـريب ،     ٢تفسري املراغي ، ط: املراغي ، أمحد بن مصطفى  -٣٥

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بريوت، 

، دار القلـم ، دمشـق،    ٣مباحث يف التفسري املوضـوعي ، ط : مسلم ، مصطفى  -٣٦

 .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢

، ٢اليوم اآلخر يف القرآن العظيم والسنة املطهـرة، ط : طريي ، عبداحملسن بن زين امل  -٣٧

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، 

اخللق الكامل ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع،  : املوىل ، حممد أمحد جاد  -٣٨

 ).ت.د(بريوت ، 

، دار القلـم   ٣اإلسالمية وأسسها ، طالعقيدة : امليداين ، عبدالرمحن حسن حبنكه  -٣٩

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣للطباعة والنشر ، دمشق ، 

تفسري حدائق الروح والرحيـان يف روايب علـوم   : اهلرري ، حممد األمني بن عبداهللا  -٤٠

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١القرآن، دار طوق النجاة ، بريوت ، 



 

 :الرسائل اجلامعية : ثالثاً 
تفسري سورة املاعون ، رسالة دكتوراه غري :  الشهري بعزوز: أبو زيد ، أمحد حممد  -١

 .م١٩١٩/هـ١٣٣٩منشورة ، مقدمة لكلية أصول الدين جامعة األزهر، القاهرة، 

بعض املضامني التربوية يف سـورة احلديـد،   : بشناق ، إبراهيم عبدالشكور حممد  -٢

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكـة املكرمـة ،   

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

اجلزاء األخـروي ، دراسـة   : الشهري بامليداين : حبنكه ، حممد عبدالرمحن حسن  -٣

حتليلية نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ، رسالة ماجستري غري منشـورة،  

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة، 

املضامني التربوية املستنبطة من سـورة الفاحتـة   :  الزيلعي ، أمحد بن علي بن عمر -٤

وتطبيقاا التربوية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى، 

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مكة املكرمة ، 

تربية اليتيم يف اإلسالم ، رسالة ماجستري غري منشورة، : عمرو ، حممد ياسر حممود  -٥

ــات ا  ــريعة والدراس ــة الش ــوك ، األردن،  كلي ــة الريم ــالمية، جامع إلس

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

التوجيهات التربوية املتضـمنة يف سـورة   : العمري ، سعيد بن موسى بن عبدان  -٦

اادلة، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى، مكـة    

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤املكرمة، 

ة مستنبطة مـن سـورة الشـرح    مضامني تربوي: العمريطي ، إميان إبراهيم حممد  -٧

وتطبيقاا التربوية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى، 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣مكة املكرمة ، 



 

العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي ومضامينها : الغامدي ، أمحد سعيد  -٨

، كلية التربية ، جامعة أم القرى،  وتطبيقاا  التربوية ، رسالة ماجستري غري منشورة

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١مكة املكرمة ، 

تربية األيتام يف منطقة مكة املكرمـة ،  : فتيح ، إهلام عبدالوهاب عبدالواح مغريب  -٩

ومنطقة مان هامي بأملاينا ، دراسة وصفية حتليلية مقارنة، رسـالة ماجسـتري غـري    

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩املكرمة ، منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة 

املرويات الواردة يف األيتام مجعاً وتصنيفاً ، رسـالة  : مشتهى ، حممد إبراهيم حممد  -١٠

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ماجستري غري منشورة ، اجلامعة األردنية، عمان ، 

اآلثار التربوية لإلميان باليوم اآلخر يف الكتاب : النمري ، حممد بن حسان بن محيد  -١١

ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى، مكـة،    والسنة، رسالة 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

معامل نظرية التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي ، رسالة : نياز ، حياة بنت عبدالعزيز  -١٢

دكتوراه غري منشورة ، كلية التربيـة، جامعـة أم القـرى ، مكـة املكرمـة ،      

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

تربية األيتام يف اململكة العربية السعودية ، دراسـة  :  السلمي ، مصلح صليح خامت -١

تقوميية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القـرى ، مكـة   

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥املكرمة، 



 

 :املقاالت : رابعاً 
لطائف من سورة املاعون ، جملة منار اإلسالم ، اإلمارات العربيـة  : أيوب ، حافظ  -١

و ظيب ، العدد اخلامس ، السنة احلادية والعشـرون ، مجـادى األوىل ،   املتحدة، أب

 .م١٩٩٥هـ ، سبتمرب ١٤١٦

املاعون، ارتباط العقيدة بالسلوك، جملة منار اإلسالم، اإلمارات : رجب ، مصطفى  -٢

ـ ١٤٢١، ربيع اآلخر ٢٦، السنة  ٤العربية املتحدة ، أبو ظيب ، العدد  يوليـو  /هـ

 .م٢٠٠٠

أضواء مستمدة من سورة املاعون ، جملة اجلندي املسلم، الرياض، : الطويل ، أمحد  -٣

 .م١٩٩٠هـ، سبتمرب ١٤١١، ربيع األول ،  ٥٩السنة التاسعة عشرة ، العدد 

 

 


