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الباُب األوُل 

 َخْمقو وُخُمقو    إبراىيُم 

  

:    وفيو فصبلن 

تو الَخمقية     اوبيان صف إبراىيم بالتعريف  :  الفصل األول

 في القرآن الكريم      إبراىيم ىعل ثناء اهلل : الثاني  الفصل 
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 الفصُل األولُ 

 ِتو الَخْمقيةاوبياُن صف التعريُف بإبراىيَم 

: وفيو مبحثان 

 وَمْوِلده   إبراىيمننبُ  :المبحث األول 

  بياُن صفاِتو الَخمقية:المبحث الثاني 
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الفصُل األوُل 

 وبياُن صفاِتِو الَخْمِقيِة التعريُف بإبراىيَم 

 نبي مرسؿ ، بعثو اهلل تعالى إلى قـك كانكا يعبدكف األصناـ ، فدعاىـ إلى عبادة اهلل كحده كتىٍرًؾ ما ىـ فيو إبراىيـ 
سار معيـ بالترغيب كالترىيب ، : ، فأعرضكا كأصركا عمى ًشركيـ كضبلليـ ، دعاىـ إلى اهلل تعالى بأساليب شتى 

الخاصة منيا كالعامة ، غمبيـ بالحجة كقكة - كعمى جميع المستكيات - بالكعد كالكعيد ، حاكرىـ كجادليـ كناظرىـ 
البياف ، كاستعمؿ معيـ أسمكب تغيير المنكر باليد بعد المساف ، فقاـ بتحطيـ األصناـ ، قرركا في النياية أف 

يتخمصكا منو كمف دعكتو بعد محاكمة جائرة عمى رؤكس األشياد ، فحماه اهلل تعالى مف نيرانيـ كجعميا بردان كسبلمان 
عبلف البراءة منيـ كمف شركيـ ، ككانت اليجرة إلى أرض فمسطيف ، األرض  عميو ، فكاف ال بدَّ مف اليجرة كا 

لد لو الكلد بعد طكؿ انتظار ، ككاف لمركره كزياراتو لكؿ مف مصر  المباركة ، كفييا حدثت أحداث كثيرة ، حيث كي
. كالحجاز كما جرل فييما مف أحداث أثره عظيـ في حياتو 

 باألدب الجـ كالخمؽ الرفيع ، فشخصيتو تمثؿ الثبات كالصدؽ كالتضحية كالكفاء ، امتاز باليدكء اتصؼ إبراىيـ 
: العجيب ، كاليقيف الكبير، كالتسامح العظيـ ، قمب سميـ ، كعقؿ حكيـ ، إنو الكريـ بنص حديث سيد المرسميف 

ـي ) اؽى  ٍبفً  يىٍعقيكبى  ٍبفي  ييكسيؼي  اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفي  اٍلكىًري ـى  ٍبفً  ًإٍسحى مىٍيًيـٍ  ًإٍبرىاًىي  .(1)(السَّبلـ عى

بؿ لقد كاف أٌمة كحده ، أٌمة في كؿ شيء في عقيدتو كعبادتو كدعكتو ، حتى استحؽ أف -  إمامان  كاف إبراىيـ
عمييـ كعمى نبينا جميعان أفضؿ الصبلة كأتـ - يتخذه اهلل تعالى خميبلن ، كأف يجعمو أبا لمصفكة مف األنبياء كالمرسميف 

. التسميـ 

:  كيأتي الكبلـ في ىذا الفصؿ  ضمف مبحثيف 

ٍكًلده  إبراىيـنسب :المبحث األكؿ    كمى
مقية    بياف صفات إبراىيـ:المبحث الثاني  الخى

 ـــــــــــــــــ
 (. 3382)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح  (1)
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 المبحُث األولُ 

 و َمْوِلُده  َنَنُب إبراىيَم 

إال أف بعض - ال بالقرآف الكريـ كال بالسنة الصحيحة -  بخبر صحيح لـ يصؿ إلينا النسب الكامؿ إلبراىيـ 
المفسريف كنقبلن عف المؤرخيف كمف ركايات بني إسرائيؿ ينقمكف نسبو ، كالذم كرد مف نسبو في القرآف الكريـ كالسنة 

اا  :، قاؿ اهلل  (آزر)النبكية ىك أف أباه  اٍل ا ِإ ا َو َو ا﴿َو َو ْذاَو َو  ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا َو َو َوا َو َو َّت ِإ ُما َو ْذ َقَو اًم ا َو ِإ َو ًما ِإ ِّن ا َو َو اَو
﴾ رى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  : )   رسكؿ اهلل ؿ، كقا [74: األنعاـ] اُمبِإ نٍل ـي أىبىاهي آزى رى قىتىرىةه كىغىبىرىةه  ،يىٍمقىى ًإٍبرىاًىي مىى كىٍجًو آزى ،  كىعى

ـي  ـٍ أىقيٍؿ لىؾى الى تىٍعًصًني : فىيىقيكؿي لىوي ًإٍبرىاًىي ـي ، فىاٍليىٍكـى الى أىٍعًصيؾى : فىيىقيكؿي أىبيكهي ؟ أىلى ٍدتىًني أىٍف : فىيىقيكؿي ًإٍبرىاًىي يىا رىبّْ ًإنَّؾى كىعى
مىى : فىيىقيكؿي المَّوي تىعىالىى ؟ فىأىمُّ ًخٍزمو أىٍخزىل ًمٍف أىًبي اأٍلىٍبعىًد ، الى تيٍخًزيىًني يىٍكـى ييٍبعىثيكفى  نَّةى عى رٍَّمتي اٍلجى ًإنّْي حى

.  ففي اآلية الكريمة كالحديث الشريؼ تصريح بأف اسـ األب آزر (1)(....اٍلكىاًفًريفى 

 إال أنو اختمؼ ىؿ آزر ىك اسـ لؤلب أـ أنو صفة لو ، أـ غير ذلؾ ؟ كالذم عميو أكثر المفسريف كأىؿ التاريخ أف 
 بف أرغك بف فالغ بف عابر بف شالخ بف بف ساركعناخكر ابف  (أم تارح) ، كىك(2)تارخ:  ، كقيؿ تارىحأبا إبراىيـ ىك 

بف ساـ بف نكح  (بالذاؿ المعجمة  ) ذأرفخش أكأرفخشد
(3) . 

 : أربعة أقكاؿ (آزر) أف لمعمماء في كممة (4) الجكزمفكقد ذكر اب

. سـ أبيو اأنو  .1
فكأنو جعؿ أصنامان أصناما ،  أتتخذ آزر  :يككف المعنىك  ،فأما اسـ أبي إبراىيـ فتارح ، أنو اسـ صنـ .2

.  كاالستفياـ معناه اإلنكار  ،بدالن مف آزر
يغو كتعكيجو بزأنو المعكج كأنو عابو : أحدىما  ،  كفي معناه قكالف ،عيباؿأنو ليس باسـ إنما ىك سب ب .3

.  أنو المخطئ فكأنو قاؿ يا مخطئ أتتخذ أصناما :كالثاني، عف الحؽ 
.  (5)أنو لقب ألبيو كليس باسمو .4

 ـــــــــــــــــ
.  (3350)، ح ، كتاب األنبٌاء أخرجه البخاري (1)
، (240-239 /5)، تفسٌر الطبري المسمى جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن، (هـ310ت ) جعفر محمد بن جرٌرا، أب الطبري: انظر (2)

، وابن كثٌر، تفسٌر (7/22)، والقرطبً، الجامع ألحكام القرآن.  م1999، (3)دار الكتب العلمٌة ط- منشورات محمد علً بٌضون 
(.  2/150)،  القرآن العظٌم

. ( 389/ 6)العسقالنً، فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، : ، وانظر(23- 7/22)، الجامع ألحكام القرآن، ي القرطب (3)
، (هـ597)، وتوفً سنة(هـ508)عبد الرحمن بن علً بن محمد بن الجوزي القرشً البؽدادي، أبو الفرج، ولد سنة:  ابن الجوزي (4)

كثرت . صاحب التصانٌؾ المشهورة فً أنواع العلوم من التفسٌر، والحدٌث، والفقه، والوعظ، والزهد، والتارٌخ، وؼٌر ذلك
ابن خلكان، وفٌات ): انظر. فنون األفنان فً عٌون علوم القرآن، ومنها تلبٌس إبلٌس:  منها ،تصانٌفه حتى زادت عن ثالثمائة مصنفا

، األعالمالزركلً، )و( 1/275)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (483/ 15)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (3/140 )األعٌان،
(3/316)  .

عبد الرزاق المهدي، دار : ، تحقٌق(2/46)، زاد المسٌر فً علم التفسٌر، (هـ597ت)ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علً (5)

= 
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 عمى أقؿ تقدير ، فقد ييعرؼ كثير مف –أف يككف آزر اسما لؤلب أك ىك لقب لو - كاهلل تعالى أعمـ - كاألرجح 
 كما الناس بألقابيـ كتينسى أسماؤىـ ، كيؤيد ىذا الترجيح النص عمى ىذا االسـ في الكتاب العزيز كالسنة المطيرة ،

 ، ثـ إف نص الحديث الشريؼ يدؿ ألنيـ إنما نقمكه مف أىؿ الكتاب؛ نيقؿ عف المؤرخيف أف اسمو تارح فيو نظر 
داللة كاضحة صريحة عمى أنو اسـ لؤلب ، فبل يمكف أف يككف اسما لمصنـ ، أما أف يككف تعييبان لؤلب فيذا ال 

 ، فقد عيرؼ عنو البر بكالديو كالمطؼ بيما كالشفقة عمييما ، كمف كانت ىذه حالو فبل يمكف أف يصدر مف إبراىيـ 
. (1)يمكف أف يصؼ أباه بكصؼ فيو تعييب

كاف مكلده :  ، فقيؿ فقد ذكر المؤرخكف عدة أقكاؿ تدكر حكؿ المكضع الذم كلد فيو إبراىيـ أما مكلده 
، (6)كاف بالسكاد بناحية ككثى:  ، كقيؿ(5) مف أرض السكاد(4)كاف ببابؿ:  ، كقيؿ(3) مف أرض األىكاز(2)بالسُّكس
رَّاف: كقيؿ   : أف مكلده كاف ببابؿ ، فقاؿ (9)كقد رجح ابف كثير . (8)، كلكف أباه نقمو إلى أرض بابؿ(7)كاف مكلده بحى

 .(10)"كىذا ىك الصحيح المشيكر عند أىؿ السير كالتكاريخ كاألخبار" 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 

. م2001، (1)الكتاب العربً ، بٌروت ، ط
ّدة: أََزَرهُ وآَزَرهُ أَعانه وأَسعده من األَْزر: ٌقال، فإنه (سب بالعٌبال) على أن الكلمة فً اللؽة ال ٌمكن أن تحتمل ذلك المعنى(1) ِة والشِّ ، القُوَّ

ِقٌَفِة  ومنه حدٌث أَبً بكر  ُتمْ :" أَنه قال لؤلَنصار ٌوم السَّ ٌْ ، (1/131)ابن منظور، لسان العرب، : انظر ". لقد َنَصْرُتم وآَزْرُتْم وآَس
  (. أََزرَ ): مادة

( .  5/92الحموي، معجم البلدان، : )انظر. بضم أوله وسكون ثانٌه وسٌن مهملة أخرى، بلدة بخوزستان: الّسوس (2)
اسم عربً ُسمً به فً اإلسالم، وكان اسمها فً أٌام الفُرس ُخوزستان وفً خوزستان مواضع ٌقال لكل واحد منها خوز، : األهواز (3)

منها خوز بنً أسد وؼٌرها، فاألهواز اسم للكورة بؤسرها، وأما البلد الذي ٌؽلب علٌه هذا االسم عند العامة الٌوم فإنما هو سوق 
( .  1/226معجم البلدان، الحموي، ): انظر. األهواز

( . 2/247معجم البلدان، الحموي، : )انظر. اسم ناحٌة، منها الكوفة والحلة. بكسر الباء: بابل (4)

 والنخٌل عبالزرو، سمً بذلك لسواده بن الخطاب  ٌُراد به رستاق العراق وضٌاعها التً افتتحها المسلمون على عهد عمر: السواد (5)
واألشجار ؛ ألنه حٌن تاخم جزٌرة العرب التً ال زرَع فٌها وال شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزرع 

: انظر. واألشجار فٌسمونه سواداَ، كما إذا رأٌَت شٌئاً من ُبعد قلَت ما ذلك السواد ؟ وهم ٌسمون األخضر سواداً والسواد أخضر
( .  5/85معجم البلدان، الحموي، )

  ( .7/158معجم البلدان، الحموي، : )انظر. موضع بسواد العراق فً أرض بابل: كوثى (6)
ان (7) مدٌنة عظٌمة مشهورة من جزٌرة أقور، وهً قصبة دٌار ُمضر، بٌنها وبٌن الرها ٌوم وبٌن الرقة ٌومان، وهً على طرٌق : َحرَّ

معجم البلدان الحموي، ): انظر.  ؛ ألنه أول من بناها فعربت فقٌل حرانسمٌت بهاَران أخً إبراهٌم : قٌل. الموصل والشام والروم
،3/130 )

،  (1/233)تارٌخ األمم والملوك،  - تارٌخ الطبري، (هـ310ت )أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبريالطبري، :  نقل هذه األقوال (8)
 بن ، أبو الفرج عبد الرحمن وابن الجوزي م، 1967، (2)محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار سوٌدان، بٌروت، ط: تحقٌق
( 1)سهٌل زكار، دار الفكر، بٌروت ط: حققه وقدم له، (149- 1/148)المنتظم فً توارٌخ الملوك واألمم، ، (هـ597ت)علً

حققه ، (1/86)الكامل فً التارٌخ، ، (هـ630ت )أبو الحسن علً بن أبً الكرم محمد بن محمد الشٌبانًوابن األثٌر، ، م1995
 .م2001( 3)دار الكتاب العربً، بٌروت، ط، عمر بن عبد السالم تدمري: واعتنى به

كان قدوة إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصروي ثم الدمشقً، أبو الفداء، عماد الدٌن حافظ ومإرخ ومفسر وفقٌه، : ابن كثٌر (9)
البداٌة والنهاٌة، وتفسٌر القرآن الكرٌم، والباعث الحثٌث إلى معرفة : له تصانٌؾ منهاالعلماء والحفاظ وعمدة أهل المعانً واأللفاظ، 

، يالزركل)و( 1/242)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، : )انظر .(هـ774)وتوفً سنة (هـ701)علوم الحدٌث، ولد سنة
.  (1/302)، األعالم

، تحقٌق عبد هللا التركً، دار هجر، (325- 1/324)البداٌة والنهاٌة، ، (هـ774ت)أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌرابن كثٌر،  (10)
 .  م1997، (1)ط، مصر
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 المبحُث الثاني

 الَخْمقية  َبياُن صفاِت إبراىيَم 

ًفظى اإلسبلـ تاريخ القدماء السابقيف  عمييـ السبلـ ، ففي القرآف الكريـ قصصيـ كما - خاصة األنبياء كالمرسميف - حى
 بعض جرل في حياتيـ ، كفي السنة الشريفة بعض مآثرىـ كصفاتيـ حتى كأنؾ تراىـ ، كقد كصؼ لنا رسكؿ اهلل 

براىيـ كصفان دقيقان يتخيؿ القارئ أنو يراىـ رأم العيف ، مع ما تجسده اآليات الكريمة مف  األنبياء كمكسى كعيسى كا 
مشاىد ، فقصص القرآف تنقمؾ مباشرة إلى مكقع الحدث ، فتنظر فتجد المىشاىد أمامؾ تترل ، حكار كنقاش كأحداث 

 ، كعيسى (2)طكاؿ جعد(1) رجؿ آدـ، كصكر حقيقية ألصحاب القصص بعيدان عف التخيبلت كاألكىاـ ، فمكسى 
.  (5)... الرأس (4) الخمؽ إلى الحمرة كالبياض سبط(3)مربكع

:  بكصؼ جامع في عدة أحاديث ، منيا  فقد كصفو رسكؿ اهلل كأما إبراىيـ 

اًحًبكيـٍ : )(7) كمسمـ(6)ما في البخارم*  كا ًإلىى صى ـي فىاٍنظيري ا ًإٍبرىاًىي . (8) ...(أىمَّ
ـٍ يىٍعًني نىٍفسىوي ):كفي مسمـ أيضا *  اًحبيكي مىٍيًو فىً ذىا أىٍقرىبي مىٍف رىأىٍيتي ًبًو شىبىينا صى مىكىاتي المًَّو عى .   (9)( ...كىرىأىٍيتي ًإٍبرىاًىيـى صى
 أىتىاًني المٍَّيمىةى آًتيىاًف فىاٍبتىعىثىاًني ،):  عمى ىيئة رجؿ طكيؿ قاؿ  ، رأل فييا إبراىيـ كفي رؤيا رآىا رسكؿ اهلل * 

مىى فىأىتىٍينىا ؿو  عى نَّوي  طيكالن  رىٍأسىوي  أىرىل أىكىادي  الى  طىًكيؿو  رىجي ـي  كىاً  . )(10) ًإٍبرىاًىي

 ـــــــــــــــــ
ْمَرة الشَّدٌدة: آدم (1) النهاٌة فً ، (هـ606ت ) السعادات المبارك بن محمد الجزرياابن األثٌر، مجد الدٌن أب: انظر. األدمة فً الناس السُّ

أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عوٌضة، دار الكتب العلمٌة، : ، خرج أحادٌثه وعلق علٌه(1/36)ؼرٌب الحدٌث واألثر، 
. م 1997، (1)بٌروت، ط

ُبوطة أْكَثُرها فً ُشعور : الجعد فً ِصفات الرجال ٌكون َمدحا َوَذّما: جعد (2) ْبط، ألن السُّ فالمْدح َمعناه أن ٌكون َجْعَد الشََّعر، ضّد السَّ
(.  1/266)النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر: انظر. العَجم

انظر الحدٌث فً .كان ربعة من القوم، لٌس بالطوٌل وال بالقصٌر : فسرت بحدٌث أنس بن مالك الذي وصؾ فٌه النبً : مربوع (3)
. الصفحة التالٌة 

ْبط بسكون الباء وكْسِرها: سبط (4)  (. 2/301)ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر: الُممَتدُّ الذي لٌس فٌه َتعقُّد وال ُنُتّو، انظر: السَّ

( . 165)وصحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان ، ح. (3394)كتاب األنبٌاء ح: صحٌح البخاري: انظر (5)

، ولد فً بخارى ونشؤ ٌتٌما، سمع من محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة، أبو عبد هللا، حافظ حدٌث رسول هللا : البخاري (6)
هو أوثق وأصح كتاب - المعروؾ بصحٌح البخاري- نحو ألؾ شٌخ، وجمع نحو ستمائة ألؾ حدٌثا، وكتابه الجامع المسند الصحٌح

ابن : )انظر. الضعفاء، األدب المفرد: ، له مصنفات كثٌرة منها(هـ256)وتوفً سنة (هـ194)بعد كتاب هللا عز وجل، ولد سنة
( 104/ 2)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (10/277)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (188 /4)خلكان، وفٌات األعٌان، 

 . (6/34)، األعالمالزركلً، )و( 92ص)الشعرانً، الطبقات الكبرى، )و
بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري، أبو الحسٌن، صاحب الصحٌح، أحد األئمة الحفاظ وأعالم المحدثٌن، وكان من  اهو: مسلم (7)

الثقات المؤمونٌن، وٌعد كتابه الصحٌح ثانً كتاب بعد صحٌح البخاري، فهو أحد الصحٌحٌن المعول علٌهما عند أهل السنة، جمع فٌه 
ابن خلكان، وفٌات األعٌان، ): انظر. المسند الكبٌر، والكنى واألسماء، وأوهام المحدثٌن، والعلل: اثنً عشر ألؾ حدٌث، ومن كتبه

( . 7/221األعالم الزركلً ، )و( 5/194)
(. 166)ومسلم، كتاب اإلٌمان، ح، (3355)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء ح (8)
  (. 166)، حكتاب اإلٌمانأخرجه مسلم، ( 9)
  . (3354)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء ح (10)
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نىظىٍرتي : ) قكؿ الرسكؿ (1)كفي مسند أحمد*  ـى  ًإلىى كى  آرىاًبوً  ًمفٍ  (العضك: األرب بالكسر) ًإٍربو  ًإلىى أىٍنظيري  فىبلى  ًإٍبرىاًىي
ـٍ  كىأىنَّوي  ًمنّْي ًإلىٍيوً  نىظىٍرتي  ًإالَّ  اًحبيكي مىٍيوً  ًجٍبًريؿي  فىقىاؿى ،  صى ـ عى مّْـٍ :  السَّبلى مىى سى مٍَّمتي   أًبيؾى عى مىٍيوً  فىسى  .  (2)(عى

 في ًخمقتو ،  يشبو إبراىيـ  ، فرسكلنا ىذه األحاديث كأمثاليا يعطينا تصكران شامبلن ككامبلن لشخص إبراىيـ 
نما في كؿ عضك مف أعضائو ، ف ذا عرفنا صفة رسكلنا   عميو مف اهلل – عرفنا صفة إبراىيـ ليس شبيان بعيدان كا 

. الصبلة كالتسميـ 
 

 :  كما أكثر الصحابة الذيف كصفكا لنا الرسكؿ 
 أنس بف مالؾفيذا* 

ٍبعىةن ًمٍف اٍلقىٍكـً " :  فيقكؿ  يصؼ النبي (3) ، أىٍزىىرى المٍَّكًف ،  لىٍيسى ًبالطًَّكيًؿ كىالى ًباٍلقىًصيًر  ،كىافى رى
ـى  ٍعدو قىطىطو ، لىٍيسى ًبأىٍبيىضى أىٍميىؽى كىالى آدى تو ، (4)"كىالى سىٍبطو رىًجؿو ، لىٍيسى ًبجى يعني  (أزىر المكف):  أنو فيذه صفةي بىشىرى

:  بالجعد سفيك لي: كفي صفات الشعر  ، شديد السمرة :آدـكال   ،خالص البياض: أميؽ ال   ، بحمرةاأبيض مشرب
نما ىك سب شديد الجعكدة :قططكال اؿ ،متكسر الشعرأم  رىًجؿ مسترسؿ الشعر : ط ، كا 

(5) .
 

كىذا البراء بف عازب* 
ٍمقنا ،  أىٍحسىفى النَّاًس كىٍجينا   ً   كىافى رىسيكؿي المَّو ":يقكؿ (6) لىٍيسى ًبالطًَّكيًؿ اٍلبىاًئًف ، كىأىٍحسىنىوي خى

. (7) "كىالى ًباٍلقىًصيرً ، 
 

ٍربيكعنا  النًَّبيُّ  كىافى ): كعنو أيضان قاؿ *  ا بىًعيدى   ،مى ٍنًكبىٍيفً  بىٍيفى  مى مَّةً  ، اٍلمى ـى اٍلجي ًظي عى
ًة أيذينىٍيوً (8) . (9)( ًإلىى شىٍحمى

 ـــــــــــــــــ
 ، نشؤ(هـ164)اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد هللا، شٌبانً، إمام المذهب، وأحد األئمة األربعة، ولد ببؽداد سنة هو :  أحمد (1)

 صحبه مدة مقامه فً بؽداد فً الرحلة الثانٌة وسلك ، فقدعلى طلب العلم وسافر فً سبٌله كثٌرا، أخذ الفقه عن جماعة أجلهم الشافعً
. منهم البخاري، ومسلم، ولم ٌكن فً آخر عصره مثله فً العلم والورع: أخذ عنه الحدٌث جماعة من األماثل. مسلكه ونهج منهجه

ابن : )انظر. (هـ241)صنؾ المسند الذي ٌحتوي على ثالثٌن ألؾ حدٌثا، وله مصنفات عدٌدة منها التارٌخ والزهد، توفً سنة
( 1/71)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (64- 1/63)ابن خلكان، وفٌات األعٌان، )و( 2/336)، صفة الصفوةالجوزي، 

(.  80ص )الشعرانً، الطبقات الكبرى، )و
األلبانً، محمد ناصر الدٌن، اإلسراء والمعراج وذكر أحادٌثهما : انظر". حسن : "وقال األلبانً. (3544)أخرجه اإلمام أحمد، ح (2)

. م 2000، (2)، المكتبة اإلسالمٌة، عمان ، ط(76/ 1)وتخرٌجها وبٌان صحٌحها من سقٌمها، 

عشر سنوات، روى خزرجً أنصاري، أبو حمزة أو أبو ثمامة، صحابً جلٌل أسلم صؽٌراً، خدم رسول هللا : أنس بن مالك (3)
ابن )و (225/ 1)األصبهانً، معرفة الصحابة، ): انظر. (هـ93)حدٌثاً، مات فً البصٌرة، وهو آخر من مات بها سنة (2286)عنه

(. 2/24األعالم ، يالزركل)و (275/ 1)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة، )و (1/710فة الصفوة ص)و (1/108)عبد البر، االستٌعاب، 
(  3547)أخرجه البخاري، كتاب المناقب ح (4)
  (. 570- 569/ 6)ابن حجر العسقالنً، فتح الباري، : انظر( 5)

 خمس عشرة ؼزوة أولها الخندق، روى له البخاري خزرجً أنصاري، أسلم صؽٌراً، وؼزا مع رسول هللا :  البراء بن عازب (6)
ا أٌام مصعب ابن الزبٌر فٌه، وشهد مع علً كرم هللا وجهه الجمل فً صفٌن والنهروان، ثم نزل الكوفة، ومات  حدٌثاً 305ومسلم 

ابن )و (155 /1)ابن عبد البر، االستٌعاب، )و (342/ 1)األصبهانً، معرفة الصحابة، ): انظر .(هـ71)مات سنة. رحمه هللا تعالى
( .  2/46)، األعالمالزركلً، )و( 411/ 1)حجر العسقالنً، اإلصابة، 

. ( 2337)ومسلم، كتاب الفضائل، ح (3549)أخرجه البخاري كتاب المناقب ح (7)
ةُ  (8) ًْ ما َسَقط على الَمنْ أو هً س وهً أَكثر من الَوْفَرِة، أُمْجَتَمُع شعر الر: الُجمَّ (.  جمم)، مادة(337/ 2)ابن منظور، لسان العرب، ).نكب

  . (2337)أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، ح (9)
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ككصفو كعب بف مالؾ* 
كىافى رىسيكؿي المًَّو ):  في حديث التكبة قاؿ (1) تَّى كىأىنَّوي ًقٍطعىةي  كى  ًإذىا سيرَّ اٍستىنىارى كىٍجييوي حى

  .(2)(قىمىرو 
 

ـى الرٍَّأًس  ً  كىافى رىسيكؿي المَّو ):  قاؿ (4)عف أبيو  (3)عف محمد بف عمي ك*  ٍخ ـى اٍلعىٍينىٍيًف ىىًدبى اأٍلىٍشفىاًر ،  ضى ًظي عى
ٍمرىةو ... ،  ٍيًف ، أىٍزىىرى المٍَّكًف ، كىثَّ المٍّْحيىًة ، ميٍشرىبى اٍلعىٍينىٍيًف ًبحي عيدو ، شىٍثفى اٍلكىفٍَّيًف كىاٍلقىدىمى ا يىٍمًشي ًفي صي ، ًإذىا مىشىى كىأىنَّمى

سىفه  ًميعنا، تىكىفَّأى : قىاؿى حى ذىا اٍلتىفىتى اٍلتىفىتى جى  طىكيؿ:  أنو ىدب األشفار ، كىذا يعني  ، فقد كاف مف صفتو (5)(كىاً 
شىٍثف ، ك(7)كأىنيا ليست بدقيقة كال طكيمة كفييا كىثافة، كىثرة أيصكليا كشعرىا : ، ككث المحية ، كيعني (6)األىٍجفاف شىعىر

ر الًغمىظً  إلى تميبلف أىنيما أىم :الكفيف كالقدميف  في ذلؾ كيحمد قصر ببل غمظ أىناممو في الذم ىك:  كقيؿ ، كالًقصى
. (8)لقىٍبًضيـ أىشدُّ  ألىنو الرجاؿ

مجمكعة كبيرة مف األحاديث عف الصحابة كصفت لنا رسكؿ اهلل 
، حتى إف الكثير مف العمماء قد أٌلفكا كتبا (9)

خاصة في شمائؿ المصطفى 
(10)  .

مقية  نتعرؼ عمى صفات إبراىيـ كبمعرفة صفاتو  .  ، نعرفيا عضكان عضكان ، ككأننا نراه بأعيننا  الخى

 ـــــــــــــــــ
من أكابر الشعراء فً الجاهلٌة، وكان فً اإلسالم من شعراء الرسول  و.صحابً أنصاري خزرجً، من أهل المدٌنة: كعب بن مالك (1)

 (هـ50)عاش سبعاً وسبعٌن عاماً، وتوفً سنة.  على نصرتهاألنصارثم كان من أصحاب عثمان، وحرض . شهد أكثر الوقائعو .
 (4/136)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (177/ 4)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (3/1323)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر

( .  5/228)األعالم، الزركلً، )و
( 3556)أخرجه البخاري، كتاب المناقب ، ح  (2)
هاشمً قرشً، ٌعرؾ بابن الحنفٌة، أمه خولة بنت جعفر الحنفٌة ٌنسب إلٌها، كان ٌقول الحسن :  بن أبً طالبيمحمد بن عل (3)

وتوفً  (هـ21)والحسٌن أفضل منً، وأنا أعلم منهما، فهو من العلماء األبطال األشداء، مولده ووفاته فً المدٌنة، ولد سنة
(. 6/270)، األعالمالزركلً، )و (5/137)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و( 2/77)، صفة الصفوةابن الجوزي، : )انظر. (هـ81)سنة

وأحد العشرة الراشدٌن، رابع الخلفاء وأمٌر المإمنٌن، : بن عبد المطلب الهاشمً القرشً، أبو الحسنا:  علً بن أبً طالب:  أبوه (4)

من أكابر الخطباء كان وكان اللواء بٌده فً أكثر المشاهد، األبطال، وأحد الشجعان ، وصهره وابن عم النبً  بالجنة، المبشرٌن
ابن )و (1/308)ابن الجوزي، صفة الصفوة، )و (3/1089)ابن عبد البر، االستٌعاب، : )انظر (ـ ه40)والقضاة، توفً سنةوالعلماء 

 . (2/615)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (587/ 3)األثٌر، أسد الؽابة، 
. إسناده حسن : وقال الشٌخ شعٌب األرناإوط . ( 1/89)، (684)، ح مسند أحمد (5)
(.   هدب: )، مادة(15/46)ابن منظور، لسان العرب،  (6)
 ( .كثث: )، مادة(12/35)نفسه ، ( 7)
( . شثن: )، مادة(30 /7)نفسه ، ( 8)

، وكتاب الفضائل من صحٌح (3568- 3542)، حكتاب المناقب من صحٌح البخاري، باب صفة النبً : انظر فً هذا الموضوع (9)

   .(2347- 2337)ح وأنه كان أحسن الناس وجها، وما بعده، ، باب فً صفة النبً مسلم

كتاب الشمائل المحمدٌة والخصائص المصطفوٌة، للترمذي، أبً عٌسى محمد بن : من الكتب التً ألفت فً شمائل الرسول ( 10)
، وكتاب الرصؾ لما عبد الرحمن بن علً بن محمدأبً الفرج - عٌسى بن سورة، وكتاب الوفا بؤحوال المصطفى، البن الجوزي 

 من الفعل والوصؾ، البن العاقولً، أبً المكارم ؼٌاث الدٌن محمد بن محمد بن عبد هللا الواسطً البؽدادي، ُروي عن النبً 
.  وؼٌرها كثٌر
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الثاني الفصل 

    في القرآن الكريملى إبراىيم ع ثناء اهلل 

 :  مباحثثمانية وفيو 

واتخذ اهلل إبراىيم خميبل  : المبحث األول

إن إبراىيم كان أمة  : المبحث الثاني

إني جاعمك لمناس إماما  : المبحث الثالث

ممة أبيكم إبراىيم :  المبحث الرابع

براىيم الذي وفى  : المبحث الخامس وا 

إن إبراىيم لحميم أواه منيب  : المبحث النادس

ما كان إبراىيم ييوديا وال نصرانيا :  المبحث النابع

أن اتبع ممة إبراىيم حنيفا :  المبحث الثامن
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 الفصُل الثاني

في القرآِن الكريِم   عمى إبراىيَم ثناُء اهلِل 

مما امتف اهلل تعالى بو عمى عباده أف يذكرىـ إذا ذكركه ، كلكٌف ذكر اهلل تعالى ليـ ليس كذكرىـ إياه ، بؿ ىك أكبر 
بَو ُم﴾:  ، قاؿ اهلل تعالى كأعظـ ، فيك الجكاد الكريـ  ما كرد  (أكبر) ة، كيفسر كمـ [45:العنكبكت ]  ﴿َو َو ِإكْذ ُما  لَّتيِإا َوكْذ

ًني ًفي نىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي ًفي نىٍفًسي ): في الحديث القدسي  ٍيرو ًمٍنييـٍ ، فىً ٍف ذىكىرى ًني ًفي مىئلىو ذىكىٍرتيوي ًفي مىئلىو خى ٍف ذىكىرى . (1)(كىاً 

براىيـ   حقان ، عبدكه بأفعاليـ كأقكاليـ ، كجردكا قمكبيـ مف كؿ ما يشغميا عف اهلل العظيـ ،   مف الذيف عبدكا اهلل كا 
فمٌف اهلل تعالى عميو بمنفو عظيمة ، كنعـ جميمة ، كأثنى عميو كمدحو ، كما كصؿ أحد مف البشر إلى منزلتو عند اهلل 

 خبلؿ تبلكتنا آليات الذكر الحكيـ ، كعند االطبلع عمى ، نجد المدح كالثناء عمى إبراىيـ . غير نبينا محمد 
فمقد اتخذ اهلل تعالى :  ، فآيات كثيرة كأحاديث عديدة بينت لنا مكانة إبراىيـ عند رب العالميف أقكاؿ سيد المرسميف 

فو  إبراىيـ خميبلن ، كجعمو إمامان ، كاعتبر دينو ىك الديف ؛ ألنو عمى الحنفية السمحة ، كأمرنا باتباع ممتو ، كىصى
  ِإ َّتاا :بالحميـ األكاه المنيب ، كأثنى عميو بالكفاء ، كفكؽ كؿ ىذه مدحو بكصؼ جامع لمخير مف جميع جياتو فقاؿ 

[ . 120:النحؿ ]  ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوا ُماَّت ًم﴾

 ، ضمف مباحث ثمانية ، جيعؿ عنكاف كؿ كسيتـ الكبلـ في ىذا الفصؿ عف بعض ما أثنى اهلل تعالى عمى إبراىيـ 
. مبحث منيا نصا مف القرآف الكريـ ، كمنيا نستطيع أف ندرؾ شيئان مف أسرار ىذه الشخصية العظيمة الجميمة الكبيرة

 ـــــــــــــــــ
(.   7405)أخرجه البخاري، كتاب التوحٌد، ح  (1)
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 المبحُث األولُ 

 َواتَّتَخَذ المَّتُو ِإْبَراِىيَم َخِميبًل 

 ، فقد أكرمو بيذه الكرامة ، كشرفو   ، مدح اهلل بيا إبراىيـ(1)ىذا الكبلـ نص آية قرآنية مف كتاب اهلل تعالى الكريـ
.   عمييما أفضؿ الصمكات –بيذه المكانة ، كرفعو فييا درجات ، فاؽ فييا جميع المخمكقات ، ما خبل سيدنا محمدا 

بعض ما كرد مف األحاديث النبكية الشريفة التي : كيأتي تفصيؿ الكبلـ في ىذا المبحث عبر ثبلثة مطالب ، األكؿ 
معنى كممة الخميؿ عند : المعنى المراد مف كممة خميؿ لغة ، كالمطمب الثالث : تثبت كتكضح صفة الخمة ، كالثاني 

.  عمماء التفسير 

 :  صفة الخمةبعض ما ورد من األحاديث النبوية الشريفة إلثبات : المطمب األول 

: ثبتت صفة الخمة في عدد مف األحاديث النبكية الشريفة ، في كثير مف كتب السنة المطيرة ، منيا 

ـي النَّاًس : يىا رىسيكؿى المًَّو : ًقيؿى في البخارم أنو *  ٍف أىٍكرى  قىاؿى  ،لىٍيسى عىٍف ىىذىا نىٍسأىليؾى : فىقىاليكا ،  (أىٍتقىاىيـٍ  : )قىاؿى ؟ مى
ًميًؿ المَّوً :)  .(2)(فىييكسيؼي نىًبيُّ المًَّو اٍبفي نىًبيّْ المًَّو اٍبًف نىًبيّْ المًَّو اٍبًف خى

ـٍ ًإلىى بىٍعضو ):  قاؿ  حدثنا محمد:  قاؿأنس بف مالؾكفي مسمـ عف *  يي ًة مىاجى النَّاسي بىٍعضي  ،ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى
ـى  يًَّتؾى : فىيىقيكليكفى لىوي ، فىيىٍأتيكفى آدى ـى ،  لىٍستي لىيىا  :فىيىقيكؿي ، اٍشفىٍع ًلذيرّْ ـٍ ًبً ٍبرىاًىي مىٍيكي لىًكٍف عى ًميؿي المَّوً  كى ـى  ،فىً نَّوي خى  فىيىٍأتيكفى ًإٍبرىاًىي

ًميًؿ المًَّو  :)، كفي ركاية أخرل يقكؿ آدـ  (... لىٍستي لىيىا :فىيىقيكؿي ،  ـى خى ـي : قىاؿى ، اٍذىىبيكا ًإلىى اٍبًني ًإٍبرىاًىي   :فىيىقيكؿي ًإٍبرىاًىي
اًحًب ذىًلؾى  ًميبلن ًمٍف كىرىاءى كىرىاءى ، لىٍستي ًبصى  .(3)...(الًَّذم كىمَّمىوي المَّوي تىٍكًميمنا اٍعًمديكا ًإلىى ميكسىى ، ًإنَّمىا كيٍنتي خى

ٍمسو كىىيكى يىقيكؿي  سىًمٍعتي النًَّبيَّ  " :  قاؿ(4)جندبكفي مسمـ أيضا مف حديث *  ًإنّْي أىٍبرىأي ًإلىى المًَّو  :) قىٍبؿى أىٍف يىميكتى ًبخى
ًميؿه  ـٍ خى ًميبلن ، ى أىٍف يىكيكفى ًلي ًمٍنكي ـى خى ذى ًإٍبرىاًىي ا اتَّخى ًميبلن كىمى ذىًني خى ًميبلن ، ًإفَّ المَّوى تىعىالىى قىٍد اتَّخى لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا ًمٍف أيمًَّتي خى كى
ًميبلن  ٍذتي أىبىا بىٍكرو خى تَّخى . (5)(الى

 ـــــــــــــــــ
  . [125:آٌة ]سورة النساء  (1)
(.  2378)كتاب الفضائل، ح، ، ومسلم(3383)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح (2)
  (. 194)أخرجه مسلم، كتاب اإلٌمان، ح (3)
جندب بن عبد هللا بن سفٌان البجلً العلقً األحمسً، وٌقال له جندب بن سفٌان فٌنسب إلى جّده، وجندب الخٌل وابن أم : جندب (4)

وله رواٌة .  بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات فً فتنة ابن الزبٌر بعد أربع سنٌن منهانزل. صاحب النبً. جندب
ابن ): انظر.  وؼٌرهموروى عنه الحسن البصري ومحمد بن سٌرٌن وبكر بن عبد هللا المزنً، عن أبً بن كعب وحذٌفة بن الٌمان

  (. 248/ 4)الزركلً، األعالم، )، و (1/256)عبد البر، االستٌعاب، 
 . (532)كتاب المساجد ومواضع الصالة، ح, صحٌح مسلم  (5)
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اًب رىسيكًؿ المًَّو " : قىاؿى (2)عىبَّاسو ابف عىف  (1)كفي سنف الترمذم*  رىجى حتَّى  :ينتًظركنىوي قىاؿى  جمسى ناسه مف أٍصحى  فىخى
ـٍ  يي ـٍ فقىاؿى بعضي ًديثىيي كفى فسمعى حى ـٍ يتذاكري ـٍ سىمعيي ـى : إذا دنا منيي عجبان إفَّ المَّوى اتخذى مف خٍمًقًو خميبلن اتخذ مف إبراىي

ميبلن  وي :  كقىاؿى آخري .  ماذا بأىعجىبى ًمٍف كبلـً ميكسىى كمَّمىوي تىكًميمان :  كقىاؿى آخري .  خى كحي :  كقىاؿى آخري . فعيسى كممةي المًَّو كري
ـٍ .  آدـي اصطفاهي المَّوي  بىكيـٍ  ) : كقىاؿى ، فخرجى عمييـٍ فسمَّ ـٍ كعجى ،  إفَّ ًإٍبرىاًىيـى خميؿي المًَّو كىكى كذلؾى . قد سىًمٍعتي كبلمىكي

وي ككممتيوي كىك كذلؾى  كميكسىى نجيُّ المًَّو كىك كذلؾى  كحي ، أال كأنا حبيبي المًَّو  ، كآدـي اصطفاهي المَّوي كىكى كذلؾى  ، كعيسى ري
ؿي ميشفَّعو يكـى القيامًة كال فخرى  ، كأنا حامؿي لكاًء الحمًد يكـى القيامًة كال فخرى  كال فخرى  ؿي شافعو كأكَّ ٍف  ، كأنا أكَّ ؿي مى ، كأنا أكَّ

ليفى كاآلًخًريفى كال فخرى  ، كأنا أكرـي األكَّ نًَّة فيفتحي المَّوي لي فييدًخمينييىا كمعي فيقراءي المؤمنيفى كال فخرى رّْؾي ًحمىؽى الجى  " ( ييحى
(3). 

: المعنى المراد من كممة خميل لغة : المطمب الثاني 

الصادؽ أك مف : ، كالخميؿ ...الحبيب ، كالناصح ، كالرفيؽ ، كالفقير : ؿىك الصديؽ ، كالخمي: الخميؿ في المغة 
مة يا ، كالخي الصداقة كالمحبة التي تخممت : الصداقة المختصة التي ليس فييا خمؿ ، كىي : أصفى المكدة كأصحن

مة : القمب فصارت خبللو أم في باطنو ، كالًخؿ    .(4)الحاجة كالفقر: الكد كالصديؽ ، كالخى

:  معنى كممة الخميل عند عمماء التفنير : المطمب الثالث 

:  ىذا كقد ذكر عمماء التفسير في معنى كممة الخميؿ معاني عظيمة كجميمة ، منيا 

 االصطفاء بالمحبة كاالختصاص باألسرار دكف مف ليس لو تمؾ : أحدىما، قيؿ فيو كجياف قد :" (5)قكؿ الجصاص
مَّة:  كالثاني  ،المنزلة  ف ذا أريد بو  .المنقطع إليو بحكائجو، فخميؿ اهلل المحتاج إليو ، كىي الحاجة  ، أنو مف الخى

 ـــــــــــــــــ
من علماء الحدٌث وحفاظه،  (هـ209)، أبو عٌسى، ولد بترمذ سنة  بن سورة بن موسى السلمً الترمذيعٌسىمحمد بن : الترمذي (1)

منها صحٌح الترمذي فً الحدٌث والشمائل : وكان ٌضرب به المثل فً الحفظ، كان من شٌوخه اإلمام البخاري، له مصنفات منها
( .  6/322)، األعالم، يالزركل)و( 3/573)كحالة، معجم المإلفٌن، ): انظر. (هـ279)النبوٌة، وتوفً بترمذ

 العباس، ولد قبل الهجرة بثالث سنٌن، وكان ابن ثالث عشرة سنة إذ توفً أبوعبد هللا بن العباس بن عبد المطلب، : ابن عباس (2)

فً أٌام هـ 68ومات بالطائؾ سنة . فً الشعب قبل خروج بنً هاشم منه، وذلك قبل الهجرة بثالث سنٌن، وٌقال أنه ولد رسول هللا 

اللهم علمه الحكمة : " أنه قال لعبد هللا الٌوم مات ربانً هذه األمة، وروى عن النبً : وصلى علٌه ابن الحنفٌة وقال، ابن الزبٌر 
ابن )و (3/933)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر ."اللهم فقهه فً الدٌن، وعلمه التؤوٌل : " وفً بعض الرواٌات". وتؤوٌل القرآن 

( .121/ 4)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة ، )و (4/439)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و  (1/746)الجوزي، صفة الصفوة، 
  

: انظر. ضعٌؾ :  ، وقال األلبانً هَذا حِدٌث َؼِرٌب:قال و، (3616) حأبواب الَمناقب َعن رسوِل هللاَّ , أخرجه الترمذي  (3)

المكتب ، محمد ناصر الدٌن األلبانً : تحقٌق،  (3/252) ،  (5762)ح،  التبرٌزي، محمد بن عبد هللا الخطٌب، مشكاة المصابٌح

   .م1985، (3)اإلسالمً، بٌروت، ط
  (. خلل: )، مادة(203-202/)4ابن منظور، لسان العرب،  (4)
، انتهت إلٌه رئاسة الحنفٌة، ألؾ كتاب (هـ305)، أبو بكر، من أهل الري، سكن بؽداد، ولد سنة أحمد بن علً الرازي: الجصاص (5)

الزركلً ، )و( 56/ 1)الداوودي، طبقات المفسرٌن، : )انظر. (هـ370)أحكام القرآن، وكتاباً فً أصول الفقه مخطوط، توفً سنة
  (. 1/48)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (1/202)كحالة، معجم المإلفٌن، ) و(1/171األعالم 
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ذا أريد بو الكجو الثاني لـ يجز أف  ،إف إبراىيـ خميؿ اهلل كاهلل تعالى خميؿ إبراىيـ: الكجو األكؿ جاز أف يقاؿ   كا 
   .(1) "كجاز أف يكصؼ إبراىيـ بأنو خميؿ اهلل، يكصؼ اهلل بأنو خميؿ إبراىيـ 

مة" كما معنى : ف ف قاؿ قائؿ :"(2)كقاؿ الطبرم العداكة في  :  ذلؾ مف إبراىيـ  : قيؿ ؟ التي أعطييا إبراىيـ " الخي
فنصرتو  :  كأما مف اهلل إلبراىيـ".الخمة" عمى ما يعرؼ مف معاني  ،كالكالية في اهلل كالحب فيو، اهلل كالبغض فيو 

 كأعمى حجتو عميو  ،فعؿ بو إذ أراده نمركذ بما أراده بو مف اإلحراؽ بالنار فأنقذه منيا، كالذم عمى مف حاكلو بسكء 
  ، كتصييره إماما لمف بعده مف عباده -كتمكينو مما أحب- ككما فعؿ ممؾ مصر إذ أراده عف أىمو ، إذ حاٌجو 

اٌلتو إياه ،كقدكة لمف خمفو في طاعتو كعبادتو   .(3) " فذلؾ معنى ميخى

  ،كالمحب الذم ليس في محبتو نقص كال خمؿ،  الميًحٌب  ،الخميؿ: قاؿ بعض أىؿ المغة "  :كقاؿ ابف الجكزم 
 اتخذه  : فالمعنى ، الفقير : الخميؿ : كيقاؿ ،ال خمؿ ك أنو كاف يحب اهلل كيحبو اهلل محبة ال نقص فييا:كالمعنى

. (4) " ال بغيره ،يينزؿ فقره كفاقتو بو، فقيران إليو 

 بو حيث كصؿ إلى غاية ما يتقرب بو قتدلألنو إماـ مي ؛ تباعو اىذا مف باب الترغيب في " كأما ابف كثير فيرل أف 
. (5)" كما ذاؾ إال لكثرة طاعتو لربو  ، إلى درجة الخمة التي ىي أرفع مقامات المحبةانتيىف نو ، العباد لو 

مة ىي أعمى رتبة لمعبلقة بيف اثنيف ، فو  أعظـ مف المحبة ، ثـ ىي أعظـ مف مكالذم يظير مما سبؽ أف الخي
الصداقة ، فالخميؿ محب ليس في محبتو خمؿ ، كتخممت محبتو شغاؼ القمب ، كالخميؿ صديؽ خالص الصداقة 

 كرفض أف يككف  ثبتت محبتو لكثير مف الصحابة ناصح لصديقو ، كالذم يؤكد ىذه المعاني أف رسكؿ اهلل 
خميبل ألقربيـ منو منزلة ، كأحبيـ إلى قمبو أبي بكر الصديؽ 

 ، كالصٌديؽ صيغة مبالغة تفيد الصدؽ كالصداقة (6)
 األمراف الخمة كالمحبة مف اهلل  دكف اهلل خميبلن ، ىذا كقد ثبت لنبينا كالتصديؽ ، كمع ىذا ما رضي رسكؿ اهلل 

 ـــــــــــــــــ
عبد السالم محمد علً :، ضبط نصه وخرج آٌاته  (2/354)،  ، أحكام القرآن(هـ370ت)الجصاص، أبو بكر بن علً الرازي (1)

   .(ت-ب)شاهٌن، منشورات محمد علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، 
محمد بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري، أبو جعفر، الحبر البحر اإلمام صاحب التفسٌر والتارٌخ والمصنفات الكثٌرة، رأس : الطبري (2)

المفسرٌن على اإلطالق، جمع من العلوم ما لم ٌشاركه فٌه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب هللا، بصٌراً بالمعانً، فقٌهاً فً 
بصٌراً بؤٌام الناس ، ، عالماً بؤحوال الصحابة والتابعٌن ناسخها ومنسوخها، وسقٌمها أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحٌحها

ابن : )انظر. (هـ310)وكان ثقة فً نقله، وتارٌخه أصح التوارٌخ وأثبتها، ولد فً طبرستان، وسكن بؽداد ومات فٌها سنة. وأخبارهم
الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، )و (2/110)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (191 /4)خلكان، وفٌات األعٌان، 

 . (6/69)، األعالمالزركلً، )و (1/205)
   .(297-4/296)الطبري، تفسٌر الطبري،  (3)
 . (1/487)ابن الجوزي، زاد المسٌر،  (4)
(  1/559)ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم،  (5)

أول من آمن ،  عبد هللامً القرشً، كان اسمه فً الجاهلٌة عبد الكعبة فسماه رسول هللا يعبد هللا بن أبً قحافة الت: أبو بكر الصدٌق (6)

 من الرجال، ولد بمكة وكان من سادات قرٌش ومن كبار موسرٌهم، عالماً باألنساب، بوٌع بالخالفة بعد وفاة الرسول برسول هللا 

ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر. حدٌثاً 142، له فً كتب الحدٌث (هـ13)، وحارب المرتدٌن، توفً فً المدٌة سنة(هـ11) سنة
.  (2/467)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (3/204)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (1/235)ابن الجوزي، صفة الصفوة، )و (3/963)
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ف كانت المحبة تيفيـ ضمنا ، ليس ىذا فحسب ف نا نجد إبراىيـتعالى ، كثبت إلبراىيـ   ييقٌر في  الخمة فقط كا 
 كىذا يعني أف ىناؾ مف سبقو (1)(مف كراء كراء)أنو كاف خميبل - في ساعة الشدة في المحشر - المكقؼ العظيـ 

.  ، كاهلل تعالى أعمى كأعمـ إلى الخمة ، ثـ يأتي ىك كراءه ، كىك نبينا محمد 

 ـــــــــــــــــ
( . 11ص ): هانظر تخرٌج (1)



 15 

 المبحُث الثاني

ًة  ِإنَّت ِإْبَراِىيَم َكاَن ُأمَّت

 الكصؼ يدؿ عمى ًعظىـً المكصكؼ ـي  ، فًعظى  فييا عظيما مف خمقوؼ العظيـ ، يصآية عظيمة مف آيات اهلل تعالى
لة قدره بلى  ؟  إذا كاف الذم يصؼ ىذا الكصؼ العظيـ ىك اهلل تعالى العميـؼ كعمك شأنو ، فكيكجى

عميو أفضؿ الصبلة كأتـ  - تتبعيا عدة آيات تتعمؽ ب براىيـآية مف كتاب اهلل الكريـ ، بداية ا﴾  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوا ُماَّت ًما
  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوااا:قاؿ اهلل تعالى ، نتمكىا كنتدبر معانييا لندرؾ بعض مرامييا ، تذكر لنا شيئا مف صفاتو،  التسميـ

ااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَوا  ااُمسْذ َوقِإ يٍلا 120 ُماَّت ًما َقَو  ِإ َقًم ا ِإلَّتيِإاحَو ِإ فَقًم ا﴿َو َويْذايَو ُم ﴾ا121﴾اشَو كِإ ًم ا ِإَو ْذعُممِإيِإا جْذ َوبَقَو هُما﴿َواَودَو هُما ِإ َوىا ِإ َو طٍل
[. 122-120:  النحؿ ]ا﴿َو َو َو ْذ َقَو هُما ِإ ا  دُّ ْذ َقَو احَوسَو َو ًما﴿َو ِإ َّتيُما ِإ ا ْلْذَوخِإ َوةِإا َومِإنَوا  صَّت  ِإحِإ نَو﴾

أقكاؿ بعض أىؿ التفسير : معنى كممة أمة لغة ، كالثاني : كسيتـ الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف ، األكؿ 
.   مف كممة أمة كسبب استحقاقو ليذا الكصؼفي المعنى المراد 

 : معنى كممة أمة لغة : المطمب األول 

 ، كالحيف ، الطريقةك الًشرعة ، كالديف ،:  في المغة ، منيا تقع عمى عدة معافو  التي األٌمة مف األلفاظ المشتركة
 ، كاالئماـ باإلماـ  اإلمامة:أتباع األنبياء ، كالرجؿ المنفرد بدينو ال يشركو فيو أحد ، كاألٌمة : كالميمؾ ، كاألٌمة أيضا 
  .(1)، كالرجؿ الجامع لمخير

 اتصؼ بصفات عظيمة جمع فييا  كما سيظير بعد قميؿ ، ف براىيـ –كىذا المعنى األخير ىك المراد مف اآلية 
، كلقد كاف كحيدان فريدان في فترة مف حياتو ،  ثـ ما آمف ... صفات أٌمة في البر كالخير كالدعكة كالعبادة كالمعاممة 

مىى كىٍجًو اأٍلىٍرًض ميٍؤًمفه غىٍيًرم كىغىٍيرىؾً  ):  قاؿ لزكجو معو إال قميؿ ، ففي صحيح البخارم أنو  .  (2)(يىا سىارىةي لىٍيسى عى

 

 

 ـــــــــــــــــ
  . (أمم)، مادة(1/216)ابن منظور، لسان العرب، : انظر (1)
  ( .3358)كتاب األنبٌاء، ح،  البخاريأخرجه( 2)
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 ليذا   إبراىيمونبب انتحقاقأقوال بعض أىل التفنير في المعنى المراد من كممة أمة : المطمب الثاني 
 :   الوصف

  .(2)"كاألٌمة الرجؿ الجامع لمخير: " (1)قاؿ القرطبي

تكاد تكجد  كاستجماعو فضائؿ ال، كمالو "  : ليذا المدح ىك  أف السبب في استحقاؽ إبراىيـ(3)كذكر البيضاكم
كأبطؿ  ، الذم جادؿ فرؽ المشركيف، كقدكة المحققيف ، المكحديف  ىك رئيس، ك ...مفرقة في أشخاص كثيرة 

 . (4)."..ةمغ بالحجج الدا ،مذاىبيـ الزائغة

 مف الخير ما كاف عند أمة كىي كاف عنده : قكلو - رضي اهلل عنيما -  عف ابف عباس (5)كنقؿ اآللكسي
 الستجماعو كماالت ال تكاد تكجد إال متفرقة في أٌمة ف طبلقو عميو  : " (أم اآللكسي)الجماعة الكثيرة ، ثـ قاؿ 

 رئيس المكحديف كقدكة المحققيف الذم  نصب أدلة التكحيد كرفع أعبلميا ، كخفض رايات الشرؾ ، كىك ... جٌمة
.  (6)"كجـز ببكاتر الحجج ىاميا

 استحؽ بجدارة أف يناؿ المكانة المرمكقة ، كأف يكصؼ باألكصاؼ كبيذه األكصاؼ التي اتصؼ بيا إبراىيـ 
.     أىؿ لممدح كالثناء الجميمة الجميمة ، مف رب العزة جؿ جبللو ، كأف يثنى عميو كيمدح فيك 

 ، أف الكثير مف الرجاؿ أصفارر ، كتعتب تصؼ الرجؿ بألؼ رجؿ بيانياالعرب في كبلميا كفي أساليبكلقد كانت 
بأنو   اهلل تعالى شأنو إبراىيـ  ، فكصؼكبمغة العرب نزؿ القرآف ، في الميزاف  لياال قيمة ذ ، إتكضع عمى اليسار

  ، (1)(يأتي يـك القيامة أٌمة كحده): فقاؿ مخبران عف حالو   (7) زيد بف عمرك بف نفيؿ  الرسكؿ ذكر، ك كاف أٌمة

 ـــــــــــــــــ
، ومن الصالحٌن المتعبدٌن، من كبار المفسرٌن،  الخزرجً األندلسً، أبو عبد هللااألنصاريمحمد بن أحمد بن أبً بكر : القرطبً (1)

التذكرة بؤحوال الموتى وأحوال ، و القرآنألحكامالجامع " من كتبه  .رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفً فٌها .من أهل قرطبة
نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (2/69)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (17/101)الذهبً، سٌر أعالم النبالء، ): ، انظراآلخرة

(2/479  .)
( . 369ص)المحلً والسٌوطً، تفسٌر الجاللٌن، : ، وانظر (197/ 10)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (2)
هـ، 791عبد هللا بن عمر الشٌرازي، أبو سعٌد، قاٍض ومفسر، ولد فً المدٌنة البٌضاء قرب شٌراز، وتوفً بتبرٌز سنة :  البٌضاوي (3)

الداوودي، ): انظر. أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المعروؾ بتفسٌر البٌضاوي، ومنهاج الوصول إلى علم األصول: له تصانٌؾ منها
  (.4/110األعالم الزركلً، ) و(266/ 2)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (248/ 1)طبقات المفسرٌن، 

أنوار التنزٌل : تفسٌر البٌضاوي المسمى: (هـ791ت )عبد هللا بن عمر بن محمد بن علً الشٌرازيالبٌضاوي، ناصر الدٌن أبو سعٌد ( 4)
   .م2002، (1)، دار البٌان العربً، ط(1/560)وأسرار التؤوٌل، 

أبو الثناء، شهاب الدٌن السٌد محمود بن عبد هللا الحسٌنً، مفسر، محدث، فقٌه، أدٌب، لؽوي، نحوي، : أبو الفضل وقٌل: اآللوسً (5)
كان سلفً .من أهل بؽداد، مولده ووفاته فٌها،  (هـ1270)وتوفً سنة (هـ1217)مشارك فً بعض العلوم من المجددٌن، ولد سنة

روح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع المثانً : ومن تصانٌفه، وعزل فانقطع للعلمـ،  ه1248 ببلده سنة اإلفتاءاالعتقاد، تقلد 
 (7/176)األعالم، يالزركل)و( 1/352)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، ): انظر. وحاشٌة على شرح القطر فً النحو:
 (. 815/ 3)كحالة، معجم المإلفٌن، )و

  .( 249 /14)، روح المعانًاآللوسً،  (6)

وكان ٌكره عبادة األصنام، وال ٌؤكل مما ذبح ، ، لم ٌدرك اإلسالمقرشً عدوى، ابن عم عمر بن الخطاب : زٌد بن عمرو بن نفٌل (7)

( 2/157)ابن األثٌر، أسد الؽابة، ): انظر.  بخمس سنوات، توفً قبل مبعث الرسول علٌها، كان ٌعبد هللا على دٌن إبراهٌم 
  . (3/60)، األعالم، يالزركل)و
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ككصؼ عبد اهلل بف مسعكد ،  رسكؿبعثة اؿمات قبؿ قد زيد بف عمرك بف نفيؿ كاف ك
بأنو   (3) معاذ بف جبؿ(2)

فقاؿ ابف :  قاؿ ،  َقَو  ِإ َقًم ا ِإلَّتيِإ﴾ا  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوا ُماَّت ًما: قرأت عند عبد اهلل بف مسعكد  " :  قاؿ(4)عف مسركؽ ، ؼأيٌمة
؟ الذم يعمـ الناس  أتدركف ما األٌمة:  ثـ قاؿ ، ، فأعاد فأعادكا عميو:  قاؿ ، إف معاذا كاف أٌمة قانتا:  مسعكد
  .(5)"، كالقانت الذم يطيع اهلل كرسكلو الخير

 

  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
صحٌح على شرط مسلم، ولم : قال، و (4956)، كتاب معرفة الصحابة رضً هللا تعالى عنهم، ح فً المستدرك أخرجه الحاكم (1)

.  على شرط مسلم : قال الذهبًو .ٌخرجاه

كان سادساً فً اإلسالم، هاجر :  دار األرقم، ٌقال أبو عبد الرحمن الهذلً، أمه أم عبد، أسلم قبل دخول النبً :عبد هللا بن مسعود( 2)

وصاحب سواكه ونعلٌه وطهوره فً إلى الحبشة الهجرتٌن وشهد بدراً والمشاهد كلها، أول من جهر بالقرآن بمكة، خادم رسول هللا 
ابن )و (1/395)ابن الجوزي، صفة الصفوة، )و (3/987)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر. حدٌثاً 848السفر، له فً كتب الحدٌث 
.  (4/137)األعالم، ، يالزركل)و( 198 /4)حجر العسقالنً، اإلصابة، 

أبو عبد الرحمن، أنصاري خزرجً، أسلم وعمره ثمانً عشرة سنة شهد العقبة الثانٌة، وشهد بدراً والمشاهد كلها، : معاذ بن جبل (3)

 بعد ؼزوة تبوك قاضٌا ً إلى الٌمن، فبقً فٌها إلى ، بعثه الرسول أعلم األمة بالحالل والحرام، جمع القرآن على عهد رسول هللا 

ابن الجوزي، )و (1402 /3)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر.  ثم عاد إلى المدٌنة، مات أٌام طاعون عمواسأن مات رسول هللا 
 (. 7/107)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة، )و (4/400)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و( 1/489)، صفة الصفوة

تابعً ثقة، من أهل الٌمن، قدم المدٌنة أٌام أبً بكر، وسكن : مسروق بن األجدع بن مالك الهمدانً الوادعً، أبو عائشة: مسروق (4)

( 3/24)، صفة الصفوةابن الجوزي، ): انظر. وكان أعلم بالفتٌا من شرٌح، وشرٌح أبصر منه بالقضاء، الكوفة، شهد حروب علً 
.  (7/215)، األعالم، يالزركل)و( 119/ 1)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، )و (5/102)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و

ووافقه الذهبً ، ولم ٌخرجاه، هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن:، وقال (3367)، كتاب التفسٌر، ح فً المستدرك أخرجه الحاكم (5)
. على ذلك 
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 المببحُث الثّالبثُ 

 ِإنِّي َجاِعُمَك ِلمنَّتاِس ِإَماًما

 كرحمتو بالناس أف جعؿ ليـ أئمة يقكمكف بتدبير أمكرىـ ، كيصمحكف شؤكنيـ ، كييقيمكف العدؿ مف لطؼ اهلل 
بينيـ ، كيرفعكف الظمـ عنيـ ، كييطبقكف شرع اهلل فييـ ، كييقيمكف أحكامو عمييـ ، كبدكف كجكد ىؤالء األئمة تعـٌ 

 األعمى كالقدكة ؿالفكضى في البشرية ، كيتخبط الناس في ظممات الكفر كالجيؿ كاالنحبلؿ ، فاإلماـ ىك المث
.  الصالحة ، كبو يتحقؽ اإليماف ، فيك الحصف الحصيف ، كالدرع المكيف 

ا ِإل َقَّت اِإاا : باإلمامة لمٌناس كاٌفة ، فقاؿ جٌؿ مف قائؿ - مف قبؿ  -  عمى إبراىيـ كلقد مٌف اهلل   ِإ ِّن اجَو اِإلُم َو
 ، كخاصة منيـ أصحاب الكتب ، فما مف أىؿ ديف إال كيٌدعكف نسبة إلى سيدنا إبراىيـ  [124: البقرة ]  ِإاَو اًم ﴾

ا َقِإ ِإ ْذ َو اِإ يَوا َقَولَّت ِإينَوا  َّتبَوعُم هُما﴿َواَو َو اا : عمى زعميـ بقكلو الييكد كالنصارل ، كقد رٌد اهلل - المحرفة    ِإ َّتا َو﴿ْذ َوىا   َقَّت اِإ
، فأىؿ اإليماف الحؽ كاالتباع الصادؽ ىـ أكلياؤه ،   [68: آؿ عمراف ]    َّتبِإ ُّا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا﴿َو  لَّتيُما﴿َو ِإ ُّا  ْذمُمؤْذاِإ ِإ نَو﴾

ماميـ كقائدىـ كقدكتيـ ، ينتسبكف إليو نسب الديف إف لـ يكف بينيـ نسب حقيقي ، كلقد سٌماه  كىك كلييـ كسيدىـ كا 
[ .  78: الحج ] ﴾اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوا  : أباىـ في سكرة الحج فقاؿ اهلل 

كلمعرفة المعنى المراد مف اإلمامة ال بدَّ مف الكقكؼ عمى المعنى المغكم لكممة إماـ ، كمعناىا الشرعي الذم ذكره 
المعنى المقصكد مف كممة اإلماـ في : الثاني معنى كممة اإلماـ لغة ، ك: األكؿ : المفسركف ، كذلؾ ضمف مطمبيف 

ا ِإل َقَّت اِإا ِإاَو اًم ﴾: اآلية   .   ِإ ِّن اجَو اِإلُم َو

: معنى كممة اإلمام لغة : المطمب األول 

دىه:  يقاؿ . دقىص:   بمعنىبالفتح( أىـٌ )كممة إماـ مشتقة مف  كؿ مف ائتىَـّ بو قكـه كانكا عمى :  اإًلماـ ، كأىمَّوي يىؤيمُّو قىصى
ـي كؿّْ شيء ،الصراط المستقيـ أىك كانكا ضالّْيف ما ـي الميسمميف قىيّْميوي كالميٍصًمح لو:   كاً  ، كسىيدينا محمد  ، كالقرآفي ًإما

ٍند إماـ الرًَّعيَّة:  كالخميفة ، األىًئمَّة ًإماـ رسكؿ اهلل  ـي الجي ما ـي  . قائدىـ:  ، كاً  ٍيطي الذم ييمىدُّ عمى البناء :  كاإًلما الخى
ـي  ، ، كىك مف ذلؾ فييٍبنىى عميو كييسىكَّل عميو ساؼي البناء ـي القـك:  يقاؿ ك، الطريؽي :  كاإًلما  (1) المتقٌدـ ليـ :فيبلفه ًإما

 .

 ـــــــــــــــــ
  . (أمم): ، مادة(1/214)لسان العرب، ، ابن منظور: انظر (1)
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 ، ف يقتدم بقكلو أك فعموأكاإلماـ المؤتـٌ بو إنسانا ؾ":  قكال مختصرا ليذه المعاني فقاؿ (1)األصفيانيكذكر الراغب 
. فجمع بيذا القكؿ أكثر األقكاؿ التي ذيكرت   (2). "أك كتابا أك غير ذلؾ محقا كاف أك مبطبل

ذا كانت العرب قد أطمقت كممة إماـ عمى الخيط الذم يمد فيبنى كييسٌكل عميو البناء ، ف ف ىذا دليؿ عمى أف  كا 
العرب في لغتيا قد شبيت اإلماـ بيذا الخيط ، كىذا يعني أنو إذا استقاـ الخيط كاستكل استقاـ البناء ككاف مستكيا، 
كبالتالي إذا استقاـ اإلماـ استقاـ المأمـك ، كبيذا يبرز أثر صبلح اإلماـ عمى مف يأتـ بو ، كيبرز معنى اختيار 

 .  ليككف إماما لمناس مف ًقبؿ اهلل إبراىيـ 

ا ِإل َقَّت اِإا ِإاَو اًم  : المعنى المقصود من كممة اإلمام في اآلية : المطمب الثاني    ﴾ ِإ ِّن اجَو اِإلُم َو

:  فقد ذكر معناىا أئمة التفسير ، كىذه طائفة مف أقكاليـ المكصكؼ بيا إبراىيـ  (إماـ)أما معنى كممة 

كيتبعكف  ، تقدميـ أنت ، تميصٌيرؾ تـؤ مف بعدؾ مف أىؿ اإليماف بي كبرسمي إني: " ذكر الطبرم أف المعنى 
  .(3)"بأمرم إٌياؾ ككحيي إليؾ،  كيستنكف بسنتؾ التي تعمؿ بيا  ،ىديؾ

، فبل بدَّ كأف تككف تمؾ النعمة مف  ألف اهلل تعالى ذكر لفظ اإلماـ ىينا في معرض االمتناف : " ... (4)كقاؿ الرازم
.  (5)"ة ليحسف نسبة االمتناف فكجب حمؿ ىذه اإلمامة عمى النبك أعظـ النعـ

ٍمؽ ، يككف :" (6)كقاؿ القشيرم مؽ ؛ فيككف كاسطة بيف الحؽ كالخى ـى الخى كرتبة اإلمامة أف يىٍفيىـ عف الحؽ ، ثـ ييٍفًي
ٍمؽ ال يفتر عف تبميغ الرسالة ، كبباطنو مشاىدنا لمحؽ ، ال يتغير لو صفاء الحالة  . (7)"بظاىره مع الخى

 ـــــــــــــــــ
صبهان، وسكن بؽداد، واشتهر حتى كان أأبو القاسم الحسٌن بن محمد بن المفضل من الحكماء العلماء من أهل : الراؼب األصفهانً (1)

كحالة، معجم )و (2/225)، األعالم، يالزركل):  انظر.محاضرات األدباء، ومفردات القرآن: له كتب منها، وٌقرن بالؽزالى
(. 1/158)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (1/642)المإلفٌن، 

محمد سٌد : تحقٌق وضبط، (24ص)، ، المفردات فً ؼرٌب القرآن( هـ502ت)الراؼب األصفهانً، أبو القاسم الحسٌن بن محمد (2)

.  (ت- ب)كٌالنً، 
   .(1/577)الطبري، جامع البٌان،  (3)

أحد الفقهاء الشافعٌة المشاهٌر . من ذرٌة أبً بكر الصدٌق . محمد بن عمر بن الحسٌن، اإلمام فخر الدٌن القرشً البكري: الرازي (4)
 هـ، 544ولد سنة . التفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الؽٌبتفسٌره المسمى : أهمها نحو من مائتً مصنؾ، ، لهبالتصانٌؾ الكبار والصؽار

الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، )و (2/215)الداوودي، طبقات المفسرٌن، ): انظر.  هـ606:  هـ، وقٌل604توفً سنة و
(.  2/596)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (558/ 3)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (290 /1)

 ، تفسٌر الفخر الرازي المشتهر بالتفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الؽٌب،( هـ604ت )الرازي، محمد فخر الدٌن ابن العالمة ضٌاء الدٌن عمر (5)
.   م 1995خلٌل محًٌ الدٌن المٌس، دار الفكر، بٌروت، : ، قدم له(2/44)

شٌخ خراسان، كان أوحد عصره فً العلوم الدٌنٌة، أصوالً ، أبو القاسم عبد الكرٌم بن هوزان بن عبد الملك النٌسابوري: القشٌري (6)
، شاعراً، زاهداً ، كاتباً ، نحوٌاً ، متكلماً ، فقٌهاً ، ومجتهد زمانه فً المذهب، وفرٌد وقته فً التفسٌر، وكان إماماً، قدوة، محدثاً ، وفروعاً 
، الذهبً، سٌر أعالم النبالء): انظر. حسَن الوعظ، ملٌَح اإلشارة، حلَو العبارة، انتهت إلٌه رئاسة التصوؾ فً زمانه، واعظاً 

  ( .212/ 2)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (1/314)الداوودي، طبقات المفسرٌن، ) و(13/564)
 ، تفسٌر القشٌري المسمى لطائؾ اإلشارات،( هـ465ت )القشٌري، أبو القاسم عبد الكرٌم بن هوزان بن عبد الملك النٌسابوري (7)

عبد اللطٌؾ حسن عبد الرحمن، منشورات محمد علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة، : ، وضع حواشٌه وعلق علٌه(1/66-67)
 . م2000، (1)بٌروت، ط
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فمذلؾ اجتمعت األمـ عمى الدعكل ؛ فجعمو اهلل تعالى إماما ألىؿ طاعتو . يقتدم بؾ الصالحكف : " كقاؿ القرطبي 
  .(1) "فيو

مامتو عامة مؤبدة" :كقاؿ البيضاكم  . (2) "، إذ لـ يبعث بعده نبي إال كاف مف ذريتو مأمكران باتباعو كا 

إف المراد بو ىنا النبي المقتدل بو ، ف ف مف عداه لككنو مأمـك النبي ليست إمامتو ك مامتو ، : " كقاؿ اآللكسي 
كصيغة اسـ الفاعؿ الداؿ عمى االستمرار كال يضر - كما ىك مقتضى تعريؼ الناس- كىذه اإلمامة إما مؤبدة 

مجيء األنبياء بعده ؛ ألنو لـ يبعث نبي إال ككاف مف ذريتو كمأمكرا باتباعو في الجممة ال في جميع األحكاـ لعدـ 
ما مؤقتة  اتفاؽ الشرائع التي بعده في الكؿ ، فتككف إمامتو باقية ب مامة أكالده التي ىي أبعاضو عمى التناكب ، كا 

ال لكانت إمامة كؿ نبي مؤبدة كلـ يىًشٍع ذلؾ - كلك بعضو - بناء عمى أف ما نسخ  ... ال يقاؿ لو مؤبد ، كا 
. (3)" بذلؾ دكف غيره لخصكصية اقتضت ذلؾ ال تكاد تخفى ، فتدبركاالمتناف عمى إبراىيـ 

 إمامان ؛ ف نو أىؿ ليذه المنزلة العمية كالدرجة السنية ، لقد كاف أىبلن  كبيذا تتضح الحكمة مف جعؿ إبراىيـ
لبلقتداء في أقكالو كأفعالو كجميع أحكالو ، جدير بمثمو أف يتسمـ قيادة البشرية ، يتقدـ الناس إلى كؿ خير كيككف 

  أم (أىؿ العمـ كالفضؿ أحؽ باإلمامة):ان باسـ بابفي صحيحو - رحمو اهلل - الناس لو تبع ، كلقد ترجـ البخارم
 ، كىذا يدلؿ عمى أىـ صفات اإلماـ (4)كمقتضاه أف األعمـ كاألفضؿ أحؽ  مف العالـ كالفاضؿ، ممف ليس كذلؾ 

  . كاألكمؿ األعمـ كاألفضؿبؿ كاف -  كذلؾ كىي العمـ كالفضؿ ، كلقد كاف إبراىيـ 

 ـــــــــــــــــ
   .(2/107)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (1)
(.  1/85) البٌضاوي، تفسٌر أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل (2)
   .(1/375)اآللوسً، روح المعانً،  (3)
. ( 165-2/164)ابن حجر العسقالنً، فتح الباري، : انظر (4)
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 المبحُث الرابعُ 

 ِممَّتَة َأِبيُكْم ِإْبَراِىيمَ 

كما ىك معمـك ، فالكؿ مأمكر باالتباع ، -  ، كاألمر لو أمر لجميع األمة  باتباع ممة إبراىيـ  رسكلو أمر اهلل 
كألف ىذا األمر ال يككف إال بسبب استحقاؽ ليذه المنزلة ، فسيككف البياف في ىذا المبحث لمعنى كممة الممة لغة ، 

    .، كذلؾ ضمف ثبلثة مطالب  [78: الحج ] ﴾ اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَواكمفيكميا عند العمماء ، ثـ تأكيؿ قكلو تعالى ، 

:  معنى كممة الممة لغة : المطمب األول 

كممًَّة ، الديف :  الًممَّةك .(2 )(ال يىتكارثي أىىؿي ًممَّتيف):  كفي الحديث . الشريعة كالديف:  الًممَّة : (1)قاؿ ابف منظكر
. (3)ة السنة كالطريؽ: الًممَّة ك. ، كجممة ما يجيء بو الرسؿ ىي ميٍعظـ الديف:  ، كقيؿ اإًلسبلـ كالنَّصرانية كالييكدية

. الشريعة كالسنة كالطريقة كمعظـ الديف ، كسيأتي الفرؽ بيف الممة كالديف : إذف فكممة الممة تعني 

 : (مّمة)المعنى المفيوم من كممة : المطمب الثاني 

 لكؿ نبي مف أنبيائو ممة يتبعيا ىك كمف آمف معو ، كىذه الممة تينسب إليو كال تينسب إلى مف يقـك جعؿ اهلل 
، كىك اسـ لما  الممة كالديف:"  ، قاؿ الراغب األصفياني بتطبيقيا مف الناس غيره ، كما كأنيا ال تنسب إلى اهلل 

، كالفرؽ بينيا كبيف الديف أف الممة ال تضاؼ  شرع اهلل تعالى لعباده عمى لساف األنبياء ليتكصمكا بو إلى جكار اهلل
ااِإلَّت َواا، [95:آؿ عمراف]   َقَو  َّتبِإعُم  ااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَو﴾ :نحك. إال إلى النبي عميو الصبلة كالسبلـ الذم تسند إليو  ﴿َو  َّتبَوعْذ ُم

مىًة  ، كال إلى آحاد أمة النبي   مضافة إلى اهللطمؽكال تكاد ت،  [38 : يكسؼ]  َو َقَو ئِإ ﴾ مى ، كال تستعمؿ إال في حى
الصبلة : ، كال يقاؿ ديف اهلل كديف زيد: كما يقاؿ، ممتي كممة زيد : ، كال يقاؿ ممة اهلل: ، ال يقاؿ الشرائع دكف آحادىا

. (4)..".ممة اهلل

 ـــــــــــــــــ
نشؤ  .من بٌت علم وفضل، أصله من إشبٌلٌة.من أعالم القضاة ، أدٌب: أبو بكر القٌسً، هللا بن محمد محمد بن عبٌد: ابن منظور (1)

وعٌون التبر ، نفحات النسوك معجم ، و–لسان العرب  : من كتبه .، وتوفً فٌها بالطاعون ثم كان قاضٌها وخطٌبها، بمالقة
كحالة، معجم ) و(6/260)الزركلً، األعالم، ): انظر.  ـ ه750، توفً سنة المسبوك، فً أشعار الخلفاء والوزراء والملوك 

( . 3/479)المإلفٌن، 

هذا حدٌٌث :، عن ابِن أبً لٌلى عن أبً الزبٌرعن جابر، قال الترمذي (2108)، ح  سنن الترمذي، أبواُب الفرائِض عن َرُسوِل هللاَّ ِ (2)
، كتاب التفسٌر،  عن أسامة بن زٌدأخرجه الحاكم فً المستدرك و. ؼرٌٌب ال نعرفُه من حدٌِث جابٍر إالَّ من حدٌِث ابِن أبً لٌلى

.   صحٌح: وقال الذهبً. ، ولم ٌخرجاه هذا حدٌث صحٌح اإلسناد: قال و، (2944)ح
.   (ملل): مادة، (13/188)، ابن منظور، لسان العرب (3)
   .(471ص )المفردات فً ؼرٌب القرآن، ، األصفهانً (4)
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 عمى طريؽ المجاز ، فقد ذكر اهلل جؿ في عبله في كتابو آيات ىذا كقد تطمؽ كممة الممة عمى غير ما شرعو اهلل 
ايُمؤْذاِإ ُم  َوا ِإ  لَّتيِإا﴿َواُميْذا ِإ ْلْذَوخِإ َوةِإااُميْذاكَو  ِإ ُم﴿ َو﴾:  تدؿ عمى ذلؾ ، منيا قكؿ يكسؼ الصديؽ  ااِإلَّت َوا َو ْذمٍلاَلَو    ِإ ِّن ا َو َوكْذ ُم

ا﴿َو  َّت ِإينَواا :  عمى لساف المؤل الذيف استكبركا مف قـك شعيب ، كقاؿ اهلل  [37: يكسؼ ] ايَقَو اشُمعَو ْذ ُم   َو ُم ْذ ِإجَو َّت َو
ا َو َوعُم وُم َّتا ِإ ااِإلَّت ِإ َقَو اا ا َو ْذيَو ِإ َقَو ا َو﴿ْذ ااِإنْذ  َودِإا  ْذ َو َويْذ َقَو ااا : ، فرد عمييـ نبي اهلل شعيب  [88: األعراؼ ]  ﴾...ا َواَو ُم  ااَوعَو َو

ااُمدْذ َقَو ا ِإ ااِإلَّت ِإيُميْذا َوعْذدَوا ِإ ْذا َوجَّت  َقَو ا  لَّتيُمااِإ ْذ َو  [.  89: األعراؼ ] ﴾ا...اَولَوىا  لَّتيِإاكَو ِإ َقًم ا ِإ ْذ

   :﴾ اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوا :تأويل قول اهلل : المطمب الثالث 

 ، فممة لنكح ، كأخرل لصالح ، كثالثة لمكسى ، ذيكر فيما سبؽ أف لكؿ نبي ممة خاصة بو ، يتكصؿ بيا إلى اهلل 
عمييـ صمكات ربنا كسبلمو ، كممة خاصة بنبينا عميو أفضؿ الصمكات كأتـ التسميـ ، كمع ممتو كىي تامة كاممة أيمر 

ا َوصَو  َو ا َو ْذ َودُم﴿ ا َقُم ْذا َقَو ْذااِإلَّت َواا  : ، قاؿ اهلل ة في أكثر مف آمأف يٌتبع ممة أبينا إبراىيـ   ﴿َو َقَو  ُم  اكُم  ُم  ااُم وًم ا َو﴿ْذ
ااِإلَّت َواا : ، كقاؿ  [135:البقرة ]  ﴾ا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَوا احَو َو ٍل ااِإنْذ  ﴿َواَو اجَوعَو َوااَولَو ْذيُميْذا ِإ ا  دِّنينِإ

ا َوبَقْذ ُم﴾ لِإمِإ نَوااِإنْذ  مف يرغب عف اتباع ممة إبراىيـ ، ككبخو ، كذـٌ اهلل  [78: الحج ]   َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوااُم َواسَومَّت كُميُما  ْذمُمسْذ
اسَوفِإيَوا َوفْذسَويُما﴿َو َوقَودِإا  ْذ َوفَو ْذ َقَو هُما ِإ ا  دُّ ْذ َقَو ا﴿َو ِإ َّتيُما ِإ ا ْلْذَوخِإ َوةِإا َومِإنَواا :كأنكر عميو فقاؿ  ااَونْذ ااِإلَّت ِإا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَلَّت ااَونْذ ايَو ْذ َو ُم  ﴿َواَونْذ

 إال سفيو النفس ، خفيؼ العقؿ ، قميؿ الديف ، قاؿ أبك فبل يرغب عف ممتو  [130: البقرة ]    صَّت  ِإحِإ نَوا﴾
ااِإلَّت ِإا ِإ ْذ َو اِإ يَو﴾ : "(1)السعكد ااَونْذ ايَو ْذ َو ُم إنكار كاستبعاد ألف يككف في العقبلء مف يرغب عف ممتو التي ىي   ﴿َواَونْذ

اسَوفِإيَوا َوفْذسَويُم﴾ ال يرغب عف ممتو الكاضحة الغراء: أم ، الحؽ الصريح كالديف الصحيح  ااَونْذ  أم أذٌليا كاستمينيا   ِإَلَّت
ذلؾ ألنو إذا رغب عما ال يرغب ... ؛  أكبؽ أك أىمؾ أك جيؿ نفسو  :كقيؿ، خسر نفسو : كقيؿ ، كاستخؼ بيا 

ىانتيا حيث خالؼ بيا كؿ نفس عاقمةلتياكذ، عنو أحد مف العقبلء فقد بالغ في إذالؿ نفسو  . (2) " كا 

 مع اإلحساف في التكجو إليو ، كالطاعة ألمره ، ثـ إسبلـ كجو هلل - كما ىي ممؿ جميع األنبياء  - كممة إبراىيـ 
نٌنا﴿َو  َّتبَو َواا : ىي ميؿ عف الشرؾ إلى التكحيد الخالص ، قاؿ اهلل  لَويَوا﴿َوجْذ َويُما ِإلَّتيِإا﴿َواُم َوااُمحْذسِإ ا َوسْذ ا َوحْذسَونُماوِإي َقًم ااِإمَّتنْذ  ﴿َواَونْذ

﴾  أف ييخبر كأف  نبيو كحبيبو محمدا ، كلقد أمر اهلل  [125:النساء ] اِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ا﴿َو  َّت َو َوا  لَّتيُما ِإ ْذ َو اِإ يَواخَولِإ  ًم
ااُمسْذ َوقِإ يٍلاوِإي َقًم ا ِإ َومًم ااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ا﴿َواَو اا : ، فقاؿ يىفخر باتباعو ممة إبراىيـ    َقُم ْذا ِإ َّت ِإ ااَودَو  ِإ ا َو ِّن ا ِإ َوىا ِإ َو طٍل
فمـ  الذم اتصمت حمقاتو منذ عيد إبراىيـ  ، منبع التكحيد  إف إبراىيـ  [ .161: األنعاـ ] كَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾

 ـــــــــــــــــ
وهو من بٌت ُعرؾ أهله بقرٌة قرٌبة من قسطنطٌنٌة، ، (هـ893)محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفً، ولد سنة: أبو السعود (1)

وتتلمذ لكثٌر من ُجلة العلماء، حتى ذاع صٌته، اشتؽل بالتدرٌس والقضاء والفتوى، ومكث فً قرأ على والده كثٌرا، بالعلم والفضل، ؾ
( 1/345)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، ): انظر. ( هـ982سنة )وتوفً بقسطنطٌنٌةعاما،  (30)منصب اإلفتاء نحو

  ( .694/ 3)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (59 /7)الزركلً، األعالم، )و
، تفسٌر أبً السعود أو إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب (هـ982ت)أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفً (2)

، (1)عبد اللطٌؾ عبد الرحمن، منشورات محمد علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط: ، وضع حواشٌه(1/200)الكرٌم، 
.  م1999
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إبراىيـ  كلـ تفصؿ بينيا فجكات مضيعة لمعالـ العقيدة كالفجكات التي كانت بيف الرساالت قبؿ ،تنقطع مف األرض 

(1)  .

 جاءت منصكبة مع عدـ كجكد ﴾ اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوا :كاألصؿ في كؿ جممة اسمية أف تبدأ بمرفكع ، كلكف آية 
عمى  كغيره السبب في ذلؾ ، كبيف أف انتصابو (2)الداعي لمنصب مف الناحية الحسية ، كقد ذكر الشككاني

 ؿ كافعمكا الخير كفع:التقدير:  كقيؿ  . كىًممَّةً أم  :عمى تقدير حذؼ الكاؼ، أك المصدرية بفعؿ دؿ عميو ما قبمو 
.  (4()3)االختصاص أك عمى اإلغراء: كقيؿ ، فأقاـ الممة مقاـ الفعؿ  ، أبيكـ إبراىيـ

 في معرض اإلغراء أك االختصاص كما مر  ف ف في سياؽ اآلية التي ذكرىا اهلل أما الذم ييٌتبع مف ممة إبراىيـ 

 يَقَو ا َويُّ َو ا  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا  ْذكَوعُم  ا﴿َو سْذجُمدُم﴿ اا: ، ما يدؿ عمى الجكاب ، فاهلل تعالى يقكؿ  اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَو﴾: كىي 

لِإحُم  َواا ﴿َوجَو اِإدُم﴿ ا ِإ ا  لَّتيِإاحَو َّتاجِإ َو وِإهِإااُم َوا جْذ َوبَقَو كُميْذا﴿َواَو اجَوعَو َوااَولَو ْذيُميْذا ِإ اا ﴾77 ۩﴿َو اْذبُمدُم﴿ ا َو َّتيُميْذا﴿َو  ْذعَولُم  ا  ْذ َو ْذ َوا َوعَولَّتيُميْذا ُمفَقْذ
ا َوبَقْذ ُما﴿َو ِإ ااَو َو ا ِإ َويُم  َوا   َّتسُم اُماشَو ِإ دًم ااَولَو ْذيُميْذا﴿َو َويُم  ُم  اا لِإمِإ نَوااِإنْذ ااِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوااُم َواسَومَّت كُميُما  ْذمُمسْذ احَو َو ٍل ااِإنْذ   دِّنينِإ

كُميْذا َو ِإعْذيَوا  ْذمَو ْذ َوىا﴿َو ِإعْذيَوا   َّتصِإ  ُم﴾ مُم  ا ِإ  لَّتيِإااُم َوااَو ْذَلَو ةَوا﴿َو َو ُم  ا  زَّتكَو ةَوا﴿َو اْذ َوصِإ  77: الحج ] شُم َودَو ءَوااَولَوىا   َقَّت اِإا َقَوأَو ِإ مُم  ا  صَّت َو
 قكلو  جميان بىذايتضح ك كطاعتو ، ، إف في ىذه األكامر المذككرة منياجان شامبلن ككامبلن لعبادة اهلل  [78- 

ااُمسْذ َوقِإ يٍلاوِإي َقًم ا ِإ َومًم ااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾: [ 161: األنعاـ ]   َقُم ْذا ِإ َّت ِإ ااَودَو  ِإ ا َو ِّن ا ِإ َوىا ِإ َو طٍل
 .(5)شامؿ لما ذكر كمو: كالديف القيـ الذم ىك ممة إبراىيـ، 

، ففيو خطاب لجميع المسمميف ، ككأف كبلن منيـ يمتد نسبو إلى إبراىيـ ا﴾ َو ِإ يُميْذا  : كتبقى اإلشارة إلى قكلو 
: إبراىيـ عمى المسمميف كحرمة الكالد عمى الكلد كما قاؿ تعالى   أنو أراد أف حرمة(6)ركم عف الحسف ، الخميؿ 

[.  6: األحزاب ] (1)م﴾ ﴿َو َو ْذ﴿َو جُميُما ُماَّت َو  ُميُما

 ـــــــــــــــــ
.   م1967، (5)، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط (632/ 5)قطب، سٌد، فً ظالل القرآن، : انظر (1)
من )ولد بهجرة شوكان.فقٌه مجتهد من كبار علماء الٌمن، من أهل صنعاء: محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً: الشوكانً (2)

نٌل :  مإلفا، منها114له  .وكان ٌرى تحرٌم التقلٌد . ومات حاكما بها1229وولً قضاءها سنة  .ونشؤ بصنعاء (بالد خوالن، بالٌمن
.  الموضوعةاألحادٌثالفوائد المجموعة فً و، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، األخباروطار من أسرار منتقى ألا

( . 2/596)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (3/541)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (6/298)، األعالم، يالزركل): انظر
ٌُقّدر بما ٌناسب المقام: اإلؼراء( 3) كالَزْم، واطلب، وافعل، وفائدته : هو نصب االسم بفعل محذوؾ ٌفٌد الترؼٌب والتشوٌق واإلؼراء، و

الؽالٌٌنً، : انظر. أخص، أو أعنً: نصب االسم بفعل محذوؾ وجوبا تقدٌره: تنبٌه المخاطب على أمر محمود لٌفعله، واالختصاص
  م1983، (16) صٌدا، ط–، المكتبة العصرٌة، بٌروت (16- 2/15)مصطفى، جامع الدروس العربٌة، 

، دار الفكر، (3/471)، فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر، (هـ1250ت )الشوكانً، محمد بن علً  (4)
 م  1983بٌروت، 

، أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن (هـ1393ت )محمد األمٌن بن محمد المختار الجكنً الشنقٌطً المورٌتانً  ، الشنقٌطً: انظر (5)
م  1996( , 1)، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط(540/ 3)بالقرآن، 

، وجمع كل فن من علم وزهد وورع  كان من سادات التابعٌن وكبرائهم ، أبو سعٌد الحسن بن أبً الحسن ٌسار البصري: الحسن (6)

وربما ؼابت فً حاجة فٌبكً ، وه مولى زٌد بن ثابت األنصاري رضً هللا عنه، وأمه خٌرة موالة أم سلمة زوج النبً بوأ. وعبادة
فتعطٌه أم سلمة، رضً هللا عنها، ثدٌها تعلله به إلى أن تجًء أمه، فدر علٌه ثدٌها فشربه، فٌرون أن تلك الحكمة والفصاحة من 

الذهبً، محمد )و (45ص )الشعرانً، الطبقات الكبرى، )و (8/267)ابن حجر العسقالنً، لسان المٌزان، ): انظر .بركة ذلك

= 
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ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 

( . 124/ 1)حسٌن، التفسٌر والمفسرون، 
(  3/327)الجصاص، أحكام القرآن،  (1)
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 المبحُث الخامُس 

ْبَراِىيَم الَّتِذي َوفَّتى   َواِ 

ما أجمؿ كممة الكفاء كما أحمى معانييا ؛ ذلؾ أنيا تحمؿ في طياتيا معالـ الديف كتحقؽ ضمف مدلكالتيا سعادة 
الدنيا، فيي أدبه رفيعه ، كخمؽي كريـه ، كسمكؾه راؽو ، ككبلـه ساـو ، فالكفاء إخبلص ، كفيو بذؿ كعطاء ، كمحافظة 

فبل غدر كال خيانة كال جحكد كال نكراف لمجميؿ ؛ الكفاء فيو تذكر لمكد كحب كتقدير ، كفيو صبر : عمى العيد 
 العبلقة مع الناس فيما بينيـ ، كعبلقاتيـ مع –كتضحية كعدـ تفريط ، بالكفاء تككف العبلقات سميمة متينة راسخة 

.  ، الكفاء باختصار ثمرة لمخشية مف اهلل كالشعكر برقابتو كاإلحساس بكجكده ربيـ 

: النجـ ]  ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾:  ، حتى كصفو اهلل ذك الجبلؿ كاإلكراـ بمحكـ آياتو فقاؿ ىكذا كاف إبراىيـ 
، كقد ذكر عمماء المغة معنى كممة الكفاء في مؤلفاتيـ ، كبٌيف عمماء الشرع معني اآلية في مصنفاتيـ ،  [37

. كسيككف الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف 

: معنى كممة الوفاء لغة : المطمب األول 

فىى بعيده كأىٍكفىى بمعنى: يقاؿ ، ضد الغىٍدر : الكفاءي  فىى يقاؿ،  ك كى  يىٍنقيٍص  كلـ أىتىمَّو أىم:  حقَّو أىٍكفانيككثر ، كتىَـّ  : كى
ًفيُّ ،  شيئان  منو مؽ الشريؼ ك، بٌمغو  : كقد كفىى بنىٍذًره أىم ، الذم ييعًطي الحؽَّ كيٍأخذ الحؽَّ : كالكى الكفاء في المغة الخي

ًفيعي مف قكليـ كفىى الشعرى فيك كاؼو ًإذا زادى :  العالي الرَّ
(1) .

عطاء الحؽ كأخذ الحؽ كالببلغ : إذف فكممة الكفاء لغة تدكر عمى معاني  ، التماـ في ... التماـ كالزيادة كالكثرة كا 
ااَو ا َواَو َوهُم﴾: األعماؿ ، كقد قاؿ اهلل العزيز الغٌفار في حؽ اإلنساف ا َومَّت ايَوقْذضِإ ، فما مف أحد إال كىك  [23:عبس ]  كَو َّت

براىيـ -  إال ما ندر  - مقصر في طاعة اهلل   فيك :  كٌفى كأتـٌ ، فيك فريد عزيز نادر أمثالو ، أما الزيادة كا 
نما زاد عميو كثيرا ، فما مف إنساف يرل رؤيا فييا ذبح كلده كحبيبو ، قرة عينو كثمرة فؤاده ، ثـ  لـ يتمـ ما أمره فقط كا 
يسير عمى قدميو ليحقؽ تأكيؿ الرؤيا بيديو ، ىذا مثاؿ ، كمثمو كثير مف أعماؿ إبراىيـ نجده قد قاـ فييا بالكاجب  

 ، كأما  كما أشد ما أكذم في سبيؿ اهلل فما أكثر المكاقؼ التي كقفيا في الدعكة إلى اهلل : كزيادة ، كأما الكثرة 
عمى الحؽ دائما ، ف ليو الحؽ ، كدينو الحؽ ، كدعكتو ىي الحؽ - بحؽ  - فمقد كاف : إعطاء الحؽ كأخذ الحؽ 

فقد كاهلل بٌمغ الرسالة كأدل األمانة ، كقاـ بما أيمر بو كافيا : ، فكاف ال يأخذ إال الحؽ كال يعطي إال الحؽ ، كالببلغ 
.  غير منقكص 

 ـــــــــــــــــ
 . (وفً): ، مادة(15/358)ابن منظور، لسان العرب، : انظر( 1)
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  : ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾أقوال العمماء في تفنيرىم لآلية : المطمب الثاني 

 ، كطريؽ العقؿ الذم ىداىـ اهلل طريؽ النقؿ مما كرد عف رسكؿ اهلل : لممفسريف في تفسيرىـ ليذه اآلية طريقاف 
 كم عف رسكؿ اهلل  كفى الذم أال أخبركـ لـ سمى اهلل إبراىيـ خميمو ): في تفسير ىذه اآلية أنو قاؿ  إليو ، فقد ري
بِإحُم  َو﴾ : إنو كاف يقكؿ كمما أصبح كأمسى؟  )    : كقاؿ . (1)[(17: الرـك ]   َوسُمبْذحَو  َوا  لَّتيِإاحِإ نَوا ُممْذسُم  َوا﴿َوحِإ نَوا ُمصْذ
 كٌفى عمؿ يكمو بأربع ركعات  :  قاؿ .   اهلل كرسكلو أعمـ :  قالكا [ 37:النجـ]  ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾: أتدركف ما قكلو  

 .(2)  ( كاف يصمييف مف أكؿ النيار كزعـ أنيا صبلة الضحى

اا: كقد ركاىما بسنده عند تفسيره اآلية - كلقد حكـ الطبرم عمى الركايتيف   ﴿َو ِإ ِإا  ْذ َقَولَوىا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َو ُّيُما ِإيَولِإمَو تٍل
عمى ضعؼ (4) كما كحكـ ابف حجر العسقبلني. (3)"خبراف في أسانيدىما نظر: " ، فقاؿ  [124: البقرة ]  َقَوأَو َومَّت ُمنَّت﴾
.  (5)الحديثيف

فكتب اهلل : قاؿ ، لـ ييٍبتؿى أحد بيذا الديف فأقامو إال إبراىيـ ابتبله اهلل بكممات فأتميف : "  بقكلو  ابف عباسكفٌسرىا 
كعشر منيا في ، كعشر منيا في براءة ، قاؿ عشر منيا في األحزاب   ﴾ا ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى : لو البراءة فقاؿ

التكبة  ]﴾    َقَّت ئِإبُم  َوا  ْذعَو  ِإدُم﴿ َوا  ْذحَو اِإدُم﴿ َوا: فذكر عشران في براءة فقاؿ "  :كفي ركاية أخرل "...ف كسأؿ سائؿكالمؤمف
لِإمَو تِإاا  ِإ َّتا :  في األحزابان  كعشر ،إلى آخر اآليات[ 112: لِإمِإ نَوا﴿َو  ْذمُمسْذ كعشران في سكرة ،  [35: األحزاب ] ﴾  ْذمُمسْذ

  َّت ِإينَواا﴿  : كعشران في سأؿ سائؿ ،ا[9: المؤمنكف ]ا ﴿َو  َّت ِإينَوااُميْذااَولَوىا َولَو َو  ِإ ِإيْذايُمحَو  ِإظُم  َوا﴾: ف إلى قكلو كالمؤمف
 . (6)" [34: المعارج ] اُميْذااَولَوىا َو َو ِإ ِإيْذايُمحَو  ِإظُم  َوا﴾

قاؿ اهلل  ، كما ابتمي بيذا الديف أحد فأقامو إال إبراىيـ  ثبلثكف سيما اإلسبلـ: "اؿ ، ؽرضي اهلل عنيما -  قعفك
  .(7)"فكتب اهلل لو براءة مف النار،   ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾: تعالى

 ـــــــــــــــــ
  .، وضّعفه الشٌخ شعٌب األرناإوط  (15662) ، ح (3/439 )أخرجه أحمد فً مسنده ، ( 1)
.  م1983، (1)، دار الفكر، بٌروت، ط(7/660)، الدر المنثور فً التفسٌر المؤثور، (هـ911ت)السٌوطً، جالل الدٌن عبد الرحمن (2)
  .( 1/576)الطبري ، جامع البٌان (3)
أحمد بن علً بن محمد الكنانً العسقالنً، أبو الفضل، شهاب الدٌن، من أئمة العلم  (ـ ه852 - 773) : ابن حجر العسقالنً( 4)

 والشعر ثم أقبل على الحدٌث، ورحل إلى الٌمن والحجاز باألدبولع .بالقاهرة ومولده ووفاته (بفلسطٌن)أصله من عسقالن .والتارٌخ
 فً عصره، وكان فصٌح اللسان، راوٌة اإلسالم عنه وأصبح حافظ لؤلخذوؼٌرهما لسماع الشٌوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس 

/ 1)الزركلً، األعالم، ):  انظر.وولً قضاء مصر مرات ثم اعتزل .للشعر، عارفا بؤٌام المتقدمٌن وأخبار المتؤخرٌن، صبٌح الوجه
  ( .2/523)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (178

( .  605/ 8)ابن حجر العسقالنً، فتح الباري،  (5)
القرطبً، الجامع :  وانظر، (9-3/7 ) وصحح إسناده الشٌخ أحمد شاكر فً تخرٌج الطبري ،(572/ 1)الطبري، جامع البٌانأخرجه ( 6)

( .  5/115)، والشوكانً، فتح القدٌر، (661-7/660)، والسٌوطً، الدر المنثور(97/ 2)ألحكام القرآن، 
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، : ، قال الحاكم (4027)، كتاب توارٌخ المتقدمٌن من األنبٌاء والمرسلٌن، ح فً المستدرك أخرجه الحاكم (7)

.   صحٌح: وقال الذهبً. ولم ٌخرجاه
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: كعمى ىذا فالتشديد لممبالغة ، يقاؿ، أنو الكفاء الذم يذكر في العيكد : فيو كجياف أحدىما   ﴿َو َّتى﴾: "كقاؿ الرازم 
  َودْذاا: ألنو كٌفى بالنذر كأضجع ابنو لمذبح ، ككرد في حقو ؛ كفى ككٌفى كقطع كقٌطع كقتؿ كقٌتؿ ، كىك ظاىر 

ا   ؤي ﴾ أنو : كثانييما  [106: الصافات ]   ِإ َّتاا  ا َو ُم َوا  ب ءا  مب ن﴾: كقاؿ تعالى  [105: الصافات ]  َودَّت ْذ َو
كفاه أم أعطاه تامان ، كعمى ىذا فيك مف قكلو : مف الكفاء كىك التماـ ، كالتكفية اإلتماـ ، يقاؿ ىي مف التكفية التي 

أم أعطى حقكؽ اهلل في بدنو ،   ﴿َو َّتى﴾: كقيؿ  [124: البقرة ]  ﴿َو ِإ َو ا   لىا    ا يا َو ُّيُما يلم تا َقَوأَو َومَّت ُمنَّت﴾: 
. (1)..."[ 34 : نجـاؿ]  ﴿ ا ىا َقَولِإ  ًما﴿ كد ﴾: كعمى ىذا فيك عمى ضد مف قاؿ تعالى فيو 

لِإيْذاا : كذلؾ أف اهلل تعالى قاؿ لو  ؛قاـ بشرط ما ادعى: (2)كقاؿ أبك بكرالكراؽ. كالتكفية اإلتماـ : "كقاؿ القرطبي    َوسْذ
ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ ا ِإ َوبِّن لَومْذ ُم  فابتبله في مالو ككلده كنفسو فكجده كافيا  ،فطالبو اهلل بصحة دعكاه،   [131: البقرة ]  َقَو اَوا َوسْذ

. (3)... "أم ادعى اإلسبلـ ثـ صحح دعكاه  ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾  :فذلؾ قكلو؛ بذلؾ 

 كٌفى كفاءن مطمقا استحؽ بو ىذا الكصؼ  ،كٌفى بكؿ شيء: " (4)كمسؾ الختاـ مع الظبلؿ ، فقد قاؿ سيد قطب
 .(5)" كيذكر الكفاء ىنا في مقابؿ اإلكداء كاالنقطاع ،المطمؽ

كجميع ما قالو العمماء كما سٌطركه في مؤلفاتيـ ال يعدؿ ثناء اهلل عميو ، بقكلو في اآلية الجامعة التي يظير فييا 
.   ، كٌفى ككفى ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾: اإلعجاز البياني عمى قصرىا كقمة كمماتيا 

 ـــــــــــــــــ
.  ( 15 /29)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (1)

لكنه ٌحدث من ؼٌر أصول، سمع من أبٌه وحامد البلخً ، محمد بن إسماعٌل بن العباس، محدث فاضل مكثر: أبو بكرالوراق (2)
سؤلت البرقانً عنه : والباؼندي والبؽوي ومن بعدهم، وعنه الدارقطنً والخالل، ولد ببؽداد سنة ثالث وتسعٌن ومائتٌن، قال الخطٌب

كانت كتبه ضاعت فاستحدث أصوال، ، كان متٌقظاً حسن المعرفة، وكان فٌه بعض التساهل:  ثقة، وقال ابن أبً الفوارسثقةفقال 
 (. 3/461)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (12/444)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء): انظر. مات سنة ثمان وسبعٌن وثالثمائة

( .  17/113)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (3)

باحث إسالمً مصري ولد فً أسٌوط وتخرج من كلٌة دار العلوم بالقاهرة، وعمل فً جرٌدة األهرام، وعٌن مدرسا : سٌد قطب (4)
للعربٌة فموظفا فً دٌوان وزارة المعارؾ ثم مراقبا فنٌا للوزارة وأوفد فً بعثة لدراسة برامج التعلٌم فً أمٌركا، ولما عاد انتقد 

البرامج المصرٌة، وكان ٌراها فً وضع اإلنجلٌز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة اإلسالمٌة، ثم انضم إلى اإلخوان المسلمٌن فترأس 
كحالة، معجم المإلفٌن، )و (147 /3)، األعالم، يالزركل): انظر. قسم نشر الدعوة وتولى تحرٌر جرٌدتهم وسجن معهم إلى أن أعدم

(.  1/219)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (1/804)
( .  627/ 7)قطب، فً ظالل القرآن،  (5)
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 المبحُث النادُس 

 ِإنَّت ِإْبَراِىيَم َلَحِميٌم َأوَّتاٌه ُمِنيٌب 

 صاحب القمب الرحيـ كالعقؿ الًحمـ كالتأكه كاإلنابة ، ثبلث صفات عظيمة ، كأخبلؽ حميدة ، اتصؼ بيا إبراىيـ 
 صاحب الرزيف ، صفات لـ يتصؼ بيا الكثير ، عىزَّت في الكجكد  ،  فمـ ييعطىيا إال الذيف مٌف اهلل عمييـ بيا فيك

الكـر كالجكد ، أعطاىـ إياىا فضبل منو كرحمة ، كمٌنة كنعمة ؛ ألنيـ أىؿ ليذه الدرجة ، حققكا في نفكسيـ ما 

 ﴿َو  َّت ِإينَواا :  في محكـ آياتويحصؿ ليـ بو الرفعة ، فكاف فضؿ اهلل عمييـ عظيمان ، كجكده ككرمو كبيران ، قاؿ 

[ .  : 17محمد ]  اْذ َودَو﴿ْذ ا َو وَواُميْذااُمدًم ا﴿َو َو َقَو اُميْذا َوقْذ َو اُميْذ﴾

لقد حقؽ أىؿ ىذه الصفات يقينان في صدكرىـ ، كرحمةن تمؤل جكانحيـ ، كصبران يشع مف نفكسيـ ، كخكفان كرجاءن 
يسرم في عركقيـ ، فتارةن بالرجاء تطمئف كتسكف أركانيـ ، كتارة تقشعر جمكدىـ كتفزع كترتجؼ مف الخكؼ قمكبيـ 

بؿ زاد ، فقاؿ جمت أسماؤه -  بكصؼ جامع ، يجمع في طياتو ىذه الصفات ، كلقد كصؼ اهلل خميمو إبراىيـ 

[.  75: ىكد ]   ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوحَولِإ يٌنا َو﴿َّت هٌنااُم ِإ  ٌن﴾: كتقدست صفاتو 

. كؿ منيا في مطمب  (الحمـ كالتأكه كاإلنابة)كسيككف الكبلـ في ىذا المبحث عف الصفات الثبلث 

  :خمق الِحمم : المطمب األول 

: (1) قاؿ ألشج عبد القيس ، فقد ثبت في الحديث أف الرسكؿ  كرسكلو خمؽ الحمـ مف الصفات التي يحبيا اهلل 
ا المَّوي ) ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمى ـي كىاأٍلىنىاةي : ًإفَّ ًفيؾى خى  ليا ، كىي تقكد إلى كرسكلو  ، فالحمـ صفة جميمة بدليؿ حب اهلل (2)(اٍلًحٍم

  .الصبر الجميؿ ، كالعمؿ الجميؿ ، كاألجر الجزيؿ 

كالحميـ مف اتسع صدره لمساكئ الخمؽ كمداني ، (3)عف ىيجاف الغضب إلرادة االنتقاـ كالطبع كؼ النفس : كالحمـ 
كمف ثـ أثنى الٌمو تعالى عمى خميمو كابنو بو لما ، ما نحؿ الٌمو عباده شيئان أجٌؿ مف الحمـ :  قاؿ الحسف، أخبلقيـ 

   .(1)انشرحت صدكرىـ لما ابتبلىـ الٌمو بو مف الذبح

 ـــــــــــــــــ

ٌا " : فً وفد عبد القٌس فقال رسول هللا  وٌقال أشج بنً عصر العصري العبد، كان سٌد قومه ووفد على النبً : أشج عبد القٌس (1)
قال فقلت ٌا رسول هللا " الحلم والحٌاء : " وروى". وما هما قال الحلم واألناة : فقلت: أشج فٌك خصلتان ٌحبهما هللا ورسوله قال

قال فقلت الحمد هللا الذي جبلنً على خلقٌن ". بل شًء جبلك هللا علٌه : " شًء من قبل نفسً أو شًء جبلنً هللا علٌه؟ قال
ابن حجر العسقالنً، )و (140/ 1)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر. اسم األشج المنذر بن عائذ: ٌرضاهما هللا ورسوله، وٌقال

(.  238 /1)اإلصابة، 
   .(2011) كتاب البر والصلة، ح، والترمذي  ،(17) ح، كتاب اإلٌمان،أخرجه مسلم (2)

(
3

 . (533/ 5)،  ، فٌض القدٌر المناوي: ، وانظر ( 129ص  )الراؼب األصفهانً ، المفردات ،  (
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ـي  :أما معنى كممة الحمـ لغة ، فقد ذكر ابف منظكر أف  ميكـه : ، كجمعو األىناةي كالعقؿ: بالكسر الًحٍم كفي  . أىٍحبلـ كحي
ذكك : أمكأكلكا األحبلـ   ،نقيضي السَّفىو:   ، كالًحٍمـ..[.32: الطكر] ﴾ َومْذا َقَوأْذاُم ُماُميْذا َوحْذ َواُم ُميْذا ِإ َو َو  : التنزيؿ العزيز

ًميـي في صفة اهلل... ،األلباب كالعقكؿ بكر، كؽ:    كالحى معناه أنو الذم ال يٍستىًخفُّوي ًعٍصياف العيصاة :  ؿممعناه الصَّ
، فيك ميٍنتىوو إليو ، كلكنو جعؿ لكؿ شيءو ًمٍقداران  كال يستًفٌزه الغضب عمييـ

كليس الحمـ : كقاؿ الراغب األصفياني  .(2)
 .(3)، لكف فسركه بذلؾ لككنو مف مسببات العقؿ في الحقيقة ىك العقؿ

 (4) بو إبراىيـ ، فركل ابف أبي حاتـىذا كقد بٌيف عمماء التفسير المعنى المراد مف كصؼ الحميـ الذم كصؼ اهلل 
ٍف اٍبًف عىبَّاس: في تفسيره ركايتيف ، األكلى  كىافى ًمٍف ًحٍمًمًو أىنَّوي كىاف ًإذىا أىذىاه الٌرجؿ " : قىاؿى - رضي اهلل عنيما   -عى

 .(5)"الٌرحيـ: ـاٍلحمي" : قىاؿى  عىف الحسىف:  كالثانية . "ىىدىاؾ المَّو: ، قىاؿى لىو ًمٍف قىٍكمو

كمف ىذا حالو ف نو ، فيؤخر كيعفك ، ، بؿ يتأنى فيو  الذم ال يتعجؿ بمكافأة غيره: " كذكر الرازم أف معنى الحميـ 
 لما جادؿ في تأخير بيذا إلى ما حدث مع إبراىيـ - رحمو اهلل -   كيشير ، (6) "يحب مف غيره ىذه الطريقة

.  ، فقد كاف ىذا نتيجة لحممو العذاب عف قـك لكط 

الذم لـ :  كقيؿ.  كيصبر عمى األذل، ، كىك الذم يصفح عف الذنكب  الكثير الحمـ: الحميـ: " قاؿ القرطبي ك
. (7) "كذلؾ ككاف إبراىيـ .  يعاقب أحدا قط إال في اهلل كلـ ينتصر ألحد إال هلل

 األذل ، كشدة التحمؿ ، كالتأني كعدـ العجمة ، كاليدكء ، لالصبر عؿ: إف صفة الحمـ فييا الكثير مف المكاـر 
كالرحمة ، كالشفقة ، كالتسامح ، كالكـر ، كالحكمة ، كبيذا يجتمع لصاحبيا مجمكعة مف األخبلؽ الحميدة كاألعماؿ 
. الفريدة كاألقكاؿ السديدة ، تجتمع كميا بفضؿ مف اهلل العظيـ لكؿ إنساف جاىد نفسو فكصؿ إلى ىذا المقاـ الكريـ 

 

: صفة األواه : المطمب الثاني 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
  .( 533/ 5)،  ، فٌض القدٌر المناوي (1)
 . (حلم):  ، مادة (305/ 3)،   لسان العرب،منظور ابن (2)
   .(129)، ص األصفهانً، المفردات (3)
حافظ : أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد أبً حاتم ابن إدرٌس بن المنذر التمٌمً الحنظلً الرازي (ـ ه327 - 240: ) ابن أبً حاتم (4)

 (المسند)و (التفسٌر)و (الجرح والتعدٌل): له تصانٌؾ، منها، وإلٌها نسبته، كان منزله فً درب حنظلة بالري. من كبارهم، للحدٌث
 ( .1/271)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (2/109)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (324/ 3)، األعالم، يالزركل): انظر

 والصحابة ، تفسٌر القرآن العظٌم مسندا عن رسول هللا (هـ327ت )لرحمن بن محمد بن إدرٌس الرازياابن أبً حاتم ، عبد  (5)
   . م2003، (3)بٌروت، ط- ، صٌدا  أسعد محمد الطٌب، المكتبة العصرٌة: ، تحقٌق(6/2058)والتابعٌن، 

( .  18/31)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (6)
( .  8/276)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (7)
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: ، كىك أف يقكؿ الذم يكثر التأكه: األكاه ىي الصفة الثانية التي كصفيا اهلل الجميؿ سيدنا إبراىيـ الخميؿ ، كمعناىا
 .(1)، كيعبر باألكاه عمف ييظير خشية اهلل تعالى التأكه: ، ككؿ كبلـ يدؿ عمى حزف يقاؿ لو أكه أكه

كأىٍكًه مف فبلف ًإذا اشتدَّ  . التحزُّف:  كممة معناىا: قأىكَّ : فقد كرد في لساف العرب أف : أما معنى كممة األكاه لغة 
 .، لتطكيؿ الصكت بالشكاية آكَّهٍ :   كبعضيـ يقكؿ .، ًإنما ىك تكجع أىٍكًه مف كذا:  ، كقكليـ عند الشكاية عميؾ فىٍقديه

،  كثير الحيزفً :  كرجؿ أىكَّاهه  .أىكَّهى ًإذا تكجع الحزيف الكئيب ، كأىخرج نىفىسو بيذا الصكت ليتفرَّج عنو بعض ما بوك
قان : كقيؿ  .(2)؛ ىذا قكؿ الزجاج ًإيقانان باإًلجابة كلزكمان لمطاعة: المتضرع يقينان أم: ، كقيؿ األىٌكاهي الميتىأىكّْهي شىفىقان كفىرى

نما كاف قمبو يتفطر حزنان مف  ، فمـ يكف كمف التعريؼ تتضح جميا شخصية إبراىيـ   حميما متسامحا فقط ، كا 
 ، كألمان عمى كؿ مف خالفو ، كلربما ظيرت عمى مبلمحو آثار الحزف فبدا كئيبان أك متكجعان ، يكثر مف خشية اهلل 

.  لتنفرج عنو بعض ىمكمو نىفىسوآه ، آه ، آه ، ييخرج : قكؿ 

اا :مرتيف في القرآف الكريـ ، األكلى في التكبة  (األكاه)كقد كردت ىذه الصفة  فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا ِإَلَّت  ﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ
ااَو ْذاِإدَوةٍلا﴿َواَودَواَو ا ِإيَقَّت هُما َقَولَومَّت ا َوبَو َّتنَوا َويُما َو َّتيُمااَودُم﴿ٌّا ِإلَّتيِإا َوبَو َّت َوااِإ ْذيُما ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾ ، كذكرت تعقيبا  [114: التكبة ] اَونْذ

 ألبيو ، فيك حزيف كئيب عمى كفر كالده ، يكثر مف الدعاء لو كاالستغفار ؛ عؿ اهلل عمى سبب استغفار إبراىيـ 
اا :يتكب عميو كيرحمو ، كالثانية في ىكد  ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا   َّت﴿ْذ ُما﴿َوجَو ءَو ْذيُما  ْذبُمشْذ َو ايُمجَو وِإ ُم َقَو ا ِإ ا َو ْذمِإا ُم طٍل ااَونْذ   َقَولَومَّت ا َواَو َو

عظـ  ىبلؾ قـك لكط إللما رأل مجيء المبلئكة ، ف نو  [75-74: ىكد ]  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوحَولِإ يٌنا َو﴿َّت هٌنااُم ِإ  ٌن﴾ ﴾74 
. كأخذ يتأكه عميو لذلؾكزاد ىمو ، حزنو 

، التكاب ، المؤمف بالحبشية ، مكقف، اؿمؤتمف اؿ: كذكر عمماء التفسير معاني كثيرة لكممة أكاه في مؤلفاتيـ ، منيا 
 ،  الذم يكثر الذكر هلل ،المتضرع،  الخاشع  ، المستكيف إلى اهلل كييئة المريض المتأكه مف مرضوالميسٌبح ، الدٌَّعاء

الرحيـ  ، الشيخ ، الفقيو ،  الذم إذا ذكر خطاياه استغفر منيا ، الكثير التأكه مف الذنكب ،الرحيـ بعباد اهلل ، الشفيؽ
. (3) ، كغيرىا مف المعاني  الذم قمبو معمؽ عند اهلل ،الراجع عف كؿ ما يكره اهلل تعالى  ، بعباد اهلل

 ـــــــــــــــــ
  ( .32ص)األصفهانً، المفردات، : انظر (1)
: ، فً كتابه(هـ311ت ) إسحق إبراهٌم بن الّسرييأب: وقول الزجاج، (أوه): مادة، (274/ 1)ابن منظور، لسان العرب، : انظر (2)

 . م 1994، (1)عبد الجلٌل عبده شلبً، دار الحدٌث، القاهرة، ط. د: ، شرح وتحقٌق(473/ 2)معانً القرآن وإعرابه، 
أبو إسحاق إبراهٌم بن محمد بن السرى بن سهل النحوي، كان فاضالً دٌناً حسن االعتقاد، وله المصنفات الحسنة، من هو :      والزجاج 

الذهبً، ): انظر. توفً سنة إحدى عشرة وثالثمائة،  واللؽةاألدبفً ( األمالً)و (اإلنسانخلق )و (االشتقاق)و (معانً القرآن)كتبه 
كحالة، معجم المإلفٌن، )و (40 /1)، األعالم، يالزركل) و (9/ 1)الداوودي، طبقات المفسرٌن، )و (11/354)، سٌر أعالم النبالء

(1/27. )  
  (411 /2)، الشوكانً، فتح القدٌر (307-4/305)، السٌوطً، الدر المنثور(276- 8/275)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن: انظر (3)
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، ينكبو ذلؾ  ؛ ألف الحزيف المتضرع إلى ربو الخاشع لو بقمبو كتقارب معنى بعض ذلؾ مف بعض: "  قاؿ الطبرم 
  ِإ َّتاا:  ، كتعتكره ىذه الخبلؿ التي كٌجو المفسركف إلييا تأكيؿ قكؿ اهلل عند مسألتو ربو كدعائو إياه في حاجاتو

 .(1) " ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾

عف عبد ىذا كقد كرد في مجمكعة مف األحاديث ما يدؿ عمى معنى كممة األكاه ، كمف ذلؾ ما ركاه الطبرم بسنده 
 .(3)(الخاشعي المتضرّْع:  األٌكاه):   قاؿ رسكؿ اهلل:  ، قاؿ (2)اهلل بف شداد

نو كاف أنو أكاه كذلؾ إ): (5)يفتقاؿ لرجؿ يقاؿ لو ذك البجاد  أف رسكؿ اهلل (4)عف عقبة بف عامر مسند أحمدكفي 
. (6)(، ككاف يرفع صكتو في الدعاء كثير الذكر هلل عز كجؿ في القرآف

الخاشع ، المتضرع ، الٌدٌعاء ، الكثير الذكر كقراءة القرآف ، الذم يرفع : فاألحاديث السابقة تبيف أف معنى األكاه 
- غالبا - صكتو بالدعاء ، كىي مجمكعة مف الصفات التي ذكرىا العمماء في تفاسيرىـ لكممة أكاه ، كيمـز بكجكدىا 

 ، كغيرىا مف عف كؿ ما يكره اهلل تعالى، راجعان    قمبو معمؽ عند اهللأف يككف صاحبيا مؤمنان ، مكقنان ، مسبحان ،
 .المعاني التي ذيكرت آنفان 

 

:   مفيوم كممة اإلنابة : المطمب الثالث 

 عند أىؿ المغة كعند أىؿ التفسير ، تؤدم إلى الكصكؿ إلى المعنى المراد مف كصؼ اهلل اإلنابة معرفة معنى كممة

 لنبيو إبراىيـ  بأنو منيب ، قاؿ  :﴾[ .75: ىكد ]   ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوحَولِإ يٌنا َو﴿َّت هٌنااُم ِإ  ٌن  

 ـــــــــــــــــ
   .(6/500)الطبري، جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن،  (1)

فهو أخو أوالد حمزة بن عبد المطلب ألمهم وابن ، وأمه سلمى بنت عمٌس. ولد فً عهد النبً : بن الهاد اللٌثًعبد هللا بن شداد  (2)
خالة أوالد جعفر، وكذا محمد بن أبً بكر وبعض ولد علً، روى عبد هللا عن أبوٌه وخاالته مٌمونة أم المإمنٌن وأم الفضل زوج 

ابن عبد  ): انظر. العباس وأسماء بنت عمٌس وعمر وعلً وابن مسعود وؼٌرهم من الصحابة، وروى عنه جماعة من كبار التابعٌن
  (.5/11)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة، )و (926/ 4 )البر ، االستٌعاب ، 

أن الحدٌث  المتقً الهندي فً كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال وذكر. (6/498)الطبري، جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن،  (3)
.  م 1989، مإسسة الرسالة، بٌروت، (2/26)، (2998)ابن جرٌر مرسال ، حرواه 

ابن عباس : روى عنه جماعة من الصحابة والتابعٌن منهم و.كثٌراً  روى عن النبً  .الجهنً الصحابً المشهور: عقبة بن عامر (4)
كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصٌح اللسان : قال أبو سعٌد بن ٌونس .وأبو أمامة وأبو إدرٌس الخوالنً وخلق من أهل مصر

كتبه عقبة بن عامر : ورأٌت مصحفه بمصر على ؼٌر تؤلٌؾ مصحؾ عثمان وفً آخره: شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن قال
 (4/99)، الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (549 /3)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (3/1073)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر." بٌده

(.  4/430)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة، )و

هللا بن مؽفل بن عبد نهم المزنً،   وهو عم عبدالعزى فؽٌره النبً  هللا بن عبد نهم المزنً ٌقال كان اسمه عبد عبد: ذو البجادتٌن (5)
حتى ، وكان محسنا له، فبلػ عمه أنه أسلم، فنزع منه كل شًء أعطاه ، هللا ٌتٌما فً حجر عمه ، كان عبد وقال ابن حبان له صحبة

هللا ذو البجادٌن   أنت عبدفؤتى أمه فقطعت له بجادا لها باثنتٌن فاتزر نصفا وارتدى نصفا، ثم أصبح فقال له النبً ، جرده من ثوبه
/ 1)ابن الجوزي، صفة الصفوة، )و (1/307)، االستٌعابابن عبد البر، ): انظر. فالتزم بابً، فالتزم بابه وكان ٌرفع صوته بالذكر

. ( 3/ 4)، اإلصابةالعسقالنً، ابن حجر )و (677
.  حسن لؽٌره : الشٌخ شعٌب األرناإوط قال ، و (17489 ) ح،(4/159)مسند اإلمام أحمد (6)
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ع  أىٍقبىؿى كتابى : ، فيك ميًنيبه  ، كأىنابى ًإليو ًإنابةن  نابى فبلفه ًإلى الٌمو تعالى: ف نو يقاؿ : أما معنى اإلنابة لغة  ، كرجى
عى : ، كأىنابى  نابى لىًزـى الطاعة: كقيؿ. ًإلى الطاعة : ؛ أم[30:الرـك]  اُم ِإ بِإ نَوا ِإ َو ْذيِإ﴾ :كفي التنزيؿ العزيز .تابى كرجى

 . (1)، غير خارجيف عف شيءو مف أىمًره راجعيف ًإلى ما أىمىرى بو

 كاإلقباؿ عميو ، كال تخرج أقكاؿ المفسريف في أكثرىا عف المعنى المغكم لمكممة ، كىك التكبة كالرجكع إلى اهلل 
:  ىكالمينيب" أف - رضي اهلل عنيما- كلزـك طاعتو كعدـ الخركج عف أمره ، فعند ابف أبي حاتـ عف ابف عباس 

ـي  . (2) "لى طاعة المَّوإً بؿ ؽال

ألف مف ظيرت فيو ىذه الشفقة العظيمة : "  بيذا الكصؼ ، فقاؿ  إبراىيـ كأما الرازم فقد ذكر سبب كصؼ اهلل 
إف مف كاف ال يرضى بكقكع :  أك يقاؿ، عمى الغير ف نو ينيب كيتكب كيرجع إلى اهلل في إزالة ذلؾ العذاب عنيـ 

كال طريؽ إلى صكف النفس عف الكقكع في عذاب اهلل ، غيره في الشدائد فأف ال يرضى بكقكع نفسو فييا كاف أكلى 
 .(3)"إال بالتكبة كاإلنابة فكجب فيمف ىذا شأنو يككف منيبا

براىيـ . أناب إذا رجع: ؛ يقاؿ كالمنيب الراجع: "كقاؿ القرطبي  .  (4)"كاف راجعان إلى اهلل تعالى في أمكره كميا كا 

ذا  قاؿ: كاف إذا قاؿ :  قاؿ ،   ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوحَولِإ يٌنا َو﴿َّت هٌنااُم ِإ  ٌن﴾: في قكلو  عف الحسف : الدر المنثكر كفي  هلل ، كا 
ذا نكل نكل هلل    .(5)عمؿ عمؿ هلل ، كا 

كالمراد الٌتكبة مف التقصير، أم محاسب .   مشتؽ مف النكب كىك النزكؿ(أم المنيب)كىك"... : (6)كقاؿ ابف عاشكر
  .(7)الرجكع إلى الشيء بعد مفارقتو كتركو: كحقيقة اإلنابة.  نفسو عمى ما يىحذر منو

 الكصكؿ إلييا ىي أمؿ كؿ مؤمف ، يرغب في الحمـ كالتأكه كاإلنابة مقامات سامية كصؿ إلييا إبراىيـ الخميؿ ؼ
 – ابف عباس  كاف يدعك بيذا الدعاء الذم أخرجو الترمذم عف أف يدركيا ، فقد ثبت أف رسكلنا كيدعك اهلل 

مىيَّ ) : يدعك يقكؿ اف النبٌي  ؾ: "قاؿ- رضي اهلل عنيما  مىيَّ ، رىبّْ أىًعنّْي كىالى تيًعٍف عى ٍر عى ٍرًني كىالى تىٍنصي كىاٍمكيٍر ، كىاٍنصي

 ـــــــــــــــــ
(.   نوب: )، مادة(14/319)، ابن المنظور، لسان العرب: انظر (1)
   .(2059/ 6)ابن أبً حاتم، تفسٌر القرآن العظٌم، : انظر (2)
   .(18/31)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (3)
   .(9/73)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (4)
   .(4/455)السٌوطً، الدر المنثور، : انظر  . البٌهقً فً شعب اإلٌِمانعزاه السٌوطً إلى هذا األثر(5)
ولً قضاءها  .(باشا)فً عهد الباي محمد الصادق محمد الطاهر بن محمد الشاذلً، نقٌب أشراؾ تونس وكبٌر علمائها: ابن عاشور (6)

شفاء القلب ) فً التفسٌر و(التحرٌر والتنوٌر): له كتب، منها.وتوفً بتونس .األشراؾفنقابة  (1277سنة )ثم الفتٌاـ،  ه1267سنة 
كحالة، معجم المإلفٌن، )و (173/ 6)الزركلً، األعالم، ): انظرـ  ه1284 توفً سنة . (األرٌبهدٌة )و، فً شرح البردة (الجرٌح

(3/373 .) 
  1997، دار سحنون للنشر والتوزٌع، تونس، (12/124)التحرٌر والتنوٌر، ، ( هـ1393ت )ابن عاشور، محمد الطاهر (7)



 33 

مىيَّ  يىسٍّْر اٍلييدىل ًلي ، ًلي كىالى تىٍمكيٍر عى مىيَّ ، كىاٍىًدًني كى ٍف بىغىى عى مىى مى ٍرًني عى ، لىؾى ذىكَّارنا ، رىبّْ اٍجعىٍمًني لىؾى شىكَّارنا ، كىاٍنصي
ا ، لىؾى رىىَّابنا   .(1) (ًإلىٍيؾى أىكَّاىنا ميًنيبنا، لىؾى ميٍخًبتنا ، لىؾى ًمٍطكىاعن

حزينان كمتفجعان عمى التفريط ، أك ىك قكؿ النادـ مف معصيتو المقصر في طاعتو ، كقيؿ أم : (  أىٌكاىان إليؾ )كمعنى
رجكع مف المعصية إلى الطاعة ، كاإلنابة مف الغفمة إلى الذكر : قيؿ التكبة كأم راجعان ، :  (منيبان )كاألكاه البٌكاء ، 

 .كىك لنا قدكة  فمنا فيو أسكة ،؛ تعميـ لنا  في دعائو  ك.(2)كالفكرة ، كاألكبة مف الغيبة إلى الحضكر كالمشاىدة 

 ـــــــــــــــــ
، وقال  (1510 ) ، وأبو داود ، كتاب الصالة ، ح هذا حدٌث حسن صحٌح : قالو، (3551)أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، ح (1)

) ، وابن ماجة ، كتاب الدعاء ، ح (1353) ، ح (5/244 ) ، صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود: إسناده صحٌح ، انظر : األلبانً 
  (  .1/227) ، وأحمد فً مسنده ،  (3830

،  (9/500)، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، (هـ1353ت )المباركفوري، أبو العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحٌم (2)
، (1)علً محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجد، دار إحٌاء التراث العربً ومإسسة التارٌخ العربً، بٌروت، ط: اعتنى بها

 .م1998
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 المبحُث النابعُ 

 َما َكاَن ِإْبَراِىيُم َيُيوِديًّا َواَل َنْصَراِنيًّا

سحؽ كيعقكب كزكريا : فالييكد يقكلكف:  أبك األنبياء ، كيتنازعو العالـ كمو إبراىيـ  إنو جدىـ كجد أنبيائيـ مكسى كا 
 عمييـ جميعا –إنو جد المسيح ، كالمسممكف يقكلكف إنو جد نبييـ كرسكليـ محمد : ، كالنصارل يقكلكف ... كيحيى 

  إبراىيـ أفضؿ الصمكات كأتـ التسميـ ، كىـ مأمكركف باتباع ممتو ، كالجميع صادؽ فيما يقكؿ ؛ فقد جعؿ اهلل 
ا ُم ِّنيَّت ِإيِإاوَو ﴿ُم﴿وَواا...ا  : أصبل لشجرة النبكة ، بؿ ىك البذرة التي نبتت منيا الشجرة ، كىـ ثمارىا ، قاؿ اهلل  ﴿َواِإنْذ

ا َوجْذزِإيا  ْذمُمحْذسِإ ِإ نَوا ا﴿َواُم سَوىا﴿َواَو  ُم﴿ َوا﴿َوكَو َو ِإ َو ا﴿َويُم سُم َو اكُم ٌّااا﴾84 ا﴿َوسُملَو ْذمَو  َوا﴿َو َويُّ بَو ﴿َو َوكَو ِإيَقَّت ا﴿َويَوحْذ َوىا﴿َواِإ سَوىا﴿َو ِإ ْذ َقَو اَو
ا َو َّتلْذ َقَو ااَولَوىا  ْذعَو  َومِإ نَوااا﴾85 اِإنَوا  صَّت  ِإحِإ نَواا ا﴿َو ُم وًم ا﴿َوكُم اًّل ا َو َقَو ئِإ ِإيْذا﴿َو ُم ِّنيَقَّت  ِإ ِإيْذااا﴾86 ﴿َو ِإسْذمَو اِإ  َوا﴿َو  ْذ َوسَو َوا﴿َويُم  ُم َو ﴿َواِإنْذ

ااُمسْذ َوقِإ يٍل﴾ كما كجعؿ اهلل إبراىيـ إماما لمناس .  [87-84: األنعاـ ] ﴿َو ِإخْذ َو  ِإ ِإيْذا﴿َو جْذ َوبَو ْذ َقَو اُميْذا﴿َواَودَويْذ َقَو اُميْذا ِإ َوىا ِإ َو طٍل
أجمعيف ؛ فالكؿ يريد أف يتشرؼ باالنتساب إلى ىذا اإلماـ الذم جمع مف المؤىبلت ما لـ يجمعو غيره ، مع أف مف 

.  عمييـ جميعا أفضؿ الصبلة كالسبلـ –األنبياء مف ىك أفضؿ منو كأكثر أتباعا ، كىك نبينا كحبيبنا محمد 

:  بتخميد ذكره ، الثاني  ربو دعاء إبراىيـ : األكؿ  ىذا كسيككف الكبلـ في ىذا المبحث ضمف ثبلثة مطالب ،
اا :أقكاؿ بعض المفسريف في قكؿ رب العالميف :  الثالث  ال معقب لحكمو ،–اهلل يحكـ   اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
. [67: آؿ عمراف ]  َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ﴾

:  بتخميد ذكره  ربو دعاء إبراىيم : المطمب األول 

 ﴿َو جْذعَو ْذاا:  كحقؽ لو الرجاء ، دعا الذم يجيب دعاء الميٍخمىصيف ، فقاؿ  ربو بدعاء ؛ فأجابو اهلل دعا إبراىيـ 
خِإ ِإينَو﴾ ا ِإ ا ْلْذ دْذقٍل كحاصمو خٌمد : " ...  بيذا الدعاء كما قاؿ اآللكسي د، كالمقصك[84: الشعراء ]  ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ

كالسنف المرضية لديو تعالى المستحسنة التي يقتدم ، كذلؾ بتكفيقو لآلثار الحسنة ، صيتي كذكرم الجميؿ في الدنيا 
كتعريؼ ... فالمساف مجاز عف الذكر بعبلقة السببية .  بيا اآلخركف كيذكركنو بسببيا بالخير كىـ صادقكف

ككأنو المقصكد بالطمب ، ر إلييا مكالكبلـ مستمـز لطمب التكفيؽ لآلثار الحسنة التي أيش،   لبلستغراؽ ( آلخًريفى )
. (1)"عمى أبمغ كجو

 في عميائو  ، كربو أجابو ؛ فالذم نراه ىك استجابة لدعائو ، كتحقيؽ لرجائو ، مف اهلل   طمب مف ربو ف براىيـ 
 .

 ـــــــــــــــــ
  .( 19/98)اآللوسً، روح المعانً،  (1)



 35 

:  ال معقب لحكمو –اهلل يحكم : المطمب الثاني 

 ، فمف ىك المستحؽ ليذا الشرؼ ؟ الييكد أـ النصارل أـ المسممكف الكؿ يكد أف يظفر بشرؼ االنتساب إلبراىيـ 
؟  

لو الخمؽ  الحؽ كؿ الحؽ ىك ما حكـ بو اهلل ذك الجبلؿ كاإلكراـ بمحكـ آياتو العظاـ ، فيك رب العالميف ، كا 
اا:  جٌؿ مف قائؿ –أجمعيف،  حيث قاؿ  ااِإنْذ ا   َّت ْذ َو ةُما﴿َو اْذِإ ْذجِإ  ُما ِإَلَّت ا ِإيَوا ُمحَو جُّ  َوا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴿َواَو ا ُم ْذزِإ َو ِإ  يَقَو ا َواْذ َوا  ْذيِإ َقَو بِإ
قَقِإلُم  َواا ا َوعْذ لَويُما﴿َو َو ْذ ُميْذااا﴾65  َوعْذدِإهِإا َو َقَو َو ا َويُميْذا ِإيِإااِإلْذيٌنا﴿َو  لَّتيُمايَوعْذ ءِإاحَو جَوجْذ ُميْذا ِإ مَو ا َويُميْذا ِإيِإااِإلْذيٌنا َقَولِإيَوا ُمحَو جُّ  َوا ِإ مَو ا َو ْذ َو اَو ا َو ْذ ُميْذااَوؤُمَلَو

لَومُم  َواا ا َوعْذ لِإمًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَواا﴾66 َلَو اكَو  َواحَو ِإ فَقًم ااُمسْذ ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ا﴿َو َويِإنْذ ا ِإ َّتاا﴾67 ااَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
ا َقِإ ِإ ْذ َو اِإ يَوا َقَولَّت ِإينَوا  َّتبَوعُم هُما﴿َواَو َو ا   َّتبِإ ُّا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا﴿َو  لَّتيُما﴿َو ِإ ُّا  ْذمُمؤْذاِإ ِإ نَو﴾   .[68-65: آؿ عمراف ]  َو﴿ْذ َوىا   َقَّت اِإ

كالمؤمنيف فيو  ، كجادلكا رسكؿ اهلل  زعـ كؿ فريؽ مف الييكد كالنصارل أف إبراىيـ كاف منيـ : "(1)قاؿ الزمخشرم
، كبيف إبراىيـ كمكسى ألؼ  ، كالنصرانية بعد نزكؿ اإلنجيؿ إف الييكدية إنما حدثت بعد نزكؿ التكراة:  فقيؿ ليـ

. (2)"؟ ، فكيؼ يككف إبراىيـ عمى ديف لـ يحدث إال بعد عيده بأزمنة متطاكلة ، كبينو كبيف عيسى ألفاف سنة

  ا َوعْذدِإهِإ﴾إذف فكيؼ يتصكر عاقؿ أف يككف إبراىيـ ييكديا أك نصرانيا ؛ ااِإنْذ ا   َّت ْذ َو ةُما﴿َو اْذِإ ْذجِإ  ُما ِإَلَّت   ﴿َواَو ا ُم ْذزِإ َو ِإ
؟ 

 ﴾ ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ببل شؾ كال جداؿ ؛ ف نو كاف قبؿ الييكدية كالنصرانية بمئات ا اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
فيؿ يمكف أف يتبع دينا كاف قبؿ زمانو ؟ . السنيف 

  لِإمًم ﴾كاف إبراىيـ  :  ﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾تأكيد عمى عدـ ييكديتو كال نصرانيتو ،  :  حَو ِإ فَقًم ااُمسْذ
 .تعريض لمييكد كالنصارل بأنيـ مشرككف ، أما ىك فحاشاه أف يككف

 ﴾ا َقِإ ِإ ْذ َو اِإ يَوا َقَولَّت ِإينَوا  َّتبَوعُم هُما﴿َواَو َو ا   َّتبِإ ُّا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا﴿َو  لَّتيُما﴿َو ِإ ُّا  ْذمُمؤْذاِإ ِإ نَو ، حكـ قاطع ا  ِإ َّتا َو﴿ْذ َوىا   َقَّت اِإ
 ألنو لـ – ال المشرككف – ألنو كاف مسمما –مف اهلل بأف أتباع دينو كعقيدتو ىـ أكلياؤه ، ىـ المسممكف 

 .يكف مف المشركيف 

 ـــــــــــــــــ
ألنه  ؛ هللا أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمً النحوي، اللؽوي، المتكلم، المعتزلً، المفسر، ٌلقب جار: الزمخشري (1)

فً النحو وؼٌر ذلك من المصنفات المفٌدة، وقد سمع الحدٌث وطاؾ  (المفصل)فً التفسٌر، و (الكشاؾ)، صاحب.جاور بمكة زماناً 
 هـ، عن 538: البالد، وكان ٌظهر مذهب االعتزال وٌصرح بذلك فً تفسٌره، وٌناظر علٌه، وكانت وفاته بخوارزم لٌلة عرفة سنة

( 1/429)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، )و (2/314)الداوودي، طبقات المفسرٌن، ): انظر. ست وسبعٌن سنة
(.  2/666)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (3/822)كحالة، معجم المإلفٌن، )و

تفسٌر الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه ، ( هـ538ت )أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر، الزمخشري (2)
. م 1995، (1)محمد عبد السالم شاهٌن، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، ط: ، رتبه وضبطه وصححه(1/364)التؤوٌل، 
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 كأحب ، كتعيد األمكر إلى نصابيا ، فمف أراد إبراىيـ كىكذا ؛ ف ف اآليات الكريمات تجمك كؿ شبية أك ادعاء 
كلكف ما كقر في القمب , االنتساب إليو فعميو بدينو كعميو بعقيدتو ، ف ف اإليماف ال يككف بالتحمي كال بالتمني 

. كصدقو العمؿ 

ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ﴾ :أقوال بعض المفنرين في قول رب العالمين : المطمب الثالث   :  اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو

، كادعكا أنو  ىذا تكذيب مف اهلل عٌز كجٌؿ دعكل الذيف جادلكا فػي إبراىيػـ كممتو مف الػييكد كالنصارل:" قاؿ الطبرم 
 ، كألمة مػحمد  ، كقضاء منو عٌز كجٌؿ ألىؿ اإلسبلـ ، كأنيـ لدينو مخالفكف ، كتبرئة ليـ منو كاف عمػى ممتيـ

 .(1)"، كعمػى منياجو كشرائعو دكف سائر أىؿ الػممؿ كاألدياف غيرىـ أنيـ ىـ أىؿ دينو

 اَو اكَو  َواا :، فأنزؿ اهلل عٌز كجؿٌ  ىك عمػى ديننا:  ، كقالت النصارل إبراىيػـ عمػى ديننا: الػييكد قالت ركم أف 
ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ﴾  ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
(2) . 

في نفس األمر  أم مف الطائفة الييكدية المخالفة لما جاء بو مكسى   اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ﴾:" كقاؿ اآللكسي 
ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ﴾ لِإمًم ﴾ ،كذلؾ  أم مف الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء بو عيسى   ﴿َوَلَو اكَو  َواحَو ِإ فَقًم ااُمسْذ أم   ﴿َو َويِإنْذ

 كىك ديف جميع األنبياء صمكات اهلل تعالى كسبلمو عمييـ، عمى ديف اإلسبلـ الذم ليس عند اهلل ديف مرضي سكاه 
لمخالفتيـ في نفس األمر لما عميو ؛ ، كفي ذلؾ إشارة إلى أف أكلئؾ الييكد كالنصارل ليسكا مف الديف في شيء 

 .(3)"النبياف بؿ األنبياء

لِإمًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾:   قكلوكقاؿ ابف عاشكر في  اكَو  َواحَو ِإ فَقًم ااُمسْذ أفاد االستدراؾ بعد نفي "   :  ﴿َو َويِإنْذ
لِإمًم ﴾  بقكلو حَو ِإ فَقًم ﴾، كلذلؾ بييّْف  الضٌد حصرا لحاؿ إبراىيـ فيما يكافؽ أصكؿ اإلسبلـ ألنيـ يعرفكف معنى :  اُمسْذ

 .(4)، فأعمميـ أٌف اإلسبلـ ىك الحنيفية الحنيفية كال يؤمنكف باإلسبلـ

ىذا مجمؿ ما قالو المفسركف في اآلية ، كيمكف اإلشارة ىنا إلى كبلـ لمفخر الرازم عند تفسيره لقكؿ اهلل جؿ في 
ا َوصَو  َو ا َو ْذ َودُم﴿ ا َقُم ْذا َقَو ْذااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾: عبله  : البقرة  ]  ﴿َو َقَو  ُم  اكُم  ُم  ااُم وًم ا َو﴿ْذ
   َقُم ْذا َقَو ْذااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَواحَو ِإ فَقًم ﴾ :، أجابيـ اهلل تعالى جكابان إلزاميان كىك قكلو أصركا عمى التقميدف نو ذكر أنيـ لما  [135
 ألف ىؤالء المختمفيف قد  ؛كتقرير ىذا الجكاب أنو إف كاف طريؽ الديف التقميد فاألكلى في ذلؾ اتباع ممة إبراىيـ، 

 ـــــــــــــــــ
  .( 3/304)جامع البٌان، ، الطبري (1)
 .( 235/ 2)، والسٌوطً، الدر المنثور، (3/305)نفسه، : انظر (2)
  .(3/195)اآللوسً، روح المعانً،  (3)
 .( 3/275)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (4)
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إف كاف المعكؿ في الديف عمى االستدالؿ  ، كاتفقكا عمى صحة ديف إبراىيـ كاألخذ بالمتفؽ أكلى مف األخذ بالمختمؼ
 .(1) الدالئؿمت، فقد قيدٌ  كالنظر

 ـــــــــــــــــ
  .( 4/89)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
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 المبحُث الثامنُ 

 َأِن اتَّتِبْع ِممَّتَة ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا

، يسأؿ الشاـ أف زيد بف عمرك بف نفيؿ خرج إلى  :رضي اهلل عنيما - (1)ابف عمرأخرج البخارم في صحيحو عف 
ال : ، فقاؿ إني لىعىمّْي أف أىًديفى دينىكـ فأخبرني: ، فقاؿ ، فمقي عالما مف الييكد فسألو عف دينيـ عف الديف كيتبعو
، كال أحمؿ مف غضب  ما أفٌر إال مف غضب اهلل:  ، قاؿ زيد حتى تأخذ بنصيبؾ مف غضب اهلل تككف عمى ديننا

 الحنيؼ كما : ، قاؿ زيد ما أعممو إال أف يككف حنيفا:  ؟ قاؿ ؟ فيؿ تدٌلني عمى غيره ، كأٌنى أستطيعو اهلل شيئا أبدا
 مثمو ،فخرج زيد فمقي عالما مف النصارل فذكر .  اهلل ، لـ يكف ييكديا كال نصرانيا كال يعبد إال ديف إبراىيـ:  ؟ قاؿ
 ما أفٌر إال مف لعنة اهلل ، كال أحمؿ مف لعنة اهلل:  ، قاؿ لف تككف عمى ديننا حتى تأخذ بنصيبؾ مف لعنة اهلل:  فقاؿ

كما :  ، قاؿ أعممو إال أف يككف حنيفا ما :  ؟ قاؿ ؟ فيؿ تدٌلني عمى غيره ، كأٌنى أستطيع كال مف غضبو شيئا أبدا
،  خرج فمما رأل زيد قكليـ في إبراىيـ .  ، كال يعبد إال اهلل إبراىيـ لـ يكف ييكديا كال نصرانيا ديف:  ؟ قاؿ الحنيؼ

 .(2)الميـ إني أىشيد أني عمى ديف إبراىيـ:  ، فقاؿ فمما برز رفع يديو

ىذا الحديث يعطي داللة مجممة ككاضحة عف معنى الحنيؼ ، فقد كٌضح عاًلما الييكد كالنصارل لزيد بف عمرك 
 ىك اإلسبلـ كديف إبراىيـ  " . ، كال يعبد إال اهلل  لـ يكف ييكديا كال نصرانيا ،إبراىيـ ديف :" امعنى الحنيؼ بقكلييـ

 جؿ –اإلقباؿ بالكمية عمى اهلل :  كىذا يعني عبادة اهلل كحده ببل شريؾ ،: ، ال ييكدية كال نصرانية ، فالحنيفية إذف 
، مصداؽ الميؿ الصحيح لئلسبلـ ، كاالعتزاؿ التاـ لعبادة األكثاف : في عبله ، كاإلعراض بالعمـك عما سكاه ، أك

لِإمًم ا﴿َواَو اكَو  َوااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾ : ذلؾ قكؿ اهلل  اكَو  َواحَو ِإ فَقًم ااُمسْذ ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ا﴿َو َويِإنْذ آؿ ]  اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
[. 67: عمراف 

 الحنيفية بالذات ؛ ألنيا ديف الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا ، الديف القيـ كالصراط المستقيـ، قاؿ كلقد اختار اهلل 
احَو ِإ فَقًم ا ِإ ْذ َوا  :اهلل  ا ِإلدِّنينِإ ا  ْذقَو ِّنيُما﴿َو َويِإنَّتااتَوا  َقَوأَو ِإيْذا﴿َوجْذ َو َو ا  دِّنينُم ا  لَّتيِإا َو ِإ َو ا َوبْذدِإي َوا ِإ َولْذ ِإ ااَولَو ْذ َو اَلَو ا  لَّتيِإا  َّت ِإ ا َو َو َوا   َقَّت اَو

لَومُم  َوا  ايَوعْذ ثَو َوا   َقَّت اِإاَلَو ا َويُم  ُم  ااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾ ﴾30 َوكْذ ةَوا﴿َوَلَو [ . 31-30:الرـك ] اُم ِإ بِإ نَوا ِإ َو ْذيِإا﴿َو  َّتقُم هُما﴿َو َو ِإ مُم  ا  صَّت َو

 ـــــــــــــــــ
أبو عبد الرحمن، ولد سنة ثالث من المبعث النبوي، أسلم مع أبٌه وهو ، عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشً العدوي: عمر ابن (1)

إن عبد هللا : " قال عنه الرسول . لم ٌشهد بدراً، واختلؾ فً شهوده أحداً، والصحٌح أن أول مشاهده الخندق. صؽٌر لم ٌبلػ الحلم
وهو آخر من توفً . لما قتل عثمان عرض علٌه نفر أن ٌباٌعوه بالخالفة فؤبى. أفتى الناس فً اإلسالم ستٌن سنة". رجل صالح 

ابن عبد )و (3/185)األصبهانً، معرفة الصحابة، ): انظر.  هـ73توفً سنة .  حدٌثا2630له فً كتب الحدٌث .بمكة من الصحابة
(.  4/108)، األعالم، يالزركل)و (235/ 3)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (3/950)البر، االستٌعاب، 

.  (3827)أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ح (2)
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أقكاؿ العمماء في : معنى الحنيؼ لغة ، الثاني : األكؿ : ىذا كسيككف الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف 
. المعنى الشرعي لكممة حنيؼ 

 :معنى الحنيف لغة : المطمب األول 

نىؼي في القىدىمىيفً  نىؼي  ، ميؿ في صٍدر القىدىـ: كقيؿ ، إٍقباؿي كؿ كاحدة منيما عمى األيخرل ب ٍبياميا: الحى :  أيضا كالحى
ًنيؼي  .االٍعًكجاجي في الرٍّْجؿ نَّؼي عف األىٍدياًف أم:  كالحى ـي الذم يىتىحى الحنيؼ في الجاىمية مف  ك، يىًميؿي إلى الحؽٌ :  الميٍسًم

ج البيت كيغتسؿ مف الجنابة كيٍختىتفي  ًنيؼ ًلعيدكًلو عف : ، كقيؿ لو ، فمما جاء اإلسبلـ كاف الحنيؼي المسمـ كاف يىحي حى
. (1)الشرؾ

ألف الناس في  ىذا المفظ عمى إبراىيـ أيطمؽ   ، ك، أك الميؿ إلى شيء معيف االعكجاجفالحنؼ في المغة ىك 
كيبدك أف الكممة . ، كاعكٌج عما ىـ فيو ، كماؿ عف طريقيـ  فخالفيـ  ، طريقة كاحدة ىي الكفرلكانكا عؿزمانو 

عمى كؿ مف داف بديف إبراىيـ ، ك ... اختتف كحج البيتتطكرت في معناىا فأصبحت تطمؽ في الجاىمية عمى مف 
 كبعد –، ثـ أصبحت الكممة في النياية مائؿ عف الييكدية كالنصرانية ، مائؿ عف الشرؾ كعبادة األصناـ  ؛ ألنو 

  .اإلسبلـ عمى الديف الحنيؼ كما كأطمؽ .  الصحيح المىٍيؿ إلى اإلسبلـ كالثابت عميوتطمؽ عمى- نزكؿ القرآف 

:  أقوال العمماء في المعنى الشرعي لكممة حنيف : المطمب الثاني 

كجاء ،  كممتو ـ إبراىيػ ذكر دبصد، جاء بعضيا (2)كردت كممة حنيؼ كمشتقاتيا في القرآف الكريـ اثنتي عشرة مرة
 ؛ كىذا إف دؿ عمى شيء ف نما يدؿ عمى االرتباط الكثيؽ بيف النبييف بعضيا بصدد ذكر ديف رسكلنا كنبينا محمد 

قاؿ اهلل تعالى .  ىك اإلسبلـ ديف كاحد – ديف اهلل –الدينيف ؛ ألف الديف :  كال يقاؿ – عمييـ صمكات ربنا كسبلمو –
اا: في محكـ آياتو  اوِإينُم ةَوا﴿َويُمؤْذ ُم  ا  زَّتكَو ةَوا﴿َو َو ِإ َو بُمدُم﴿ ا  لَّتيَوااُم ْذلِإصِإ نَوا َويُما  دِّنينَواحُم َوفَقَو ءَوا﴿َويُمقِإ مُم  ا  صَّت َو ا ِإ َوعْذ  ﴿َواَو ا ُماِإ ُم﴿ ا ِإَلَّت

[ . 5: البينة ]   ْذقَو ِّنمَو ِإ﴾

: كلقد أكضح عمماء الشرع في مصنفاتيـ المعنى المراد بكممة الحنيؼ ، كما يتعمؽ بيا ، كمف ذلؾ 

نما قيؿ لممعكج الرجؿ ؛ فمف سمؾ طريؽ االستقامة فيك عمى الحنيفية ، لحنيؼ المستقيـ ا: "قكؿ الجصاص  كا 
 . (3)"كلمديغ سميما، كما قيؿ لمميمكة مفازة ، أحنؼ تفاؤال 

 ـــــــــــــــــ
   .(حنؾ): ، مادة(363-3/362)ابن منظور، لسان العرب، : انظر (1)
.  م 1981، (1)دار الفكر، بٌروت، ط، (220 ص)عبد الباقً، محمد فإاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن، : انظر (2)
  (  .2/354)الجصاص، أحكام القرآن،  (3)
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. (1) "، مستقػيػمان عمػى مػحجة اليدل التػي أمر بمزكمو  متبعان أمر اهلل كطاعتو:حنيفا : "كقاؿ الطبرم 

، كال ميعىرّْجان عمى شيء فيو  ، كال زائغان عف الشرع كاف حنيفان ال مائبلن عف الحؽ إبراىيـ كأما القشيرم فيرل أف 
لدىه نصيب لمنفس الىو كنىٍفسىو ككى مَّـ مى  .(2)إلى حكـ اهلل كانتظار أمره- ، كما كاف لو بو جممةن  ، فقد سى

 ، أك الذم يحج ، أك المخمص : منيا  الحنيؼ بأكصاؼ كاف قد كصؼم المفسركذكر ابف الجكزم في زاد المسير أف
. (3)الذم يكحد كيحج كيضحي كيختتف كيستقبؿ الكعبة

كىكذا ، كبعد إيراد أقكاؿ بعض المفسريف في معنى الكممة ، ف نو يتبيف أف الحنؼ في الشرع يطمؽ عمى معافو عدة 
، ...االختتاف كالحج كاستقباؿ القبمة : االستقامة كعدـ الميؿ ، االتباع ، اإلسبلـ أك بعض شرائعو مثؿ : ، منيا 

. كىذا بمجممو ال يخرج عما قالو أىؿ المغة في معنى الكممة  

، عف   عف عمي بف أبي طالب يكثر مف ذكر حنيفيتو ، حتى إنو ليذكرىا في كؿ صبلة ، ؼكلقد كاف رسكؿ اهلل 
ا أىنىا ًمٍف  ): ؛ أنو كاف إذا قاـ إلى الصبلة قاؿ رسكؿ اهلل  مى ًنيفنا كى ٍيتي كىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى حى كىجَّ
اًتي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى ، اٍلميٍشًرًكيفى  مىمى ٍحيىامى كى مى نيسيًكي كى ًتي كى بلى ًبذىًلؾى أيًمٍرتي كىأىنىا ًمٍف ، الى شىًريؾى لىوي ، ًإفَّ صى كى
 .(4).(..اٍلميٍسًمًميفى 

 أف أباه كاف يأخذ مف نصراني (5)عف زياد بف حديريعممكف تماما أف الحنيفية ىي اإلسبلـ ، ؼ ككاف الصحابة
عاممؾ يأخذ مني العشر في  يا أمير المؤمنيف إف: ، فقاؿ (6) ، فأتى عمر بف الخطاب العشر في كؿ سنة مرتيف

، فقاؿ  أنا الشيخ النصراني:  ، ثـ أتاه فقاؿ ، إنما لو في كؿ سنة مرة ليس ذلؾ لو: ، فقاؿ عمر كؿ سنة مرتيف
. (7)"قد كتبت لؾ في حاجتؾ، كأنا الشيخ الحنيؼ : عمر

 ـــــــــــــــــ
    .(3/305)الطبري، جامع البٌان،  (1)
   .(1/152)القشٌري، تفسٌر لطائؾ اإلشارات،  (2)
   .(4/109)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : وانظر. (1/116)ابن الجوزي، زاد المسٌر، : انظر (3)
   .(771)صحٌح مسلم، كتاب صالة المسافرٌن وقصرها، ح (4)
روى عن عمر وعلً وابن مسعود والعالء بن الحضرمً رضً هللا .األسدي أبو المؽٌرة وٌقال أبو عبد الرحمن: زٌاد بن حدٌر (5)

ابن حجر )و (1/329)الذهبً، الكاشؾ، ): انظر. ثقة عابد: قال الذهبً.  بن مهاجر والشعبً وؼٌرهمإبراهٌموعنه  .عنهم
  (. 3/312)، تهذٌب التهذٌبالعسقالنً، 

(
6

وأول من لقب بؤمٌر  ه.بالفاروق، وكناه بؤبً حفص ثانً الخلفاء الراشدٌن، لقبه النبً  (ـ ه23 - ـ ق ه40): عمر بن الخطاب  (
 .بعهد منه (هـ13سنة )وبوٌع بالخالفة ٌوم وفاة أبً بكر. بخمس سنٌن، وشهد الوقائع أسلم قبل الهجرة، المإمنٌن، صاحب الفتوحات

ابن عبد البر، ):  انظر.ؼٌلة، بخنجر فً خاصرته وهو فً صالة الصبح (ؼالم المؽٌرة بن شعبة)قتله أبو لإلإة فٌروز الفارسًو
الذهبً، سٌر أعالم )و (3/641)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (268/ 1)ابن الجوزي، صفة الصفوة، )و (3/1144)االستٌعاب، 

.  (2/509)، النبالء

: انظر  ". (9/211) باب ال ٌإخذ منهم ذلك فً السنة- ، كتاب الجزٌة  رواه البٌهقً فً السنن الكبرى: " الشٌخ صفوة السقا قال (7)
: بكري حٌانً ، صححه ووضع فهارسه ومفتاحه : ، ضبطه وفسر ؼرٌبه   (4/514 ) ، (11520)، ح كنز العمالالمتقً الهندي ، 

.  م 1989صفوة السقا ، مإسسة الرسالة ، بٌروت ، 
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 الباب الثاني

 واإلشارات التربوية في ىذه المرحمة   في أرض العراق إبراىيم 

:    وفيو خمنة فصول 

    ه آزراأب دعوة إبراىيم  : الفصل األول

    قومو دعوة إبراىيم  : الفصل الثاني

    دعوة الممك الظالم : الفصل الثالث

 .      نحن أحق بالشك من إبراىيم:الفصل الرابع 

  من النيرانتوونجا  تحطيم األصنام و محاكمة إبراىيم :خامس الفصل ال
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 الفصل األول

 ه آزراأب دعوة إبراىيم 

 :مباحثخمنة وفيو 

أنموب الدعوة :  األولالمبحث 

عمى أبيو  إنكار إبراىيم :   الثانيالمبحث

ألبيو  انتغفار إبراىيم  :  الثالثالمبحث

ن أبيو براءة مال  إعبلن إبراىيم  :  الرابعالمبحث

يوم القيامة  لقاء يجمع بين األب وابنو  :  الخامسالمبحث
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 الفصُل األولُ 

 ُه آزرَ اأب دعوُة إبراىيَم 

، كأبطؿ  الشر نبيان كرسكالن ، رفع لكاء اإلسبلـ ، كمحؽ اهلل عمى يديو األصناـ ، كأزاؿ بو  إبراىيـ لما بعث اهلل 
، ككانت دعكتو إياه بالرفؽ كالميف  ح كاإلرشادالنصالناس بالدعكة كألنو أحؽ  ؛ أبيو ، كبدأ في دعكة الناس بالضبلؿ

 باالستغفار لو ، لكف كؿ ىذه األساليب لـ تيجًد نفعا كالبر ، فأغمظ لو األب القكؿى كىدده بالرجـ ، فكعده إبراىيـ 
.     إال أف تبرأ منو مع ىذا األب المعاند ، فما كاف مف إبراىيـ 

ف ننا -  كىك المصدر األكؿ كاألساس كاألصيؿ ألخذ المعمكمات عف تاريخ األنبياء –كلدل الرجكع إلى القرآف الكريـ 
:  أباه آزر ، كىي نجد فيو عدة آيات تيٍذكىر فييا دعكة إبراىيـ 

﴾ :في سكرة األنعاـ  .1 ااُمبِإ نٍل اٍل ا ِإ ا َو َو ا﴿َو َو ْذاَو َو األنعاـ ]  ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا َو َو َوا َو َو َّت ِإ ُما َو ْذ َقَو اًم ا َو ِإ َو ًما ِإ ِّن ا َو َو اَو
 :74. ] 

ااَو ْذاِإدَوةٍلا﴿َواَودَواَو ا ِإيَقَّت هُما َقَولَومَّت ا َوبَو َّتنَوا َويُما َو َّتيُمااَودُم﴿ٌّا ِإلَّتيِإا َوبَو َّت َواا  :في سكرة التكبة .2 ااَونْذ فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا ِإَلَّت  ﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ
  .[114: التكبة ] اِإ ْذيُما ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾

دِّنيقَقًم ا َوبِإ َقاًّل ا : في سكرة مريـ  .3 ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ ا ِإ ا  ْذيِإ َقَو بِإ ا ِإيَواا ﴾41 ﴿َو  ْذكُم ْذ ...ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإايَقَو ا َو َو ِإ
ا َوكُم  َوا ِإدُماَو ءِإا َو ِّن اشَوقِإ َقاًّل ﴾ ا  لَّتيِإا﴿َو َووْذاُم ا َو ِّن ااَوسَوىا َوَلَّت اوُم﴿ ِإ  [.48-41:مريـ ] ﴿َو َواْذ َوزِإ ُميُميْذا﴿َواَو ا َودْذاُم  َوااِإنْذ

ا َوبَقْذ ُما﴿َوكُم َقَّت ا ِإيِإااَو  ِإمِإ نَوا  : كفي سكرة األنبياء .4  ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإااَو ااَو ِإهِإاا ﴾51 ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُمااِإنْذ

 .[70-51: األنبياء ]  ﴿َو َو َو وُم﴿ ا ِإيِإاكَو ْذدًم ا َوجَوعَولْذ َقَو اُميُما  ْذَوخْذسَو ِإينَو﴾...    َّتمَو ثِإ  ُما  َّت ِإ ا َو ْذ ُميْذا َو َو ااَو كِإفُم  َو﴾

بُمدُماا70 ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإااَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا  ﴾69 ﴿َو  َقْذ ُمااَولَو ْذ ِإيْذا َوبَقَوأَوا ِإ ْذ َو اِإ يَوا  : قاؿ كفي سكرة الشعراء .5 ﴾ا َقَو  ُم  ا َوعْذ

ا ِإَو ِإ ا ِإ َّتيُماكَو  َوااِإنَوا   َّت  ِّن نَوا 85 اا...﴾71 َو ْذ َقَو اًم ا َو َوظَو ُّا َو َو ااَو كِإفِإ نَوا  ا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَوايُمبْذعَوثُم  َواا86﴾ا﴿َو  ْذفِإ ْذ ﴾ا﴿َوَلَو
ا َو ُم  َوا 87  ايَو ْذفَو ُمااَو اٌنا﴿َوَلَو اسَولِإ يٍلا 88﴾ايَو ْذمَواَلَو ا َو َوىا  لَّتيَوا ِإقَقَولْذ ٍل ااَونْذ  [.89-69:الشعراء ]  ﴾89﴾ا ِإَلَّت

اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ يَوا  :كفي سكرة الصافات  .6 اسَولِإ يٍلا  ﴾83 ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ ﴾ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإاا84 ِإ ْذاجَو ءَوا َو َّتيُما ِإقَقَولْذ ٍل
﴾ا...﴾ا85اَو  َو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا  ا ِإ َوىا َو ِّن اسَو َو ْذدِإينِإ  [.99- 83: الصافات   ]  ﴿َو َقَو اَوا ِإ ِّن ا َو اِإ ٌن

ا  َّت ِإيا َو َو َو ِإ ا َقَو ِإ َّتيُماا ﴾26 ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإا ِإ َّت ِإ ا َو َو ءٌنااِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا : كفي سكرة الزخرؼ .7  ِإَلَّت

﴾ ا [ .27- 26: الزخرؼ  ] سَو َو ْذدِإينِإ
ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴿َو  َّت ِإينَوااَوعَويُما ِإ ْذا َقَو  ُم  ا ِإقَو ْذاِإ ِإيْذا ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذاا :كفي سكرة  الممتحنة  .8   َودْذاكَو  َو ْذ

اا ا  لَّتيِإاكَوفَو ْذ َقَو ا ِإيُميْذا﴿َو َودَو ا َو ْذ َو َقَو ا﴿َو َو ْذ َويُميُما  ْذعَودَو ﴿َوةُما﴿َو  ْذبَو ْذ َو ءُما َو َودًم احَو َّتىا ُمؤْذاِإ ُم  ا ِإ  لَّتيِإا﴿َوحْذدَوهُما ِإَلَّت اوُم﴿ ِإ ﴿َواِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ
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ا  ْذمَوصِإ  ُم﴾ ا َو َوبْذ َقَو ا﴿َو ِإ َو ْذ َو ا َو َوكَّتلْذ َقَو ا﴿َو ِإ َو ْذ َو ءٍلا َو َّت َقَو ااَولَو ْذ َو اشَو ْذ ااِإنَوا  لَّتيِإااِإنْذ ا َو َو لِإ ُم ا﴿َواَو ا َواْذ   َو ْذاَوا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا َوَوسْذ َو ْذفِإ َو َّتا َو َو
 . [4: الممتحنة   ]

ـٌ أحيانا  كعند النظر في مجمكعة اآليات الكريمات ، نجد أف ىذه اآليات ال تخص دعكة األب فحسب ، بؿ تضي
دعكة القـك ، كبناءن عميو فسيتـ عرض ما يختص بدعكتو أباه في ىذا الفصؿ ، كسيؤخر عرض الباقي إلى الفصكؿ 

.  ، كؿ آية حسب مكضعيا المناسب ليا  ب ذف اهلل –البلحقة 

:     سيتـ تفصيؿ الكبلـ في ىذا الفصؿ عبر المباحث الخمسة اآلتية ك

أسمكب الدعكة      :      األكؿ
عمى أبيو       إنكار إبراىيـ :       الثاني
 ألبيو      استغفار إبراىيـ :      الثالث
      أبيو براءة مف اؿإعبلف إبراىيـ  :      الرابع

 يـك القيامة لقاء يجمع بيف األب كابنو  :      الخامس
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 المبحُث األولُ 

 ُأْنموُب الدَّتْعوةِ 

لى دينو مف أجٌؿ األعماؿ كأشرفيا عند اهلل الدعكة إلى اهلل تعالى  اا:  ، قاؿ سبحانو  كا  ااِإمَّتنْذ ا َوحْذسَونُما َو ْذَلًم  ﴿َواَونْذ
ىـ الصفكة األخيار كالعامميف -  عمييـ السبلـ –؛ لذلؾ كاف األنبياء كالمرسمكف  [33: فصمت ] وَواَو ا ِإ َوىا  لَّتيِإ﴾

األبرار ؛ فيـ الذيف بمغكا رساالت ربيـ لمناس ، أمركىـ بالمعركؼ ، كنيكىـ عف المنكر ، عمى منيج اهلل ككفؽ 
.  أكامره كنكاىيو 

 الناس متفاكتيف مختمفيف في أشكاليـ كألكانيـ ، كفي ألسنتيـ كلغاتيـ ، بؿ كفي عقكليـ كقمكبيـ ىذا كقد خمؽ اهلل 
، كنتيجة لبلختبلؼ في العقكؿ كالقمكب اختمفت األساليب التي فييا صبلحيـ ، فمنيـ مف يصمحو الترغيب ، كمنيـ 

كمف ىنا كاف ... مف ال ينفع معو إال الترىيب ، كمنيـ مف يجد في الكعد بيغيتو ، كمنيـ مف ال يستقيـ إال بالكعيد ، 
ال بدَّ لكؿ داعية مف معرفة أساليب الدعكة ؛ حتى تيكمؿ مساعيو بالنجاح ، كييكفؽ لما فيو الخير كالصبلح ، ال بدَّ 
مف  تحديد الداء لمعرفة الدكاء ، كالبدء ب زالة الشبيات ، كعدـ الغفمة عف الترغيب، كال نسياف الترىيب ، كالعمؿ 

.  عمى التربية كالتعميـ مف خبلؿ الدعكة ، كما إلى ذلؾ مف أساليب

 كأفعالو حاؿ دعكتو أباه يمكف أف نتعمـ الكثير مف أساليب الدعكة ، كأبرز المشاىد التي كبالتأمؿ في أقكاؿ إبراىيـ 
دِّنيقَقًم ا َوبِإ َقاًّل ا  :تكضح ذلؾ ىي في قكلو جؿ مف قائؿ  ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ ا ِإ ا  ْذيِإ َقَو بِإ  ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإاا ﴾41 ﴿َو  ْذكُم ْذ

اشَو ْذئَقًم ا  ايُم ْذ ِإ ااَو ْذ َو ايُمبْذصِإ ُما﴿َوَلَو ايَوسْذمَو ُما﴿َوَلَو بُمدُمااَو اَلَو ا ِإيَوا َوعْذ ا َقَو  َّتبِإعْذ ِإ اا42يَقَو ا َو َو ِإ ا ِإ ِّن ا َودْذاجَو ءَو ِإ ااِإنَوا  ْذعِإلْذيِإااَو ا َويْذايَقَوأْذ ِإ َو ﴾ايَقَو ا َو َو ِإ
ا ِإ َو وًم اسَو ِإيَقاًّل ا  ااَوصِإ َقاًّل ا 43 َواْذدِإاَو بُمدِإا  شَّت ْذ َو  َوا ِإ َّتا  شَّت ْذ َو  َواكَو  َوا ِإل َّتحْذمَونِإ ا َوعْذ اَلَو اا44﴾ايَقَو ا َو َو ِإ ا َو ْذ ا ِإ ِّن ا َوخَو اُم ﴾ايَقَو ا َو َو ِإ

ا﴿َو ِإ َقاًّل ا  ا َو َويُم  َوا ِإلشَّت ْذ َو  ِإ ااِإنَوا   َّتحْذمَونِإ ااَو َو بٌن اا45يَومَوسَّت َو ا َويْذا َو ْذ َويِإا َوَو ْذجُممَو َّت َو ا َو ِإ َو ِإ ايَقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يُما َوئِإنْذ ااَونْذ ا َو ْذ َو ﴾ا َقَو اَوا َو َو  ِإ ٌن
جُم ْذ ِإ ااَولِإ َقاًّل ا  ا َو ِّن ا ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ احَوفِإ َقاًّل ا 46﴿َو اْذ اسَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو مٌنااَولَو ْذ َو اا47﴾ا َقَو اَواسَو َو اوُم﴿ ِإ ﴾ا﴿َو َواْذ َوزِإ ُميُميْذا﴿َواَو ا َودْذاُم  َوااِإنْذ

ا َوكُم  َوا ِإدُماَو ءِإا َو ِّن اشَوقِإ َقاًّل ﴾ [.  48-41: مريـ ]   لَّتيِإا﴿َو َووْذاُم ا َو ِّن ااَوسَوىا َوَلَّت

استنباطات بعض المفسريف : ىذا ، كسيتـ استخبلص اإلشارات التربكية مف ىذه اآليات ضمف مطمبيف ، األكؿ 
. آراء التربكييف فيما استنبطو المفسركف :  ، كالثاني اآلياتمفلئلشارات التربكية 

 

 

: انتنباطات بعض المفنرين لئلشارات التربوية في اآليات : المطمب األول 
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كلـ تنجع فيو كٍثرىةي  ، ، كلـ ينفعو جميؿ كعظو لـ يغاًدر الخميؿ شيئان مف الشفقة عمى أبيو: " قاؿ القشيرم في تفسيره 
ـي بجميؿ العيٍقبىى.. . ، نيٍصحو : فقاؿ   ،فأجابو الخميؿ بمقتضى سككف البصيرة... العقكبة  ، فقابمىو بتكعُّدً  منَّاه إبراىي

ا َو ِّن ﴾ اسَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو مٌنااَولَو ْذ َو . (1) "، إذا كانت لديو بعدي بقيةه مف الرجاء في شأنو  كىذا قبؿ أف ييأسى مف إيمانوا، سَو َو

فالشفقة كجميؿ الكعظ ، كعدـ اليأس ، كمقابمة اإلساءة باإلحساف ، ىي مف أىـ أسس العممية التربكية ، كمف 
.  أخبلقيات المربي الناجح 

:  الزمخشرم كمف المعاني الجميمة التي ذكرىا 

دِّنيقَقًم ا َوبِإ َقاًّل ﴾ : بدء اآليات بالمدح كالثناء عمى إبراىيـ بقكلو *  كاف جامعان "  أنو : كتعني    ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ
 فالمخاًطب صٌديؽ ، كىي صيغة مبالغة مف .(2) "لخصائص الصديقيف كاألنبياء حيف خاطب أباه تمؾ المخاطبات

نما كاف صٌديقا كثير الصدؽ ، ككاف نبيا ييبٌمغ رسالة  الصدؽ ، فمـ يكف كٌذابا في دعكتو كال في غيرىا مف قبؿ ، كا 
.  ربو ، كيينٌفذ أمره 

انظر حيف أراد أف ينصح أباه كيعظو فيما كاف متكٌرطان : "  فقاؿ صديقان نبيان  بٌيف الزمخشرم أثر ككف إبراىيـ * 
، كمف الغباكة التي  فيو مف الخطأ العظيـ كاالرتكاب الشنيع الذم عصا فيو أمر العقؿ كانسمخ عف قضية التمييز

، مع استعماؿ المجاممة كالمطؼ  ، كساقو أرشؽ مساؽ كيؼ رٌتب الكبلـ معو في أحسف اتساؽ:  ليس بعدىا غباكة
.  (3)"كالرفؽ كالميف كاألدب الجميؿ كالخمؽ الحسف 

 كأف  بولـ يصرح بأف العقاب الحؽه ؼ  ؛حسف أدب خٌكؼ أباه مف عاقبة ما ىك فيو بإبراىيـ كذكر كيؼ أف * 
ااَو َو بٌن﴾: ، كلكنو قاؿ العذاب الصؽه بو ايَومَوسَّت َو ا َو ْذ لـ ينس ك . فذكر الخكؼ كالمىٌس كنكَّر العذاب،    َوخَو اُم

صٌدر كؿ نصيحة مف النصائح األربع الزمخشرم اإلشارة التربكية الميمة في طريقة خطاب االبف ألبيو ، ككيؼ 
﴾: بقكلو ،  ، فناداه باسمو بفظاظة الكفر كغمظة العناد، ثـ كيؼ قابؿ األب ابنو  تكسبلن إليو كاستعطافان   يَقَو ا َو َو ِإ

﴾كلـ يقابؿ  .  (4)(بنيٌ  يا)بػ   يَقَو ا َو َو ِإ

 ـــــــــــــــــ
  .( 2/243)،  ، لطائؾ اإلشارات القشٌري (1)
( .  3/17)،  ، الكشاؾ الزمخشري (2)
( .  3/17)نفسه ، ( 3)
 . (3/19 )نفسه ،( 4)
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مٌنااَولَو ْذ ﴾ :كلما ىدد األب ابنو بالرجـ قاؿ االبف *  .  كىذا دليؿ عمى جكاز متاركة المنصكح لو كالحاؿ ىذه ،  سَو َو
.  (1)كيجكز أف يككف قد دعا لو بالسبلمة استمالة لو

ا َوكُم  َوا ِإدُماَو ءِإا َو ِّن اشَوقِإ َقاًّل ﴾: عٌرض بشقاكتيـ بدعاء آليتيـ في قكلوثـ ذكر كيؼ  مع التكاضع هلل بكممة ،   اَوسَوىا َوَلَّت
 .(2)كما فيو مف ىضـ النفس، ا اَوسَوى﴾

 أباه ، كنبو إلى ما فيو مف أمكر تربكية تظير في كيفية ترتيبو كبلمو ، كلقد تنبو الرازم إلى أسمكب دعكة إبراىيـ 
ثـ نٌبو ، النظر كاالستدالؿ ب أكالن عمى ما يدؿ عمى المنع مف عبادة األكثاف  ؛ فنٌبوفي غاية الحسففكاف الترتيب 

، ثـ ختـ الكبلـ بالكعيد الزاجر عف اإلقداـ عمى ما ال ينبغي ، عمى أف طاعة الشيطاف غير جائزة في العقكؿ ثانيا 
﴾ف ف قكلو في مقدمة كؿ كبلـ ، أكرد ىذا الكبلـ الحسف مقركنان بالمطؼ كالرفؽ  ثـ إنو  دليؿ عمى شدة   يَقَو ا َو َو ِإ

ٍتـ الكبلـ بقكلو  ﴾الحب ، كخى  ؛ كعمؿ الرازم الحكمة مف أقكاؿ  يدؿ عمى شدة تعمؽ قمبو بمصالحو  ِإ ِّن ا َوخَو اُم
ا ِإحْذسَو  َقًم ﴾: عمى ما قاؿ تعالى، حؽ األبكة : األكؿ :  كما ظير فييا مف أدب رفيع بأمريف إبراىيـ    ﴿َو ِإ  ْذ َو  ِإدَويْذنِإ

. ضاؼ إليو رعاية األدب كالرفؽ كاف ذلؾ نكران عمى نكرأ، ف ذا  مف أعظـ أنكاع اإلحسافىدايتو ك، [ 23: اإلسراء]
ال كاف سببا  ال بدَّ أف يككف رفيقان لطيفان الداعيةأف : الثانيك في إعراض ، ال يستعمؿ العنؼ في أسمكبو ؛ كا 

. (3)... فيككف ذلؾ في الحقيقة سعيان في اإلغكاء؛ المستمع

: فقد استنبط عدة دركس تربكية مف اآليات ، منيا : أما اآللكسي 

ف كاف في أقصاه  لـ يىًسـٍ  أف إبراىيـ*  ف كاف كذلؾ ، أباه بالجيؿ المفًرط كا  استمالو ، بؿ كال نفسو بالعمـ الفائؽ كا 
ا ِإ َو وًم اسَو ِإياًّلا:  برفؽ حيث قاؿ   .(4)﴾   َقَو  َّتبِإعْذ ِإ ا َواْذدِإاَو

﴾: كلو ؽكفي *  ااِإنَوا   َّتحْذمَونِإ  .الرحمانية ال تنافي العذاب، كأف صفة  داللة عمى أنو ليس عمى كجو االنتقاـ  اَو َو بٌن
.  (5) في مراعاة األدب كالمجاممة عدـ الجـز بالمحكؽمكيكؼ: قاؿ 

﴾ :كفي قكلو *  مٌنااَولَو ْذ َو ف ف ترؾ ؛ لسيئة بالحسنة ؿمقابمة   ، أم ال أصيبؾ بمكركه بعد كال أشافيؾ بما يؤذيؾ  سَو َو
. (6)اإلساءة لممسيء إحساف

 ـــــــــــــــــ
. ( 3/20)الزمخشري، الكشاؾ،  (1)
( .  3/21)نفسه،  (2)
 (. 228  –227/ 21)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (3)
(.  97/ 16)اآللوسً، تفسٌر روح المعانً،  (4)
  ( .16/98)نفسه، ( 5)
  ( .16/99) نفسه، (6)
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شاراتو تربكيةن أخرل مف اآليات ، كمف ذلؾ   : أما ابف عاشكر فقد ذكر أمكران كا 

قصدان إلحضار سمعو كذىنو لتمقي ما ؛  مع أف الحضرة مغنية عف النداء بنداء أبيوخطابو  ح إبراىيـ اافتت* 
. (1)سيمقيو إليو

 . (2)إعادة ندائو بكصؼ األبٌكة تأكيد إلحضار الذىف كإلمحاض النصيحة المستفاد مف النداء األكؿكفي * 

ا﴿َو ِإ َقاًّل : كفي قكلو *  ا َو َويُم  َوا ِإلشَّت ْذ َو  ِإ ااِإنَوا   َّتحْذمَونِإ ااَو َو بٌن ايَومَوسَّت َو ا َو ْذ ا ِإ ِّن ا َوخَو اُم الجبللة لفظ عف  عبر ا﴾ا يَقَو ا َو َو ِإ
ـى إنما يككف لفظاعة ؛ بكصؼ الرحمف   إلى حد أف  ، جـراؿلئلشارة إلى أف حمكؿ العذاب ممف شىأفي يقي أف يىٍرحى

كالتعبير بالخكؼ الداؿ عمى الظف دكف القطع إٍبقاءه لمرجاء في نفس أبيو  . يىٍحًرمىو مف رحمتو مىف شىأنيو سعةي الرحمةً 
. (3)لينظر في التخٌمص مف ذلؾ العذاب باإلقبلع عف عبادة األكثاف

ا َو ِّن ﴾: كأظير حرصو عمى ىداه فقاؿ *  فيٌ  ك  ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ احَوفِإ َقاًّل ﴾:  ثـ أتبعيا  سَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو الشديد الًبر : الحى
 .(5)تعميؿ لما يتضمنو الكعد باالستغفار مف رجاء المغفرة ؛ ففييا (4)كاإللطاؼ

: ويمكن تمخيص اإلشارات التربوية المنتخمصة ضمن ثبلثة بنود 

مف جميؿ الكعظ ، مع اليدكء في الكبلـ ، كضبط النفس ، : استعماؿ أساليب ككسائؿ متعددة في الدعكة : األكؿ 
ظيار المحبة كالحرص عمى اليداية ، كمعرفة بالقمكب أدت إلى  ظيار الرجاء مرة ، كالتحذير كالتخكيؼ أخرل ، كا  كا 

... .  االستمالة كاالستعطاؼ كاالستغفار ، كمقابمة السيئة بالحسنة

سبلمة القمب كامتبلؤه باإلخبلص كاالعتزاز باالنتماء هلل تعالى ، كالتكاضع كىضـ النفس ،  كغيرىا مف : الثاني 
. الصفات 

االتصاؼ بمكاـر األخبلؽ ، كاآلداب الجميمة ، كالمعاممة الحسنة ، كالبر، كالشفقة ، كالرفؽ ، كالميف ، : الثالث 
. كالرقة ، كالمطؼ في التعامؿ ، كالرحمة ، كالحمـ ، كاإلحساف ، كاإلكراـ

 

 ـــــــــــــــــ
  (. 113/ 16)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، : انظر (1)
( . 115/ 16)نفسه، : انظر( 2)
(.   118- 117/ 16)نفسه،  (3)
ًُّ فً اللؽة (4) ْحَتِفً بك: الَحِف ٌَ ٌُْلِطفك و َك و َبرُّ ٌَ (.   حفا: )، مادة(3/250)ابن منظور، لسان العرب، : انظر. هو اللطٌؾ بك 
( .  121/ 16)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، : انظر (5)
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:   آراء التربويين فيما انتنبطو المفنرون :المطمب الثاني 

بعد ىذا العرض لما استنبطو عمماء التفسير مف أمكر تربكية مف المشيد ، ف ف المجاؿ ىنا أصبح مناسبا لربط ما 
ذيكر بما تكصؿ إليو عمماء التربية ، كسيتـ الحديث في ىذا المطمب ضمف البنكد الثبلثة التي استيخمصت مف 

.    المطمب السابؽ 

: متعددة في الدعكة (1)استعماؿ أساليب ككسائؿ :  أكال * 

فجميؿ الكعظ مع اليدكء في الكبلـ كضبط النفس ، :  الكثير مف الكسائؿ كاألساليب في دعكتو أباه اتبع إبراىيـ 
ظيار المحبة كالحرص عمى اليداية ، كمعرفة بالقمكب أدت  ظيار الرجاء مرة ، كالتحذير كالتخكيؼ مرة أخرل ، كا  كا 

 أباه كؿ ىذه األمكر ما فارقت دعكة إبراىيـ ... إلى االستمالة كاالستعطاؼ كاالستغفار ، كمقابمة السيئة بالحسنة 
كييعتبر استعماؿ األساليب الكثيرة دليؿ الكعي كالعمـ كالمعرفة ، كلقد دٌلت التجارب عمى أىمية تعدد األساليب . 

ال يمكف بمكغ الغايات كاألىداؼ القىبكؿ ، كىذا ما قيرر تربكيا ، ف نو ساعد عمى كىذا التعدد م ناس ،لمتكاصؿ مع اؿ
التربكية المطمكبة مف غير استعماؿ أسمكب صحيح كمدركس ، فخبلؿ العممية التربكية ال بدَّ مف اتباع األسمكب 
الذم يكجو إلى السبيؿ في كيفية بمكغ اليدؼ ، كيدؿ عمى الكسائؿ كاألسباب المادية كالمعنكية المفيدة في ىذا 

ال شؾ أف السبؿ كثيرة كمتنكعة ، كالعقبلء مف المربيف كأكلياء األمكر يسعكف إلى إنتاج النمط الذم كالمضمار ، 
يكصميـ إلى أفضؿ النتائج في أقصر فترة ممكنة ، كمف الكاضح أف ىذا األمر يستمـز كجكد الكعي كالتجربة ، إذ ال 

 .(2)يمكف االنطبلؽ عمى غير ىدل

براىيـ   إماـ المنطمقيف عمى ىدل ككعي تامٍيف ؛ فقد كفقو اهلل كىداه ، فكاف يسير في طريقو ثابت الجناف كا 
 مفتاحا لمخير –جٌؿ في عبله - مطمئف النفس قكم العزيمة ، كلقد استعممو ربو فكاف نعـ العامؿ ، كلقد جعمو اهلل 

،   كالنقاشب الحكارككأسؿ، ب اخطاؿطريقة  نفسو بالرفؽ كالمطؼ كالرقة كالميف في مغبلقا لمشر ، فأخذ إبراىيـ 
عنؼ ، كىذا أمر يدعك إلى ، كال سباب كال  ال فظاظة كال غمظة ؼ،  الكممات المستخدمةيةنكعكفي ندائو ألبيو ، ك

، فبل  في درجة الصكت اإلرشادمك  ،في الجمؿ اإلرشادية: الرفؽ فيو  ليراعيجب أف  فف االستجابة ؛ ألف الدعكة
نما يحاكؿ زرع ىذه القيـ ،  يرفع الصكت بالتيديد ليفرض ما يريد مف القيـ  ليءعبر الكبلـ بيدكء ، كالتكجيو الـكا 

 ـــــــــــــــــ
(

1
هً ما  : وسائل الدعوة و. القناة الموصلة للؽاٌة  ، أو األداة المستخدمة فً نقل المعانً واألفكار للناس هً:الوسٌلة اصطالحاً  (

:  انظر . ٌتوصل به الداعٌة إلى تطبٌق مناهج الدعوة من أمور معنوٌة أو مادٌة 
http:// www.alhashemih.com/index.ph 

 .  مجموعة الطرق العلمٌة المتبعة فً عرض األفكار التً ٌتعلمها الداعٌة وٌطبقها أثناء تبلٌػ الدعوة إلى الناس:  فهواألسلوبأما 
: انظر 

http://meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5146 

   .م2001، (3)دار النبالء، ط,  (24ص)القائمً، علً، األسرة والطفل المشاكس، : انظر (2)
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نما ينجذب ف القيـ الخٌيرة ال تيفرض فرضا؛ أل، كعدـ التكبيخ  بالثقة فيقبميا عف ؛ مثؿ اؿ عبر نسافإلييا اإل ، كا 
 .(1)طيب خاطر

 بالرفؽ ، كأظير الحرص عمى مصالح األب ، كلكف األب ترؾ االستجابة كأعرض ، فغٌير إبراىيـ بدأ إبراىيـ 
األسمكب ، كسار بطريؽ الترىيب بعد الترغيب ، فنياه برفؽ عف اتباع طريؽ الشيطاف ، كنٌبيو عمى عداكتو ، 

 إال أف زاد في مقدار الرفؽ كاالحتراـ ،  أيضا ، فيدد األب كتكعد ، فما كاف مف إبراىيـ –كخٌكفو العذاب برفؽ 
. فٌحياه ككعده الدعاء كاالستغفار 

﴾إبراىيـ الخميؿ يتمفظ بالكممة نفسيا ك بأسمكب التحبب ، ، يدعكه إلى اإليماف  ، متقربا إليو ألبيو الكافر   يَقَو ا َو َو ِإ
؛ فعندما ييستعمؿ التكجيو المفعـ بالحب ، ف ف المربي يعمـ أف (2)مكررا ىذه الكممة التي يعشقيا اآلباء ناصحا ككاعظا

مف حكلو يقـك ب رضاء احتياجاتو بشكؿ مقبكؿ اجتماعيا ، كبدكف الحط مف قدر نفسو أك محاكلة السيطرة عمى 
تعني المحافظة عمى احتراـ الذات ، كتحقيؽ األماف لكؿ شخص ، إف التكجيو " مقبكؿ اجتماعيا"اآلخريف ، ككممة 

 إف كاف –الميحب يضع الكؿ في مكقؼ القكة كالسمطة ، بدال مف التصدل ، إنو يعمؿ عمى تقكية األسرة بأكمميا 
 أباه كلقد خاطب . (3)داخؿ األسرة ؛ فالحب يجعؿ المربي يبحث عف األفضؿ كاألرقى ، في األشخاص كالمكاقؼ

كحاكؿ في كؿ مرة استحضار سمعو كبصره كذىنو ، فيك يعمـ أف مخاطبة مف أمامو بدكف استحضار سمعو كبصره 
.  كذىنو لف تجدم نفعا ، كىي كعدميا سياف 

ـى  مف الصفات السمبية في مف تصرفات أبيو كال مف كفره ؛ فيذه العصبيةي الجنكنيةي ال الغضبي ك لـ ييًصٍب إبراىي
، ككظـ غيظو كاف ذلؾ فبلحا لو  إذا ممؾ اإلنساف غضبوك،   بؿ كذلؾ مف الناحية االجتماعية ،يةكالعممية الترب

التحكـ في العقؿ ، بمعنى أف :  لقد كاف ضابطا لتصرفاتو كلنفسو ، كضبط النفس يعني .(4)كلمف يقـك عمى تربيتو
يككف المرء عمى دراية ككعي بأفكاره كمشاعره ، كمف خبلؿ ىذا الكعي يصبح ىك المتحكـ كالمسيطر عمى سمككو ؛ 

فاالفتقار إلى ضبط النفس يسمـ مقاليد حياة اإلنساف إلى الناس ، كاألحداث ، كاألشياء ليتحكمكا فييا كيقكمكا 
 ، كىناؾ (5)بتكجيييا بينما ىك غير كاعو لنفسو ، أك يصٌب تركيزه فقط عمى ما يشعر بو اآلخركف ، أك يفكركف فيو

  :ىا مف أىـأمكر تساعد عمى ضبط النفس ، 

 ـــــــــــــــــ
.  م2005، (1) دار الصفوة ، ط،( 403ص)لمحات فً فن التعامل مع األبناء ، - بدري، محمد محمد، اللمسة اإلنسانٌة : انظر (1)
  م 2001، (1)، دار ابن حزم، ط(79ص)مكانسً، عثمان قدري، من أسالٌب التربٌة فً القرآن الكرٌم، : انظر (2)
، (14و 11ص ) مهارات أساسٌة لتحوٌل الصراع إلى تعاون، 7– سهل حبهم صعب تهذٌبهم : ، األطفال.بٌلً، بٌكً إٌه: انظر (3)

.  م2005، (1)مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط
Bailey, Becky A. , Easy to love Difficult To Discipline - The Seven Basic Skills for Turning Conflict into 

Cooperation 
.  م 2006، (1)، دار الفاروق للنشر، القاهرة، ط(52ص )سالمة، صبحً سلٌمان، فن تربٌة األطفال، : انظر (4)
( . 38ص ) مهارات أساسٌة لتحوٌل الصراع إلى تعاون، 7– سهل حبهم صعب تهذٌبهم : بٌلً، األطفال: انظر (5)

= 
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، يخرج عف عقمو لمكممة الصغيرة   فمذمـك أف يككف اإلنساف سريع الغضب ؛ضبط النفس عند الغضب- 1
. كالسبب الحقير

 .(1)ألف ذلؾ يكدر صفك الحياة؛ ضبط النفس عف االسترساؿ في االنقباض كالسخط - 2

بىطى نفسو فمـ يحصؿ الغضب المتكقع بعد رد األب عميو ، فما خرج عف عقمو كلقد استطاع إبراىيـ   ىذا الفعؿ فضى
، عمى الرغـ مف ككف كبلـ األب قاسيا ، كما ترؾ مثؿ ىذا األمر يكدر صفك حياتو ، بقي ىادئا عمى الرغـ مف 
التيديد كالكعيد ، فمف الميـ أف يبقى ىادئاى ؛ حيث يبدك أف أسكأ األشياء تحدث إذا فقد اإلنساف أعصابو ، أما إذا 
استطاع أف يحتفظ بيدكئو فسكؼ يعتمد عميو اآلخركف بشكؿ أكبر، كسينظركف إليو عمى أنو شخص ناضج كقادر 

. (2)عمى معالجة حتى أسكأ المكاقؼ ، كما سيحترمو المحيطكف بو ليدكئو

 حافظ عمى نبرة الصكت فمـ يرفع صكتو عاليا مطالبا بأم شيء ، حؽ أك غيره ، كىذا مف صفات ثـ إف إبراىيـ 
الجٌذابيف مف الناس الذيف يعممكف أف نغمة الحديث ىي التي تيـ ، كىـ يجعمكف أصكاتيـ متحمسة كيجعمكف لغة 

 .(3)أجسادىـ طبيعية كتنـ عف الكد ، كما أنيـ يجعمكف كؿ مف يتحدثكف إلييـ يشعركف باألىمية

كما أف مف أىـ األمكر المفيدة في المجاؿ التربكم أف يجعؿ المربي مف حكلو يدرككف أنو يكره سمككيـ ال شخصيـ 
.  (4)، فمف الصحيح أف  يشعر بالضيؽ كاالستياء مف الطريقة التي يتصرفكف بيا ، لكنو ال يزاؿ ييًكٌف ليـ كؿ الحب

ا َو ِّن ﴾:  ألبيو كقكؿ إبراىيـ  اسَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو مٌنااَولَو ْذ َو أف ابنو ال يكرىو ، بؿ يحبو - ال محالة - ييظير لؤلب   ، سَو َو
ف كاف يكره سمككو  . كيحب مصالحو ، كىك حريص عمييا ، كا 

المداراة مف أعظـ ك دراية بكيفية التعامؿ مع الناس ، فيك يستعمؿ أسمكب المداراة ،- أيضا  -  كاف لدل إبراىيـ 
طفاء العداكة كسائؿ كسب القمكب المتنافرة كحسف ، كىي ترجع إلى القكؿ الحسف .، كقىٍمبيا إلى صداقة كمحبة ، كا 

مقو شيء  ما ييشعر بنفكر أك كؿ، كتجنب المقاء  كىذه منقبة كخمة  ،أك ييتكقع منو األذل غضب في حؽ مىٍف في خي

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 

  Bailey, Easy to love Difficult To Discipline - The Seven Basic Skills for Turning Conflict into 
، (1)، الدار العلمٌة الدولٌة، عمان، ط(128و73صص )الخطٌب، إبراهٌم، وعٌد، زهدي محمد، تربٌة الطفل فً اإلسالم، : انظر (1)

. م 2002
دلٌل مجرب ومفصل خطوة بخطوة لتنشئة أطفال مسإولٌن -  تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة، رون، هٌرونو، راي، بٌرك: انظر (2)

.  م2006، (1)مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط، (188 ص)، وبناء أسر سعٌدة
BURKE , RAY,& HERRON, RON, Common Sense PARENTING- A proven , step- by- step guide for 

raising responsible kids and building happy families  
.  م2005، (1)ط, الرٌاض , ، مكتبة جرٌر (91و26صص )كٌؾ تجذب الناس كالمؽناطٌس، , لٌل , الوندس : انظر (3)

 LOWNDES, LEIL, How to Be a People Magnet  
. ( 20ص)تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة، بٌرك، وهٌرون، : انظر (4)

BURKE & HERRON, Common Sense PARENTING  
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، كميما   إال مف جاىد نفسو حؽ الجيادأعتابيا، كال يصؿ إلى كاإلخبلص ، ال يقكل عمييا إال ذكك الصدؽ  كريمة
  .(1)، كأحسف إلييـ ما أساءكا إليوخطائيـ ، كالتمس األعذار أل ، عذر الناس مف أنفسيـ كاف المرء سميـ الصدر

 حتى بعد اإلساءة ، فكاف يتقف فف العطاء ، يعطي برفؽ ؛ ألنو أكبر مف أف ينظر إلى نفسو ، كلقد أحسف الخميؿ 
كاف كؿ تركيزه عمى دعكتو ، يقـك بعممو عمى أحسف كجو كأكممو ، في اىتماـ ككعي كمعرفة ، يحاكؿ جيده أف 
يممؾ القمكب ال األبداف ؛ لذلؾ فيك يستميؿ النفكس ، كيستعطؼ القمكب ، كيجامؿ ال عمى حساب العقيدة ، كؿ 

.  ذلؾ بأساليب متنكعة كعديدة 

كتبقى اإلشارة إلى أسمكب التخكيؼ كالتحذير مف العقاب مف الناحية التربكية ، كىك أحد األساليب التي استعمميا 
 في دعكتو أباه ، فمكضكع استعماؿ العقاب قد أثار نكعا مف الجدؿ فيما يتعمؽ بقانكنيتو كفاعميتو ، كىناؾ إبراىيـ 

: مف أيده كىناؾ مف عارضو ، كالمؤيدكف يشيركف إلى أنو يعمؿ عمى 

. التسريع في نقصاف السمكؾ غير المرغكب فيو كمحكه  .1
. يسيؿ عممية التعميـ  .2
.  يعتبر رادعا لميشاىد العقاب  .3

: أما المعارضكف الستعماؿ العقاب ، فيركف أنو 

. يقكد إلى كبت السمكؾ كليس محكه  .1
. عكدة السمكؾ السيئ في حاؿ زكاؿ العقاب  .2
. يكلد العقاب حاالت انفعالية غير مرغكب فييا  .3

 . (2)كلذلؾ ال ييمجأ إلى العقاب إال بعد إخفاؽ األساليب السمككية األخرل

بأف استمراره في ارتكاب نفس العمؿ ستككف عاقبتو كخيمة كغير -  قبؿ العقاب -   المربَّى يحٌذرالمربّْي أفعمى ك
 .(3) أكؿ تنبيوبعدعقاب اؿجكء إليو قبؿ اإلسراع بؿ، كيحسف اؿ ، كىذا األسمكب يجد صدل طيبان في حاالت عدة سارة

 ـــــــــــــــــ
ص ص )،  ، داس انقًح ٔداس اإلًٌاٌ  ٔسٍهح نكسة قهٕب انُاط35- ، طشٌقُا نهقهٕب ػثذ هللا فٍصم تٍ ػثذِ قائذا ، أب انحاشذي: اَظش (1)

  .و 2006،  (3)، ط ، اإلسكُذسٌح(82ٔ89

، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة للنشر (158ص)عبد الهادي، جودت عزت، والعزة، سعٌد حسنً، تعدٌل السلوك اإلنسانً، : انظر (2)
.   م2001، (1)والتوزٌع، عمان، ط

 (. 125ص)كامل، اآلباء ومشكالت األبناء فً المٌزان السٌكولوجً بٌن الفهم والمواجهة، : انظر (3)
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براىيـ   خٌكؼ أباه مف العذاب الذم سينالو في حالة تركو ما أرشده إليو ، كلكف بعد أف استنفد األساليب األخرل كا 
عدة قكاعد يمكف تطبيؽ   مع أبيو ، كتربكيا ؛ فكاف ذكر العقكبة  كالتحذير منيا ىك حيمة أخيرة استعمميا إبراىيـ 

:  ، كىذه القكاعد ىي  منيا عمى نحك ماة كؿ كاحد، 

 . قاعدة الحناف .1
  .الحث كالتشجيعقاعدة  .2

 .   كقد بدأ بيما إبراىيـ 

ككأنيا ال تجدم  ، ف ف بدت رشاد بالميف كالعطؼ اإليتـ ، كذلؾ  بعد أف المجكء إلى أساليب العقكبةقاعدة  .3
 .  (1)يجب عندىا المجكء إلى أسمكب القكةؼ،  نفعا

 كيعطكف ألنفسيـ الحؽ  ،تخالؼ الضكابط الشرعية كاالجتماعيةر مف الناس يقكمكف بأعماؿ كثيكمف جية أخرل فاؿ
 حسف المعاممة ، كفي ىذه المكاضع مف الضركرم أف يكجو لممخالفيف  مستغميفبارتكاب أعماؿ غير منضبطة

 .(2)عقكبات منصفة كعادلة

 ، إف فكؿ عمؿ مشيف سيئ يستحؽ صاحبو العقكبة ، كليس أسكأ مف الكفر كالشرؾ كاإلعراض عف منيج اهلل 
. آزر أعرض عف اإليماف فصار أىبلن الستحقاؽ العذاب مف اهلل كالخمكد في النيراف 

أسمكب الترىيب كالتخكيؼ مف العقاب ، فاستعمؿ -  عالمان بضكابط مثؿ ىذا األسمكب كمع ىذا فمقد كاف إبراىيـ 
 :

 ، كييستعمؿ التحذير المصحكب ب عادة التكجيو لو نتائج أفضؿالتحذير مف العقكبة مصحكبان بالتكجيو ؛ ؼ: أكالن 
 .  الئؽغير شكؿ كاف ب تصرفو أف المخاطبعندما ال يدرؾ 

 .(3)أف يككف التحذير بالتعريض ال بالتصريح: ثانيان 

اا :  ، كفي قكلو أما التحذير المصحكب بالتكجيو فقد ظير مف خبلؿ كممات إبراىيـ  ا َو ْذ ا ِإ ِّن ا َوخَو اُم  يَقَو ا َو َو ِإ
ا﴿َو ِإ َقاًّل ﴾ ا َو َويُم  َوا ِإلشَّت ْذ َو  ِإ ااِإنَوا   َّتحْذمَونِإ ااَو َو بٌن فيك قد حذر كخكؼ مف عذاب الرحمف ، كمف كاف شأنو  ، يَومَوسَّت َو

 ـــــــــــــــــ
. م 1995( 1)، مكتبة فخراوي، البحرٌن، ط(56- 55ص ص ) تربٌة الطفل دٌنٌا وأخالقٌا، ،القائمً، علً: انظر (1)
م  1996، (1)تربٌة الشباب بٌن المعرفة والتوجٌه، دار النبالء، البحرٌن ، ط, القائمً، علً : انظر (2)
.  م2003، (1)، مكتبة جرٌر، ط(137ص)سٌفٌر، سال، كٌؾ تكون قدوة حسنة ألطفالك فً مرحلة ما قبل الدراسة، : انظر (3)

SEVERE, SAL, How to Behave So Your Preschooler Will Too!  
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الرحمة ف نو ال يعاقب إال لفظاعة الجـر ، كمف كاف شأنو الرحمة ف نو ييرجى ، كتيرجى رحمتو ، كييتقرب إليو ، كال 
 .ييبعد عنو 

 بطريقة  - ما أمكف -، فيجب أف يزجر نو إذا احتاج المتعمـ إلى زجرأىك بو المقصكد ؼالزجر بالتعريض كأما 
 فيك قد استعمؿ كممة الخكؼ التي تدؿ عمى تكقع .(1)بمغ مف تصريحأكرب تمميح  ، التمميح الخفي غير المباشر

 – (يصبؾ أك ينزؿ بؾ)العقكبة ال الجـز بيا ، كاستعمؿ كممة المس كىي تدؿ عمى الرفؽ كالميف كلـ يستعمؿ كممة 
.  التي ربما تدؿ كؿ منيما عمى الشدة –مثبل 

النمط الفكرم  ف ف األب ىٌدد ابنو كتكعده عمى أفكاره كأقكالو ، كىذا – مكضكع العقاب –كفي المكضكع نفسو 
كالسمككي مف األب منشؤه األفكار الجاىمية التي كانت تبيح تعذيب االبف جسديا إلثبات السيطرة عميو مف خبلؿ 

. (2)ىذه الطريقة

سبلمة القمب كامتبلؤه باإلخبلص كاالعتزاز باالنتماء هلل تعالى ، كالتكاضع كىضـ النفس ، كغيرىا مف : ثانيا * 
: الصفات 

،  ، كتيعكده عمى حب الخير لممجتمع يا لدل اإلنسافافتحقؽ تكازنا نفسقمب سبلمة اؿ سميـ القمب ، ككاف إبراىيـ 
كعدـ سبلمتو تعني ظيكر بعض أنكاع السمكؾ غير . (3)كتطمؽ عناف قكة الخير لمنفس البشرية إلى أعمى قمميا

كمف الميـ أف ال تقابؿ اإلساءة ب ساءة ، . العدكاف ، كنكبات الغضب ، كالتخريب ، كالغيرة : المرغكب فيو ، مثؿ 
.  (4)كال العدكاف بعدكاف

براىيـ  عمى ىذا األمر ؛ لذلؾ استطاع أف يتغمب عمى نكازع نفسو ، فمـ يغضب ليا -  جؿ في عبله – رباه ربو كا 
بذؿ - في حقيقتو- ، بؿ تكاضع فكاف ال يرل لنفسو مجاالن كال مكانان ، فاألمر كمو هلل تعالى كبيده ، كالتكاضع

كىك دليؿ عمى ًكبىر النفس ، كعمك اليمة ، كىك سبيؿ الكتساب . االحتراـ ، كالعطؼ كالمجاممة لمف يستحؽ ذلؾ 
المعالي ، كالترقي في الكماالت ، فيك خمؽ يرفع صاحبو ، كيكسبو رضا أىؿ الفضؿ كمكدتيـ ، كيبعثو عمى 

 نظرة كاقعية لمنفس ، كمعرفة حسناتيا كسيئاتيا ،  ، كفيو(5)االستفادة مف كؿ أحد ، كينأل بو عف الكبر كالتعالي

 ـــــــــــــــــ
، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، (197 -196ص ص )، الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة،  جورج ، وزمٌلٌه، شهال: انظر (1)

 م1978، (4)ط
( . 25ص)القائمً، األسرة والطفل المشاكس، : انظر (2)
. ( 73ص )تربٌة الطفل فً اإلسالم، وعٌد ، ،  الخطٌب: انظر (3)
، دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة، (251ص)أمل ٌحتاج إلى عمل، الكتاب األول، – ، البٌت المسلم القدوة  الحمدا ربٌع، أب: انظر (4)

. م 2005( 1)القاهرة، ط
، (1)وكالة المطبوعات والبحث العلمً، الرٌاض، ط، (123ص)عالجه، - أسبابه- سوء الخلق مظاهرهمحمد بن إبراهٌم،  الحمد، (5)

  .م 2004
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كىامة أثناء االتصاؿ كالتعامؿ مع اآلخريف ،  صفة مرغكبةكىك  . (1)كالنظر إلى اآلخريف مف خبلؿ فيـ النفس
يجابية عف إكأكثر األكقات حاجة ليا ىي أكقات التفاكض كاإلقناع كالحكار ؛ لما تساىـ بو مف إعطاء صكرة 

كما أف السمكؾ المتكاضع جزء ق ، الطرؼ اآلخر، األمر الذم يسيؿ مف ميمة المحاكر ، كيعطي انطباعا حسنا عف
مكمؿ لمتعبير الناجح ؛ ألنو يسمح لؤلشخاص بالقياـ بما يفعمكنو بجدية ، كفي الكقت نفسو التعامؿ مع أنفسيـ بخفة 

يفكركف في أنفسيـ بشكؿ - ط فؽ- ، فاألشخاص المتكاضعكف ال يفكركف في أنفسيـ عمى أنيـ أقؿ شأنا ، كلكنيـ
عميو ، فمـ ييضمر العيجب كالتكبر في نفسو ، كال   أف ما عنده ىك مف فضؿ اهلل   كلقد عمـ إبراىيـ. (2)أقؿ

.  (3 )ظيرا مف خبلؿ كمماتو كال تصرفاتو

 عدة أمكر ينبغي لآلباء أف يعٌممكىا لؤلبناء ، يتـ فييا التعبير عف الغضب بطريقة (4)ىذا كقد ذكر أبك الحمد ربيع
 أك أكثرىا قد اتصؼ –مناسبة ، ما يسيؿ عمييـ تربية أبنائيـ عمى سبلمة القمب ، كمف المؤكد أف مثؿ ىذه األمكر 

:  في تعاممو مع أبيو كدعكتو إياه ، كمف ىذه األمكر بيا خميؿ رب العالميف 

التعبير المفظي بكممات ال بأس في ككنيا بصكت عاؿو ، بشرط السيطرة عمى النفس ، مع تقديـ المثؿ كالقدكة في - أ
. ضبط النفس ككظـ الغيظ كاليدكء كالتركم 

. عدـ السخرية كاالستيزاء بالطفؿ ، كعدـ إظياره بمظير العاجز - ب
. االبتعاد عف أسمكب إجبار الطفؿ عمى الطاعة لمجرد الطاعة ، كينبغي إشعاره بأىميتيا - ج
يراعي اآلباء تعكيد أطفاليـ عمى األخذ كالعطاء منذ الصغر ؛ لكي ال يغاركا بمجرد مشاركة غيرىـ ليـ في - د

.        االمتيازات التي يحصمكف عمييا 
. يتعكد الطفؿ كيؼ يفرح بخير اآلخريف كنجاحيـ - ىػ
ضركرة أف يعدّْؿ اآلباء سمككيـ كمعاممتيـ لمطفؿ بحيث تسمح ب شباع حاجاتو ، كأف يككف ىناؾ تكازف كاعتداؿ - ك

.  (5)في معاممتيـ ، كعدـ التفرقة بيف األبناء

 قد قٌدـ المثؿ كالقدكة في ضبط النفس ككظـ الغيظ كاليدكء كالتركم ، كأنو لـ يستعمؿ كمف المؤكد أف إبراىيـ 
أسمكب السخرية كال االستيزاء بمشاعر أبيو كال كبلمو ، كما أنو لـ يجبره عمى طاعتو ، مع إشعاره بأىمية الطاعة 

 ـــــــــــــــــ
 ( . 396- 395صص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (1)
    .م2006، (1)، دار عالم، عمان، ط(34ص)الدروبً، طه كاسب، فن التفاوض واإلقناع، : انظر (2)
 .  م2002،(2)، دار القلم، دمشق، ط(139ص)باشا، حسان شمسً، كٌؾ تربً أبناءك فً هذا الزمان، : انظر (3)
ؾ على دعوة اإلخوان منذ مطلع شبابه فً - من العلماء العاملٌن، كان خطٌبا مفوها، وداعٌة من الطراز األول:  أبو الحمد ربٌع (4) تعرَّ

بداٌة الخمسٌنٌات، فكان أحد الذٌن ٌقومون بالتثقٌؾ والتربٌة بمعهد سوهاج الدٌنً الثانوي، وكان صاحب فكر واضح فً إدارة 
ثرها على حكم بالسجن إم، وقُدم لمحاكمة جائرة حصل على 1965العمل الدعوي، فابُتلً وامُتحن فً سبٌل دعوته، وتم اعتقاله عام 

م، تدرج فً وظائؾ األزهر إلى أن أصبح مدًٌرا للمنطقة األزهرٌة 1971لمدة ثالث سنوات، ولم ٌخرج من السجن إال عام 
:  انظر. م2004بسوهاج، توفً سنة 

 http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=9101&SecID=391 
(.  252 - 251 صص)ربٌع، البٌت المسلم القدوة، : انظر (5)
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 ، كتجنب االستجابة لو لعناده ، ككاف معتدال متكازنا في معاممتو ، فحاز بيذه الصفات لو لما فييا مف طاعة اهلل 
 ، كاستحؽ عنده أعمى المراتب ، فسبلمة القمب تؤىؿ اإلنساف لمقرب مف اهلل المٌناف قصب السبؽ إلى سيده كمكاله 

 .

 ، إنسانا بأنو صاحب قمب سميـ بالنص الصريح إال الخميؿ إبراىيـ - في القرآف الكريـ  - ىذا كلـ يصؼ اهلل 
اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ يَوا : قاؿ تعالى  اسَولِإ يٍل﴾83 ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ ، كىذه الصفة كانت  [84- 83: الصافات ] ﴾ا ِإ ْذاجَو ءَوا َو َّتيُما ِإقَقَولْذ ٍل

 الذم حاكر أباه تبلزمو في مراحؿ حياتو المختمفة ، كىا ىي تظير في أكؿ مشيد مف مشاىد دعكتو ، ف براىيـ 
خبلص هلل بأسمكب راؽو جميؿ ، ما كاف ليقكؿ ىذا الكبلـ  لكال ما امتؤل بو قمبو مف معافو نبيمة ، كًخبلؿو عظيمة ،  كا 

يماف أرسخ مف الجباؿ ، كمما ىك معمـك أف أعماؿ اإلنساف  رب العالميف ، كيقيف بأنو عمى الصراط المستقيـ  ، كا 
الظاىرة عمى المساف ، أك الجكارح ، ال بدَّ أف تككف تعبيرا عما في القمب كتحقيقا لو ،  فالقمب ليس ممؾ األعضاء 

.  (1)فحسب ، بؿ ىك مصدر تكجيييا كأساس خيرىا أك شرىا

 –برعاية اهلل كتكفيقو -  العمؿ مع نفسو قبؿ أف يبدأ مع مف حكلو ، فمما استقامت لو نفسو بدأ إبراىيـ ال بدَّ أف 
ف أية بداية لمنجاح كما يقاؿ   ، ف ذا تحقؽ النجاح تككف في البدء مع النفس ثـ النجاح مع اهلل : بدأ مع أبيو ، كا 

 .(2)في ىاتيف الدائرتيف كاف النجاح بعد ذلؾ أسيؿ

كاآلداب الجميمة ، كالمعاممة الحسنة ، كالبر، كالشفقة ، كالرفؽ ، كالميف ، : االتصاؼ بمكاـر األخبلؽ : ثالثا * 
. كالرقة ، كالمطؼ في التعامؿ ، كالرحمة ، كالحمـ ، كاإلحساف ، كاإلكراـ

 باآلداب الجميمة ، كاألخبلؽ الحميدة ، كالمعاممة الحسنة التي ظيرت في حكاره ألبيو مف أىـ اتصاؼ إبراىيـ 
صبلح األخبلؽ ، فاألخبلؽ دعامة  األمكر التربكية البلفتة لمنظر ؛ ذلؾ أف مف أعظـ أىداؼ التربية تقكيـ السمكؾ كا 

 كالضياع ، كلك بذؿ ؿكؿ نيضة كتقدـ كحضارة ، كىي الحارس الذم يحمي المجتمعات مف االنييار كاالنحبل
اإلنساف في سبيؿ السيطرة عمى كبح جماح النفس بعض ما يبذلو مف الجيد في السيطرة عمى قكل الطبيعة ، لكاف 

.   في جعبتو كفي مكقؼ كاحد مجمكعة مف األخبلؽ النبيمة كقد جمع إبراىيـ  . (3)عالمنا اليـك عالـ طيارة كسعادة

 ـــــــــــــــــ
، دار المعالً، عمان، (290 – 286  صص)الناصر، محمد حامد، ودروٌش، خولة، تربٌة المراهق فً رحاب اإلسالم، : انظر (1)

  .م2002، (2)ط
.   م 2002، (1)، ط(265ص )، رحلة من الداخل–  شباب بال مشاكل  أكرم ،رضا،: انظر (2)
. م 2001 ، (1)، ط ، الرٌاض ، مكتبة العبٌكان (11ص)،  ، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال ، بلقٌس إسماعٌل داؼستانً: انظر (3)
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ىي نتيجة التفكير : بؿ ىي نتاج قكة العزيمة ، كقيؿ : إف األخبلؽ مستمدة مف العاطفة ، كقيؿ : كقد قيؿ 
.  (1)كالعقؿ

براىيـ   كانت عاطفتو جٌياشة ، فيك محب ألبيو فالعاطفة كالعزيمة كالعقؿ ، ثبلثة أمكر تيستمد منيا األخبلؽ ، كا 
يسعى في مصالحو ، كعزيمتو قكية صمبة ال تميف ، فيك يسعى بجد كنشاط كىمة عالية في دعكتو ، كتفكيره كعقمو 

نما في القمة ، كؿ ىذه األمكر اجتمعت في شخص إبراىيـ   ، فمـ يتحرؾ بعاطفتو ، كال بعزيمتو، كال بعقمو ، كا 
الذم يرل فيو الكثير مف عمماء التربية أنو كاف كال يزاؿ مف أىـ جمع كؿ ىذه األمكر ، كزاد عمييا عامؿ الديف 

عكامؿ تحريؾ السمكؾ اإلنساني ، كيعتبر أقكل ركيزة ، يمكف أف تقـك عمييا أخبلؽ الشخص كسمككو ، كذكركا أنو 
ال يمكف أف تقـك أخبلؽ بغير ديف ، كحتى إذا قامت ف نيا ستككف أخبلقا سطحية جكفاء ، أما األخبلؽ القائمة عمى 

. (2)الديف فيي أخبلؽ متأصمة بالشخصية ، ترتبط بمحكر كيانيا كلبيا

، (3)ق في ىذا المشيد سارت في رفؽ كليف كرحمة ؛ فسبيؿ اهلل تكرث سالكيا التؤدة كالتثبتا أب دعكة إبراىيـ
كالرحمة في القمب تحفظ النفس مف الرغبة في االنتقاـ ، كصاحبيا يقدر عمى ضبط مشاعره ، كيتسامى كيترفع عف 

 .  تماما كما حصؿ مع إبراىيـ  –المعاممة بالمثؿ ، إلى مكقؼ التفضؿ 

 أىـ أسس تربية األفراد  كىك، خمؽ أساسو االلتزاـ بالحؽ في األقكاؿ كاألعماؿ:  صابران صادقان ، كالصدؽ ككاف 
، صميحت أمكرىـ  ، كتمسؾ بو الناس في الظركؼ المختمفة ، ف ذا حكـ سمكؾ األفراد كالجماعات كبناء المجتمعات
  الصبر ىك حمؿ النفس عمى ما تكره كما أف.(4)يةافكطمأنينة نفس،  كالصدؽ ضركرة اجتماعية  ،كترقت أحكاليـ

حتى يككف مف ؛ كيصبر عمى ما يجده ،  أف يكطف نفسو عمى ذلؾ  عمى المربي فيجب ، األذل كاالضطيادمف 
الفضائؿ األساسية التي مف الضركرم أف يتحمى بيا اإلنساف ك األمكر  كىك مف.(5)أكلي العـز أصحاب اإلدارة القكية

 كالتحمي بيا فكائد إيجابية ة، كمف ىذه الظركؼ تأتي المفاكضات كليذه الصؼ في مختمؼ الظركؼ كالفترات كالمحف
 . (6)لمغاية في مختمؼ األكقات

 حميمان عفكان متسامحان ، أما الحمـ ف ف الناس تتفاكت درجاتيـ في الثبات أماـ المثيرات ، فمنيـ مف تستخفو ككاف 
التكافو فيثكر بسرعة ، كمنيـ مف ال تستفزه الشدائد فيبقى عمى كضعيا األليـ محتفظا برجاحة عقمو كسماحة خمقو ، 

 ـــــــــــــــــ
( . 12ص)نفسه، : انظر (1)
(.  95- 94  صص)الناصر، ودروٌش، تربٌة المراهق فً رحاب اإلسالم، : انظر (2)
، دار الرضا للنشر والتوزٌع، مصر، (53ص ) مٌسرة محمد بن مصطفى، التربٌة على الحماس ؼٌر المتزن، أباالدٌب، : انظر (3)

 .  م2006، (1)ط
(.  70ص )الخطٌب، وعٌد، تربٌة الطفل فً اإلسالم، : انظر (4)
 . م2005، دار أسامة للنشر والتوزٌع ، عمان، (25ص)أساسٌات تربٌة األطفال، نجاح، السباتٌن، : انظر (5)
( . 31ص)الدروبً، فن التفاوض واإلقناع، : انظر (6)
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، كسبب لعمك ناس ، كجمب المكدة كالمحبة بيف اؿ مف أعظـ كسائؿ كسب القمكب: العفك ك . (1)كىذا ىك الحميـ
ىك الميف كالتساىؿ ، :  كالتسامح .(2)ا بخمؽ العفكؽ، كال ينبؿ الرجؿ حتى يككف متخؿ ، كشرؼ النفس كترفعيا المنزلة

مقية مطمكبة عمى كؿ حاؿ ، كيقابؿ التسامح الفظاظة كالغمظة كىما صفتاف مرفكضتاف : كالتسامح . كىك قيمة خي
نما يككف رائده اتباع الحؽ حيف يظير . (3)يعني أيضا أف ال يتعصب لرأيو أك لمذىبو ، كا 

 في لككف مثبل يحتذت ا ف نو ، حينما تككف متخمقة بػأخبلؽ  الحمـ كالعفك كالتسامحالشخصيةمف المعمـك بداىة أف 
ككف كالممؾ يمشي عمى األرض نببل كطيران ت بؿ  ،، كحسف المعشر ، كليف الجانب المبلطفة كسمك الخمؽ

. (4)كصفاء

 كالطاعة كاإلكراـ عمى الكلد تتمثؿ في البر(5)لمكالديف حقكؽ باران بكالده مكرمان لو محتًرمان لشخصو ، ؼككاف إبراىيـ 
يعني التصرؼ بمطؼ كالتحدث بأينس  االحتراـ ك.(6)، كىك ما تنادم بو الفطرة كيكجبو الكفاء كالعرفاف بالجميؿ

. (7)رضااؿكالمسارعة إلى كسب 

كلقد اىتـ مؤلفك الكتب التربكية باألخبلؽ اىتمامان بالغان ، كظير اىتماميـ بيا في مصنفاتيـ ، كعند التأمؿ في 
 : بعض أقكاليـ ؛ ييعرؼ شيء مف ىذه األىمية ، فمف ذلؾ 

نسانيا ،* "   الصفات الحميدة تساعد اإلنساف عمى تخطي مصاعب الحياة ، كبالتالي تعمؿ عمى نجاحيا عمميا ، كا 

 .(8)"كاجتماعيا 

كاف لزاما عمى المربيف أف يتعيدكا أكالدىـ منذ الصغر، كأف يغرسكا في نفكسيـ أنبؿ معاني الرجكلة * " ...
كال شؾ سبلمة لتفكيرىـ ، كقكة ألبدانيـ ، كحفظان ألخبلقيـ - كالخشكنة كاإلباء كالشمـ كالخمؽ العظيـ ؛ ف ف في ذلؾ 
.  (9)"، كسمكان ألركاحيـ ، كحافزان قكيان لتحقيؽ آماليـ كأمانييـ 

 ـــــــــــــــــ
مزٌد بٌان عن الحلم، وسٌؤتً . م1 985، (1)، مكتبة وهبة، مصر، ط(104ص )مرسً، سٌد عبد الحمٌد، الشخصٌة السوٌة، : انظر( 1)

  ( .79ص ): انظر
 . (94ص ) وسٌلة لكسب قلوب الناس، 35- الحاشدي، طرٌقنا للقلوب: انظر (2)
، دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة، (82ص)التربٌة الخلقٌة، - محمود، علً عبد الحلٌم، سلسلة مفردات التربٌة اإلسالمٌة: انظر (3)

   .م1997القاهرة، 
 . (370 ص)اللمسة اإلنسانٌة، بدري، : انظر (4)
  ( .63ص ): انظر. سٌؤتً مزٌد بٌان عن البر بالوالدٌن( 5)
(.  107ص )الخطٌب، وعٌد، تربٌة الطفل فً اإلسالم، : انظر (6)
 ( .143ص)كٌؾ تربً أبناءك فً هذا الزمان، ، باشا( 7)
. م 2000، (1) ، رشاد برس، بٌروت، ط228محسن، خلٌل، تربٌة األوالد من الوالدة حتى البلوغ، ص (8)
. م 1981، (3)، دار السالم، حلب، ط(1/213)علوان، عبد هللا ناصح، تربٌة األوالد فً اإلسالم،  (9)
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حاجة ب  ،، كال يضيؽ بجيميـ كضعفيـ كنقصيـ ، كيحمـ عمييـ حاجة إلى أب رحيـ كدكد يسعيـب إف أبناءنا *  "
كىكذا يجب ... ، كيجدكف عنده دائمان الرعاية كالعطؼ كالسماحة كالكد كالرضا إلى أب كريـ يعطييـ كيحمؿ ىمكميـ

، كيسعيـ بحممو كبره  ، يعطي أبناءه كؿ ما ممكت يداه مف نفع مادم أك معنكم في سماحة ندية أف يككف المربي
. (1) "، كيصبر عمى أخطاء ضعفيـ اإلنساني حتى تضمحؿ ىذه األخطاء فتمكت ذاتيان  ككده الكريـ

فالتربية عمى األخبلؽ الزمة ككاجبة كحاجة حقيقية ، ينبغي أف تيبنى عمى أساس عىقىدم ثابت ، كبيا يتخطى 
:   اإلنساف مصاعب الحياة الكثيرة ، كىي تحقؽ أىدافا كبيرة ، كليا فكؽ ذلؾ كظائؼ جميمة ، منيا 

. أنيا تجعؿ سمكؾ اإلنساف متصفان بالثبات كالتماسؾ كالتكافؽ كاالطراد - أ
. أنيا تيمٌكف مف التنبؤ بتصرؼ الشخص كسمككو في المكاقؼ المختمفة - ب
.  أنيا تجعؿ الفرد يتجو بانتظاـ كباستمرار نحك غاياتو العظمى ، فيبذؿ جيده كيثابر مف أجؿ تحقيقيا- ج
.  (2)أنيا تيمٌكف الفرد مف اختيار المسمؾ المستقيـ في أم مكقؼ ميما يكف االختيار قاسيان كالمسمؾ صعبان - د

ذا نظرت إلى ىذه الكظائؼ كمكقؼ إبراىيـ   مع أبيو ، ف نؾ تجد أف الثبات عمى األخبلؽ مف إبراىيـ ميما كا 
 متماسكا متكافقا ، كفي إجاباتو اطراد ، فمك زاد األب في تيديده ككعيده لزاد ىك في كانت النتائج كالردكد ، فيبدك

 كاف يتجو بانتظاـ كاستمرارية نحك غايتو العظمى ، كىي ىداية أبيو رقتو كرفقو كلينو كلطفو ؛ كالسبب أف إبراىيـ 
ًفؽ الختيار المسمؾ الصحيح  ، فيك مستعد ألف يبذؿ في سبيميا جيده كيثابر مف أجؿ تحقيقيا ، كمف ىنا فقد كي

ف بدا فيو صعكبة  . كالطريؽ المستقيـ ، كا 

 ـــــــــــــــــ
   .(480ص)بدري، اللمسة اإلنسانٌة،  (1)
( .  13ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال،  (2)
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 المبحُث الثاني

 عمى أبيِو إنكاُر إبراىيَم 

 كدعكتو أباه تجده يستعمؿ طريقة أخرل ، فينكر عمى أبيو ما ىك فيو كفي مشيد آخر مف مشاىد قصة إبراىيـ 
اا:  جٌؿ مف قائؿ –مف الشرؾ أشد اإلنكار ، كذلؾ في قكلو   ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا َو َو َوا َو َو َّت ِإ ُما َو ْذ َقَو اًم ا َو ِإ َو ًما ِإ ِّن ا َو َو اَو

﴾ ااُمبِإ نٍل اٍل ا ِإ ا َو َو [ . 74: األنعاـ ] ﴿َو َو ْذاَو َو

كممة قاليا إبراىيـ الخميؿ ، كىك الحميـ الرحيـ فدٌلت عمى ثباتو في العقيدة ، فبل أنساب كال أحساب إذا تعمؽ األمر 
براىيـ . بالعقيدة ؛ فالعقيدة فكؽ عاطفة األبكة ككؿ كشيجة تقـك في ىذا الككف   ىك أبك العرب ، كباني البيت كا 

الذم فيو ًعزُّىـ ، كقد كانكا يتشرفكف باالنتساب إليو ، كيزعمكف أنيـ عمى دينو ، فيا ىك ذا يستنكر عبادة األصناـ 
. ، كيعتبر أف أباه كقكمو في ضبلؿ بىيّْفو كاضح 

استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية في ىذا :  األكؿ كسيتـ تفصيؿ الكبلـ في ىذا المبحث في مطمبيف ،
 .  آراء التربكييف في خبلصة استنباطات المفسريف: ، كالثاني المشيد

 : انتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية في ىذا المشيد : المطمب األول 

 في إشارة .(2)" ضٌيع حؽ اهللإذا بتضييعو حؽ اهلل تعالى ، كحؽ الكالد يسقط  أباهسبٌ   أف إبراىيـ (1)ذكر الماكردم
 . منو إلى أف بر الكالديف ال يككف بتضييع حؽ اهلل 

أنو نادل أباه باسمو ، عمى : األكؿ : ، كظير ذلؾ بشيئيف شافو آزر بالغمظة كالجفاء  الرازم أف إبراىيـ كبٌيف 
  ِإ ِّن اا : أنو قاؿ: الثاني ، كىذا مف أعظـ العقكؽ ، (3)بالضـ ، كىك محمكؿ عمى النداء ﴾  َو َو ُما: قراءة مف قرأ 

﴾ ااُمبِإ نٍل اٍل ا ِإ ا َو َو ا﴿َو َو ْذاَو َو ثـ ذكر الرازم أسبابا تمنع مف الجفاء في . كىذا مف أعظـ أنكاع الجفاء كاإليذاء  ،  َو َو اَو
: حؽ األب ، كىي 

 ـــــــــــــــــ
ولد . الكثٌرة النافعةالتصانٌؾ أصحابمن العلماء الباحثٌن،  ، ضاة عصرهقأبو الحسن، أقضى  ، حبٌببن علً بن محمد : يدالماور (1)

وكان ٌمٌل .فً أٌام القائم بؤمر هللا العباسً" أقضى القضاة " وولً القضاء فً بلدان كثٌرة، ثم جعل  .فً البصرة، وانتقل إلى بؽداد
النكت " و"  السلطانٌةاألحكام" و" أدب الدنٌا والدٌن : " من كتبه .إلى مذهب االعتزال، نسبته إلى بٌع ماء الورد، ووفاته ببؽداد

(.  1/375)نوٌهض، معجم المفسرٌن، )و (4/327)، األعالم، يالزركل): انظر". والعٌون 
السٌد : ، راجعه وعلق علٌه(2/134)، النكت والعٌون، (هـ450ت )حبٌب البصري محمد بن  الحسن علً بن االماوردي، أب: انظر (2)

.   م1992، (1)عبد المقصود بن عبد الرحٌم، دار الكتب العلمٌة، ومإسسة الكتب الثقافٌة، بٌروت، ط بن
، شرح طٌبة النشر فً القراءات  (هـ 857ت )النوٌري ، أبا القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علً  :انظرٌعقوب، وهً قراءة ( 3)

  .م2003،  (1)مجدي محمد سرور سعد باسلوم ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط: ، تقدٌم وتحقٌق  (2/305 )العشر ، 
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ا ِإحْذسَو  َقًم ﴾: قكلو تعالى االستدالؿ ب: األكؿ  ا ِإيَقَّت هُما﴿َو ِإ  ْذ َو  ِإدَويْذنِإ بُمدُم﴿ ا ِإَلَّت ا َوعْذ ا َوَلَّت كىذا عاـ ، [ 23: اإلسراء ]  ﴿َو َو َوىا َو ُّ َو
. في حؽ األب الكافر كالمسمـ 

ايَو ْذشَوى﴾ : أمر اهلل لمكسى :كالثاني  ا َو ِّن َقًم ا َوعَولَّتيُمايَو َو َوكَّت ُما َو﴿ْذ ا َويُما َو ْذَلًم كىي في شأف فرعكف ، [ 44: طو ]   َوقُم َلَو
  .الكالد أكلى بالرفؽ ك

 . أما التغميظ ف نو يكجب التنفير كالبعد عف القىبكؿ كأف الدعكة مع الرفؽ أكثر تأثيران في القمب ، : الثالث 

 (1)؟األب كيؼ يميؽ بالرجؿ الحميـ مثؿ ىذا الجفاء مع ؼ ؛الحمـ  اتصؼ بإبراىيـ  أف: الرابع 

إف ىذا ليس مف اإليذاء المحـر في شيء، : ردا عمى ما ذكره الرازم بقكلو   في ركح المعانياآللكسيكلقد ذكر 
 فميس األمر مجرد رعاية حؽ التربية ، كقد يقسك اإلنساف كليس مقتضى المقاـ إال ذاؾ ، أما ما يختص بمكسى 

:     (2)أحيانان عمى شخص لمنفعتو ، كما قاؿ أبك تماـ

 (البحر الكامؿ)      (3)         فقسا ليزدجركا كمف يؾي حازما       فميىٍقسي أحيانا عمى مف يرحـ

مَّـ عمى اإلطبلؽ ف ف المقامات متفاكتةؼ ككف الرفؽ أكثر تأثيران غير ميسى
(4) . 

 ،يةفالحجة العقبلب االستدالؿفي ىذه اآلية اشتمؿ عمى  كبلـ إبراىيـ كعكدة إلى الرازم ف نو ذكر بعد ذلؾ أف 
اا:  ، كاهلل تعالى يقكؿ  أنيـ كانكا يقكلكف بكثرة اآللية؛ ذلؾعمى فساد قكؿ عبدة األصناـ ك اكَو  َوا ِإ  ِإمَو ا َو ِإ َو ٌنا ِإَلَّت   َو ْذ

 األصناـ لك حصمت ليا قدرة عمى الخير كالشر لكاف الصنـ الكاحد كافيان ، ، ثـ إف [22: األنبياء ]   لَّتيُما َوفَوسَودَو َقَو ﴾
ف كثرت فبل نفع فييا   .(5)البتةفمما لـ يكف الكاحد كافيان دؿ ذلؾ عمى أنيا كا 

 :التربكية في ىذه اآلية ابف عاشكر كمف استنباطات 

بعد أف تقٌدـ لو بالدعكة بالرفؽ ، فمما رأل تصميمو عمى ، ق ا أب إبراىيـىذا القكؿ الغميظ كاف في بعض مجادالتأٌف 
ف ٌف ، لعٌؿ بعضيا أف يككف أنجع في نفس أبيو مف بعض  ؛ الكفر سمؾ معو الغمظة استقصاءن ألساليب المكعظة

 ـــــــــــــــــ
  .( 42 – 13/41)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
 (من قرى حوران بسورٌة)ولد فً جاسم .األدٌبالشاعر، :  بن أوس بن الحارث الطائً، أبو تمامحبٌب( ـ ه231 - 188: )أبو تمام (2)

ثم ولً برٌد الموصل، فلم ٌتم  .ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى بؽداد، فؤجازه وقدمه على شعراء وقته فؤقام فً العراق
فً  .ٌحفظ أربعة عشر ألؾ أرجوزة من أراجٌز العرب ؼٌر القصائد والمقاطٌع، حلو الكالم، كان فصٌحا .سنتٌن حتى توفً بها

  (. 165/ 2)الزركلً، األعالم، ): انظر. (دٌوان الحماسة): له تصانٌؾ منها .شعره قوة وجزالة
عبد الحمٌد ٌونس : ، قدم له(207ص ) حبٌب بن أوس الطائً، –دٌوان أبً تمام : ، انظر(مالك بن طوق)قال هذا البٌت فً مدح( 3)

  . م1942وعبد الفتاح مصطفى، مكتبة محمد علً صبٌح وأوالده، القاهرة، 
. ( 196- 195/ 7)اآللوسً، روح المعانً، : انظر (4)
  .( 43/ 13)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (5)
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كلـ يزؿ العمماء يخٌطئكف أساتذتيـ كأئٌمتيـ . المجاىرة بالحٌؽ دكف سٌب كال اعتداء ال ينافي البركأف  .لمنفكس مسالؾ
. (1)كآباءىـ في المسائؿ العممية بدكف تنقيص

:  وخبلصة اإلشارات التربوية المنتفادة من اآلية الكريمة من أقوال المفنرين 

 . البر بالكالديف حتـ الـز إال إذا ضيعا حؽ اهلل * 
. القسكة أحيانا أنفع في التربية * 
.  يةفالحجة العقبلب االستدالؿ* 
. ينبغي أف تيراعى في التربية لمنفكس مسالؾ * 
. أىمية الثبات مف الناحية التربكية * 

:  آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين : المطمب الثاني 

 : إذا ضٌيعا حؽ اهلل حتـ الـز إال البر بالكالديف : أكال * 

  ،تعريؼ الكلد بحؽ كالديو عميوىك ف أىـ ما يجب أف يحرص المربي عميو البر بالكالديف مف أعظـ الحقكؽ ، كا  
 ، ىذا كييعتبر احتراـ الكبير قيمة (2)، كرعاية شيخكختيما كذلؾ ببٌرىما كطاعتيما كاإلحساف إلييما كالقياـ بخدمتيما

كىذا . (4)كالطاعة كااللتزاـ كالضبط كاحتراـ الكياف األسرم كتكقير الكبار مف الضركريات، (3)عميا مف قيـ المجتمع
كمف   اهلل في اإلنساف غريزة النكع كىي خاصية لممحافظة عمى بناء اإلنساف كنكع ،أكجدلقد مما ال خبلؼ فيو ، ؼ

كلما صبر  ال تمؾ العاطفة النقرض الجنس البشرم ،ككؿ  مظاىر ىذه الغريزة عاطفة األبكة كاألمكمة كالبنكة ،
مقابؿ ، كفي عمى أمرىـ كالنظر في مصالحيـ  كلما قاما بكفالتيـ كتربيتيـ كالسير الكالداف عمى رعاية أبنائيما ،

طمب مف األكالد محبة كالدييـ كمعرفة حقيـ كاحتراميـ ، ىذه العكاطؼ التي تحمي األطفاؿ كتساعدىـ في حياتيـ 
 .(5)ببرىـ كطاعتيـ كاإلحساف إلييـ كالقياـ عمى خدمتيـ في الكبر

ا ِإ ا﴿َو ِإ َو  ِإدَويَّتاا:  مف أعظـ الناس بران بكالديو ، كقد ظير بره بيما في دعائو ليما كلقد كاف إبراىيـ    َو َّت َقَو ا  ْذفِإ ْذ
﴾ ، كظير بره بأبيو أكثر في المبحث السابؽ ، في طريقة الخطاب  [41: إبراىيـ ] ﴿َو ِإلْذمُمؤْذاِإ ِإ نَوايَو ْذمَوايَوقُم مُما  ْذحِإسَو بُم

. كأسمكب الدعكة ، كلكف بره بأبيو ال يعني عدـ مخالفتو في الرأم 

 ـــــــــــــــــ
(.   7/314)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (1)
  .( 1/381)علوان، تربٌة األوالد فً اإلسالم،  (2)
 . م2001، دار اإلٌمان، اإلسكندرٌة، (28ص)، عادل فتحً، كٌؾ تصبح أباً ناجحاً،  عبد هللا: انظر (3)
  .( 60 – 59ص ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال،  (4)
 . (19- 18ص  ص)السباتٌن ، أساسٌات تربٌة األطفال،  (5)
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 لكف األمر  ،فيي دائمان بيشرل خير ؛ العمياء لرب األسرة دليبلن عمى التيذيب كالكفاؽ في الماضي كانت الطاعة
، كمف ينياه  كمف يصحح لو خطأه،  (ال)  : حسف حظ رب األسرة أف يجد مف يقكؿ لوف ف مف،  اختمؼ اليـك

، كما أنو أفضؿ كسيمة  ؛ ألف ذلؾ قد يككف الكسيمة الكحيدة لردعو عف كثير مف األخطاء كالتجاكزات كيحذره
فالمفيـك السائد قديما مف أف األكالد يجب . (1) تحتو إال القير كاالستبداد كالتبـرم، ال ييخؼ لمحيمكلة دكف تكافؽ شكمي

. (2)أف يطيعكا أىمييـ في كؿ المجاالت ، كأف ال يناقشكىـ ىك مفيـك باؿو و كغير قابؿ لمنجاح

ما كاف ليرل أف مف حؽ ابنو أف يخالفو الرأم ، كىك رأم الكثير مف اآلباء ، -  كىك كاحد مف اآلباء –كلكف آزر 
، كالذم  ترٌكز عمى تنشئة االبف المطيع الذم يينٌفذ كؿ ما قيؿ لو دكف اعتراض أك تفكيرفتربية اآلباء كاألميات 

؛ حيث يككف  إلى بناء جيؿ مف اإلمعات المقمديفعادة  تسعى فالتربية  ،ييصٌدؽ كؿ ما يقاؿ لو دكف أدنى مناقشة
 .(3) فيو، كحيث يككف السير خمؼ اآلخريف أمران محمكدان كمرغكبان  شؽ طريؽ جديد أمران يبعث عمى الريبة

، بؿ ىي في أكثر  سكء األدب أك عدـ الطاعةدليبلن عمى  دائمان تمعارضة األبناء بعض ما يقرره اآلباء ليسإذف ؼ
ينبغي أف يفخر بيا المربكف كاآلباء ، بؿ عمييـ أف يفيمكا حقيقة شخصية ، كىذه ميزة اؿاألحكاؿ تيعٌبر عف استقبللية 

تمؾ  ،  اآلباء بدييية ال تحتمؿ النقاشلإف لد. التنكع الفكرم كالشخصي كالسمككي الذم جعمو اهلل بيف البشر 
في بعض قد تتبدؿ  كلكف الحقيقة أف المكاقؼ  ،دائمان " متعممكف" األبناء  ك ،  دائمان ىـألبنائ" معممكف"ىـ البدييية أف

 كأبيو ، فأبك  ، كما حصؿ مع إبراىيـ (4)فمىـ المعمـاألبناء ، كيصبح  فمالمتعمـاآلباء ىـ صبح م، ؼ األكقات
،أكثر مما تتضمف (5)إبراىيـ ىك كاآلباء ، كغريزة األبكة لديو تتضمف النقد كالتصحيح كاإلدانة كالتأنيب كالتيذيب

.  التكجيو كالترغيب كالبناء كالتنبيو 

، أم تقديـ  في ىذه الحالة يجب تقديـ غريزة التديف عمى غريزة النكع ؼأما إذا تعارض البر لمكالديف مع الطاعة هلل 
إذ ال طاعة لمخمكؽ في معصية ، م تقديـ طاعة اهلل عمى طاعة كالديو  ، أ عمى القيمة اإلنسانيةانيةالقيمة الركح

 ، إذ ، عمى أساس العقيدة ، إال أف ذلؾ ال يجكز أف يمنع الكلد مف مصاحبة الكالديف في الدنيا بالمعركؼ الخالؽ
 .(6)االرتباط الصحيح كما عداه مف ركابط باطمة ىك

:   القسكة أحيانا أنفع في التربية : ثانيا * 

 ـــــــــــــــــ
  .( 603 – 602صص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (1)
  .( 230ص)محسن، تربٌة األوالد، : انظر (2)
   .(610ص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (3)
 . (508ص )، نفسه : انظر (4)
إبتسام محمد الخضراء ، : ، تعرٌب(51ص )تسع قواعد طبٌعٌة تثري حٌاة أسرتك، -  األطفالشخصٌة ٌر، لٌندا، ورٌتشارد، بناء  (5)

 . م2006، (1)الحوار الثقافً ، بٌروت، ط

Eyre, Linda & Richard, The Book of Nurturing- Nine Natural laws for Enriching Your family Life 
( . 25- 24ص ص )السباتٌن، أساسٌات تربٌة األطفال، : انظر (6)
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 يرل فيو الحؿ لعناد أبيو ككفره ، ظير في ىذا المشيد مف القصة نكع مف القسكة عمى األب ، ربما كاف إبراىيـ 
استعمؿ معو الميف فما كجد نتيجة ، فكر في األمر ، كجد أف بعض الناس ال يصمحيـ الميف ، عٌؿ أباه منيـ ، 

 تجد ليا تعميبل تربكيا ، فقد ىذه المحاكالت مف إبراىيـ . جٌرب معو األمر فغٌير الطريقة األكلى ، لكف دكف جدكل 
أف ييدلّْمىو دالالن زائدان -  في حالة األب مع االبف - ليس معنى العطؼ كالحب كالرحمة التياكف في التربية ، أك: قيؿ 

 .  (1)عف الحد ، كيتجنب تكبيخو عف الخطأ

نما كاف حازمان ؛ إبراىيـإف : كيمكف القكؿ  فالحـز ينبع مف الحب كالرحمة ، كالقسكة تنبع مف  لـ يكف قاسيان كا 
براىيـ ما كاف غميظان جافيان صمبان ، بؿ امتؤل قمبو حبان كبران كرحمةن (2)كالغمظةجمكد القمب  فعمى المربي حيف . ، كا 

   .(3)يستعمؿ الحـز أف يمزجو مع الحب ، كبالتنسيؽ بينيما ييكمؿ أحدىما اآلخر

 بيف الحب كالحـز ،  أكالن بالميف كالرفؽ في خطابو ، ثـ ظير بالحـز كالشدة ، محاكال التنسيؽظير إبراىيـ 
نما  كاستعماالن لكبل الطريقتيف ، كىك دليؿ النجاح التربكم ، فالمربي الناجح ىك مف ال يقتصر عمى أسمكب كاحد كا 

. ينٌكع ؛ فمكؿ مقاـ مقاؿ 

، كىي الدعامات األساسية في ترشيد  (القكاعد الجكىرية)كثمة أمر ميـ ينبغي التنبو إليو ، كىك ما أيطمؽ عميو 
:  السمكؾ نحك الكجية السميمة ، كالكسيمة الفعالة في تربية األطفاؿ ، كىذه القكاعد ىي 

 .أف معاممة الكلد بالميف كالرحمة ىي األصؿ  .1

فاألطفاؿ يتفاكتكف فيما بينيـ ذكاءن كمركنة كاستجابة : مراعاة طبيعة الطفؿ المخطئ في استعماؿ العقكبة  .2
فمنيـ صاحب المزاج اليادئ المسالـ ، كمنيـ صاحب المزاج المعتدؿ ، كمنيـ : ، كأمزجتيـ تختمؼ 

. صاحب المزاج العصبي الشديد 
فيناؾ مراحؿ مف المعالجة كالتأديب يجب أف يمر بيا المربي : التدرج في المعالجة مف األخؼ إلى األشد  .3

، يعامؿ كؿ طفؿ المعاممة التي تبلئمو ، كيبحث عف الباعث إلى الخطأ ، كعف عمر المخطئ كثقافتو ، 
 .  (4)كالبيئة التي يكتسب منيا

 ـــــــــــــــــ
 . (65ص)، كٌؾ تصبح أبا ناجحا،  انظر، عبد هللا (1)
وفٌه معنى الشدة واإلحكام، فً األمور فهو األخذ بالثقة، الحزم أما الؽلظة والصالبة والشدة، و: فً اللؽة تطلق كلمة القسوة على (2)

ٌُحكم رْبطه، انظرال: ومنه (. حزم): مادة، (3/156)، و(قسو: )، مادة(11/168): ابن منظور، لسان العرب،: شّد بالحزام ل
 ( 98ص )تسع قواعد طبٌعٌة تثري حٌاة أسرتك، - األطفالشخصٌة ٌر، بناء : انظر (3)

Eyre, The Book of Nurturing-- Nine Natural laws for Enriching Your family Life 
.  م 1999، (1)، دار ابن حزم، بٌروت، ط(42 – 37  صص)دٌماس، محمد، كٌؾ تؽٌر سلوك طفلك،  (4)
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 ف ف التربية بالميف كالرحمة كانت ىي األصؿ لديو ، كتدرج مف األخؼ إلى األشد ، كىك كلك نظرنا إلى إبراىيـ 
 كىي قضية استعماؿ العقكبة فقد – كما في النقطة الثالثة ، أما النقطة الثانية –القسكة في معالجتو لممكضكع 

 .  فمـ تكف مكضع إعماؿ ؛ فالبر باألب يمنع منو تجاكزىا 

  :يةفالحجة العقبلب االستدالؿ: ثالثا * 

مشيدان عاطفيان ، ظيرت فيو األحاسيس الجٌياشة  -  في المبحث األكؿ – أباه كاف المشيد األكؿ في دعكة إبراىيـ 
، كالحب الصادؽ ، كاليد الحانية ، كالقمب الرحيـ مف االبف ألبيو ، أما في ىذا المشيد فقد ظير فيو العقؿ كاضحان 
، فيك يستنكر عميو عبادتو لؤلصناـ ؛ ذلؾ أف في تعدد اآللية دليؿ عقبلني عمى فساد التعبد ليا ، فمك كاف األب 

 العاطفي يفالجانبفي حالة سكية متجردان مف األىكاء لكاف ىذا االستدالؿ كافيا إلقناعو ، كمف الناحية التربكية ف ف 
، ف نو   كحيف يككف اإلنساف في حالة طبيعية سكية ،ف األكثر أىمية في شخصية اإلنسافا العنصر ىمامفالعقبلك

 ، م في إدراؾ القضايا كالتكيؼ مع الظركؼ الطارئة كالتخطيط الشامؿ لكؿ جكانب الحياةفيستخدـ الجانب العقبل
حتاجيا في االندفاع ملطاقة التي ا مصدر أنوكما  ، أما الجانب العاطفي ف نو منبع التكاصؿ األسرم كاالجتماعي

 كمتى امتزجت التربية الركحانية بالتربية العقبلنية ، نشأ عف ذلؾ قكة الشخصية ؛ ألف .(1)نحك األعماؿ المختمفة
العقؿ ينمك فيستفيد اإلنساف في حياتو كمعيشتو كقدراتو ، كتسمك الركح كتقكل ؛ فتككف عاصمان لو مف الزلؿ 

. (2)كالخطؿ

فاالستدالؿ بالحجة العقبلنية يعتبر فنان مف فنكف التربية كالتعميـ ، كمف ثـٌ فيك فف مف فنكف الدعكة إلى اهلل ، 
.   في دعكتو أباه استعممو إبراىيـ الخميؿ 

:  ينبغي أف تيراعى في التربية لمنفكس مسالؾ : رابعا * 

: حتى تنجح أية عممية تربكية ف نو ال بدٌَّ  ليا مف شركط ينبغي أف تتحقؽ فييا ، كمف ىذه الشركط 

كيعني ضركرة إدراؾ المربي لمجية التي يتعامؿ معيا ، كىذا ما يحتـ عميو معرفة ماىية الصفات : الكعي : أكالن 
كالخصائص الغريزية التي يتمتع بيا كؿ مخاطب ، كنكعية الميكؿ كاألىكاء التي تتجاذبو ، إضافة إلى ضركرة 

. إدراؾ طبيعة رغباتو ، كاألدكات كالفنكف التي تكٌرس لتحقيؽ ىذه الغاية 
. (3)اإليماف ، أم اإليماف بالفكر الذم يمتـز بو كيريد منيـ أف يعيشكا كفقان لمبادئو: ثانيان 

 ـــــــــــــــــ
(.  424ص)بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (1)
.   م1986، دار االعتصام، شبرا، (197ص )محفوظ، محمد جمال الدٌن علً، التربٌة اإلسالمٌة للطفل والمراهق، : انظر (2)

. ( 31ص), القائمً، األسرة والطفل المشاكس : انظر (3)
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يجد الكعي ظاىر المبلمح - فيما سبؽ كفيما ييستقبؿ – ق اأب كنظرة إلى الشرط األكؿ ، ف ف المتتبع لدعكة إبراىيـ 
نما كاف ييغٌير كيينٌكع في الطرائؽ كالكسائؿ  ، كاضح الصفات ، فمـ يؾي إبراىيـ يسير ضمف قالب صمب ال يتعداه ، كا 
، كىذا دليؿ كعي لمصفات الغريزية منو ألبيو ، ككعي لطبيعة ميكلو كأىكائو كرغباتو ، ككعي لمفنكف كاألدكات التي 

النفس البشرية دائمة التقمب متعددة المطالب متعددة : يستعمميا مف أجؿ تحقيؽ ىدفو في التربية ، ككما قيؿ 
.  (1)االتجاىات ، ككؿ تقمب ، ككؿ مطمب ، ككؿ اتجاه في حاجة إلى تكجيو

 كدعكتو أباه فيو تكجيو مباشر لمخطأ ، كىذا األسمكب يككف ضركريان جدان لقد كاف ىذا المشيد في قصة إبراىيـ 
، فكالد إبراىيـ عمى شفا جرؼ ىار ، يكشؾ أف ينيار بو ، إنو عمى شفا جينـ ، كاالبف (2)عند كجكد خطر ييدد

اا: يخشى عمى أبيو االنزالؽ ، فيخاطبو كقد أحس بالخطر الداىـ  اٍل ا ِإ ا َو َو ا﴿َو َو ْذاَو َو   َو َو َّت ِإ ُما َو ْذ َقَو اًم ا َو ِإ َو ًما ِإ ِّن ا َو َو اَو
﴾ ا[ .74: األنعاـ ] اُمبِإ نٍل

:  أىمية الثبات مف الناحية التربكية : خامسان * 

، ككؿ مف  يجب أف يتذكر اآلباءكعميو ؼ  ،(3)يعتبر الثبات عمى المبدأ عنصران ميمان مف عناصر النجاح في التربية
، ليست عمى شيء مف التذبذب  لتربية ىي أف تككف ليـ سياسة ثابتةؿ، أف خير طريقة  لو عبلقة بتربية األطفاؿ

 ةكافؽـظير في كقت آخر م، فبل يجكز أف   عمى سمكؾ معيفةكافؽعدـ ـظير في كقت ما أ ف ذا  ،بيف رأل كآخر
  .(4)عميو

القيـ المطمقة ثابتة كال ؼكال أعظـ مف مبدأ العقيدة الذم يضـ ًقيىما مطمقة ، ال تراجع عنيا ميما كانت الظركؼ ، 
براىيـ . (5)، إال أف االختبلؼ يحصؿ في الفيـ كالتطبيؽ ؿ مف ناحية األصالةمتبدال يحصؿ فييا تغيير ك  ما كا 

اٍختىمَّت عنده القيـ ، فيي ثابتة لـ تتغير ، كلكف االختبلؼ الذم حصؿ ىك في التطبيؽ ، أم في طريقة الدعكة 
كأسمكبيا ، فبعد التيديد بالرجـ كاليجر ظؿ ثابتان مستمسكان ، غىٌير األسمكب مف الرقة كالميف إلى الحـز كالشدة ، كلكف 

. مع الثبات عمى المبدأ 

 رغبة عارمة في التسمط كال ميؿ إلى حب الرئاسة كاإلمرة ، كال قاده الغركر كاألنانية كال ما كاف في نفس إبراىيـ 
العناد ، ف ف المعاند يرفض تسمط التربكييف ؛ ألنو يرل فييـ منافسيف لو ، كيجب عمييـ التقيقر إماـ إرادتو كاإلقرار 

 ـــــــــــــــــ
 . (423ص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة،  (1)
  .(1)دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة، القاهرة، ط (76ص)عبد المعطً، عبد هللا محمد، كٌؾ نعالج أخطاء أبنائنا، : انظر (2)
.  م2006، (1)، مكتبة جرٌر، ط(116ص)توٌٌن، كاثرٌن، حلول علمٌة لمشكالت اآلباء فً تربٌة األبناء، : انظر (3)

THE PARENT'S PROBLEM SOLVER Cathryn, Tobin 
  . م1982،، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة (175ص)القوصً ، عبد العزٌز، أسس الصحة النفسٌة، ( 4)
( .  330ص )القائمً، تربٌة الطفل دٌنٌا وأخالقٌا،  (5)

http://www.randomhouse.com/author/results.pperl?authorid=51637
http://www.randomhouse.com/author/results.pperl?authorid=51637
http://www.randomhouse.com/author/results.pperl?authorid=51637
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براىيـ (1)لو بالغمبة عمى الضد مف ذلؾ ، فيك يحب ألبيو الخير كما يحبو لنفسو ، كاف متكاضعان ىٌينان لٌينان  - ، كا 
. يعمؿ مف أجؿ رفع كممة اهلل ، فيك يتحمؿ مف أجميا التيديد كالكعيد ، كال يضيره ما يمقى ما داـ سائرا في طريقو 

 ـــــــــــــــــ
   .(127ص)القائمً، األسرة والطفل المشاكس، : انظر (1)
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المبحُث الثالُث 

 ألبيِو  انتغفاُر إبراىيَم 

 يرؽ كيصفك؛ فيدعك اهلل الرحيـ أف يغفر ألبيو ما كاف منو مف كفي مكقؼ آخر مف مكاقؼ الدعكة ، تجد إبراىيـ 

:  في محكـ التنزيؿ  كما ذكر اهلل –تقصير ، يدعك دعاء العباد المخمصيف ، كيبتيؿ ابتياؿ المذنبيف ، فقاؿ 
ا ِإَو ِإ ا ِإ َّتيُماكَو  َوااِإنَوا   َّت  ِّن نَوا  ا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَوايُمبْذعَوثُم  َو﴾86 ﴿َو  ْذفِإ ْذ ، فقمبو الرحيـ ال يحتمؿ  [87-86: الشعراء  ]﴾ا﴿َوَلَو

ا ِإ اا: أف يرل أباه عمى شركو ، كال يطيؽ أف يراه ييعذب يـك القيامة ، فيك يدعك كيكرر الدعاء ، كيقكؿ    َو َّت َقَو ا  ْذفِإ ْذ
﴾ [. 41: إبراىيـ ] ﴿َو ِإ َو  ِإدَويَّتا﴿َو ِإلْذمُمؤْذاِإ ِإ نَوايَو ْذمَوايَوقُم مُما  ْذحِإسَو بُم

ا َو ِّن ا ِإ َّتيُماكَو  َوا ِإ احَوفِإ َقاًّل ﴾:  عمى نفسو لما قاؿ كلقد كاف ىذا كعدان قىطىعىوي إبراىيـ  اسَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو مٌنااَولَو ْذ َو مريـ ]  سَو َو
؛ لذا نجد أف (1)(إذا كعد أخمؼ: )، فكٌفى بما كعد ، كالتـز بما عاىد ، ف نو مؤمف ، كمف آيات المنافؽ أنو  [47: 

 كالمؤمنيف عف االستغفار ألقربائيـ  يذكر ىذا االستغفار ، كيذكر العمة فيو كالحكمة منو ، فينيى الرسكؿ اهلل 
ايَوسْذ َو ْذفِإ ُم﴿ اا:   كقكلو الحؽ –  ألبيو ، فيقكؿ المشركيف بحجة استغفار إبراىيـ   اَو اكَو  َوا ِإل َّتبِإ ِّنا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا َو ْذ

ا  ْذجَوحِإ يِإا  ا َوعْذدِإااَو ا َوبَو َّتنَوا َو ُميْذا َو َّت ُميْذا َو ْذحَو بُم اكَو  ُم  ا ُم﴿ ِإ ا ُم ْذ َوىااِإنْذ فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَواا113 ِإلْذمُمشْذ ِإكِإ نَوا﴿َو َو ْذ ﴾ا﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ
ااَو ْذاِإدَوةٍلا﴿َواَودَواَو ا ِإيَقَّت هُما َقَولَومَّت ا َوبَو َّتنَوا َويُما َو َّتيُمااَودُم﴿ٌّا ِإلَّتيِإا َوبَو َّت َوااِإ ْذيُما ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾ ااَونْذ [ .  114-113: التكبة ]  ِإَو ِإ يِإا ِإَلَّت

 ، كيستثني منيا ما ىك خاص  المسمميف في آية أخرل بكجكب أخذ األسكة مف أفعاؿ إبراىيـ كييذىٌكر اهلل 
ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴿َو  َّت ِإينَوااَوعَويُما ِإ ْذا َقَو  ُم  ا ِإقَو ْذاِإ ِإيْذا ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُماا:باالستغفار ، قاؿ جٌؿ مف قائؿ    َودْذاكَو  َو ْذ

ا  لَّتيِإاكَوفَو ْذ َقَو ا ِإيُميْذا﴿َو َودَو ا َو ْذ َو َقَو ا﴿َو َو ْذ َويُميُما  ْذعَودَو ﴿َوةُما﴿َو  ْذبَو ْذ َو ءُما َو َودًم احَو َّتىا ُمؤْذاِإ ُم  ا ِإ  لَّتيِإا﴿َوحْذدَوهُماا اوُم﴿ ِإ اِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ
ا  ْذمَوصِإ  ُم﴾ ا َو َوبْذ َقَو ا﴿َو ِإ َو ْذ َو ا َو َوكَّتلْذ َقَو ا﴿َو ِإ َو ْذ َو ءٍلا َو َّت َقَو ااَولَو ْذ َو اشَو ْذ ااِإنَوا  لَّتيِإااِإنْذ ا َو َو لِإ ُم ا﴿َواَو ا َواْذ ا َو ْذاَوا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا َوَوسْذ َو ْذفِإ َو َّتا َو َو   ِإَلَّت

[. 4: الممتحنة ]

اإلشارات التربكية المستنبطة مف اآليات الدالة عمى استغفار :  األكؿ ىذا كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،
. آراء التربكييف في خبلصة ما استنبطو المفسركف في ىذا المشيد :  ، كالثاني ألبيو عند عمماء التفسير إبراىيـ 

 : ألبيو عند عمماء التفنيراإلشارات التربوية المنتنبطة من اآليات الدالة عمى انتغفار إبراىيم : المطمب األول

 ـــــــــــــــــ
(.  إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلؾ، وإذا اإتمن خان: آٌة المنافق ثالث: )، والحدٌث بتمامه(33)أخرجه البخاري، كتاب اإلٌمان، ح (1)
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:  ألبيو مع أنو ال يزاؿ عمى شركو ، كقد ذكرىا ابف عاشكر بقكلو ال بدَّ أكالن مف بياف العمة في استغفار إبراىيـ 
 في ىذه الدنيا فدعاؤه . (1)"كيجكز أف يككف طمبي الغفراف لو كناية عف سبب الغفراف كىك ىدايتو إلى اإليماف "

كأبكه عمى شركو ، كىك ال يزاؿ عمى قيد الحياة ال إشكاؿ فيو ، فمعؿ الدعاء يككف سببا لسككف قمب أبيو ؛ فييديو 
كىذا أسمكب راؽ في التربية ؛ فالقمكب متفاكتة ، كلعؿ مف ال يصمحو الترغيب كالترىيب يصمحو الدعاء . اهلل كييٍسًمـ 

  .

ااَو ْذاِإدَوةٍلا﴿َواَودَواَو ا ِإيَقَّت هُماا: كاختمؼ العمماء في المكعدة المذككرة في قكلو تعالى  ااَونْذ فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا ِإَلَّت  ﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ

:  فذيكر فييا قكالف  . [114: التكبة ] ﴾...

.  ، كما كاف يعمـ أف االستغفار لممشركيف محظكر حتى أخبره اهلل بذلؾ أف إبراىيـ كعد أباه االستغفار: األكؿ 

؛ فمما تبيَّف إلبراىيـ عداكة أبيو هلل تعالى بمكتو عمى الكفر، ترؾ الدعاء  أف أباه كعده أنو إف استغفر لو آمف: كالثاني
  .(2)لو

ذا كاف الكعد مف إبراىيـ   ففيو إشارات تربكية ، فااللتزاـ بالكعد كالكفاء بو حتى مع المخالؼ في الديف ، كا 
.     كاستعماؿ أسمكب الدعاء لتسكيف القمكب كتأليفيا ، أمكر ينبغي مراعاتيا كالكقكؼ عندىا 

ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا:كأما اآلية التي في سكرة الممتحنة  ا  ْذمَوصِإ  ُم﴾ا...ا  َودْذاكَو  َو ْذ ،  [4: الممتحنة ] ﴿َو ِإ َو ْذ َو
: كأنو قاؿ : "  قد كعد أباه باالستغفار فكٌفى ، كما كاف يستطيع أكثر مف ذلؾ ، قاؿ الزمخشرم ففييا أف الخميؿ 

 .    فيك قد بذؿ قصارل جيده بالبر بكالده ، كما قٌصر كما تكانى .(3)"أنا أستغفر لؾ كما في طاقتي إال االستغفار 

  َوقَودْذاا :كفيٌسرت األسكة بالقدكة ، كىي اتباع اإلنساف غيره عمى الحالة التي يككف عمييا حسنة أك قبيحة ، قاؿ تعالى
ا  لَّتيِإا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌن﴾ ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَواا: ، كىنا أيضان  [21: األحزاب] كَو  َوا َويُميْذا ِإ ا َوسُم اِإ   َودْذاكَو  َو ْذ

  ِإ ْذا َقَو  ُم  ا ِإقَو ْذاِإ ِإيْذا ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت اا:  ، كبٌيف اهلل  تعالى ىذا التأسي المطمكب ، كذلؾ بقكلو﴿َو  َّت ِإينَوااَوعَويُم﴾
ا  لَّتيِإ﴾ اوُم﴿ ِإ . (4)اآلية  َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

.  فالتأسي المطمكب ىك ما فيو اتباع عمى الخير كالصبلح ، فيككف المٌتبىع أسكة حسنة لممٌتًبع 

 ـــــــــــــــــ
 .( 147/ 28)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (1)
 .( 2/212)، والنسفً، مدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل، (2/305)ابن الجوزي، زاد المسٌر، : انظر (2)
 .( 502/ 4)الزمخشري، الكشاؾ،  (3)
، أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن (هـ1393ت )الشنقٌطً، محمد األمٌن بن محمد المختار الجكنً الشنقٌطً المورٌتانً: انظر (4)

.  م1996( , 1)، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط(319/ 5)بالقرآن، 
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:  ألبيو إشاراٍت تربويًة عدة ، منيا إن في انتغفار إبراىيم : وخبلصة القول 

. الدعاء قد يككف سببا لسككف قمب المعاند كتأليفو ، فيك أسمكب راؽو مف أساليب التربية : أكال * 
.  االلتزاـ بالكعد كالكفاء بو حتى مع المخالؼ في الديف : ثانيا * 
.  بذؿ قصارل الجيد في قضية البر بالكالديف : ثالثا * 
القدكة المطمكبة ىي ما فييا اتباع عمى الخير كالصبلح  : رابعا * 

: آراء التربويين في خبلصة ما انتنبطو المفنرون في ىذا المشيد: المطمب الثاني 

: ، ينبغي العمؿ بو الدعاء قد يككف سببا لسككف قمب المعاند كتأليفو ، فيك أسمكبه راؽو مف أساليب التربية : أكال * 

ال بدَّ مف الدعاء ، حيث تقصر أسبابنا عف بمكغ ما : الدعاء عبلج لكثير مف المشاكؿ ؛ فترل المربي المسمـ يقكؿ 
 فيتضرعاف إلى اهلل تعالى  ،، كتتمكف الرحمة كالرأفة مف قمبي الكالديف فبالدعاء تزداد شحنة العاطفة كقكدان  ، نريد

 أيدييما فيمدا، فالكالداف اتخاذ األسباب باب  مففي التربية كالدعاء عمى فرض عدـ النجاح  ،كيبتيبلف إليو 
 كما أف أخطاء األبناء .(1)، كدعاء الكالديف مستجاب ب ذنو تعالى ، لينشأكا النشأة الصالحة التي ترضي اهلل ألبنائيما

تحتاج إلى صبر كدعاء ، كال ييقصد بالدعاء أف يككف مرة أك مرتيف ، بؿ المطمكب أف يدعك ليـ ليبلن كنياران ، سران 
كجيران ، كال يأس مف رحمة اهلل ، فربما تحتاج بعض األخطاء إلى دعاء األشير كالسنيف حتى يصمحيا اهلل جؿ 

فشأنؾ أييا المربّْي شأف مف يغرس زرعة كيركييا كيسمدىا كينقييا مف اآلفات ، كيسأؿ ربو أف يدفع عنيا . (2)جبللو
. (3)الصكاعؽ المحرقة كاألسباب المدمرة

كفي الدعاء يقـك اإلنساف بمناجاة ربو ، كيبث إليو ما يعانيو في حياتو مف مشكبلت تزعجو كتقمقو ، كيطمب مف 
الخالؽ سبحانو أف يعينو عمى حؿ مشكبلتو كقضاء حاجاتو ، كمجرد تعبير اإلنساف عف المشكبلت التي تقمقو كىك 

. (4)في حالة مف االسترخاء كاليدكء النفسي يؤدم إلى التخمص مف القمؽ

، كيحقؽ طمأنينة  ، كيفتح باب الخير ، كيدفع المصائب كالمحف يقكم صمة العبد بربوالتربكية أنو الدعاء كمف فكائد 
  .(5)، كييعمّْـ المسمـ الشكر عمى النعمة ، كيقكم العزيمة القمب

 ـــــــــــــــــ
. ( 142- 140ص ص )، وبدري، اللمسة اإلنسانٌة، (2/1022)األوالد فً اإلسالم،  علوان، تربٌة: انظر (1)
. ( 30ص )عبد المعطً، كٌؾ نعالج أخطاء أبنائنا،  (2)
.و 2001، (1)داس اإلًٌاٌ ، اإلسكُذسٌح، ط ، (51ص)ػثذ انؼظٍى، سؼٍذ، اإلشكانٍح انًؼاصشج فً تشتٍح انطفم انًسهى، : اَظش (3)

  

  .(198ص)مرسً، الشخصٌة السوٌة،  (4)
.  (133ص )الخطٌب، وعٌد، تربٌة الطفل فً اإلسالم،  (5)
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براىيـ   طريؽ الدعاء كالمناجاة ، كأعطاه اىتمامان بالغان ، فيك يىًعدي أباه – في دعكتو أباه سار عمى ىذا الطريؽ كا 
باالستغفار ، ثـ يينجز لو ما كعده أكثر مف مرة ، كفي أكثر مف مكاف ، حيث قصيرت أسبابو عف بمكغ ما أراد ، 

.  لعباده المؤمنيف ، ككاف مف أىـ األساليب في دعكتو أباه الدعاء لو بالمغفرة فاتخذ األسباب التي شرعيا اهلل 

يتـ التفاعؿ  ، كفييا  تقكية الصمة ، قاعدة االجتماع كالنفس كالتربيةفي عمـمف القكاعد التربكية المجمع عمييا ك
،  لذا كجب عمى اآلباء كالمربيف البحث عف الكسائؿ اإليجابية في تحبيب األطفاؿ بيـ ؛التربكم عمى أحسف كجو

يجاد التعاكف معيـ كتقكية الصمة بينيـ ىك أحد -  كالدعاء مف الكممات – كال شؾ أف التكاصؿ عبر الكممات  ،، كا 
براىيـ .(1)تمؾ الكسائؿ .  حاكؿ تقكية صمتو بأبيو مف خبلؿ التكاصؿ معو عبر الدعاء ، ىذا أمر  كا 

كاألمر اآلخر أف عبلج إبراىيـ لمشكمة أبيو بالدعاء يعتبر مف األساليب التي يتـ فييا عبلج األخطاء بطريقة غير 
:  مباشرة ، كىذا أسمكب ميـ جدا في التربية ، كلو فكائد تربكية كثيرة ، منيا 

. أنو يحتـر شخصية اإلنساف ، كيحافظ عمى مكانتو ، فبل يقمؿ شأنو  .1
أنو يؤدم إلى زيادة ركابط الثقة كالمحبة ، كاإلحساس بالطمأنينة كاالرتياح النفسي ؛ كمف ثـٌ زيادة  .2

. االستعداد النفساني لتصحيح الخطأ 
 .(2)ىذا األسمكب يصحح أخطاء آخريف كقعكا في الخطأ ؛ فيك أسمكب يستفيد منو المخاطب كالسامع .3

 ىذا األسمكب ، فظير احترامو ألبيو ، ككاف كفيبلن أف يزيد مف ركابط الثقة كالمحبة ، كحقيقان عمى استعمؿ إبراىيـ 
براىيـ   مع عممو بذلؾ كاف حريصا عمى أف يصحح سمكؾ آخريف ، لكال ما يقكد الناس مف اإلعراض كالكبر ، كا 

ميما كانت األمكر سيئة ، فعميؾ أف تحرص دائما أف تتطكر إلى ما تصبك إليو : أف يككف األفضؿ ؛ ف نو يقاؿ 
. (3)لتككف أفضؿ ما تتمنى لنفسؾ ، كأف تككف ذلؾ اإلنساف الذم يحبو اآلخركف

فعمى الرغـ مف أف القدرة عمى التسامح ربما تككف رائعة ، فبل يمكف لشخص ما أف يغفر كينسى ما لـ تكف : كأخيرا 
. (4)لديو ىذه القدرة عمى التسامح

:  االلتزاـ بالكعد كالكفاء بو حتى مع المخالؼ في الديف : ثانيا* 

 ـــــــــــــــــ
  .(550 - 549ص ص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (1)
( . 73 -72  صص)عبد المعطً، كٌؾ نعالج أخطاء أبنائنا، : انظر (2)
. م 2004( 1)، مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط(196ص) مبدأ ضرورٌاً، 55كالرك، رون، : انظر (3)

Clark, Ron, The Essential 55 
. م2003، (1)، مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط(218ص)إٌفانز، سٌبل، وكوهٌن، شٌري سوب، مفاتٌح الؽضب،  (4)

Evans, Sybil & Cohen ,Sherry Suib , HOT BUTTONS 
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، كىذا كبلـ مطمؽ كعاـ يشمؿ الصاحب كالعدك، (1)الكفاء بالكعكد مف أسرار التربية المثالية ، كفيو يتـ بناء الثقة
المكافؽ كالمخالؼ ، فاألخبلؽ يجب أف تككف ثابتة ، ال تتأثر بالحاؿ كال بالمآؿ ؛ فيي جزء مف الديف كنابعة منو ، 

بيا مع المخالؼ في ، كحيف يقـك  ف نو يشعر بالرضا كاإلنجاز عندما يقـك بو اإلنساف – ككؿ األخبلؽ –كالكفاء 
 كال يصؿ االبف لؤلناقة الحضارية ،  كىك إحساس ضركرم لتعزيز الثقة بالنفس ، ف نو يشعر باألناقة الحضاريةالديف
  ؛، كيخكض في سبيؿ ىذه االستقامة المعارؾ الكثيرة في عالـ الركح يستقيـ عمى أخبلقيات ال إلو إال اهلل ، حتى

 يجب أف تقـك عمى إغناء التربية، ف ف  كلكي نساعد االبف عمى تحقيؽ ذلؾ االنتصار، ليحقؽ فييا االنتصار 
 . (2)شخصيتو بالقيـ كالمبادئ كاألخبلؽ الحضارية

براىيـ   أباه ، فيك لذلؾ اهلل   كعد أباه باالستغفار ، كأنجز ككفى بالكعد ، ربما كاف يتكقع أك يرجك أف ييدمكا 
يىًعديه فيحٌببو كيطٌيب قمبو ، فمما أصٌر األب عمى الكفر كاف المتكقع أف يترؾ إبراىيـ الدعاء كال يقـك بتأديتو؛ فالدعاء 

 كاستغفر ألبيو ، ربما خاض في سبيؿ ىذا الدعاء صراعا مع بالمغفرة خاص بالمكحديف ، كمع ذلؾ دعا إبراىيـ 
.  نفسو ، كلكنو حقؽ االنتصار ، كىذا دليؿ عمى أف شخصيتو غنية بالقيـ كالمبادئ كاألخبلؽ 

:  بذؿ قصارل الجيد في قضية البر بالكالديف : ثالثا * 

أف :  ، كلكف ال بدَّ مف مبلحظة ، كىي (3)سبؽ الكبلـ عف بر الكالديف في المبحث السابؽ بما يغني عف إعادتو
تباع القكاعد السمككية اكجكد األلفة كالمحبة بيف اآلباء كاألبناء ليا تأثير كبير في استجابة األبناء لآلباء كاحتراميـ ك

.  ، كالعكس صحيح إذا كاف االبف ىك الذم يقـك بدكر التربية بدؿ أبيو (4)التي كضعيا اآلباء ليـ

 ، ككاف يمكف أف يككف لو أللفة كالمحبة ألبيو يمكف أف يككف سببا ؿكال شؾ أف االستغفار الذم حدث مف إبراىيـ 
 ليس لدعكة إبراىيـ –تأثير كبير في االستجابة لكال ما اتصؼ بو األب مف التصمب في المكاقؼ ، كالعداء الظاىر 

 نما لشخصو ؛ ألنو حامؿ لكاء الدعكة .  فحسب ، كا 

:  القدكة المطمكبة ىي ما فييا اتباع عمى الخير كالصبلح : رابعا * 

 ـــــــــــــــــ
. م 2006، (1)مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط، (103ص)هٌرولد، شٌلً، األسرار السبعة للتربٌة المثالٌة، : انظر (1)

Herold, Shelly, Seven Secrets of Perfect Parenting 
. ( 358ص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (2)
(.  63 ص)راجع (3)
  .(61ص)السباتٌن ، أساسٌات تربٌة األطفال،  (4)
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مشاكؿ  إذ أف  ؛ال يمكف أف ييكتىفي بالتعمـ الفطرم كالعمؿ بنصائح المربيف في التربية ؛ ؼكميـ ة دكر بارزكلمقد
  .(1) بيالال بدَّ مف اقتراف التجارب كالنصائح كالتكجييات بقدكة ييقتد، بؿ التنظير فقط ب حؿ ال تي ةحيااؿ

 ،نجح األساليب المؤثرة في إعداد الكلد سمبا أك إيجابا ، ف ذا كاف المربي صادقا أمينا كريما عفيفاأالقدكة مف كتعد 
ذا كاف المربي كاذبا خائنا بخيبل، نشأ الكلد عمى الصدؽ كاألمانة كالعفة كالكـر أ  الكلد عمى الكذب أ نش جباناكا 

 بو معممية تشكيؿ كفقان لنمكذج يحتذ:  ، كتعني (3)كقد عيٌبر عف القدكة بكممة النمذجة. (2)كالخيانة كالبخؿ كالجبف 
، فيـ أيضا يكتسبكف القيـ كالعادات عف   فكما يتعمـ األطفاؿ الكبلـ عف طريؽ التقميد كاالستماع كالمبلحظة ،الطفؿ

. (4)طريؽ المحاكاة

كاعتبر عمماء التربية  أف تنامي عدد الصكر الذىنية لمسمكؾ المرغكب فيو كالسمكؾ المرغكب عنو ، كتشرب الطفؿ 
ٌدم لمسمكؾ المتفؽ مع تمؾ  لعدد أكبر مف المفاىيـ كالقيـ كاالتجاىات ، كقكة تكحده مع النمكذج الحامؿ لمعايير الميؤى

.  (5)المعايير نفسيا ، كؿ ذلؾ يتكقع مف تكاجده التزاـ الطفؿ بالسمكؾ األخبلقي

 كميا – كأقكالو  في كتابو ، حيث ذكر أف في أفعاؿ إبراىيـ ىذا ما يراه عمماء التربية ، كىك مكافؽ لما قرره اهلل 
 قدكة ، إال ما كاف منو مف االستغفار ألبيو ، فأعمالو الصالحة الخٌيرة كميا يمكف أف تيٌتبع ، –مف أكليا إلى آخرىا 

 .(6)كاالستغفار لمف كاف عمى شاكمة األب ال ييٌتبع ، كبيذا اتضح التأسي المطمكب

 ـــــــــــــــــ
   .(45)تربٌة الشباب بٌن المعرفة والتوجٌه، ص, القائمً : انظر (1)
 .( 2/633)علوان، تربٌة األوالد فً اإلسالم، : ، وانظر(57ص)السباتٌن ، أساسٌات تربٌة األطفال،  (2)
  (.123ص : )انظر (3)
( .  19 - 18ص ص)بدري، اللمسة اإلنسانٌة، : انظر (4)
( . 37 – 36ص ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال، : انظر (5)
.    (148 و 123ص ص : )بإذنه تعالى، انظر- سٌؤتً مزٌد بٌان عن القدوة فً فصول الحقة (6)
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 المبحُث الرابعُ 

 البراءَة مْن أبيِو  إعبلُن إبراىيَم 

إعبلف البراءة مف أفعاؿ أم شخص كأقكالو قد يحقؽ ما ال يحققو الميف كالمطؼ في المعاممة معو في بعض األحياف 
؛ ذلؾ أف النفكس متفاكتة ، كطرؽ عبلجيا متباينة ، كالتبرؤ كسيمة مف كسائؿ التعامؿ قد يككف ليا مردكد إيجابي 

 ىذه في بعض المكاقؼ ، حيث يشعر المخالؼ بشيء في نفسو ربما يعيده إلى رشده ، كلقد استعمؿ إبراىيـ 
الكسيمة في دعكتو أباه ، بعدما جٌرب األساليب األخرل كلـ يجد فييا فائدة مرجكة ، سار في طريؽ الرحمة كالميف ، 

  أبيومف أفعاؿ فتبرأ ككفران ،إال طغيانان  ذلؾ كمو أباه  بالدعاء فما زادةعافاإلك، ف ابياؿك، كاإلرشاد ؿ امو كاإلكعداؿك

ااَو ْذاِإدَوا: ، قاؿ جٌؿ مف قائؿ (1) ، فمـ يستغفر لو بعد مكتوالدعاء لوكمف  ااَونْذ فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا ِإَلَّت ةٍلاا ﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ

  َوبَو َّت َواا  قاؿ اآللكسي معنى، [114: التكبة ] ﴿َواَودَواَو ا ِإيَقَّت هُما َقَولَومَّت ا َوبَو َّتنَوا َويُما َو َّتيُمااَودُم﴿ٌّا ِإلَّتيِإا َوبَو َّت َوااِإ ْذيُما ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾

أم قطع الكصمة بينو كبينو ، كالمراد تنزه عف االستغفار لو كتجانب كؿ التجانب ، كفيو مف المبالغة ما : "  اِإ ْذيُم﴾
 .(5)"مكافقة لربو كتأدبا معو:"  َوبَو َّت َوااِإ ْذيُم﴾:(4)السعدم، كقاؿ (3)" (2) كنظائره(تىرىكىوي : )ليس في 

 ،  لؤلمكر التربكية مف مكقؼ البراءةمفسريفاستنباطات اؿ: األكؿ كسيككف الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف ،  
. آراء التربكييف في خبلصة ما استنبطو المفسركف : الثاني 

:    لؤلمور التربوية من موقف البراءة المفنرينانتنباطات : المطمب األول 

: أكؿ ما يشد القمب في اآلية مف الناحية التربكية التعقيب عمييا ؛ ف ف اهلل جؿ في عبله قد عٌقب عمى اآلية بقكلو 
، (6)كثرة التأكه،  كالحمـ:  خميمو بكصفيف عظيميف ، يكمؿ أحدىما اآلخر، فكصؼ اهلل   ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾

 : كقد عمؿ الرازم كركد ىذا التعقيب بأمكر 

 ـــــــــــــــــ
 .( 2/410)الماوردي، النكت والعٌون،  (1)
َوْدُعك الشًء، وَتَرْكُت الشًَء : التنزه والتباعد، والتَّْركُ :البراءة : " تظهر المبالؽة بمعرفة المعنى اللؽوي لكل من الكلمتٌن، ٌقال (2)

ٌرٌد به : ، والتَّْركةُ (3364)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح) أَنه جاء إِلى مكة ٌطالُِع َتْركتُه، وفً حدٌث الخلٌل ، خلٌته: َتْركاً 

ا تركهما بمكةإسماعٌلولده  والبراءة فٌها تنزه وتباعد وٌعنً ... فترك ثم رجع، وترك ال بسبب مشكلة أو لهجر، .  وأُمه هاَجر لمَّ
 . (ترك): مادة، (2/32)و (برأ: )، مادة(1/356)ابن منظور، لسان العرب، : انظر. ذلك عدم العودة، وتكون بسبب مشكلة حصلت

(   35/ 11)اآللوسً، روح المعانً،  (3)
، (بالقصٌم)مولده ووفاته فً عنٌزة .من أهل نجد، مفسر، من علماء الحنابلة: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا التمٌمً: السعدي (4)

تٌسٌر اللطٌؾ )و (تٌسٌر الكرٌم المنان فً تفسٌر القرآن): منها،  كتابا30، له نحو (هـ1358سنة )وهو أول من أنشؤ مكتبة فٌها
( . 2/121)كحالة، معجم المإلفٌن، )و (3/340)، األعالم، يالزركل): انظر. (المنان فً خالصة مقاصد القرآن

السٌد بن : ، خرج أحادٌثه وعلق علٌه(352ص)السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تٌسٌر اللطٌؾ المنان فً خالصة تفسٌر القرآن،  (5)

   .(ت- ب)أحمد أبو سٌؾ، مكتبة اإلٌمان، المنصورة، 
(.   وما بعدها28ص : )انظر. مر الكالم عن هذٌن الوصفٌن بشًء من التفصٌل فً الباب األول (6)
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 كاف مكصكفان بيذه الصفات كاف ميؿ قمبو إلى االستغفار أكاىان ، كمفبككنو حميمان  إبراىيـ  اهلل كصؼ : أحدىا 
منعو اهلل تعالى مف االستغفار بما ذيكر فقد إف إبراىيـ مع جبللة قدره كمع ككنو مكصكفان : ألبيو شديدان ، فكأنو قيؿ 

 . أكلى ألبيو الكافر ، فؤلف يككف غيره ممنكعان مف ىذا المعنى

 ، كذلؾ ف نو تعظـ رقتو عمى أبيو كأكالده مف كاف ألف؛إنما كصفو بيذيف الكصفيف في ىذا المقاـ   أنو :الثاني 
 .(1)فبيف تعالى أنو مع ىذه العادة تبرأ مف أبيو لما ظير لو إصراره عمى الكفر

 المأمكر باالقتداء بو قد  الخميؿ عدة إشارات تربكية ميمة ، حيث ذكر أف(2)كيمكف أف ييستنبط مف كبلـ  البقاعي
كاف قبؿ عممو قكلو دليؿ عمى أف ذلؾ كاؿ،  استحقاقو لمتأبيد في النارب كاف قبؿ العمـ  ذلؾ أف بٌيف ؼاستغفر ألبيو ، 

أم أكره :    َوبَو َّت َو﴾  ،أك بالكحي، بمكتو عمى الكفر  :   َو َّتيُمااَودُم﴿ٌّا ِإلَّتيِإ﴾،  أم بيانان شافيان قاطعان : ﴾  َقَولَومَّت ا َوبَو َّتنَوا َويُما :
بقكلو - معالجة النفس كتركيضيا :  أم – ثـ عمؿ ما أفيمتو صيغة التفعؿ مف المعالجة ،  اِإ ْذيُم﴾ نفسو عمى البراءة

ميقو ىذا ؛ ألف   ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوَو﴿َّت هٌناحَولِإ يٌن﴾:  جُم ْذ ِإ اا   :لو قاؿ كلك أبيو حؽ في فكيؼ،  ذاتو حد في خي ا﴿َو اْذ  َوَو ْذجُممَو َّت َو
. (3)ذلؾ كأضعاؼ[ 46 : مريـ ]اَولِإ َقاًّل ﴾

 أم سكرة التكبة ، – مف أبيو ، كبيف البراءة مف المشركيف في أكؿ السكرة كقد ربط الشككاني بيف براءة إبراىيـ 
  .(4)مكضحان أف البراءة مف المشرؾ كاجبة ، كلك كاف مف األقرباء

إف العقيدة ىي العركة الكبرل التي تمتقي فييا سائر األكاصر البشرية : " كزاد األمر تفصيبل سيد قطب بقكلو 
  .(5)" ف ذا انبتَّت كشيجة العقيدة انبتَّت األكاصر األخرل مف جذكرىا،كالعبلقات اإلنسانية 

 ، مكقؼ البراءة مف  تبرأ مف أبيو ، كىذا ىك المكقؼ الذم يجب أف يقتدم فيو المؤمنكف ب براىيـ إذف ف براىيـ 
.    (6)كؿ كافر ، حتى لك كاف أقرب الناس

كرصانة كتباعد عف العدكاف ، كيجمعيا ق ، كالحمـ صفة في النفس تقتضي رجاحة العقؿ كثبات: كقاؿ ابف عاشكر 
  .(1)لكف بدكف تجاكز لمقدر المشركع في الشرائع أك عند ذكم العقكؿ، كال تينافي االنتصار لمحؽ . عدـ القسكة 

 ـــــــــــــــــ
  .( 215/ 16)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (1)
 .مإرخ أدٌب: أبو الحسن برهان الدٌن، اط بن علً بن أبً بكر البقاعًبإبراهٌم بن عمر بن حسن الرُ  (ـ ه885 - 809: )البقاعً (2)

عنوان الزمان فً تراجم الشٌوخ )له  .أصله من البقاع فً سورٌة، وسكن دمشق ورحل إلى بٌت المقدس والقاهرة، وتوفً بدمشق
: انظر. (نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور)و (أخبار الجالد فً فتح البالد)و (الباحة فً علمً الحساب والمساحة)و (واألقران

 (. 1/49)كحالة، معجم المإلفٌن، )و( 1/56)لً، األعالم، ركالز)
خرج آٌاته  ، (393/ 3)نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، ، اط ب الحسن إبراهٌم بن عمر بن حسن الرُ االبقاعً، أب: انظر (3)

  .م 1995،  (1)عبد الرزاق ؼالب المهدي ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط: وأحادٌثه ووضع حواشٌه 
  .( 2/410)الشوكانً، فتح القدٌر، : انظر (4)
  .( 4/322)قطب، فً ظالل القرآن،  (5)
  .( 1/327)الخالدي، القصص القرآنً،  (6)
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:  ويمكن تمخيص أقوال المفنرين في ىذا الموضوع ضمن خمنة بنود 

أمر -  في مرحمة مف المراحؿ ، كحسب الظرؼ –قطع الصمة بيف المربي كبيف مف يقـك عمى تربيتو البراءة ك *
 .  تربكم
. مف يميو  رقتو عمى تعظـ مف اتصؼ بيما التأكه كالحمـ كصفاف عظيماف*  
 . قاطعان العمـ الذم تقـك عميو األحكاـ يجب أف يككف عممان *  
. دكر العقيدة في البناء التربكم لئلنساف *  
. تركيض النفس كتدريبيا عمى أمر غير مكجكد لدييا في األصؿ *  

: آراء التربويين في خبلصة ما انتنبطو المفنرون : المطمب الثاني 

بّْي قطع الصمة بيف البراءة ك: أكال *  -  في مرحمة مف المراحؿ ، كحسب الظرؼ – مف يقـك عمى تربيتو كبيفالمرى
: أمر تربكم 

براءة االبف مف تصرفات أبيو سبقتيا مراحؿ عديدة كمحاكالت كبيرة لئلصبلح ، فمما عجزت كؿ الكسائؿ كاألساليب 
. لـ يبؽ أمامو إال ىذا الطريؽ ، طريؽ البراءة كالمقاطعة ، طريؽ العزلة الشعكرية ، طريؽ العقاب باليجر 

 ىجرا جميبل ، كىك مف أفضؿ أنكاع اليجر ، فبل إيذاء كال شتـ كال ضرب كال كلقد كاف اليجر آلزر مف إبراىيـ 
لمتعبير عف نكع مف أنكاع العقاب باليجر ، كيقصد بو عزؿ مؤقت   (time out)تقبيح ، كاستيعمؿ مصطمح 

كدعكة إلى االختبلء بالنفس ، بعيدا عف المؤثرات المحببة ، يفكر فييا المعزكؿ في حجـ الخطأ الذم قاـ بو ، 
 : كليذا األسمكب فكائد عدة منيا. (2)ككيؼ يستطيع إصبلحو ، أك اجتنابو فيما بعد

. يؤدم إلى تعديؿ السمكؾ ، ما ة ، كاإلحساس بالذنب رر المخطئ بذنبو مباشكشع (1

. عند المخطئ تبيف قكة االلتزاـ كالطاعة  (2

. (3)تكلد في نفكس الناس أف مف يرتكب ىذا الخطأ أك ما يماثمو ف نو سيقاطع مثؿ ىذا (3

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
   .(46/ 11)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (1)
. (255ص)عبد المعطً، كٌؾ نعالج أخطاء أبنائنا، : انظر (2)
. (58ص)دٌماس، كٌؾ تؽٌر سلوك طفلك، : انظر (3)
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 أفضؿ النتائج ، كلكف آزر بما – غير مكقؼ آزر –ىذه ىي فكائد المقاطعة بشكؿ عاـ ، كربما تحقؽ في مكقؼ 
. اتصؼ بو مف قسكة كعناد كًكبر ما زادتو ىذه الطريقة إال إعراضا كطغيانا 

ثـ إف مف فكائد المقاطعة كالبراءة عدـ ذكباف شخصية المربي ، كىك مطمب تحرص عميو األمـ التي تريد العيش 
كيقصد . مستقمة بشخصيتيا كمنيج حياتيا ، ال تتبع كال تكالي أية جية أخرل ، كلك كانت أكثر قكة كعددا منيا 

منيا صياغة الفرد عقائديان كفكريان كسمككيان بحيث يتشكؿ في صكرة مستقمة ، كتككف نتيجتو العزلة الشعكرية التربكية 
في داخؿ النفس التي يحس مف خبلليا بالنيفرة كالكراىية لمكاقع فيحقؽ العزلة الشعكرية في كؿ ما يصطدـ 

. (1)كتصكره

 ألبيو ىذه المرة ، كبيف المكاقؼ السابقة ؛ ذلؾ أف سمكؾ أم لقد ظير الفارؽ جميا بيف طريقة معاممة إبراىيـ 
:     إنساف في مكقؼ ما يككف لو فيو الخيار يتحدد مف خبلؿ مجمكعة عكامؿ ، منيا 

. الضغكط االجتماعية .1
 .مشاعر الفرد نفسو .2

 .الطريقة التي يعاممو بيا اآلخركف في أسرتو كمجتمعو .3

 . (2)رغبات الفرد كآمالو في تمؾ المحظة .4

فمك نظرنا إلى النقطتيف الثالثة كالرابعة ، ف ننا نجد أف طريقة األب في تعاممو ، مع إصراره كعناده عمى كفره ىي 
 إلى ىذا السمكؾ ، كلـ يكف األمر خاصا باألسرة فقط ، بؿ تعداه إلى المجتمع كمو ، كىذا التي قادت إبراىيـ 

 لو رغبة أكيدة في إصبلح أبيو ، فسار بعدة أساليب أما الرغبات كاآلماؿ ف براىيـ . سيظير في الفصؿ الثاني 
كاستعمؿ عدة كسائؿ ، كلكف دكف جدكل ، فاستعمؿ ىذه الكسيمة ، التي قد تككف بمنزلة الكىٌي ، الذم ىك آخر 

. الدكاء

 ، كالعقكبة الحسية ليست أكؿ ما يمجا إليو المربي ، لمربي أف يبدأ بالمثكبة إلى أف يحتاج إلى العقكبةؿينبغي كعميو ؼ
 .(3)يمجا إلييا المربي أكال التي ينبغي أف فيناؾ العقكبة المعنكية

 : مف يميو رقتو عمى تعظـ مف اتصؼ بيما التأكه كالحمـ كصفاف عظيماف: ثانيا* 

 ـــــــــــــــــ
  . م1989، (1)، دار الدعوة، الكوٌت، ط(104 و91ص ص )النشمً، عجٌل جاسم، طرٌق البناء التربوي اإلسالمً، : انظر (1)
   .(72ص )داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال،  (2)
.   م1990، دار النهضة العربٌة، بٌروت، (453ص)مدكور، علً أحمد، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر( 3)
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التصرؼ بشكؿ  قكلكف يبقى ب مكاف، مف تصرفو المربّْي ستاء م التصرؼ فمف الطبيعي أف يسيء المربَّىعندما 
فالحمـ مف الصفات التي تساعد المربي في إنجاح .(1)عدـ الغضب كالحمـ كالمحافظة عمى اليدكءأفضؿ ، كذلؾ ب

ميمتو ، كبيا ينجذب الشخص نحك معممو ، كبسببيا يستجيب ألقكاؿ مربيو ، كبكاسطتيا يتحمى باآلداب المحمكدة ، 
 .(2)كيتخمى عف األخبلؽ المرذكلة

، فالعبلقة القائمة عمى الرحمة  كتنميتيا كصيانتيا مما يعكر صفكىامع الناس ال بدَّ مف بناء العبلقة الجيدة كما 
، تذليؿ  االستعداد ألداء العمؿ برغبة ، سرعة إنجاز العمؿ : ميزات كثيرة منياك  ،كالصفح ليا أثر كبير(3)كالشفقة

، عدـ بركز العمؿ  ، ترٌصد األخطاء عدد قميؿ مف األصدقاء: أما العبلقة السيئة فأضرارىا  . المشاكؿ إف كجدت
.  (4)الجماعي

بالمطؼ كالرقة  ، كتزداد عنده -  عامة–يككف تعاممو لجميع الناس-  الحمـ كالرحمة –كصاحب ىذه الصفات 
ف آذكه ، كىذا ما حصؿ مع الخميؿ  ف خالفكه ، بؿ حتى كا   في دعكتو ألبيو ، الشحنات لمف يميو خاصة ، حتى كا 

 بأنو أكاه حميـ حتى كصفو ذك الجبلؿ ‘ فما فارقو الحمـ كال الرحمة كالشفقة مف أكؿ مكقؼ كقفو إلى آخر مكقؼ 
.  بعد ما تبرأ مف أبيو 

 :ا ، منو شركط  المربّْيفي أف تتكفر ىذا كينبغي

، ككذلؾ في اتخاذ المكاقؼ الصحيحة مف  قدكة في الجانب األخبلقي كالسمككي كاإليمانيالمربي أف يككف - 1
.  األمكر كاألشخاص

.  بيتو كبيف مف يميو يةافكعدـ إيجاد فكاصؿ نفس، التحمي بسمكؾ كمنطؽ سميـ  -2
. التحمي بقدرة الصبر كتحٌمؿ المشاكؿ كالصعكبات التي تعترم المربّْي في عممو -3
ٌير يرـك لو الصبلح المربّْي بأفلالتحمي بالمياقة في التعامؿ بحيث يشعر المربَّ  -4    . إنساف خى
 .(5)قمفالناس لئبل يينٌفر ؛ الحذر مف التصرفات الخاطئة  -5

 ، كىي بمجمميا تدكر حكؿ الصفات الحميدة التي تككف سببان لظيكر صفتي ىذه الشركط اتصؼ بيا إبراىيـ 
  .الحمـ كالرحمة في المربّْي ، مما يؤثر إيجابان عمى مف يقـك بتربيتيـ 

 ـــــــــــــــــ
( .  127ص )بدري، اللمسة اإلنسانٌة،  (1)
  .( 2/787)علوان، تربٌة األوالد فً اإلسالم،  (2)
(.    276-8/275)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر. الرحٌم والشفٌق(: أواه)من معانً كلمة (3)
  .م2006،  (1)، ط ، عمان مكتبة المجتمع العربً،  (30و28 ص ص)،  ، اإلبداع فً تربٌة الطفل ، عمر محمد خطاب: انظر(4)
   .(31-30  صص) تربٌة الشباب بٌن المعرفة والتوجٌه، ،القائمً : انظر (5)
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فينبغي التزيف بالحمـ كالرحمة كالبعد عف الغضب كالقسكة ، كالتعامؿ باألكليف يحقؽ أفضؿ النتائج ؛ فالحمـ صفة 
.  تجذب المربَّى إلى مربيّْو فيستجيب ألقكالو ، كالرحمة تبني عبلقات جيدة بينيما 

 : قاطعان العمـ الذم تقـك عميو األحكاـ يجب أف يككف عممان : ثالثا * 

ـى العمـ بأنو عمـ قطعي ف نو ال بدَّ أف يعتمد عمى عدة ضكابط حتى ييكسى
: ، منيا (1)

براىيـ.   االبتعاد عف الظف -1  ، كقد يككف البياف بالكحي  تبيف بشكؿ قاطع بعيدا عف الظف أف أباه عدك هلل كا 
. ، كقد يككف بمكت أبيو عمى الكفر ، ككبلىما حصؿ بو العمـ القاطع 

 متحيزا أك منفعبل أك عاطفيا لتعاطؼ مع أبيو ، كما  كلك كاف إبراىيـ .   عدـ التحيز االنفعالي أك العاطفي-2
. ىك الحاؿ مع أكثر الناس ، فالذم ييطبَّؽ عندىـ عمى الناس ال ييطبَّؽ عمى أقربائيـ كأىمييـ 

 عمى منيج التفكير المناسب ، فرأل أف أباه قد مات  اعتمد إبراىيـ .  االعتماد عمى منيج التفكير المناسب -3
. عمى كفره ، فعمـ أنو عدك هلل فتبرأ منو 

 ما ترؾ أسمكبا كال كسيمة إال كاستعمميا في دعكتو ألبيو ، فكانت كالخميؿ .  األخذ بكؿ األسباب المناسبة -4
. البراءة منو ىي آخر كسيمة كصؿ إلييا 

كلقد فيـ  .  إلى ممارسة في عالـ الكاقع-لخ إ... ، أك قيمة ، أك فكرة ، أك مفيكما حقيقة –تحكيؿ ما تـ فيمو -  5
 حقيقة أبيو ، كفيـ في مقابميا أنو ال التقاء بيف مكحد كمشرؾ في كالء ، فكاف ال بدَّ مف البراء ، فأعمف إبراىيـ 

. البراءة منو بعد أف استغفر لو فيما مضى 

ف ف : ىذا ىك المنيج الصحيح الذم يقـك عميو العمـ بشكؿ عاـ ، أما فائدة ككف العمـ قاطعا مف الناحية التربكية 
اإلنساف كمما تعرؼ أكثر كمما زادت معمكماتو العامة كساعده ىذا عمى الشعكر بالطمأنينة كالتغمب عمى الخكؼ 

ما يحكؿ دكف االستطراد في - القاطع- كفي العمـ المحدد . كالقمؽ ، كمف ثـ زيادة االستعداد لئلقداـ كاالنطبلؽ 
الخياؿ ، كمف ثـ الكصكؿ إلى آفاؽ غير كاقعية كمخيفة ، كمف ىنا تبرز أىمية اإلكثار مف المحادثات مع األكالد 

 مثبل ، – خاصة المجيكلة منيا ، ف ذا رفض الطفؿ شرب الماء خكفا مف تحٌكؿ دمو إلى ماء –في مكاضيع شتى 
ف ننا نستطيع لجـ ىذه األفكار الخيالية بالقدر الذم نزكد فيو الطفؿ بمعمكمات مبلئمة عف جسـ اإلنساف ، كبسيكلة 

.  كيسر كاختصار 

أما إذا أعطيت المعمكمات بشكؿ معقد كغير مفيـك أك أعطيت بشكؿ عاـ كفضفاض ، ف ف معمكماتو مف ىذا النكع 
يمكف أف تككف عامبلن مساعدان في انطبلؽ خياؿ الطفؿ إلى أبعاد غير صحيحة كمخيفة ، ف ذا ذكرنا لطفؿ في عمر 

 ـــــــــــــــــ
 . (315ص )مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر (1)
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 أف الرئتيف كالبالكنات كاكتفينا بذلؾ ، فيمكف لمكلد أف يحذر التنفس حرصان عمى عدـ فرقعة – مثبل –الخامسة 
.  (1)الرئتيف كما يتفرقع البالكف

: دكر العقيدة في البناء التربكم لئلنساف : رابعا * 

لكي نستطيع أف نيحدث تعديبلن أك تغييران في شخصية فرد ما أك في سمككو ، ف ف عمينا أف نقـك بتعديؿ أفكاره 
 بأفكاره كاتجاىاتو ، كييعد اإليماف بعقيدة التكحيد ىك –بدرجة كبيرة - كاتجاىاتو ، أك تغييرىا ؛ فسمكؾ اإلنساف يتأثر 

يكٌلد في اإلنساف طاقة -  أم اإليماف بالعقيدة –الخطكة األكلى في إحداث تغيير كبير في شخصية اإلنساف ، فيك 
ركحانية ىائمة تغير مفيكمو عف ذاتو ، كعف الناس ، كالحياة ، كالككف بأكممو ، كيمده بمعنى جديد لمحياة كلرسالتو 

. (2)فييا ، كيبعث الشعكر باألمف كالطمأنينة

 مف أثر العقيدة ، ىذا التغيير الذم تبعتو تغيرات كالميـ ىنا ىك التغيير الكبير الذم حصؿ في شخصية إبراىيـ 
ىائمة فيما يختص بنظرتو لنفسو أك لمناس ، ف براىيـ األكاه الحميـ يصؿ بو الحاؿ إلى أف يتبرأ مف أبيو ، كالسبب أنو 
عرؼ دكره في ىذه الحياة ، كتغيرت نظرتو لمناس بفعؿ العقيدة في قمبو ، فصار أقربي كأحبي الناس إليو ىك األبعدى 
كالغريبى ، حتى إنو قطع كؿ الصبلت بو ، فبل النسب كال الدـ كال العرؽ ترقى كتصمح أف تككف ركابط ، ما لـ  

.  تكف رابطة العقيدة ىي األساس 

:  تركيض النفس كمعالجتيا كتدريبيا عمى أمر غير مكجكد لدييا في األصؿ : خامسا * 

كالتعميـ ىك مساعدة األطفاؿ عمى التكصؿ إلى مرحمة في  كتربية األكالد حد األىداؼ األساسية مف التأديبأإف 
 كما أف التربية عممية أخبلقية ، .(3)حياتيـ تمكنيـ مف السيطرة عمى أنفسيـ كضبط مشاعرىـ عندما يصبحكف كباران 

كاكتساب األخبلؽ كالتحمي بالفضائؿ ، كالترفع عف الرذائؿ ، عممية تحتاج إلى كقت حتى يكتسب الفرد أنماط 
في تربيتو لممسمميف األكائؿ لـ ينتقؿ بيـ طفرة مف أخبلؽ الجاىمية إلى -  مثبل –السمكؾ المرغكب ، فاإلسبلـ 

نما تدرج معيـ حتى تؤتي التربية ثمارىا فالتدرج ىك عممية تركيض لمنفس كمعالجة ليا ، .(4)األخبلؽ اإلسبلمية ، كا 
 يككف بتركيض النفس كمعالجتيا كتدريبيا عمى أمر غير مكجكد لدييا في مشاعراؿنفس كضبط اؿعمى كالسيطرة 

براىيـ   األكاه الحميـ استطاع أف يتبرأ مف أبيو عمى الرغـ مما اتصؼ بو مف صفات ، كال ييظف مطمقا األصؿ ، كا 

 ـــــــــــــــــ
 . م1998مطبعة البطوؾ، عرابة، ، (146ص)دوٌري، مروان، المزٌد عن التعامل مع مشاكل أوالدنا، : انظر (1)
  ( .194و192ص )مرسً، الشخصٌة السوٌة، : انظر (2)
محمد سعٌد الدباس، مكتبة العبٌكان، . د: ، نقله إلى العربٌة(33ص) خطوات بسٌطة، 5فً - دٌفٌناي، جوٌس، كٌؾ تإدب طفلك  (3)

 .م 2005، (1)السعودٌة، ط
Divinyi , Joyce , Original Title Discipline That Works 5 Simple Steps   

.  ( 17ص )داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال،  (4)



 81 

 كاف مسركر النفس منشرح الصدر سعيدان بيذه البراءة ، لقد سبؽ ىذا التصرؼ كالسمكؾ مراحؿ عديدة أف إبراىيـ 
كمحاكالت كبيرة لئلصبلح ، فمما عجزت كؿ الكسائؿ كاألساليب لـ يبؽ أمامو إال ىذا الطريؽ ، حاكؿ السيطرة عمى 

.   استطاع أف يعمف البراءة التي لـ يكف منيا بد - شيئا فشيئا - نفسو ، كقاـ بضبط مشاعره ، كبالتدريج 
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المبحُث الخامُس 

لقاٌء يجمُع بيَن األِب وابنِو يوَم القيامِة   

 في ىذه الدنيا ميكىٌحدان مسممان ، نبيان مرسبلن ، كعاش أبكه فييا ميٍمحدان مشركان ، مستكبران معرضان، كمات عاش إبراىيـ 
نما ىي مرحمة تتبعيا مراحؿ ، منيا مرحمة الحشر األب كمات ابنو   ، كلكف الدنيا ليست نياية المطاؼ ، كا 

كالكقكؼ بيف يدم الممؾ الجبار ، في يـك ال أحساب فيو ال أنساب ، يفر المرء مف أخيو كأختو ، كأبيو كأمو ، لكف 
 أباه ، فيتذكره في أحمؾ الظركؼ كأصعب المكاقؼ ، كيسأؿ عنو ل ، األكاه الحميـ ، البار بكالديو ال ينسإبراىيـ 

 كأبيو في المكقؼ  عف لقاء يجمع بيف إبراىيـ – صمكات ربنا كسبلمو عميو –كقد أخبرنا رسكلنا . كعف مصيره 
: العظيـ ، فيجرم بينيما ىذا الحكار 

رى قىتىرىةه كىغىبىرىةه  : ) قاؿ رسكؿ اهلل  مىى كىٍجًو آزى ًة كىعى رى يىٍكـى اٍلًقيىامى ـي أىبىاهي آزى ، يىٍمقىى ًإٍبرىاًىي
ـي  ـٍ أىقيٍؿ لىؾى الى تىٍعًصًني : فىيىقيكؿي لىوي ًإٍبرىاًىي ؟ أىلى

 . فىاٍليىٍكـى الى أىٍعًصيؾى : فىيىقيكؿي أىبيكهي 
ـي  ٍدتىًني أىٍف الى تيٍخًزيىًني يىٍكـى ييٍبعىثيكفى : فىيىقيكؿي ًإٍبرىاًىي ؟ فىأىمُّ ًخٍزمو أىٍخزىل ًمٍف أىًبي اأٍلىٍبعىًد ، يىا رىبّْ ًإنَّؾى كىعى

مىى اٍلكىاًفًريفى : فىيىقيكؿي المَّوي تىعىالىى  نَّةى عى رٍَّمتي اٍلجى . ًإنّْي حى
ـي  :ثيَـّ ييقىاؿي  ا تىٍحتى ًرٍجمىٍيؾى ،  يىا ًإٍبرىاًىي ٍمتىًطخو ، فىيىٍنظيري ؟ مى ذي ًبقىكىاًئًمًو فىييٍمقىى ًفي النَّارً ، فىً ذىا ىيكى ًبًذيخو مي . (1)(فىييٍؤخى

: الثاني  ، كاإلشارات التربكية التي استنبطيا العمماء مف ىذا المكقؼ: األكؿ كقد قيٌسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، 
 .  آراء التربكييف في خبلصة استنباطات العمماء

 :اإلشارات التربوية التي انتنبطيا العمماء من ىذا الموقف : المطمب األول 

ثـ  ،، فمما رآه ميًسخ يئس منو يـك القيامة أدركتو الرأفة كالرقة فسأؿ فيوأباه  أللما ر ذكر ابف حجر أف إبراىيـ 
كلئبل يبقى في النار عمى صكرتو فيككف فيو ، منو  لتنفر نفس إبراىيـ : قيؿ: ، فقاؿ الحكمة في مسخو ذكر 

، كآزر كاف مف أحمؽ  الحكمة في مسخو ضبعا أف الضبع مف أحمؽ الحيكاف: كقيؿ .  غضاضة عمى إبراىيـ

 ـــــــــــــــــ
 ( .3350)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح  (1)

فؤي خزي ): وقوله. السواد الكائن عن الكآبة: الؽبار من التراب، والقترة: الؽبرة (وعلى وجه آزر قترة وؼبرة): ومعنى قوله           
األبعد صفة أبٌه أي أنه شدٌد البعد : وصؾ نفسه باألبعد على طرٌق الَفَرض إذا لم ُتقبل شفاعته فً أبٌه، وقٌل (أخزى من أبً األبعد

 (فٌنظر فإذا هو بذٌخ متلطخ): وقوله. األبعد بمعنى البعٌد والمراد الهالك: من رحمة هللا ؛ ألن الفاسق بعٌد منها فالكافر أبعد، وقٌل
باع، وقٌل: الذٌخ : ومتلطخ. ال ٌقال له ذٌخ إال إذا كان كثٌر الشعر: بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانٌة ساكنة ثم خاء معجمة َذَكُر الضِّ
ابن حجر : انظر.فٌتمرغ فً نتنه : وقد عٌنت رواٌة أخرى المراد وأنه االحتمال األول حٌث قال. أي فً رجٌع أو دم أو طٌن: قٌل

   .(8/500)العسقالنً، فتح الباري، 
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بالغ في  ، كألف إبراىيـ   ألنو بعد أف ظير لو مف كلده مف اآليات البينات أصر عمى الكفر حتى مات؛البشر
 .(1)فأبى كاستكبر كأصر عمى الكفر فعكمؿ بصفة الذؿ يـك القيامة، الخضكع لو كخفض الجناح 

 . ، ادخؿ مف أم أبكاب الجنة شئت يا عبدم:  حيف يقاؿ لو (2)في خبر الحاكـ كيحمؿ قكلو : كقاؿ اآللكسي 
نما ؟ عمى معنى أأدخؿ كأبي كاقؼ معي  ؟، كأبي معي أم رب:  فيقكؿ  كالمراد ال أدخؿ كأبي في ىذه الحاؿ كا 

. كىذا يدؿ عمى المبالغة في البر حتى إنو ليرفض دخكؿ الجنة كأبكه كاقؼ معو . (3)دخؿ إذا تغيرتأ

ا ِإَو ِإ ا ِإ َّتيُماكَو  َوااِإنَوا   َّت  ِّن نَوا  :كقاؿ ابف عاشكر عند تفسيره لآليتيف الكريمتيف  ﴿َوَلا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَواا ﴾86 ﴿َو  ْذفِإ ْذ

سأؿ المغفرة ألبيو قبؿ سؤاؿ أف ال يخزيو اهلل يـك القيامة ؛ ألنو أراد أف ال يمحقو  : " [87-86: الشعراء ] يُمبْذعَوثُم  َو﴾
يكمئذ شيء ينكسر منو خاطره ، فما بقيت لو حزازة إال حزازة كفر أبيو ، فكاف ىذا آخر شيء تخكؼ منو لحاؽ 

ييمقىى آزر في النار فبل يشعر بو أىؿ المكقؼ فذلؾ : ميانة نفسية مف جية أصمو ال مف جية ذاتو ، كفي الحديث 

ا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَوايُمبْذعَوثُم  َو﴾: إجابة قكلو .  (4)" ، أم قطعان لما فيو شائبة الخزم [87: الشعراء ]  ﴿َوَلَو

ىذا كيمكف اعتبار الحكار الذم جرل في الحديث الشريؼ مف الحكار الكصفي الذم يحقؽ نتائج تربكية ميمة ، 
ٌرح فيو بذكر المتحاكريف ، كقصد مف الحكار كصؼ حي لحالة نفسانية أك كاقعية : كالحكار الكصفي  ىك الذم صي

 عف شريرىـ ، كالتأثر بيذا الجك تأثرا كجدانيا ، ينمي دليؤالء المتحاكريف ؛ بقصد االقتداء بصالحيـ ، كاالبتعا
. (5)العكاطؼ الربانية كالسمكؾ اإلنساني التعبدم الفاضؿ

 االبف يرتعد قمبو خكفا ، ف ذا كاف إبراىيـ - كىي المسخ - كعندما يتخيؿ اإلنساف ىذه العقكبة التي حٌمت بآزر
كالعقكبة ىنا معنكية ، أما الحسية . الرسكؿ النبي لـ يستطع أف يفعؿ ألبيو شيئا ، فمف يستطيع ذلؾ أحد مف البشر 

. فتتبع ، كىي اإللقاء في النار 

 ـــــــــــــــــ
(  501-8/500)ابن حجر العسقالنً، فتح الباري، : انظر (1)
من أكابر حفاظ الحدٌث : أبو عبد هللا، وٌعرؾ بابن البٌع، الشهٌر بالحاكم، محمد بن عبد هللا النٌسابوري (ـ ه405 - 321: )الحاكم(2)

، وجال فً بالد خراسان وما وراء النهر، وأخذ عن  وحجـ ،  ه341رحل إلى العراق سنة .مولده ووفاته فً نٌسابور.والمصنفٌن فٌه
وهو من أعلم الناس بصحٌح الحدٌث وتمٌٌزه عن  . ثم قلد قضاء جرجان، فامتنع359وولً قضاء نٌسابور سنة  .نحو ألفً شٌخ

:  انظر.وقع من تصانٌفه المسموعة فً أٌدي الناس ما ٌبلػ ألفا وخمسمائة جزء: صنؾ كتبا كثٌرة جدا، قال ابن عساكر .سقٌمه
(. 6/227الزركلً، األعالم، )

ٌا أبت، أي ابن : فٌقول له.ٌلقى رجل أباه ٌوم القٌامة): قال رسول هللا  : قال-عن أبً هرٌرة : رواٌة الحاكم المشار إلٌها هًو
- فٌؤخذ بإزرته، ثم ٌنطلق، حتى ٌؤتً هللا . خذ بإزرتً: فٌقول. نعم: هل أنت مطٌعً الٌوم؟ فٌقول: فٌقول. خٌر ابن: كنت لك؟ فٌقول

أي رب، وأبً معً، فإنك وعدتنً أن ال : فٌقول.ٌا عبدي، ادخل من أي أبواب الجنة شئت: فٌقول.وهو ٌعرض الخلق- تبارك وتعالى
ٌا عبدي، أبوك هو؟ -: تبارك وتعالى-فٌقول هللا .فٌمسخ هللا أباه ضبعا، فٌعرض عنه، فٌهوي فً النار، فٌؤخذ بؤنفه: قال. تخزٌنً

المستدرك على الصحٌحٌن، : انظر. هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه، ووافقه الذهبً: قال الحاكم.ال، وعزتك: فٌقول
(.  8750)كتاب األهوال، ح

. ( 38/ 11)اآللوسً، روح المعانً،  (3)
(.  149/ 19)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (4)
.  و1996، (3)داس انفكش، ديشق، ط، (220ص)انُحالٔي، ػثذ انشحًٍ، أصٕل انتشتٍح اإلساليٍح ٔأسانٍثٓا،  (5)
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:  وخبلصة القول في اإلشارات التربوية المنتفادة 

 كالبر باألب مف أكبر المناقب لصاحب النفس السكية ، ميما كخفض الجناح الرأفة كالرقةاالتصاؼ بصفات * 
. تغيرت األحكاؿ 

. الكفر كالشرؾ أكبر مشكمة تقمؽ المربيف * 
. تقدير ، كتكريـ مف يستحؽ التكريـ ، كعدـ إىانتو ككسر خاطره * 
. العقكبة المعنكية قد يككف ليا كقع في النفس أكبر مف العقكبة الحسية * 
.  أثر التخيؿ في العممية التربكية * 
.  أىمية الحكار الكصفي مف الناحية التربكية * 

: آراء التربويين في خبلصة انتنباطات العمماء : المطمب الثاني 

،  كالبر باألب مف أكبر المناقب لصاحب النفس السكية كخفض الجناح الرأفة كالرقةاالتصاؼ بصفات : أكال * 
:   األحكاؿ تغيرتميما 

لما دعا أباه إلى التكحيد في رقة كليف كخفض جناح ، كظيرت لما لقيو في -  في الحياة صفات صاحبت إبراىيـ 
المكقؼ بعد الممات ، كىذا يدؿ عمى اتصاؼ إبراىيـ الخميؿ بالصحة النفسانية التي ال يتصؼ بيا إال صاحب 

، " قدرة الفرد عمى التكافؽ مع نفسو كمع المجتمع الذم يعيش فيو : بأنيا " النفس السكية ، كتيعٌرؼ الصحة النفسية 
كىذا التكافؽ يؤدم إلى التمتع بحياة خالية مف االضطرابات ، كيتسـ الفرد كفقا ليذا المفيـك بالرضا عف الذات ، كال 
يبدك منو ما يدؿ عمى عدـ التكافؽ االجتماعي كما أنو ال يسمؾ سمككان اجتماعيان شاذان ، بؿ يسمؾ سمككان معقكالن يدؿ 
عمى اتزانو االنفعالي كالعاطفي كالعقبلني ، في مختمؼ المجاالت كتحت تأثير جميع الظركؼ ، كالشخص الذم ىذا 

. (1)نمطو ، يعتبر في نظر عمـ الصحة النفسانية شخصان سكيان ، أك ذا شخصية سكية كيتمتع بالصحة النفسانية

دعكةه كدعاءه :  لـ يسمؾ سمككان اجتماعيان شاذان ، مف عقكؽ أك نحكه ، بؿ سمؾ سمككان معقكالن مقبكالن ف براىيـ 
 عنو بعد الممات ، ففي مختمؼ المجاالت كاستغفاره في الحياة ، كأتبعيا بالخكؼ عميو ، كالرجاء لو ، كسؤاؿ هلل 

كتحت تأثير جميع الظركؼ لـ تتغير شخصية إبراىيـ الحميـ ، كىذا يدؿ عمى اتزانو االنفعالي كالعاطفي كالعقبلني ، 
يعطي الفرد الذم بالمعايير الخمقية -  أيضا  –قإليمافكربما كاف ذلؾ . ما يدلؿ عمى أنو صاحب شخصية سكية 

 ـــــــــــــــــ
  .( 106ص )، التربٌة اإلسالمٌة للطفل والمراهق،  محفوظ: انظر (1)
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كما يجنبو صراعو مع ، ق حسف التكيؼ مع البيئة كالمجتمع مؿع اختيار الطريؽ الذم يسيؿ قيتيح ؿ، كية افراحة نفس
.  (1)عف تصرفاتو كثيرا مف الحيرة كاالرتباؾبعد ، كم نفسو

القدرة عمى االنتباه لمشاعر اآلخريف ىي ميارة مكتسبة يتعمميا اإلنساف في ىذه الحياة كتبدأ أساسان مف إدراؾ إف 
فيـ  (المشاعر)يفعمكف ذلؾ بتعمميـ معنى  (الحس الشعكرم):ف الذيف يطًكركف ما يسمى إك المشاعر الذاتية أكالن ،

ف المشاعر يجب أال تتحكـ أكيتعممكف أيضا  كيتضمف ىذا أيضا مشاعر اآلخريف ، يدرككف أىمية المشاعر ،
. (2)كال بالحالة التي ىك فييا بالشخص ،

: الكفر كالشرؾ أكبر مشكمة تقمؽ المربيف : ثانيا * 

االنطبلؽ بالفرد مف الكضع الذم ىك فيو إلى المكضع المنشكد ، كانتشالو مف إلى العممية التربكية تيدؼ لما كانت 
يصالو إلى مرحمة الكماؿ كمكضع  كاف أمؿ إبراىيـ  (الكصكؿ إلى الكماؿ)ىذا اليدؼ ف ف  ،(3)حالة النقص كا 

رجائو ، كيبدك جميا أف المكضع المنشكد بالنسبة إلبراىيـ ىك الدخكؿ في الديف كنبذ الكفر كالشرؾ لنيؿ رضكاف اهلل 
جٌؿ في عبله ؛ لذلؾ فيك قد أمضى حياتو كميا في العمؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ ، كاصؿ مف أجؿ تحقيقو الميؿ - 

ثـ  (ألـ أقؿ لؾ ال تعصيني؟): فما أف يمقى أباه حتى يقكؿ لو ، بالنيار ، كىا ىك ذا في اآلخرة ال يكٌؿ كال يمٌؿ 
  (يا رب إنؾ كعدتني أف ال تخزيني يـك يبعثكف ، فأم خزم أخزل مف أبي األبعد؟): يسأؿ ربو فيو ، كيقكؿ 

كلف يكتمؿ اإليماف إال إذا تكافرت فيو األركاف ، اإلنساف إلى اإليماف كحاجتو إلى الماء كاليكاء تماما ثـ إف حاجة 
- ىذا كييمح كبار عمماء التربية كاألخبلؽ  .(4)لف يشعر الناس باألمف كاالستقرار في ىذه الدنياؼ ىا كبدكف ،األساسية

عمى أىمية التربية اإليمانية ؛ ليتحرر المجتمع مف اإللحاد كالرذيمة كالميكعة كالجريمة ، فمف - حتى في ببلد الغرب 
  :أقكاليـ 

لـ تشكككف في اهلل ، كلكاله لخانتني : "  ساخران مف طبقة الممحديف المادييف (5)(فكلتير)قكؿ األديب الفرنسي * 
 " .زكجتي ، كسرقني خادمي 

 ـــــــــــــــــ
، (1)، دار الفكر العربً، القاهرة، ط(304ص)مطاوع، إبراهٌم عصمت، التنمٌة البشرٌة بالتعلٌم والتعلم فً الوطن العربً، : انظر( 1)

   .م2002
. ( 62ص) خطوات بسٌطة، 5فً - دٌفٌناي، جوٌس، كٌؾ تإدب طفلك : انظر (2)

         Divinyi , Original Title Discipline That Works 5 Simple Steps  
   .(20ص), القائمً، األسرة والطفل المشاكس : انظر (3)
 م2002، (1)، مكتبة مدبولً، القاهرة، ط(144ص )الحداد، محمد محمد، كٌؾ نربً أوالدنا ؟ نصائح وتوجٌهات إسالمٌة، : انظر (4)
اً، بلػ من ومإرخاً وفٌلسوؾ، ، كان شاعراً وكاتبا مسرحٌاً، وكاتب مقاالت وقصص قصٌرة(  م1694 -1778)(Voltaire)-: فولتٌر (5)

اشتهر بالذكاء وحضور البدٌهة والنكتة الشهرة والمكانة فً عصره ما لم ٌبلؽه كاتب قبله، حتى أصبح علما على عصره ورمزاً له، 
التً نجحت نجاحاً باهراً، وبعدها أصبح الشخصٌة  (بأودي)الذكٌة ما زج به فً السجن، وبعد خروجه من السجن ظهرت مسرحٌته

الشنوانً، الخالدون من )و( 231ص )، هارت، ماٌكل، المائة األوائل): انظر. الرائدة فً حٌاة فرنسا األدبٌة فً القرن الثامن عشر
  (. 115/ 2) الجزء الؽربً، –أعالم الفكر 
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كجكد اإللو ، كخمكد الركح ، كالحساب :  أنو ال كجكد لؤلخبلؽ دكف اعتقادات ثبلثة (1)(كانت)أعمف الفيمسكؼ * 
. (2)"بعد المكت 

:   ، كعدـ إىانتو ككسر خاطره تكريـ مف يستحؽ التكريـتقدير ، ك: ثالثا *

يحتاج اإلنساف إلى تقديراآلخريف كاعترافيـ بما يتحمى بو مف صفات حميدة كما يقـك بو مف أعماؿ مجيدة ، كسكاء 
دىرى ىذا التقدير عف قرنائو أـ رؤسائو أـ مرؤكسيو كالتكدد لو أمر كتقديره كتكريمو  ميربَّىتشجيع اؿ، كييعتبر (3)أصى

كسر  نفس ،اؿ ألف مبدأ التشجيع كالمكافأة ىك أفضؿ كسائؿ غرس الميارات كقيـ الخير في ؛ضركرم لتقدـ سمككو 
ليحتؿ مكانا في المجتمع بيف الناس ، ىذه  ف غريزة إقرار الذات مف أقكل الغرائز التي تحرؾ سمكؾ اإلنساف ؛أذلؾ 

كالمديح كالثناء ىما مف أقكل العقاقير تأثيرا عمى  كتتحكـ في جانب كبير مف نشاطو ، الغريزة تكلد مع الطفؿ ،
 . (4)غريزة إقرار الذات بيف الصغار كالكبار

 :أتي ما مالتي تدؿ عمى التكريـ كالثناء كمف كسائؿ الثكاب كالمكافآت 

.  ، كفقؾ اهلل ، ىذا سمكؾ مؤدب منؾ ، بارؾ اهلل فيؾ أحسنت: كقكؿ:  الكممة الطيبة. 1
.  ، كتخصيصو بالتحية كمحادثتو ىاتفيا مف العمؿ : إظيار االىتماـ.  2
 إف كاف أماـ مف يحبيـ مف أقرباء أك أصدقاء أك معمميف ، توكتزداد فرح: المدح كالثناء عميو أماـ اآلخريف . 3

. (5)"ثر صديقو عمى نفسوآألنو   مسركر مف محمد ؛أنا: "فيقكؿ األب مثبل 

فالتكريـ كالتقدير كاحتراـ الشخصية حاجات في النفس تحتاج إلى اإلشباع ، كيككف اإلشباع بالمديح كالثناء ، كبعدـ 
التحقير كاالمتياف ؛ كذلؾ منعا لميزات النفسانية كاالضطرابات العصبية ، فيشعر الميربَّى بأف لو قيمة كمكانة ، كىذا 

، كما أف فيو إركاءن لعطشو النفساني ، كتغذية لنضجو الشخصي (6)اإلحساس يكسبو الثقة في نفسو كفيمف حكلو
كال شؾ أف كؿ إنساف قد جٌرب بنفسو أف تقدير الناس ألعمالو مجمبة لسركره كانشراحو ، كما أف . كالجماعي 

ذا ىـ اعترفكا بفضؿ أسداه أك استصكبكا رأيان أبداه أك استحسنكا حجة أدلى . استخفافيـ بيا مجمبة لحزنو ككآبتو  كا 

 ـــــــــــــــــ
، مرٍب ألمانً، وفٌلسوؾ من كبار فالسفة اإلنسانٌة، ومإلفاته الكبرى أشبه بمعالم الطرٌق فً (م1724 -1804 -)(Kant ):كانت (1)

تارٌخ الفلسفة الحدٌثة، له مإلفات عدٌدة فً الفٌزٌاء وعلم الفلك من جهة، وفً الفلسفة والمنطق من جهة أخرى، أما فً التربٌة فقد 
ص ص )شربل، مورٌس، موسوعة علماء التربٌة وعلم النفس، ): انظر. كتب مجموعة رسائل جاءت نتٌجة لتجاربه فً هذا المٌدان

  ( .124/ 2) الجزء الؽربً، –الشنوانً، الخالدون من أعالم الفكر )و (203- 202
   .( 162 و1/152)علوان، تربٌة األوالد، : انظر (2)
 .( 241ص)الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة، وزمٌلٌه، شهال، : انظر (3)
، دار السالم  ، قدم للموسوعة عبد الرحمن النقٌب(380ص )الشاش، هداٌة هللا أحمد، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل، : انظر (4)

   .م 2007، (2)للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة، ط
. ( 382ص )الشاش، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل، : انظر (5)
، دار (113و 38- 36  صص)عبد الهادي، جمال، وزمٌلٌه، المهام التربوٌة لآلباء بٌن الهدي النبوي وتجارب علم النفس، : انظر (6)

   .م 2004، (1)التوزٌع والنشر اإلسالمٌة، القاهرة، ط
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بيا ، ف نو يشعر مف أعماؽ نفسو بالغبطة كاالرتياح ، أما إذا أنكركا عميو فضمو ، كسفيكا رأيو كاستيجنكا حجتو ، 
 . (1)ف نو يشعر باالنقباض كالكمد

الجميع يحتاج إلى الشعكر بالتقدير عمى عممو الذم أداه بشكؿ جيد ، كيحتاج إلى أف ييثاب عميو ، كلكف الكثير مف 
اآلباء يٌدعكف أف مكافأة السمكؾ الجيد يشبو إعطاء الرشكة ، كالحقيقة غير ذلؾ ، إنيا مقابؿ عمؿ أيدم بشكؿ جيد ، 

 لو كي يستمر ، كرمزان لحقيقة (3) لمطفؿ كي يغير سمككياتو نحك ما ىك أكثر إيجابية ، كدافعان (2)كباعتبارىا تحفيزان 
نجازاتو . (4)أنؾ تعترؼ بجيكده كا 

 رفيعة عالية ، كىك أكلى مف يستحؽ التكريـ ، فكانت النفس بحاجة إلى التكريـ ، كمكانة إبراىيـ خميؿ الرحمف 
 أف أجاب دعاءه ، فمـ ييخًزه يـك القيامة ، كلـ ييًيٍنو كلـ يكسر خاطره ، بؿ – جؿ في عبله –المكافأة لو مف ربو 

.  صكرة أبيو بعد المسخ دخؿ إبراىيـ الجنة كقد أنساه اهلل 

:  العقكبة المعنكية قد يككف ليا كقع في النفس أكبر مف العقكبة الحسية : رابعا * 

مف المعمـك أف أسمكب العقكبة ال يككف ماديا فحسب ، بؿ المعنكم أجدل كأنفع كأشمؿ كأدـك ؛ ذلؾ  أنو أسمكب 
كمف ىنا كاف المسخ ىك جزاء آزر كعقكبتو يـك القيامة ، عقكبة معنكية . (5)متكاصؿ مف التفييـ كالتعميـ كالتذكير

. فييا تعميـ كتذكير كتفييـ يؤخذ منو العبرة ، كترسخ صكرتو المزرية بالنفس ؛ فيككف سببا لمتأمؿ كالتفكر

 : أثر التخيؿ في العممية التربكية : خامسا * 

 حيث يستمد  ،التخيؿ مف العمميات أك القدرات المعرفية الراقية كالتي ينفرد بيا اإلنساف عف سائر الكائنات األخرل
نجازاتو، مف ىذه القدرة قكة كأحبلما كأىدافا  ىك : كالتخيؿ .  فمف التخيؿ كاإلبداع صنع اإلنساف كؿ مبتكراتو كا 

 ـــــــــــــــــ
. ( 241ص)، الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة، وزمٌلٌهشهال، : انظر (1)

تتمثل الحوافز فً المثٌرات الداخلٌة العضوٌة، والتً ٌنتج عنها استعداد الفرد للقٌام باستجابات خاصة توجه نحو موضوع معٌن فً  (2)
كما ٌحدث فً حافزي الجوع والعطش، )البٌئة أو بعٌداً عنه، وتظهر هذه الحوافز فً صورة شعور الفرد بالتوتر والضٌق واأللم

مإسسة شباب الجامعة، ، (53ص )أصول التربٌة، ، المٌالدي، عبد المنعم: انظر. (..وحافزي اإلحساس بالبرودة والحرارة
 م2004اإلسكندرٌة، 

 من شروط الموقؾ التعلٌمً ٌتوقؾ علٌها الوصول إلى الهدؾ وتحقٌقه، فؤي سلوك ال اً  أساسًاً شرط (motivation)تعتبر الدافعٌة (3)
والدافعٌة مصطلح ٌدل على العالقة الدٌنامٌكٌة بٌن الكائن وبٌئته، وٌختلؾ نشاط الفرد من موقؾ آلخر . بدَّ وأن ٌكون وراءه دوافع

تبعا لمستوى الدافعٌة عنده، فقد ٌتمٌز سلوك الفرد بالنشاط والحماس فً موقؾ معٌن بٌنما ٌكون أقل فً موقؾ آخر، وقد ٌنعدم فً 
موقؾ ثالث، ذلك أن الدوافع هً التً تحرك السلوك، وهً األساس فً اكتساب الفرد ألسالٌب سلوكٌة جدٌدة أو تعدٌله لها، أي أنها 

أحمد، سهٌر كامل، أسالٌب تربٌة الطفل بٌن : انظر. المحرك الرئٌسً وراء عملٌة التعلم حٌث تسهم بنصٌب كبٌر فً نجاح العملٌة
.  م 2003، (1)، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، اإلسكندرٌة، ط(143ص )النظرٌة والتطبٌق، 

.  م2006، (1)مكتبة جرٌر، الرٌاض، ط، (62ص)مهارات ال ؼنى عنها لآلباء، - وأنت تعنٌها " ال"سالٌفان، كارٌن، كٌؾ تقول ( 4)
Sullivan , Karen, How to Say ' No' and MEAN It – Survival Skills For Parents 

 . (47ص ) بٌن الهدي النبوي وتجارب علم النفس، لآلباءعبد الهادي، المهام التربوٌة  (5)
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 فقد تكصؿ  ،تغيير الذاتسيكلة  قمف أعظـ فكائدك.  قدرتؾ عمى تصكر األشياء كاألدكات تصكرنا مرئينا في مخيمتؾ
:   العمماء إلى مبدأيف ميميف

قبؿ أف :  ذلؾ مثاؿ، كأننا قبؿ فعؿ أم شيء ينبغي أف يشكؿ عقمنا صكرة ذىنية لما نبغي أف نفعمو :  المبدأ األكؿ
 .  تسير في الغرفة يتخيؿ عقمؾ أنؾ تسير فييا بالفعؿ

 . أنو بمركر الكقت تصبح معظـ المكاقؼ كالتصرفات تمقائية طبقنا لمصكرة التي ثبتت في أذىاننا:  المبدأ الثاني

أال كىك استمرار صكرة ىذه العادة ,  ىذاف المبدآف يفسراف السر كراء فشؿ أغمب الناس في تغيير عاداتيـ السيئة
فالذم اعتاد الغضب عند حدكث تصرؼ معيف يتصرؼ .   كفقنا ليذه الصكرة اإلنساففيتصرؼ, ة مخيؿاؿالسيئة في 

ال تستطيع تغيير سمككياتؾ السيئة ؼ.   ألف ىناؾ صكرة في مخيمتو تدفعو إلى ذلؾ ؛كؿ مرة نفس التصرؼ كيغضب
كيمكنؾ .  كاالستمرار في التصرؼ طبقنا ليذه الصكرة الذىنية، حتى تغير أكالن الصكرة البلشعكرية التي في مخيمتؾ 

استخداـ قدرة التخيؿ كنكع مف المصارعة الذىنية لتغيير صكرة رد الفعؿ تمقائينا غير المرغكب فيو إلى رد فعؿ 
، كتريد أف تككف  إذا كنت مثبلن تعاني مف اإلحباط إذا زاد عميؾ ضغط العمؿ:  ذلؾ مثاؿك. إيجابي كسمكؾ مستحب

فأكًثٍر مف تخيؿ ىذه الصكرة الجديدة حتى ,  سعيدنا ككاثقنا مف نفسؾ أنؾ ستنيي جميع أعمالؾ في ساعات الضغط
 .(1)تثبت في الذىف كتتبلشى الصكرة القديمة 

فالتخيؿ أكثر تحرران مف : كيستطيع اإلنساف مف خبلؿ التخيؿ الكصكؿ إلى أشياء ال يمكف الكصكؿ إلييا بالتفكير 
 .(2)التفكير كأسيؿ استدعاءن ؛ إذ ال يتطمب جيدان ، كما أنو  يقدـ صكران متنكعة

:  لو آثار عمى الفرد كعمى المجتمع ، كمف ىذه اآلثار - مف الناحية التربكية - كالتخيؿ 

فيرل ما يحتمؿ أف يقع فيو كما ، ف يطؿ عمى المستقبؿ أك، يستطيع اإلنساف بالتخيؿ أف يسترجع الماضي - 1
  .، أم يستطيع أف يتنبأ بالمستقبؿ فييعد لو العدة يمكف أف ينجـ عف سمككو مسمكا معينا

 كنحس  ، ، فمك استطعنا أف نتخيؿ مشاعر مىٍف حكلنا مف الناس لمتخيؿ صمة كثيقة بالتعاطؼ بيف الناس- 2
ف ف في ىذا ما يكثؽ الركابط بيف أفراد ، كيتككف لدينا إحساس بالتعاطؼ بيننا كبينيـ ،  آلالميـ ـكنتأؿ، بأحاسيسيـ 

. المجتمع

 ـــــــــــــــــ
(

1
:  ، على الموقع فإاد محمد فرٌح.دمقال عن التخٌل ،  :انظر  (

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp%3Fkey%3D667+%D8%A7%D9%84%D8%AA       

، دار العلم للمالٌٌن، سپوكبنجامٌن : ، مستقى من مإلفات(203ص)تربٌة األبناء فً الزمن الصعب، عامر، منٌر وشرٌؾ، ( 2)
.  م1989، (1)بٌروت، ط
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كىذه ثمرة ، فالعمـ يقـك عمى الفركض كالنظريات ، التخيؿ أساس في اإلنتاج الفني كالتقدـ العممي كالحضارم - 3
، فكؿ ابتكار رىف  لياـ الفناف أك األديب ليس إال نتيجة نكع مف التخيؿ اإلبداعيإ، كما يسمى ب مف ثمرات التخيؿ

. بيذه القدرة عمى إعادة تنظيـ القديـ كصكغو في قالب جديد

فاستماع المرء مف القصص كالشعر ، لمتخيؿ أثر كبير في التذكؽ األدبي كالفني كاالستمتاع بالحديث كالفكاىة - 4
 .(1)أك بما يرل مف الرسـك الفنية مرىكف بقدرتو عمى تخيؿ ما يقرأ كما يرل كما يسمع

 ، بمعنى زيادة التذكؽ لمتخيؿ أثر كبير في التذكؽ األدبي كالفنيؼ: كما أكدُّ التركيز عميو ىنا ىك النقطة الرابعة 
لمنصكص ، فيككف االستمتاع بالنص أكبر ، كيصبح النص ككأنو فمـه مصٌكر في المخيمة ، تيرل فيو المشاىد ، 

كتيسمع فيو الكممات ، كتيشاىد فيو األحداث ،  كالمشيد المذككر في الحديث الشريؼ يفتح آفاقا كبيرة لمعقؿ كالقمب ، 
فينظر القارئ أك السامع نظرة اعتبار كاٌدكار ، كيتأمؿ في الحاؿ كالمآؿ ، ينظر لحاؿ آزر كما سيؤكؿ إليو أمره ، 

كينظر في حاؿ أمثالو مف الناس فيجد لو أشباىا كنظائر ، يتخيؿ كيتخيؿ أمكرا كثيرة ، يككف كقعيا عمى القمب أشد 
.   مف الكممات المجردة  ، كباختصار فالتخيؿ أداة مف أدكات التعمـ األساسية ، كىك منيج مف مناىج التفكير اليامة 

:  أىمية الحكار الكصفي مف الناحية التربكية : سادسا * 

يعرض الحكار الكصفي صكرة حية لممشيد المعركض ، كىك بذلؾ يستعيف بالمخيمة كالكصؼ الدقيؽ عمى  .1
. تربية العكاطؼ الربانية ، كالتأثير في نفس القارئ أك السامع ليذه الصكر

يعتمد الحكار الكصفي عمى اإليحاء ، كىك أشد تأثيرا مف التمقيف ، كعمى المربّْي أف يستغؿ مثؿ ىذا األمر  .2
 . (2)، فيك مطالب بتربية االنفعاالت كالعكاطؼ كالخشكع كالرغبة كالرىبة

كحاؿ آزر المعركضة ىي حاؿ أحد أىؿ النار ، كفي الحديث صكرة حٌية ، ككصؼ دقيؽ لو ، ييستعاف بيما عمى 
التأثير في نفس القارئ أك السامع ليذا المشيد ، كىذه الطريقة ىي أشد تأثيرا في النفس مف سماع الخبر المجرد أك 

  ... .ستككف عاقبة آزر يـك القيامة المسخ : قراءتو ، كأف يقاؿ 

 الفصل الثاني

  قومو  دعوة إبراىيم

 ـــــــــــــــــ
  .( 277ص )،  ، انتًٍُح انثششٌح تانتؼهٍى ٔانتؼهى فً انٕطٍ انؼشتً يطأع( 1)

 ( . 221ص)،  ، أصٕل انتشتٍح اإلساليٍح ٔأسانٍثٓا انُحالٔي:  اَظش (2)
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 :مباحثأربعة وفيو 

زاد لمدعاة في طريق الدعوة   في ممكوت النماوات واألرض  التفكر: األولالمبحث 

 ومجادلتيم الصريحة قومو  دعوة إبراىيم :  الثانيالمبحث

  تيم في عيدىم  ومجاملقومو مشاركة   رفض إبراىيم : الثالثالمبحث 

من قومو  البراءة   إعبلن إبراىيم :  الرابعالمبحث
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 الفصُل الثاني

  قوَموُ   دعوُة إبراىيمَ 

 أبيو كأىؿ بيتو حتى انتقؿ إلى الدعكة العامة ، فبدأ بقكمو الذيف ىـ أىؿ – دعكتو لمخاصة ما أف أنيى إبراىيـ 
ٌكر لعمؿ كؿ رسكؿ ، بؿ ىك عمؿ كؿ داعية إلى اهلل   يدعك قكمو  ، بدأ إبراىيـ بمده كعشيرتو ، كىذا ىك الميتىصى

كاستعمؿ معيـ أساليب شٌتى ، كاٌتبع عدة كسائؿ ، ككقؼ معيـ مكاقؼ يظير مف خبلليا أسمكبو في الدعكة ، كما 
. يظير منيا مبلمح شخصيتو التي تميز بيا 

:   يأتي ضمف أربعة مباحث ، كىي قكمو   دعكة إبراىيـكتفصيؿ الكبلـ في ىذا الفصؿ عف 

 التفكر في ممككت السماكات كاألرض زاد لمدعاة في طريؽ الدعكة  : األكؿالمبحث 
 كمجادلتييـ  الصريحةي قكمىو  دعكةي إبراىيـ :  الثانيالمبحث
  تيـ في عيدىـ  كمجامؿقكمو مشاركة   رفض إبراىيـ : الثالثالمبحث 
  مف قكموالبراءة   إعبلف إبراىيـ :  الرابعالمبحث
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المبحُث األوُل 

    زاٌد لمدُّكعاِة في َطريِق الدَّتعوةِ  في َممكوِت النماواِت واألرِض التَّتفكُّكرُ 

 قكمو عدة مشاىد ، منيا مجمكعة مف اآليات في سكرة األنعاـ ، التي ىي يذكر لنا القرآف الكريـ في دعكة إبراىيـ 
ككانت ىذه المحاجة بعدة أساليب ، منيا أسمكب القصة ، فكاف في قصة محاجة . (1)"أصؿه في محاٌجة المشركيف" 

.  مف المحبة بيف األمـ  قكمو خير ما ييستدؿ بو ؛ خاصة لما تمتع بو إبراىيـ إبراىيـ 

 مثميـ في ذلؾ مثؿ – أندادان كلما نزؿ القرآف كاف أكؿَّ المخاطبيف بو أىؿي مكة ممف يعبدكف األصناـ كيجعمكف هلل 
 كىـ مع ذلؾ يٌدعكف النسبة إلبراىيـ ، كيعتبركف أنفسيـ أتباعو كأنيـ عمى دينو ، فكاف مما نزؿ – قـك إبراىيـ 

ا﴿َو ِإ َويُم  َوااِإنَوا  ْذمُم  ِإ ِإ نَوا : ىذه اآليات الكريمات  ا﴿َو  ْذَو ْذضِإ ا  سَّتمَو ﴿َو تِإ ا ُم ِإيا ِإ ْذ َو اِإ يَوااَولَويُم تَو  َقَولَومَّت اجَونَّتاا ﴾75 ﴿َوكَو َو ِإ َو
ا ُمحِإ ُّا ْلْذَو َقِإلِإ نَوا  ﴾ا َقَولَومَّت ا َو َو ا  ْذقَومَو َوا َقَو  ِإ ًم ا َقَو اَوااَو َو ا َو ِّن ا َقَولَومَّت اا76اَولَو ْذيِإا  لَّت َقْذ ُما َو َو اكَو ْذكَوبَقًم ا َقَو اَوااَو َو ا َو ِّن ا َقَولَومَّت ا َو َقَو َوا َقَو اَواَلَو

ا َويْذايَو ْذدِإ ِإ ا َو ِّن ا َوَوكُم  َونَّتااِإنَوا  ْذقَو ْذمِإا   َّت  ِّن نَوا  بَو ُماا77 َو َقَو َوا َقَو اَوا َوئِإنْذ ا َقَو  ِإ َو ًما َقَو اَوااَو َو ا َو ِّن ااَو َو ا َوكْذ ﴾ا َقَولَومَّت ا َو َو ا  شَّتمْذ َو
ا َقَو اَوايَقَو ا َو ْذمِإا ِإ ِّن ا َو ِإيءٌنااِإمَّت ا ُمشْذ ِإكُم  َوا  احَو ِإ فَقًم ا﴿َواَو اا78 َقَولَومَّت ا َو َقَولَو ْذ ا﴿َو  ْذَو ْذضَو ا﴿َوجْذ ِإ َوا ِإلَّت ِإيا َو َو َوا  سَّتمَو ﴿َو تِإ ﴾ا ِإ ِّن ا﴿َوجَّت ْذ ُم

ايَوشَو ءَوا َو ِّن اا79 َو َقَو ااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَوا  ا َو ْذ ااَو ا ُمشْذ ِإكُم  َوا ِإيِإا ِإَلَّت ا َوخَو اُم ا﴿َوَلَو ﴾ا﴿َوحَو جَّتيُما َو ْذاُميُما َقَو اَوا َو ُمحَو جُّ  ِّن ا ِإ ا  لَّتيِإا﴿َو َودْذااَودَو  ِإ
ا َو َو َوكَّت ُم﴿ َوا  ءٍلااِإلْذمًم ا َو َقَو َو ا َو َو  ُم  َوا َو َّتيُميْذا َوشْذ َوكْذ ُميْذا ِإ  لَّتيِإااَو ا َويْذاا80شَو ْذئَقًم ا﴿َوسِإ َوا َو ِّن اكُم َّتاشَو ْذ ااَو ا َوشْذ َوكْذ ُميْذا﴿َوَلَو ا َوخَو اُم ﴾ا﴿َوكَو ْذ َو

لَومُم  َوا  اكُم ْذ ُميْذا َوعْذ ا ِإ ْذ ا َوحَو ُّا ِإ  ْذَواْذنِإ اا81يُم َوزِّناْذا ِإيِإااَولَو ْذيُميْذاسُملْذ َو  َقًم ا َقَوأَويُّا  ْذفَو ِإيقَو ْذنِإ ﴾ا  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا﴿َو َويْذايَقَولْذبِإسُم  ا ِإيمَو  َو ُميْذا ِإظَقُملْذيٍل
ا َو ُميُما  ْذَواْذنُما﴿َواُميْذااُم ْذ َودُم﴿ َوا  احَويِإ يٌناا82 ُم﴿ َوئِإ َو ا َوشَو ءُما ِإ َّتا َو َّت َو ااَونْذ احُمجَّت ُم َقَو ا َو َو ْذ َقَو اَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوااَولَوىا َو ْذاِإيِإا َو ْذ َو ُماوَو َوجَو تٍل ﴾ا﴿َو ِإلْذ َو

 . [83- 75: األنعاـ ] ﴾اَولِإ ي

:  ، كالثاني اَو َو ا َو ِّن ﴾: بياف المقصكد مف قكؿ إبراىيـ : كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب ، األكؿ 
آراء التربكييف في خبلصة استنباطات :  ، كالثالث اإلشارات التربكية المستنبطة مف اآليات كما يراىا عمماء التفسير

. المفسريف 

 :  اَو َو ا َو ِّن ﴾:  بيان المقصود من قول إبراىيم : المطمب األول 

 اَو َو ا َو ِّن ﴾:  ذكر العمماء في تفسيرىـ ىذه اآليات عدة أقكاؿ تبيف معنى قكؿ إبراىيـ 
(2) : 

 ـــــــــــــــــ
( . 383/ 6)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر  (1)
، (2/48)، وابن الجوزي، زاد المسٌر، (5/246)الطبري، جامع البٌان، :  المفسرٌن، انظرجماعة منوال جمٌعها ذكرها قهذه األ (2)

تفسٌر النسفً مدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل ، ، ( هـ710ت)النسفً، عبد هللا بن أحمد و، (7/25)والقرطبً، الجامع ألحكام القرآن 

= 
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 .   كتمؾ حاؿ ال يككف فييا كفر كال إيماف، ، كقبؿ قياـ الحجة كاف ىذا في حاؿ الطفكلة - 1
 ، ليس ىذا ربي: ، أم عمى كجو اإلنكار كالتكبيخإشارة إلى األجراـ الثبلثة ، أىذا ربي ؟ : معنى الكبلـأف - 2

  بعث نبيان هلل اأف يككف  - (1) كما قاؿ الطبرم–غير جائز كالعرب قد تحذؼ اليمزة الدالة عمى االستفياـ ؛ ك
. مء ، كمف كؿ ما ييعبد مف دكنو بر ، كبو عارؼ ، أتى عميو كقته مف األكقات كىك بالغه إال كىك هلل مكحده  بالرسالة

ا لو في قكؿو باطؿو  لقكمو معارضةن  ذكر ىذا القكؿ أف إبراىيـ - 3 ، كما يقكؿ أحد المتناظريف لصاحبو معارضن
.   كاهلل تعالى أعمـ  – كىذا ىك الراجح عند العمماء . عمى كجو مطالبتو إياه بالفيٍرقاف بيف القكليف قاؿ بو ،

:  اإلشارات التربوية المنتنبطة من اآليات كما يراىا عمماء التفنير : المطمب الثاني 

 عدة دركس تربكية ، فيذا الطبرم يرل أف في القصة ما استنبط عمماء التفسير مف ىذا المشيد في قصة إبراىيـ 
لـ يستكحش مف ًقيؿ  : " يدؿ عمى الثبات عمى المبدأ كعدـ الكحشة مف قكؿ الحؽ ، فتراه يقكؿ في حؽ إبراىيـ 

نكارىـ إياه عميو  ، مع خبلؼ جميع قكمو لقكلو الحؽّْ كالثبات عميو . (2)"، كا 

، فمف رأل بعينو كشاىد األمكر ببصره (3)"، كال عىًقبى الظيكر ستر  ليس بعد العياف ريب"كيرل القشيرم أف 
 كاألرض، كمف ت أيرم ممككت السماكاكبصيرتو ف نو ال يشؾ ، فبل مجاؿ لمشؾ بعد المعاينة ، بمعنى أف إبراىيـ 

.  كاف ىذا حالو ف نو ال يتطرؽ إليو شؾ 

، (5) "اإليماف كاألنبياء لـ يزالكا يسألكف اهلل تعالى الثبات عمى: "  فيشير إلى أىمية الدعاء ، فيقكؿ (4)كأما البغكم
 عمييـ الصبلة كالسبلـ ، بؿ يشترؾ فييا معيـ المؤمنكف –فالدعاء كسؤاؿ اهلل الثبات سمة أساسية كأدب جـٌ لؤلنبياء 

ا َويْذاا:  فقاؿ استعجز نفسو كاستعاف بربو في درؾ الحؽ ، كقريب منو ما ذكره البيضاكم مف أف إبراىيـ .    َوئِإنْذ
ف نو ال يييتدم إليو إال بتكفيقو ؛  ﴾...يَو ْذدِإ ِإ ا َو ِّن اا

(6) .

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 

، وابن عاشور، (7/198) واآللوسً، روح المعانً،  .م1996، (1)مروان محمد الشعار، دار النفائس، بٌروت، ط: ، تحقٌق(2/30)
 .(4/319)التحرٌر والتنوٌر، 

   .(5/246)الطبري، جامع البٌان، : انظر (1)
( . 5/247)الطبري، جامع البٌان،  (2)
   .( 1/301)القشٌري، لطائؾ اإلشارات،  (3)
صنؾ فً تفسٌر كالم هللا اً، مفسراً، محدثاً، محًٌ السنة أبو محمد الحسٌن بن مسعود الشافعً، عالم خراسان، كان فقٌه: البؽوي (4)

كتاب التهذٌب فً الفقه، وشرح السنة فً : وروى الحدٌث، ودّرس، وصنؾ كتباً كثٌرة منها، تعالى، وأوضح المشكالت من قوله 
: انظر .الحدٌث، ومعالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن الكرٌم، وؼٌر ذلك، والبؽوي نسبة إلى بلدة بخراسان بٌن مرو وهراة ٌقال لها بػ

(.  2/259)، األعالم ، يالزركل)و (1/234)الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر والمفسرون، )
، دار الفكر، بٌروت، (2/227)، معالم التنزٌل فً التفسٌر والتؤوٌل، (هـ510ت )البؽوي، أبو محمد الحسٌن بن مسعود الفراء  (5)

.  م2002، (1)ط
(.  1/308)البٌضاوي، أنوار التنزٌل،  (6)
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كاف قد عرؼ مف تقميدىـ  أراد أف ييبطؿ قكليـ بربكبية الككاكب إال أنو   إبراىيـ أفكاستنبط الرازم مف اآليات 
ألسبلفيـ كبيٍعًد طباعيـ عف قبكؿ الدالئؿ أنو لك صرح بالدعكة إلى اهلل تعالى لـ يقبمكه كلـ يمتفتكا إليو ، فماؿ إلى 

 كذلؾ بأف ذكر كبلمان يكىـ ككنو مساعدان ليـ عمى مذىبيـ بربكبية الككاكب ،طريؽ بو يستدرجيـ إلى استماع الحجة 
فساده كأف يقبمكا  مع أف قمبو كاف مطمئنان باإليماف ، كمقصكده مف ذلؾ أف يتمكف مف ذكر الدليؿ عمى إبطالو كا 

  .(1)قكلو

ف حذفت ىمزة االستفياـ إال أف – االستفياـ بنغمة الصكت ؼالعرب تكتفي عف حر أف (2)كعند النسفي  أم أنيا كا 
نكار   اَو َو ا َو ِّن ﴾  :طريقة الكبلـ تساعد عمى فيـ الكبلـ المراد ؛ لذلؾ ف ف في قكؿ إبراىيـ  ، أك قد  ان استيزاءن كا 

ألنو أدعى ؛ فيحكي قكلو كما ىك غير متعصب لمذىبو ،  ىذا قكؿ مف ينصؼ خصمو مع عممو أنو مبطؿ يككف
.  (3)إلى الحؽ ، ثـ يكٌر عميو بعد حكايتو فيبطمو بالحجة

:  كاستنبط ابف كثير عدة أمكر ذات صمة بالتربية ، منيا 

 دليؿ قاطع عمى الحدكث ، كىك يكصؿ إلى (4) ؛ فاألفكؿاإلليية عف األجراـ الثبلثة تحقؽ بالدليؿ القاطعاء انتؼ* 
. كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى أىمية الدليؿ القاطع في مكضكع العمـ . العمـ اليقيني 

 كاف مناظران لقكمو عمى أف إبراىيـ  (5)(الفطرة كؿ مكلكد يكلد عمى): أنو قاؿ ثبت عف رسكؿ اهلل استدؿ بما  *
  ُماَّت ًما َقَو  ِإ َقًم ا ِإلَّتيِإااالذم جعمو اهلل  -، فكيؼ يككف إبراىيـ الخميؿ  ف ذا كاف ىذا في حؽ سائر الخميقة: ال ناظران ، قاؿ 

ااِإنَوا  ْذمُمشْذ ِإكِإ نَو﴾ ، كالسجية  بؿ ىك أكلى الناس بالفطرة السميمة! ناظران في ىذا المقاـ ؟ [120: النحؿ] حَو ِإ فَقًم ا﴿َو َويْذايَو ُم
 . (6)ببل شؾ كال ريب بعد رسكؿ اهلل - المستقيمة 

 ـــــــــــــــــ
. ( 53/ 13)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
نسبته . ووفاته فٌها (من أصبهان)من أهل إٌذج، مفسر، فقٌه حنفً: حافظ الدٌن ، ، أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود: النسفً (2)

فً " المنار " فً الفقه، و" كنز الدقائق " فً تفسٌر القرآن، و" مدارك التنزٌل " :منها ، له مصنفات جلٌلة، ببالد السند" نسؾ " إلى 
الذهبً، محمد حسٌن، التفسٌر )و (2/7)الداوودي، طبقات المفسرٌن، ):  انظر .  هـ710  توفً سنة .وؼٌرها، "أصول الفقه 
 (. 1/399)نوٌهض، معجم المفسرٌن، ) و(4/67) ، ماألعال، كلً رالز)و (1/304)والمفسرون، 

(.   2/30)النسفً، مدارك التنزٌل،  (3)
ٌُقال: األفول (4) ابن منظور، لسان العرب، : انظر. سائر الكواكبوَؼَربت، وكذلك القمر :أََفَل أَي ؼاب، وأََفلَت الشمُس : الؽٌاب، 

( . أفل: )، مادة(1/167)
 ( . 1385)أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، ح  (5)
. ( 152-2/151)ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، : انظر (6)
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إف اإلنساف في أكؿ استداللو ال ينفؾ قمبو عف اختبلج شبية فيو ، ف ذا كثرت الدالئؿ كتكافقت "  :(1)كقاؿ النيسابكرم
كتزداد النفس بكؿ منيا ، كتطابقت كاف لكؿ كاحد منيا نكع تأثير كقكة ، كيككف جاريان مجرل تكرار الدرس الكاحد 

شراقان كانبساطان إلى أف يحصؿ الجـز  . (2) "كيكمؿ اإليقاف، نكران كا 

ف كاف فيو كفاية ،  في إشارة منو إلى االستدالؿ باألجراـ الثبلثة جميعيا ، كلـ يكتًؼ بكاحد منيا لبلستدالؿ ، كا 
. فاالستدالؿ ثبلثان ىك بمنزلة تكرار الدرس ، كفي كؿ دليؿ منيا تأثير عمى القمب 

:  كأما البقاعي فقد استنبط الكثير مف اإلشارات التربكية في ىذه المجمكعة مف اآليات ، منيا 

ف كاف حركةن دالةن  - ، كلـ يستدؿ بالطمكع ألنو أتـاستدؿ باألفكؿ ألف داللتو لزكاؿ سمطانو كحقارة شأنو أنو *  كا 
كىذا االستدالؿ برىاف في أف أصؿ الديف مبني عمى الحجة ، شرؼ في الجممة كسمطاف - عمى الحدكث كالنقصاف 

 .(3)دكف التقميد

بعاد الخصـ عما يكجب عنادهأىمية     َوَوكُم  َونَّتااِإنَوا  ْذقَو ْذمِإا   َّت  ِّن نَو﴾ :   قكؿ إبراىيـأخذ مف*  . (4)المبلطفة كا 

قد انكشؼ لو الصكاب ؼ    ِإ ِّن ا َو ِإيءٌنااِإمَّت ا ُمشْذ ِإكُم  َو﴾: فقاؿ لما أبطؿ مذىبيـ أظير التكجو إلى اإللو الحؽ ، ثـ * 
. (5)بيذا النظر ، كالمراد ىـ كلكف سكقو عمى ىذا الكجو أدعى لقبكليـ إياه

أم سيبلن ىينان لينان لطيفان مياالن مع الدليؿ غيرى كزٍّز : قاؿ   حَو ِإ فَقًم ﴾كفي معنى * 
 جاؼو جامدو عمى التقميد دأب (6)

.  (7)الغميظ البميد

﴾ : قكؿ إبراىيـ *  أم أرشدني بالدليؿ القطعي إلى معرفة كؿ ما يثبت لو كينفى عنو ، أم ألنو   ﴿َو َودْذااَودَو  ِإ
قادر ، فبيف أنو تعالى قد أحسف إليو ، فيك يرجكه لمثؿ ذلؾ اإلحساف ، كيخافو مف عكاقب العصياف ، ألف مف 

 ـــــــــــــــــ
 كان من أساطٌن العلم ُملماً ،وسكنه فً نٌسابور (قم)ة بلدنظام الدٌن الحسن بن محمد بن حسٌن القمً ، أصله من : النٌسابوري (1)

ٌة، جامعا لفنون العربٌة، له القدم الراسخ فً صناعة اإلنشاء والمعرفة الوافرة بعلم التؤوٌل والتفسٌر، وهو معدود فً نبالعلوم العقال
الذهبً، محمد ): انظر. (ؼرائب القرآن ورؼائب الفرقان)نآتفسٌر القر– على كثرتها – عداد كبار الحفاظ والمقرئٌن، أهم مصنفاته 

  .(216 / 2)الزركلً  ،األعالم ، )و( 1/321)حسٌن، التفسٌر والمفسرون، 
، (3/105)، ؼرائب القرآن ورؼائب الفرقان، (هـ850ت )النٌسابوري، نظام الدٌن الحسن بن محمد بن حسٌن القمً النٌسابوري  (2)

.  م1996، (1)زكرٌا عمٌرات، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط: ضبطه وخرج آٌاته وأحادٌثه
  ( .659/ 2)، البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور:  انظر(3)
( .  660/ 2)نفسه،  (4)
 ( .660/ 2)نفسه، ( 5)
(

6
  .كزز : مادة  (12/85)ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر . الذي ال ٌنبسط ووْجه ، وَجَمٌل َكزٌّ ُصلب شدٌد هو: الَكزُّ  (

( .  661/ 2) ، البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور (7)
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كؿ ذلؾ تمكيحان ليـ بأف العاقؿ ال . كذلؾ داٌؿ عمى أف اهلل تعالى أىؿه ألف يخاؼ منو  ريجي خيره خيؼ ضيره ،
  . (1)ينبغي لو أف يخالؼ إاٌل مف يأمف ضره ، فيـ في مخالفتيـ هلل في غاية مف الخطر

ا َو َو َوكَّت ُم﴿ َو﴾: قكلو ليـ *  . (2)إشارة إلى أف في جببٌلتيـ أصؿ التذكر الصاد عف الشرؾ فيو   َو َقَو َو

لما كاف المحذكر المنفي ىنا إنما ىك خكؼ الضرر مف آليتيـ ، ككاف حصكؿ الضرر لمخالفيا بكاسطة أتباعيا * 
عمى صفة الربكبية المقتضية لمرأفة كالرحمة كالكفاية  أك غيرىـ مف سنف اهلل الجارية في عباده ، اقتصر الخميؿ 

. (3)كالحماية

:  كاستنبط أبك السعكد الكثير مف اإلشارات التربكية أيضا ، منيا 

ؿ فييا إال ، عمى طريقة التيٌكـ   اَو ا َويْذايُم َوزِّناْذا ِإيِإااَولَو ْذيُميْذاسُملْذ َو  َقًم ﴾ :عٌبر بقكلو *  مع اإليذاف بأف األمكرى الدينية ال ييعكَّ
.  (4)عمى الحيجة المنزلًة مف عند اهلل تعالى

  . كفي تعميؽ الخكًؼ الثاني ب شراكيـ مف المبالغًة كمراعاًة حسًف األدب ما ال يخفى *

 الميشًعرىًة باستحقاقيـ لو في الجممة اٍلستنزاليـ عف ريتبة المكابرًة كاالعتساًؼ بسىٍكؽ   َوحَو ُّ﴾ جيءى بصيغة التفضيؿً * 
الكبلـ عمى سىنف اإلنصاؼ ، كالمراد بالفريقيف الفريؽ اآلمف في محؿ األمف كالفريؽ اآلمف في محؿّْ الخكؼ ، ف يثاري 

؟ لتأكيد اإللجاًء إلى الجكاب الحؽّْ بالتنبيو عمى   فأيُّنا أحؽُّ باألمف أنا أـ أنتـ :ما عميو النظـي الكريـ عمى أف ييقاؿ
كـ ، كالتفادم عف التصريح بتخطئتيـ ال لمجرًد االحتراًز عف تزكية النفس .   (5)عٌمة الحي

احَويِإ يٌنااَولِإ ي﴾*   مكًضعى نكًف العظمًة الجممةي تعميؿه لما قبميا ، كفي كضع الرب مضافان إلى ضميره    ِإ َّتا َو َّت َو
إظياره لمزيد ليطؼو كعنايةو بو  بطريؽ االلتفاًت في تضاعيؼ بياف أحكاؿ إبراىيـ 

(6).   

ٌجكا في طغيانيـ يعميكف ؿى لك صدع بالحؽ مف أكؿ األمر لىتمادكا في المكابرة كالعناد كؿى  كيرل اآللكسي أف إبراىيـ 
 . اف تقديـ بطبلف إليية األصناـ عمى ما ذكر مف باب الترقيفؾ، 

 ـــــــــــــــــ
  ( .661/ 2)، البقاعً، نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور (1)
 ( .662/ 2)نفسه ، : انظر( 2)
 (. 662/ 2)نفسه ، ( 3)
( . 2/408)،  أبا السعود، إرشاد العقل السلٌم: انظر(4)
 . (2/408 )نفسه ،: انظر (5)
( 2/410)نفسه، ( 6)
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 كالتعريض بضبلليـ ىنا أصرح كأقكل مف ،في النصفة  مبالغة منو    َوَوكُم  َونَّتااِإنَوا  ْذقَو ْذمِإا   َّت  ِّن نَو﴾ : كفي قكلو 

ا ُمحِإ ُّا ْلْذَو َقِإلِإ نَو﴾ : قكلو أكال نما ترقى ،  َلَو ألف الخصـك قد أقامت عمييـ باالستدالؿ األكؿ حجة ؛ إلى ذلؾ   كا 
كلك قيؿ ىذا في األكؿ فمعميـ كانكا ينفركف كال يصغكف إلى االستدالؿ ، فما عٌرض ليـ ، فأًنسيكا بالقدح في معتقدىـ 

  كالدليؿ عمى ذلؾ أنو . بأنيـ عمى ضبللة إال بعد أف كثؽ ب صغائيـ إلى تماـ المقصكد كاستماعيـ لو إلى آخره
  ترقى في النكبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منيـ كالتصريح بأنيـ عمى شرؾ حيف تـٌ قياـ الحجة عمييـ كتبمَّج

   .(1)الحؽ كبمغ مف الظيكر غايتو

مبالغة في ،  إلى األعمى نىرعاية اإليجاز كاالختصار ترقيان مف األد" فيو ؼ:  باألفكؿ أما استدالؿ إبراىيـ * 
كلـ يحتج عمييـ بالجسمية كالتحيز كنحكىما مما يدركو الرائي عند ، التقرير كالبياف عمى ما ىك البلئؽ بذلؾ المقاـ 

  . (2)"الرؤية في أمارات الحدكث كاإلمكاف اختياران لما ىك أكضح مف ذلؾ في الداللة كأتـ

ال تو اإللو في فطر، ؼالنمكذج الكامؿ لمفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا   فيرل في فطرة إبراىيـ: أما سيد قطب 
ذا لـ تكف ىذه األصناـ ىي التي تخمؽ كترزؽ كتسمع ،يمكف أف يككف صنمان مف حجر ، أك كثنان مف خشب   كا 

 كما ىي بالتي تتخذ آلية حتى عمى  ،فما ىي بالتي تستحؽ أف تعبد- كىذا ظاىر مف حاليا لمعياف - كتستجيب 
ذف فيك الضبلؿ البيف تحسو فطرة إبراىيـ  ، سبيؿ أف تتخذ كاسطة بيف اإللو الحؽ كالعباد .  (3)لمكىمة األكلى كا 

.  كسيد قطب في ىذا الكبلـ ييرجح أف تككف الحادثة قد كقعت في حاؿ الطفكلية ، قبؿ أف تنزؿ عميو الرسالة 

 ليصؿ بيـ إلى  ؛عمى سبيؿ الفرض جريان عمى معتقد قكمو  اَو َو ا َو ِّن ﴾ :  قاؿكيرل ابف عاشكر أف إبراىيـ 
  . (4) عمييـ باإلبطاؿ إظياران لئلنصاؼ كطمب الحؽٌ ييًكرٌ نقض اعتقادىـ فأظير أنَّو مكافؽ ليـ لييٌشكا إلى ذلؾ ثـ 

ا َويْذايَو ْذدِإ ِإ ا َو ِّن ا َوَوكُم  َونَّتااِإنَوا  ْذقَو ْذمِإا   َّت  ِّن نَو﴾: قكلو في ك*  أنَّو عىٌرض في كبلمو بأٌف لو رٌبا    َقَولَومَّت ا َو َقَو َوا َقَو اَوا َوئِإنْذ
كفي ىذا تييئة لنفكس قكمو لما عـز عميو مف التصريح . كىـ ال ينكركف عميو ذلؾ ألنَّيـ قائمكف بعٌدة أرباب ، ييديو 

 .  (5)بأٌف لو رٌبان غير الككاكب

ءٍلااِإلْذمًم ﴾ :في قكلو *  ف كنت عبده كناصر دينو ألنَّو أعمـ    ﴿َوسِإ َوا َو ِّن اكُم َّتاشَو ْذ ٌرا كا  أم إنَّما لـ آمف إرادة اهلل بي ضي
ا  ْذقَو ْذمُماا كىذا مقاـ أدب مع اهلل تعالى ،بحكمة إلحاؽ الضٌر أك النفع بمف يشاء مف عباده  ايَقَوأْذاَونُمااَويْذ َوا  لَّتيِإا ِإَلَّت   َقَو َو

 . [99: األعراؼ ](1)   ْذ َو سِإ ُم﴿ َو﴾

 ـــــــــــــــــ
. ( 200- 199/ 7)اآللوسً، روح المعانً، : انظر (1)
( . 203/ 7)، نفسه ( 2)
(.   291-3/290)قطب، فً ظالل القرآن، : انظر (3)
( .  319/ 7)، ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر: انظر (4)
 . (321/ 7)، نفسه : انظر (5)
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:  ويمكن انتخبلص اإلشارات التربوية اآلتية من أقوال عمماء التفنير 

:  ، منيا  إًلقامة الحجة عمييـ يتـ ضمف ضكابط كآداب كثيرة ناظرتيـ المبطميف ـكحكار:  أكال * 
  .استعجاز النفسمع االستعانة باهلل في درؾ الحؽ  .1

  .يككف بالدليؿ القاطع كالحجة دكف التقميد الجداؿ  .2

. عدـ الكحشة مف قكؿ الحؽ مع الثبات عميو  .3
. إنصاؼ الخصـ كعدـ التعصب لممذىب  .4
 . أحيانا ما يغني عف التصريح ، كاستعماؿ اإلشارة ذك فائدة عظيمة نغمة الصكت في  .5

بعاد الخصـ عما يكجب مع  إلى استماع الحجة االستدراج .6 . عناد اؿالمبلطفة كا 
  . رعاية اإليجاز كاالختصار .7

 .  إلى األعمىنى مف األداختيار الكقت المناسب كاألخذ بالتدرج كالترقي .8
  .كثرة االستدالؿ بالدالئؿ المختمفة عمى المدلكؿ الكاحد جارو مجرل تكرار الدرس الكاحد .9

  .االستدالؿ عمى أساس المشاىدة أقكل ؛ إذ ليس بعد العياف ريب .10

كـ  .11  .اإللجاًء إلى الجكاب الحؽّْ بالتنبيو عمى عٌمة الحي

 . ةتخطئاؿتفادم التصريح ب .12

.    ، كال يحتاج إال إلى التذكير الفطرة كؿ مكلكد يكلد عمى: ثانيا  *
  .  مع اهللمراعاة حيسًف األدب : ثالثا  *

: آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين : المطمب الثالث 

:  إًلقامة الحجة عمييـ يتـ ضمف ضكابط كآداب كثيرة ناظرتيـ المبطميف ـكحكار: أكالن * 

اتضح مما مر أف أكؿ ما يمفت النظر في اآليات مف الناحية التربكية آداب المناظرة كالحكار كالنقاش التي تجرم 
 عمى – كمحاجتو مع قكمو ، ىذه المناظرة بيف الخصـك ، كقد ظيرت ىذه اآلداب مف خبلؿ مناظرة إبراىيـ 

.  اشتممت عمى الكثير مف اآلداب التي يجدر بالمتناظريف كالمتحاكريف أف يتحمكا بيا - قصرىا 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
(.  7/329)، ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر (1)
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ىذا كقد أكثىرى المؤلفكف في عمـ التربية مف الكبلـ عف الحكار ، كفٌصمكا في الضكابط كالشركط المعتبرة لنجاح أية 
 ، فبالحكار يصؿ الناس إلى الحؽ كالعمـ ، كيككف ذلؾ بالدليؿ القاطع ، (1)مناظرة أك جداؿ ؛ كذلؾ ألىمية المكضكع

. كالحجة القكية ، كليس بالظف كال بالتقميد كال بالتعصب لمرأم

كال بدَّ مف إلقاء الضكء ىنا عمى بعض ما كرد في بعض المؤلفات مف تعريؼو لمحكار كآثاره ، كأىمية أسمكب 
المناظرة مف الناحية التربكية كذلؾ قبؿ مناقشة ضكابط الحكار كآدابو التي ظيرت مف خبلؿ النص القرآني في 

.  قكمومناظرة إبراىيـ 

أف يتناكؿ الحديثى طرفاف أك أكثر عف طريؽ السؤاؿ كالجكاب بشرط : (2)فالحكار كما كرد عند عبد الرحمف النحبلكم
كحدة اليدؼ ، فيتناقشاف حكؿ أمر معيف كقد يصبلف إلى نتيجة ، كقد ال ييقًنع أحدىما اآلخر ، كلكف السامع يأخذ 

ف لنفسو مكقفا .  (3)العبرة كييككّْ

 ففي الحكار طرفاف يتناقشاف في مكضكع كاحد معيف ، كما في ىذا المشيد مف القصة ، كالطرفاف ىما إبراىيـ 
في إشارة منو إلى  ﴾؟ اَو َو ا َو ِّن :  عمييـ ، فقاؿ كقكمو ، كاشتمؿ الحكار بداية عمى ثبلثة أسئمة ألقاىا إبراىيـ 

براىيـ   ،األجراـ الثبلثة الكككب كالقمر كالشمس لؤلجراـ الثبلثة كىك عمى قناعة بربكبيتيا   اَو َو ا َو ِّن ﴾ ما قاؿ كا 
 عمى األصح ، كبعد انتياء الحكار ظيرت النتيجة التي ال مجاؿ لمشؾ فييا ، كالتي تتمثؿ في –، لكٍف كاف مناظرا 
 ثـ معرفتو بصفاتو العمٌية ، فبل مجاؿ لؤلنداد كال الشركاء ، كىذه النتيجة يككف لمسامع فييا حقيقة كحدانية اهلل 

عبرة ، بغض النظر حصمت القناعة بالنتيجة مف القـك أك لـ تحصؿ ، أك  بعبارة أخرل أقىًبؿى القـك النتيجة أـ أنيـ 
. غرقكا في الجداؿ عنادان كاستكباران 

: كاعتبر النحبلكم أف لمحكار أثران بالغان في نفس السامع أك القارئ ؛ كذلؾ ألسباب كثيرة ، أىميا 

مىؿ ، بؿ  .1 أف المكضكع ييعرىض عرضا حيكيا إذ يتناكلو الخصماف باألخذ كالرد ، األمر الذم ال يدع مجاال لممى
. يدفع السامع أك القارئ إلى االىتماـ كالتىتىبُّع لما يتكقعو مف جديد أك مف انتصار أحد الخصمٍيف عمى اآلخر 

ٌدد النشاط  .2 مىؿ ،  كييجى . ما فيو مف إغراء القارئ كالسامع بالمتابعة بقصد معرفة النتيجة ، كىذا أيضا ييبعد المى

 ـــــــــــــــــ
صفات المحاور لفٌصل عبده قائد - آدابه- أصوله، فن الحوار: ، كتاب التً اختصت بهذا الموضوعالتربوٌة الحدٌثة من المإلفات  (1)

.  ، وؼٌرهاطه كاسب الدروبًلفلٌٌت، وفن التفاوض واإلقناع  فان. مفتاح النجاح مع الناس لجٌمس ك- الحاشدي، وقوة المحادثة 
م، عمل محاضراً وأستاذاً مساعداً فً الكلٌات العلمٌة بالرٌاض، وجامعة اإلمام 1927من موالٌد دمشق عام : عبد الرحمن النحالوي (2)

محمد بن سعود اإلسالمٌة، وٌعمل حالٌاً مدٌراً إلرادة مإسسة سعد محمد بن الدن التجارٌة، كما كان أستاذاً فً معاهد العلمٌة 
بدمشق، وباحثاً ومشرفاً مدقق أبحاث فً مكتب التربٌة العربً ولدول الخلٌج، له نشاطات علمٌة فً مناقشة رسائل ماجستٌر 

 : انظر.ودكتوراة، وله مإلفات عدٌدة عالٌة المستوى واألداء
www.furat.com/index.php?page=authorinfo&a_id=1382&PHPSESSID=6...526d8f9dac38ea2492ba1dafa  

. ( 206ص)النحالوي، عبد الرحمن، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها،  (3)



 100 

ما فيو مف إيقاظ العكاطؼ كاالنفعاالت ما ييساعد عمى ترتيبيا كتكجيييا نحك المىثىؿ األعمى ، كما ييساعد عمى  .3
. تأصؿ الفكرة في النفس كعمقيا 

ييعرىض المكضكع عرضان كاقعيان بشريان ، تتبناه فئة مؤمنة كتدافع عنو أك تحكي لنا أثره في سمككيا كحياتيا،  ما  .4
 . (1)يجعؿ ليذا الحكار نتائج سمككية طيبة

ميا بادئ ذلؾ أف الـ؛ أبدان تينسى التي ال األخبلؽالقيـ ككتتأصؿ تيزرع - أيضا - مف خبلؿ الحكارك  التي ييحصّْ
قناعاكثر ثباتان األ ىي حكاراإلنساف مف خبلؿ اؿ شكؿ مف أشكاؿ الفيـ كالتفاىـ ، - عمى ىذا - كالحكار . كحيكية   كا 

  .(2)فيك ليس سؤاالن كجكابان فحسب ؛ بؿ ىك إضافة كبيرة تستيدؼ البناء

ثـ محاكرتو بيدكء خصمو  فلسماع ـؿفرصة الخصـ  لال بدَّ أف ييعط، ؼأساس االمتزاج كاالندماج كالحكار أيضا 
، ألنو  يجابيات تركوإقد ال يىعرؼ الكثير مف المعمكمات عف سمبيات األمر الذم كقع فيو كال ؼ كعقبلنية ؛كمنطقية 

 . (3)، أك كسؿ عنو ، أك أنو قد نسي ما تعمـ لـ ييخبىر مف قبؿ بذلؾ

 كما ىي شخصيتو ، ككما ظير – في منتيى اليدكء  فرصة لمسماع كالحكار ، ككاف إبراىيـ أيعطي قـك إبراىيـ 
 فما سب صنمان ، كال شتـ كافران ، بؿ كاف منصفا في حكمو ، مًرنان في أسمكبو ، غير متعصب لرأيو –في حكاره 
ف كاف محقان ، ثـ كاف حكاره بمنتيى المنطقية كالعقبلنية –كمذىبو  .  كا 

 : بيذه الطريقة  دليؿ عمى عدة أمكر كفي حكار إبراىيـ 

. الكصكؿ إلى مستكل مرتفع مف النمك العقبلني كالمعرفي  .1
. الكصكؿ إلى قمة نضج الذكاء التي ال تتكقؼ  .2
، حيث القدرة عمى ربط المقدمات بالنتائج ، يرتقي عنده (4)فمف التفكير المنطقي: تعديد أشكاؿ التفكير  .3

أسمكب الحكار ، إلى التفكير االبتكارم الذم يجد فيو رغبة عالية في التطكير كاإلضافة ، ما يجعمو عمى 
.  (5)استعداد مستمر لمعطاء

 ـــــــــــــــــ
   .(206ص)النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها،  (1)
   .(251ص )الشاش، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل،  (2)
 .( 36ص)خطاب، اإلبداع فً تربٌة الطفل، : انظر (3)
ر تفكٌراً صحٌحاً فالبدَّ أن ٌراعً هذا القانون، وإالّ سوؾ "قانون التفكٌر الصحٌح: "ُعّرؾ المنطق بؤنه (4) ، فإذا أراد اإلنسان أن ٌفكِّ

ةً  ٍة حجَّ محاضرة إلبراهٌم األنصاري، دروس فً : انظر. ٌزّل وٌنحرؾ فً تفكٌره فٌحسب ما لٌس بنتٌجٍة نتٌجًة أو ما لٌس بُحجَّ
:  المنطق على موقع

 http://www.al-kawthar.com/manteq/lesson1.htm 
  .( 140ص)رحلة من الداخل، – رضا، شباب بال مشاكل : انظر (5)
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فيك عمى ىذا ثابت عمى قكؿ الحؽ ، مطمئف القمب ، سائر في طريؽ دعكتو ، غير مباؿ بعداء قكمو ، يحاكر 
كيناظر ، ال يكؿ كال يمؿ ، كيضع بيف أيدييـ الحجج كالبراىيف ، كفي كؿ مكقؼ تجد الجديد مف الرأم كالحكمة ، 

 .مستمر العطاء ، كقؼ مع أبيو ثـ قكمو كغيرىـ عدة مكاقؼ ، فما غٌير مبدأه كال تنازؿ عف عقيدتو - ثـ ىك أخيران 

 عمى طرح كثير مف مربَّى، كيدرب اؿ  إلى قمة البناء كالتربيةمربيفيقفز باؿمف الناحية التربكية ف نو الحكار أما أىمية 
، كلذلؾ ال يجكز لممربّْي  مجالس عندما يككف قادرا عمى ذلؾاؿ، كالتعبير عف حقكقو كالمشاركة في  قضاياه بصراحة

كذلؾ ليستطيع  ؛ ، أك اإلدالء بآرائيـ بصراحة في المجالس المختمفة اآلباء منع أكالدىـ مف الحديث- ال سيما - 
،  ، كينظـ تفكيره كالحكار يشبع ميكؿ الطفؿ . ، كتعديؿ األخطاء التي يطرحيا الطفؿ معرفة الخطأ كالصكاب

،  ، كلذلؾ ينبغي عمى المربي أف يييئ الفرصة لمشاركة الطفؿ كيعكده احتراـ اآلخريف كتقبؿ أرائيـ كاإلصغاء إلييـ
ثارة تفكيره  ، كاحتراـ آرائو كمساىمتو بفعالية  .  (1)إذا كاف الطفؿ يميؿ إلى الخجؿ-  خاصة –، كتشجيعو كا 

كتعتبر المناظرة مف األساليب التربكية : "  فتكمـ عف أىمية المناظرة كأثرىا التربكم ، فقاؿ (2)أما عمي أحمد مدككر
، كما تعتمد عمى المقارنة كالمكازنة، كقرع الحجة بالحجة،  ، كاختيار الصحيح منيا فيي تعتمد عمى اختبلؼ اآلراء

، كتقكية  ثر طريقة المناظرة في شحذ الذىفأكما ال يمكف إنكار  . كتفنيد اآلراء بالعقؿ كالمنطؽ كاألدلة المقنعة
تقانو :  كأضاؼ . " ، كالقدرة عمى االرتجاؿ ، كتعكيد المناظريف الثقة بالنفس الحجة كالتمرف عمى سرعة التعبير كا 

ككاف التمميذ ، بؿ كيكجبكف عمييـ ضركرة التمرف عمييا  ككاف العمماء يشجعكف تبلميذىـ عمى المناظرة كالمناقشة ،"
  .(3)"يخالؼ أستاذه في الرأم أحيانا مع مراعاة التأدب كاالحتراـ

كالمناظرة عمى ىذا المفيـك كانت . كتتطمب المناظرة كثكقا في المعرفة ، كطبلقة في التعبير، كجرأة في المكاجية 
كلقد كاف الطمبة يتعممكف فف المناظرة الستخدامو أكال . عمما لمتدريس ، كأسمكبا لمتثقيؼ ، كطريقة لمجداؿ كاإلفحاـ 

 .(4)في تحصيؿ العمـ ، كثانيا في مناظرة الزمبلء أك العمماء

 ﴿َوحَو جَّتيُما َو ْذاُميُما َقَو اَوا َو ُمحَو جُّ  ِّن ا ِإ اا: جؿ في عبله – قكمو ، كظير أف كبلمو كاف مناظرة مف قكؿ اهلل ناظر إبراىيـ 
احُمجَّت ُم َقَو اا  :، كقكلو [81-80: األنعاـ ] ﴾...  لَّتيِإاا ففي اآليات . [83: األنعاـ ] ﴾... َو ْذ َقَو اَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوااَولَوىا َو ْذاِإيِإاا َوا ﴿َو ِإلْذ َو

 ـــــــــــــــــ
 . (136ص )، تربٌة الطفل فً اإلسالم، الدار العلمٌة الدولٌة،  الخطٌب، وعٌد: انظر( 1)
 1979م، وفً عام 1968م، وعلى دبلوم دراسات علٌا عام 1967ولد فً مصر، حصل على لٌسانس علوم عام : علً أحمد مدكور (2) 

. حصل على الدكتوراة فً مصر، أما الوظٌفة الحالٌة فهو أستاذ اإلرشاد النفسً فً معهد الدراسات والبحوث التربوٌة فً مصر
:  انظر

 www.arabdecision.org/show_cv_5_14_22_1_3_577731498.   
 (.  440ص)مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً،  (3)
. م 1995، (4)، دار الثقافة، الدوحة، ط(396ص)دراسات فً أصول التربٌة، ، قمبر، محمود، وزمٌلٌه: انظر( 4) 

http://www.arabdecision.org/show_cv_5_14_22_1_3_577731498.htm
http://www.arabdecision.org/show_cv_5_14_22_1_3_577731498.htm
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 كاف مكجيا إلى قكمو ، كأنو كاف عمى طريقة المناظرة كالحجاج ليـ ، كأف األمر دليؿ عمى أف كبلـ إبراىيـ 
. حصؿ بيف  فريقيف 

ف لـ ييذكر قكليـ – قكمو لقد ناظر إبراىيـ   كاالكتفاء بقكؿ دكف قكؿ دليؿ التكريـ كالتشريؼ لصاحب القكؿ – كا 
.  المذككر ، كعدـي الذكًر لقكؿو دليؿي التيكيًف كالتحقيًر لصاحبو ؛ فيك كبلـ ال طائؿ تحتو ، كال كرامة لقائمو 

 عميو الصبلة كالسبلـ ، –ىذا كقد استنبط عمماء التفسير كثيران مف آداب المناظرة كضكابطيا مف كبلـ خميؿ الرحمف 
، أما مؤلفك كتب عمـ التربية كخبراؤىـ فقد كتبكا الكثير في ىذا المكضكع ، كقد (1)كىي المذككرة في المطمب السابؽ

اختيرت بعض المراجع لمداللة عمى آرائيـ كالتي في مجمميا ال تخالؼ ما استينبط مف ًقبؿ عمماء التفسير ، كالتي 
.  ، ثـ قاـ ىك بتطبيقو في دعكتو قكمو كحكاره معيـ ىي في األساس منيج رباني ميكحى بو إلى إبراىيـ 

كالخبراء المختصكف في عمـ التربية ينصحكف باتباع عدة أمكر عند الحكار كاالختبلؼ مع اآلخريف كعند الحديث 
   :كاالستماع ، كمف ذلؾ  

كما كيحتاج المربي إلى أساليب ... يينصح عند الحكار اختيار الكقت المناسب ، كالدقة في األسئمة المحددة ،* 
ثارة كجذب نحك التعمـ ، كاستخداـ ىذه األساليب يجعؿ العممية التربكية كالتعميمية أسيؿ ، كاستعماؿ  تشكيؽ كا 

ميعيف عمى الفيـ ، جاذب لمنظر ، طارد لمشركد ، يزيد المتابعة في أكثر مف -  إذا كانت في محميا- اإلشارة 
. (2)حاسة ، فالناظر يسمع اإلشارة كيسمع العبارة كيذكر كؿ منيما باألخرل

فَّقا في اختيار الكقت المناسب ، فقد رأل الكككب كالقمر كالشمس ، ككاف في طمكع كؿ منيا دليؿ كاف إبراىيـ   ميكى
حدكثيا ، كفي حركتيا كانتقاليا دليؿ آخر ، كلكنو انتظر حتى غابت كأفمت فيذا أنسب األكقات ؛ ففي األفكؿ الدليؿ 

ف كاف دليبل عمى الحدكث إال أنو في الجممة أمر إيجابي ، قد  األكضح ، كالبرىاف األجمى ؛  حيث إف الطمكع كا 
يجادؿ فيو الخصـ كيستند إليو ، كلكف األفكؿ دليؿ عمى الحدكث كىك أمر سمبي ؛ ألنو يدؿ عمى الذىاب كالزكاؿ ، 

 : كىذا ما ال يستطيع الخصـ أف يجادؿ فيو ، ف براىيـ 

 .اختار أقكل األدلة إلبطاؿ حجة خصمو ، كتجنب الدليؿ األضعؼ  .1

 .اختصر أمد المناظرة بيذا االختيار ، كزاد مف جبلء نتيجتيا  .2

. أكسبتو قكة األدلة القكة في الشخصية  .3

 ـــــــــــــــــ
  (. 99ص ): راجع (1)
 (. 267 و265 و251 ص ص)الشاش، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل، : انظر (2)
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كاألسئمة ىي كسيمة  دقيقة كمحددة ككاضحة ليس فييا غمكض ، بسيطة ليس فييا تعقيد ، ككانت أسئمة إبراىيـ 
ككانت أسئمة سيمة . (1)لمتعارؼ عمى الطرؼ اآلخر كمنزلتو كمستكاه العممي كالجدلي ؛ حتى نعرؼ حالو فنستعد لو

 : لييا لو فكائد ، منيا البدء بطرح أسئمة يسيؿ اإلجابة عاإلجابة ، ك

 .كيشعر بالراحة عند الحديث ، يسترخي المستمع أف  .1
 ألنيا تمنحيـ فرصة إظيار معمكماتيـ كتشعرىـ  ؛الناس يستمتعكف بتقديـ اإلجابات المؤكد صحتياأف  .2

.  (2)باألىمية

أما التدرج فيك مف أساليب التربية الميكٌفقة ، كفيو يبدأ المربي بالسيؿ كالمألكؼ كالمحسكس ، كال يثقؿ بتعميـ المسائؿ 
 .(3)العقبلنية أك المجردة أك الصعبة ، كىذا يتطمب بصيرة مينية كميارة تعميمية مف قبؿ المعمـ

براىيـ   تدرج كترقى في طريقة عرضو لمحكار حتى أنيـ سمعكا كؿ ما أراد إسماعيـ إياه ، كىذا دليؿ ميارتو كا 
كتفتح بصيرتو ، بدأ بالمألكؼ المحسكس السيؿ الميسكر ، كابتعد عف المسائؿ العقبلنية كالصعبة ، كلك عاب 

   اَو َو ﴾مف أكؿ كىمة ما سمعكا منو كممة كاحدة ، كاستعمؿ في أسئمتو الثبلث األكلى اسـ اإلشارة -  مثبل –آليتيـ 
كال بدَّ أنو كاف يشير إلى األجراـ الثبلثة في كقت أفكليا كفي ىذا إعانة عمى الفيـ ، كجذب لمنظر ، كطرد لمشركد ، 
كزيادة في المتابعة في أكثر مف حاسة ، كىذا يقكدنا إلى ذكر تصنيؼ الكسائؿ التعميمية ، لنرل كيؼ سمؾ إبراىيـ 

 في طريؽ إقناعيـ مسمكا استعمؿ فيو أكثر الحكاس أىمية في عممية التعميـ ، كىما حاستا السمع كالبصر ، كىذا 
الكبلـ بحسب قكؿ مف قاؿ بأف التصنيؼ لمكسائؿ التعميمية يككف بحسب الحكاس ، كىذا اتجاه يقٌسـ الكسائؿ إلى 

:  ثبلث مجمكعات 

كتضـ الكسائؿ التي تعتمد حاسة السمع عنصران أساسيان في عممية التعميـ كاكتساب : الكسائؿ السمعية  .1
 .الخبرات 

كتضـ الكسائؿ التي تعتمد حاسة البصر عنصران أساسيان في عممية التعمـ كالتعميـ في : الكسائؿ البصرية  .2
 .اكتساب الخبرات 

كىك ما يعتمد حاستي السمع كالبصر عنصران أساسيان في عممية اكتساب : الكسائؿ السمعية البصرية  .3
 . (4)الخبرات ، فييتىعمـ منيا معارؼ كميارات كثيرة

 ـــــــــــــــــ
اإلٌمان، اإلسكندرٌة، دار ، ، دار القمة(89ص )صفات المحاور، - آدابه- الحاشدي، فٌصل عبده قائد، فن الحوار، أصوله: انظر (1)

.  م 2003
. م 2007،  (1)، مكتبة جرٌر ، ط (161ص)مفتاح النجاح مع الناس، - فان ، قوة المحادثة . فلٌٌت، جٌمس ك:  انظر(2)

Fleet , James K.Van, CONVERSATIONAL POWER - The Key to Success With People 
  .( 385-384  صص)دراسات فً أصول التربٌة، ، قمبر، وزمٌلٌه: انظر (3)
.   م1983، (5)، عمان، ط(72-69ص ص)السٌد، محمد علً، الوسائل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم، : انظر (4)
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 بالشكاىد كالمعتاد غالبا أف لفظ المناظرة ينصرؼ إلى المناظرات القكلية المجردة ، كىنا كاف في استدالؿ  إبراىيـ 
 .(1)"فميس بعد العياف ريب " المحسكسة دليؿ عمى أف المعاينة أفضؿ ،

:  ثـ إف ىناؾ مجمكعة مف األمكر ينبغي أف تيراعى عند االختبلؼ مع اآلخريف ، منيا * 

. اليدكء ؛ فالشعكر بالضيؽ لف يؤدم سكل إلى تطكر األمكر إلى األسكأ  .1
 .شرح سبب المعارضة ، مع اإليجاز كالكضكح  .2

 .اإلنصات عندما يقـك الشخص اآلخر بتفسير كجية نظره عف المكضكع  .3

فمف األىمية بمكاف أف تككف المعارضة بأسمكب ىادئ ؛ ألف ذلؾ يزيد مف فرص إنصات الشخص اآلخر ، كما قد 
. تككف ىذه ىي الفرصة الكحيدة لمتغيير

ثـ إف الشخص يفقد حؽ التعبير عف نفسو إذا أصابو الضيؽ أك أصبح عدكانيان ، أك حتى إذا كاف عمى كشؾ أف 
.  (2)يفقد السيطرة عمى نفسو ، ف ف الفرصة تتضاءؿ أمامو في إقناع اآلخريف برأيو

 ىادئا في حكاره أك أبدل شعكران بالضيؽ أك فقد السيطرة عمى نفسو ، لتطكرت األمكر إلى فمك لـ يكف إبراىيـ 
ًمف –األسكأ ، كلىقىٌمت الفرصة أمامو لمنجاح في حكار قكمو   بؿ ربما لفقد حقو في متابعة الحكار كاإلقناع ، كلكنو ضى

بمبلطفتو إياىـ استدراجيـ لئلنصات لو ، كبيعدىىـ عف عناده ، كما أف في اإليجاز كالكضكح ضمانان لتماـ اإلنصات 
، كاإلنصاتي المتبادؿ مف الطرفيف دليؿي نجاح المناظرة كالتقيد بآدابيا ، مع مبلحظة أف اإلنصات لـ ييذكر مف 

ضكابط الحكار كآدابو سابقا ، كلكنو ييفيـ ضمنان ، ف براىيـ ما استطاع مناقشتيـ كىك يرفض اإلنصات ليـ ، ال شؾ 
 يسمع في مجالسيـ الكفر البكاح كلـ يمنعو ذلؾ مف دعكتيـ ، كمحاكالتيو المتكررة معيـ دليؿه عمى أنو أنو كاف 

. كاف ثابتان في دعكتو ، غيرى مستكحشو مف قكؿ الحؽ ميما كانت النتائج 

 إلى ةرساؿاؿبتكصيؿ  قياـاؿ كرجاؿ اإلقناع أف كثرة الكبلـ تؤدم إلى ناظريففي كثير مف الحاالت يعتقد بعض الـك
 قد يرل أنو كمما أكثر في كبلمو أعطاه ىـ كما أف بعض ،كشرح المكضكع محؿ التفاكض كاإلقناع ، الطرؼ اآلخر

 ـــــــــــــــــ
(.  1/301)القشٌري، لطائؾ اإلشارات، : انظر (1)
دلٌل مجرب ومفصل خطوة بخطوة لتنشئة أطفال مسإولٌن وبناء أسر - بٌرك، وهٌرون، تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة : انظر (2)

 . (190ص)سعٌدة، 
 BURKE & HERRON , Common Sense PARENTING  
A proven , step- by- step guide for raising responsible kids and building happy  
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، فكمما بالغ الطرؼ المفاكض في كثرة   كبيران أن  إال أف ذلؾ خط ،ذلؾ نكعان مف السيطرة عمى حمقة التفاكض كالنقاش
 . (1)أدل ذلؾ إلى كثرة األخطاء كالمشاكؿ ، كبلمو

  اَو َو ا َو ِّن ﴾:   ىك سبيؿ لمحكار كطريؽ لمنجاح ، كليس أقؿ إيجازان مف قكؿ إبراىيـ – مرة أخرل –فاإليجاز 
 .(2)لمداللة عمى معاني كثيرة

كفي الحديث عف صياغة األلفاظ ، مف الميـ صياغة األلفاظ مف كجية نظر مف يستمعكف إليؾ ، أم باختصار * 
.  تخيؿ نفسؾ مكاف المستمع 

، فقد صاغ (3)  اَو َو ا َو ِّن ﴾ : كىذا ينطبؽ عمى فرض ترجيح الرأم الثاني مف آراء العمماء في تفسير قكؿ إبراىيـ 
 ىذا ربي عمى قكلكـ، أك :  ألفاظو مف كجية نظر مف يستمعكف إليو ، فيي بيذا تحتاج إلى تقدير محذكؼ

.     ، فيك بيذا يضع نفسو مكاف المخاطبيف ، كيناظرىـ بكمماتيـ ؛ حتى يستطيع أف يجذبيـ إلى دينو(4)بزعمكـ

مف الضركرة بمكاف أف يتجنب المربي سمكؾ السخرية كالتيكـ كاالستيزاء كالتصغير كالتحقير، : كمما قيؿ أيضا * 
كليكف التكبيخ بقميؿ مف الكبلـ المختصر ، كليكف ىادئا كغير منفعؿ ، كيكٌجو االستياء إلى السمكؾ المنافي كليس 

. (5)إلى شخصية المحاكر ، فالشخصية بحد ذاتيا ال زالت محترمة مقبكلة محبكبة

براىيـ   كاف بعيدا كؿ البعد عف السخرية كاالستيزاء في ىذا المكقؼ ، كاف ىادئان ، كلـ يتعرض ألية شخصية كا 
نما كاف ىدفو إظيار السمكؾ السيئ ، كفي ىذا إنصاؼ لمخصـ كدليؿ المركنة كالمطؼ ، ما  بالذـ أك القدح ، كا 

ظياري احتراـً شخصية المحاكر قد يككف دليبل عمى االحتراز . يؤدم حتما إلى اإلنصات كالبعد عما يكجب العناد  كا 
.   عف تزكية النفس ، فاالحتراـ متبادؿ كليس مطمكبا مف طرؼ كاحد 

عبلقات غير ليـ   مف الناسفكلمتعصب بعيدان عف كؿ تصرفات المتعصبيف كأخبلقيـ ، فا–أيضا  - ككاف إبراىيـ 
، سمككيـ مع  كال يندمكف في حالة الخطأ ، قابمي التغيير كالتأثر ، غير ىـ بسبب عدـ معرفتيـ لمحؽكمستقرة ، 

يحتقركف اآلخريف كال يعتمدكف  ، كفي بعض األحياف يصؿ األمر إلى النزاع كالعراؾ، اآلخريف يحمؿ طابع العداكة 
كعمى ىذا ، بدك كراىتيـ لآلخريف ت، كيسعكف دائما أف  عمى أم شخص حيث ينظركف إلى األفراد نظرة سيئة

 ـــــــــــــــــ
  (. 152ص)الدروبً، فن التفاوض واإلقناع، : انظر (1)
( .  94ص : )انظر (2)
 . (91و26 صص) كٌؾ تجذب الناس كالمؽناطٌس،  ،الوندس: انظر (3)

LOWNDES , How to Be a People Magnet 
( . 27-7/26)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر (4)
( .  50ص )دٌماس، كٌؾ تؽٌر سلوك طفلك، : انظر (5)
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كيحسبكف أنفسيـ بأنيـ أرفع درجة ، ، فبل ينسجمكف معيـ   اآلخريفباألساس فيـ عمى الدكاـ يبحثكف عف عيك
. (1)آرائيـ كنظراتيـ بدليؿ أك بدكف دليؿاآلخريف كيطمحكف إلى قبكؿ ، منيـ 

، يتضح بعد النظر فييا أنيا كانت بمجمميا مف لتربية عمى اإلبداع ؿ ذىبية  عدة كصايا(2)كقد أكصى عمي الحمادم
 كاف مبدعا في الحكار كيربي الناس عمى اإلبداع ، يحاكؿ رفع  في حكاره ، ما يدؿ عمى أنو آداب إبراىيـ 

 تيذكر ىنا ، كبعد كؿ كصية يككف التعقيب عمييا مف قصة (3)كىذه الكصايا. المستكل الفكرم كالمعرفي عند قكمو 
 :  إبراىيـ 

 . ربط ب بداعات اهلل العظمى في خمقو كفي ككنوؿ ا*

براىيـ    بقمبو ، فزادت  قد ربط قكمو بأعظـ المخمكقات كأبدعيا كىي األجراـ السماكية الكبرل ، عرؼ ربو كا 
. معرفتو لو بدالئمو ، فربط الخمؽ بالخالؽ بمعرفة المخمكؽ 

 . ع عمى التأمؿ كالتخيؿمشجالت *

انظركا ، تأممكا ، ىؿ  :، ككأنو يقكؿ ليـ   اَو َو ا َو ِّن ﴾كقد فتح ليـ ىذا الباب كفتح أنظارىـ عميو ، لما سأليـ 
تصمح ىذه األجراـ لمربكبية ؟ أـ أنيا عاجزة قاصرة فقيرة تحتاج إلى مف يدبر أمرىا ؟ ثـ تخيمكا لك كانت ىذه األجراـ 
ىي اآللية كىي ال تسمع كال تبصر كال تضر كال تنفع ، فما ىك المتكقع منيا كماذا يمكف أف تككف حالة مف يعبدىا 

مف دكف اإللو الحؽ ؟ ككقت غيابيا مف يدبر أمر المخمكقات كمف الذم يرعاىـ ؟ 

 . ف عمييـ التفكير الدائـ بالبدائؿ األخرلأ، ك ف ىناؾ أكثر مف حؿ صحيحأعمـ باؿ *

التفكير بالبدائؿ يككف بحؽ مف يقمد غيره أك ال يأخذ دينو أك مبادئو مف مصادر مكثكقة ، فييذىٌكر بأف ىناؾ 
براىيـ   ناظر قكمو احتماالتو متعددةو ، كأكثرى مف رأمو في كًؿ مسألةو ، فقد يككف عمى خطأ كغيره عمى صكاب ، كا 

ربكبية : ، كبيف ليـ أنيـ عمى الباطؿ ، كدٌليـ عمى الحؽ المبيف ، بعد أف عرض عمييـ التفكير بخيارات مطركحة 
.  الكككب أك القمر أك الشمس 

 ـــــــــــــــــ
   م2004، (3)، دار النبالء، بٌروت، ط(154-153ص ص)القائمً، علً، األسرة والمشاكل األخالقٌة لؤلطفال، :  انظر(1)
مإسس ورئٌس مجلس إدارة مركز التفكٌر اإلبداعً بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة، وهو من أشهر من كتب وُعرؾ : علً الحمادي (2)

باإلبداع وتنمٌة المهارات الشخصٌة، ومن أنشط الشخصٌات العربٌة واإلسالمٌة فً التؤلٌؾ فً هذا المجال، له عدة مإلفات باللؽة 
: ، وموقع (241ص )ما ال نعلمه ألوالدنا:  انظر ترجمته كتاب.العربٌة وترجمات

 http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=3540  
، داس انسالو نهطثاػح ٔانُشش ٔانتٕصٌغ ٔانتشجًح، (298ص) يا ال َؼهًّ ألٔالدَا،  ٔصيالءِ ، ،انحسًُ ، أحًذ يؼار انخطٍة : اَظش (3)

.  و2006، (2)يصش، ط
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كالسبب ، لكف أناسا ريبُّكا عمى عٌمة إٍلجاءن ، كقد نبييـ عمى اؿإلى الحؽّْ ككاف يمكف لمثؿ ىذا العرض أف ييمجئيـ 
ف ظير ليـ الحؽ جميان : القكؿ .     ديننا كديف آبائنا ، ما كانكا ليتنازلكا عما ىـ فيو كا 

 .درب عمى المركنة الفكرية كالبعد عف التعصب كالجمكدالت *

براىيـ   يسمع ًشٍرؾى قكمو كعبادتيـ األكثاف كمع ذلؾ يتعامؿ معيـ بمركنة ، كبعيدا عف التعصب كالجمكد الفكرم كا 
. يناقش كيحاكر بأدب يظير في حديثو كفي إنصاتو ليـ 

 .ع عمى النقد النافع البٌناء الذم ال إساءة فيو كال تحطيـ ألفكار اآلخريفمشجالت *

ا َويْذايَو ْذدِإ ِإ ا َو ِّن اا:  أف يخبر قكمو بأنيـ عمى ضبلؿ ، استعمؿ أسمكبا غير مباشر ، فقاؿ لما أراد إبراىيـ    َوئِإنْذ
 ، مع أنو كاف ميتديا  ، ككاف المقصكد بالضبلؿ ىـ ، كلكنو عٌرض حتى ال يسيء  َوَوكُم  َونَّتااِإنَوا  ْذقَو ْذمِإا   َّت  ِّن نَو﴾

.  تيـ  تصريح بتخطئإلييـ ، كفي ذلؾ مزيد لطؼ بيـ ، كعدـ

 .عمى المحاكلة كالتجريب كعدـ اليأس عمشجالت *

 ، كلقد كاف مف خبلصة استنباطات المحاكلة كتكرار المحاكلة كعدـ اليأس ، ىذه مف مبادئ العمؿ عند إبراىيـ 
كثرة االستدالؿ بالدالئؿ المختمفة عمى المدلكؿ الكاحد جارو أف : عمماء التفسير ضمف آداب كضكابط المناظرة 

:  عف األجراـ الثبلثة ، بثبلثة أسئمة كؿ عمى حدة  ، في إشارة منيـ إلى سؤاؿ إبراىيـ مجرل تكرار الدرس الكاحد
 .  اَو َو ا َو ِّن ﴾

 . ميما كانتأمدرب عمى حسف اإلنصات ألم فكرة أك رالت *

.  كمع ذلؾ فيك يحسف اإلنصات ليا - كىك الشرؾ  - كآراؤىـ كانت تمثؿ ارتكابيـ أكبر الكبائر عند اهلل 

  .االستعانة باهلل مع بذؿ األسبابكأف التكفيؽ مف اهلل تعالى بعمـ اؿ *

  َقَو اَوا َو ُمحَو جُّ  ِّن ا ِإ اا:  ، كىذا ظير في كبلـ إبراىيـ  ، كطمب العكف ال يككف إال منو التكفيؽ كاليداية مف اهلل 

﴾ .   فيك يستعيف ربو كيستعجز نفسو   لَّتيِإا﴿َو َودْذااَودَو  ِإ

ضركرة تنمية الطبلقة المفظية لدل مف يتكقع لو مستقبؿ كما أشار الحمادم في حديثو عف التفكير اإلبداعي إلى 
،  ، كالنظر في سمككيـ كتصرفاتيـ  كآرائيـأفكارىـ مع، كالتعامؿ  ف االستماع إلى المبدعيفكما كيرل أ ،إبداعي 

، كانتقاء أدؽ  استحضار الكممات ؛ ذلؾ أف باإلضافة إلى محاكرتيـ ، كؿ ذلؾ مدعاة لسمك التفكير كنمك اإلبداع
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 . (1)ليك فف يحتاج إلى تربية كتدريب ، العبارات

براىيـ   كاف مبدعا في حكاره ، إال أف قكمو ما كجدكا لحكاره األثر البالغ المرجك منو ؛ فقمب الكائف البشرم كا 
كبالمقابؿ تجد مف يسمع أك . أحيانا يككف محبل لمعقؿ ، كأحيانا يقسك كييطبع عميو فبل يعرؼ معركفا كال ينكر منكرا 

.  كيؼ يستحضر الكممات كينتقي العبارات يقرأ قكلو يسمك تفكيره كيبدع أكثر ، يتعمـ مف إبراىيـ 

كيؼ اىتـ اإلسبلـ  أحمد مدككر  فيبيف عمييككف بالدليؿ القاطع كالحجة دكف التقميدكيبقى الكبلـ عف الجداؿ كأنو 
ككيؼ اعتمد في منيجو عمى األدلة القطعية -  كىي جزء مف تربية اإلنساف بشكؿ عاـ – يةفالطاقات العقبلبتربية 

فيرل أف ، كيحدد اإلسبلـ مجاؿ النظر العقمي : "دكف الظنية ، ككيؼ رفض مبدأ التقميد كعاب عمى أىمو ، فيقكؿ 
طريؽ العقؿ في معرفة اهلل كفي الكصكؿ إلى الحؽ ىك تدبر الظاىر لمحس كالمدرؾ بالعقؿ دكف إغراؽ في الغيبيات 

 كيصؿ إلى ذلؾ بطريقتيف كيدٌرب اإلسبلـ الطاقة العقمية عف طريؽ االستدالؿ المثمر كالتعرؼ عمى الحقيقة ، ،... 
ىي تدبر نكاميس الككف كتأمؿ ما : كالطريقة الثانية ، ىي كضع المنيج الصحيح لمنظر العقمي  : الطريقة األكلى، 

 .(2)"فييا مف دقة كارتباط

لطريقة األكلى كىي كضع المنيج الصحيح لمنظر ؿما بالنسبة أ: ثـ يبيف مدككر المنيج في الطريقتيف ، فيقكؿ 
رساء مجمكعة مف األسس لمنظر العقمي العقمي  ، ، فاإلسبلـ يحقؽ ذلؾ عف طريؽ كضع مجمكعة مف التدريبات كا 

نما قامت عمى مجرد التقميد أك ، عمى دليؿ يقيني تقـ فيك يبدأ أكال بتفريغ العقؿ مف كؿ المفردات السابقة التي لـ  كا 
يأمر بالتثبت مف كؿ شيء قبؿ االعتقاد بو ، ك عمى الذيف يتبعكف الظف عى كيف، عمى المقمديف عىفيف ، الظف

. كاقتفائو

 كنظاـ ال يختؿ ، فالنكاميس الككنية تجرم في دقة عجيبة ،: ىي تدبر نكاميس الككف ككالطريقة الثانية لتربية العقؿ 
ذا كاف العمـ ىاما في تنمية  ،  ف دبرـرشد العقؿ إلى تقكل اهلل الصانع اؿمكالتدبر كالفكر في ىذه النكاميس 

أدل إلى - إف صح -  ألف منيج التفكير ؛ىك منيج التفكير  ف األىـ مف العمـ في الحقيقة ف الشخصية اإلنسانية 
إلى - باختصار - ثـ  لى حسف النظر في األمكر ،إك لى النظاـ الشامؿ ،إك لى الثقافة العميقة ،إك العمـ الحقيقي ،

. معرفة اهلل كتقكاه 

 ـــــــــــــــــ
(.  290ص)، ما ال نعلمه ألوالدنا،  الحسنً ، وزمالءه :انظر  (1)
( .  343 – 342  صص)مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً،  (2)
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، كال  ، كال مقررات ذاتية ال برىاف عمييا ، كعدـ التأثر بمقررات سابقة ف يتربى عمى تمحيص الحقيقةأفالمسمـ يجب 
 .(1)بمجرد الظف

 ىك منيج اإلسبلـ بمفيكمو الشامؿ ، فيك يرل أف مف طرؽ االستدالؿ عمى كجكد الخالؽ كمعرفتو كمنيج إبراىيـ 
يصؿ إلى عف طريؽ االستدالؿ المثمر منيا ، ؼتدبر الظاىر لمحس كالمدرؾ بالعقؿ الطريؽ العقبلني ، كيككف ذلؾ ب

.  النتيجة 

المنيج في حكاره  كضع  قكمو ؛ فقدكيظير بجبلء أف الطريقتيف المذككرتيف آنفان متضمىنتاف في دعكة إبراىيـ 
مف ربكبية عمى دليؿ يقيني تقـ بدأ بتفريغ العقؿ مف كؿ المفردات السابقة التي لـ ؼ،  مفالصحيح لمنظر العقبل

أىمىرى  ؛ فأٍمري العقيدة ال يككف إال بالدليؿ القطعي، كالظف كاتباع  التقميدلؤلجراـ السماكية الثبلثة ، كطالب بالبعد عف
 قكمو ، يظير ىذا بشكؿ أكضح مف خبلؿ نصكص أخرل في دعكة إبراىيـ بالتثبت مف كؿ شيء قبؿ االعتقاد بو

ا َوبَقْذ ُما﴿َوكُم َقَّت ا ِإيِإااَو  ِإمِإ نَوا  :، منيا  ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإااَو ااَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُما  َّت ِإ اا ﴾51 ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُمااِإنْذ
ا 53﴾ا َقَو  ُم  ا﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو ا َو َو ااَو  ِإدِإينَوا 52 َو ْذ ُميْذا َو َو ااَو كِإفُم  َوا  ااُمبِإ نٍل اٍل ﴾ا54﴾ا َقَو اَوا َوقَودْذاكُم ْذ ُميْذا َو ْذ ُميْذا﴿َو َو َقَو ؤُمكُميْذا ِإ ا َو َو

اِإبِإ نَوا  ااِإنَوا   َّت ئْذ َو َقَو ا ِإ  ْذحَو ِّنا َومْذا َو ْذ َو ا  َّت ِإيا َو َو َواُمنَّتا﴿َو َو َقَو ااَولَوىا َو ِإيُميْذاا55 َقَو  ُم  ا َوجِإ ا﴿َو  ْذَو ْذضِإ ﴾ا َقَو اَوا َقَو ا َو ُّيُميْذا َوبُّا  سَّتمَو ﴿َو تِإ
 ب ذنو تعالى –، كسيتـ التعميؽ عمى ىذا النص كما شابيو في المبحث البلحؽ   [56-51األنبياء  ] اِإنَوا  شَّت اِإدِإينَو﴾

 .

 ،  في معرفتو  إلى العمـ الحقيقيجؿ في عبله ،  كيؤدمرشد العقؿ إلى اهلل الككف مالتدبر كالفكر في ىذه نكاميس ك
ممككت السماكات كاألرض فكاف مف المكقنيف ، الذيف عرفكا ربيـ   كالبداية كانت مف اهلل بتيسير رؤية إبراىيـ 

بالدليؿ اليقيني ، ثـ جادؿ قكمو ليدليـ عميو ، فبدأ باالستدالؿ ، فمما رأل الكككب أشار إليو ليتأمؿ فيو ، كطمب مف 
ال أحب مف كانت ىذه :  عالية مدكية فقاؿ القـك التأمؿ أيضا ، كبقي كذلؾ حتى غاب ، عندىا أعمنيا إبراىيـ 

صفاتو مف غياب كحركة ، ثـ كاف التأمؿ برؤيتو لمقمر كالشمس ، إلى أف كصؿ إلى النتيجة التي ال مجاؿ لمتراجع 
عنيا عنده ، فقد ثبت بالدليؿ اليقيني أف إليو ىك خالؽ ىذه األجراـ ، كىذا ىك العمـ الحقيقي بالنسبة لو ؛ لذلؾ لما 

ءٍلاا: حاٌجكه قاؿ  ايَوشَو ءَوا َو ِّن اشَو ْذئَقًم ا﴿َوسِإ َوا َو ِّن اكُم َّتاشَو ْذ ا َو ْذ ااَو ا ُمشْذ ِإكُم  َوا ِإيِإا ِإَلَّت ا َوخَو اُم ا﴿َوَلَو   َو ُمحَو جُّ  ِّن ا ِإ ا  لَّتيِإا﴿َو َودْذااَودَو  ِإ

ا َو َو َوكَّت ُم﴿ ﴾ ا  . اِإلْذمًم ا َو َقَو َو

: ، كال يحتاج إال إلى التذكر  الفطرة كؿ مكلكد يكلد عمى: ثانيا * 

 ـــــــــــــــــ
 . (374- 373و 343  صص)مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر (1)
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 عمـ  ، كنظرياتالسمكؾ اإلنساني ذىنيان كاف أك معرفيان أك كجدانيان ال بدَّ لو مف دكافع تحركو نحك غايات يحققيا
نظرية ؼ ، ، كالمنطمقات التي تبدأ منيا النفس قد اختمفت في تفسير دكافع السمكؾ باختبلؼ الفمسفات المؤمنة بيا

ىي المحركات األكلى لكؿ نشاط حركي أك ، كىي التي ترل أف الغرائز  (instincts )الغرائزتيسمى بنظرية 
غايات سمككو  بؿ تحدد  كىي ال تزكد اإلنساف بالقكة الدافعة فقط ، ،فردم أك جماعي م أك كجداني ،فعقبل
أف ، في حيف  ف مدلكالتيا كحتى إلغائياـيحاكؿ بعض عمماء النفس الحد منيا ك، قديمة  نظرية الغرائز ك.(1)أيضا

  .(2) بياكف إلييا كييتـكف يميؿكفال يزاؿىناؾ آخريف 

كىي التي تكجو ،  المصادر التي تستمد منيا الشخصية ما يمزميا مف طاقة ألداء أعماليا بأنياالغرائز تيعٌرؼ ك
 .(3) العصبية الفسيكلكجيةاإلثارةية مشتؽ مف حاالت افكمصدر الطاقة النفس، ية افالعمميات النفس

بسبب  في ىذه الجزئية ؛ – عمـ النفس اإلسبلميإلى  النظرياتقرب التي تعتمد ىذه األفكار أالغرائز كنظرية 
غرزىا في النفس  ىك الذم ف اهلل أ إال أنيا لـ تقؿ ب،تأكيدىا عمى أف الغرائز ىي دكافع فطرية مكركثة ال تيكتسب 

نما  اإلنسانية ،  إف اهلل قد أكدعيا في خمؽ النفس: اإلسبلـ يقكؿ كىي مغركزة في اإلنساف بحكـ الطبيعة ، : تقكؿ كا 
.  (4)كفطرىا، 

إف األطفاؿ : كىناؾ سؤاؿ ىك مثار جدؿ كبير يدكر حكؿ طبيعة األطفاؿ عند الكالدة ، كقد قيؿ في الجكاب عميو 
إف األطفاؿ يكلدكف أخيارا طيبيف بطبيعتيـ ، يحبكف الناس كيكدكف : يكلدكف كعندىـ نكازع لمشر كالكراىية ، كقيؿ 

. (5)أف يحبيـ اآلخركف ، كقيؿ إف قيكل الخير كالشر في اإلنساف متعادلة

كالذم يؤكده عمماء المسمميف المختصكف في التربية كغيرىـ أف األطفاؿ يكلدكف أخياران طيبيف بطبيعتيـ ، فيـ 
كىذه طائفة مف األقكاؿ التي . يكلدكف عمى الفطرة ، كالفطرة ىي الحؽ كىي الخير المكجكد في النفس البشرية أصبل 

:  تؤكد ىذا األمر 

الطفؿ الكليد يعتبر مف أضعؼ الكائنات بيكلكجيان ، إال أنو يممؾ مف االستعدادات الفطرية المكركثة ما يمكنو مف * "
. (6)"تطكير قكاعد السمكؾ

. عمى اإلطبلؽ -  اإلنساف أضعؼ الكائنات ، كأكدع فيو مف الفطرة ما يؤىمو ليككف األفضؿ فقد خمؽ اهلل 

 ـــــــــــــــــ
.  (154ص )انظر مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً،  (1)
   .(45ص)ناصر، مقدمة فً التربٌة،  (2)
 (. 81ص )أحمد، أسالٌب تربٌة الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌق،  (3)
(.  157ص )مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر (4)
،  (1)، دار اإلٌمان للنشر والطبع والتوزٌع، ط(11ص) عادل فتحً، افهم طفلك تنجح فً تربٌته،  ،عبد هللا: انظر (5)
 .  م2005، (1)، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، عمان، ط(78ص)تربٌة األطفال فً اإلسالم، زمٌلٌه، حوامدة، باسم علً، و (6)
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مف األمكر المسٌمـ بيا لدل عمماء التربية كاألخبلؽ أف الطفؿ حيف يكلد ف نو يكلد عمى فطرة التكحيد ، كعقيدة * "
اإليماف باهلل ، ف ذا تييأت لو التربية المنزلية الكاعية ، كالخمطة االجتماعية الصالحة ، كالبيئة التعميمية المؤمنة ، 

.  (1)"نشأ الكلد عمى اإليماف الراسخ كاألخبلؽ الفاضمة

فاألصؿ فطرة التكحيد كعقيدة اإليماف باهلل ، كلكف مف يقـك عمى التربية المنزلية كالتعميمية ، ثـ رفاؽ الدرب ، ىـ 
. الذيف يؤثركف عمى الفطرة الصحيحة ، كمف ثـ يحصؿ االنحراؼ 

الفطرة ىي الحؽ كىي الخير، كاإلسبلـ ديف الفطرة ، كاعترافنا بيذا ال يعني بأم حاؿ إىماؿ دكر التربية ، أك * " 
نما جانب الخير عنده يغمب جانب الشر ، إال إذا تدخمت يد خبيثة  ككف اإلنساف ليس لديو قدرة عمى الشر ، كبل كا 

.  (2)"في تربيتو أك بيئة فاسدة 

. كمرة أخرل فاإلشارة إلى التربية كالبيئة باعتبارىما سببيف مف أسباب تغيير الفطرة 

االنحراؼ بفطرة الصبي مف فعؿ شياطيف اإلنس كالجف كال سبيؿ لممحافظة عمى الفطرة إال ب قامتيا عمى اإلسبلـ * "
.  (3)"الذم دعا إليو األنبياء كالمرسميف

. كىذه إشارة أخرل إلى أسباب االنحراؼ ، فاالنحراؼ ال يككف إال بفعؿ فاعؿ 

 إلى أف كممة القابمية أكثر مناسبة لمداللة عمى إمكانات الفطرة اإلنسانية كالطاقة (4)كتشير بمقيس داغستاني* 
كىكذا خمؽ اهلل فطرة اإلنساف لتككف مستعدة ليقظة كعي شاممة ، يقظة ككنية مجاكزة لحدكد : "الكامنة فييا ، كتقكؿ 

. (5)"الزماف كالمكاف

 ، ككقفة مع العمماء الذيف اعتبركا ما قاـ بو دليبلن عمى أف اإلنساف مخمكؽ عمى الفطرة كعكدة إلى إبراىيـ 
ٍف ييذٌكره حتى يستطيع العكدة إلى ما كاف عميو  الصحيحة ، كأف اإلنساف إذا انحرؼ عف طريقيا ال يحتاج إال إلى مى

 عمى فطرة التكحيد كاإليماف ، كجعؿ قابميتو لمتديف مثؿ باقي المخمكقات، ، ف براىيـ قد فطره اهلل (6)في أصؿ الخمؽ
ككاف يمكف لمبيئة الفاسدة التي عاش فييا كريبي عمى ًقيىميا كمبادئيا أف تحرؼ فطرتو ، كيعبد األصناـ كما عبدىا 

 أف يحمي ىذا اإلنساف مف كؿ أسباب االنحراؼ ، كأف يحفظ عميو فطرتو، فمـ تتأثر أبكه كقكمو ، كلكف شاء اهلل 

 ـــــــــــــــــ
    .(1/152)علوان، تربٌة األوالد،  (1)
 (.  11ص)، افهم طفلك تنجح فً تربٌته،  عبد هللا (2)
 ( . 83ص )عبد العظٌم، سعٌد، اإلشكالٌة المعاصرة فً تربٌة الطفل المسلم،  (3)

 :األستاذ المساعد بقسم التربٌة ورٌاض األطفال بجامعة الملك سعود، انظر : داؼستانًإسماعٌل بلقٌس  (4)
 http://www.alriyadh.com/2006/03/08/article136267.html 

 . (22 - 20ص ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال، : انظر( 5)
.  ( 98ص : )، وسٌد قطب(96ص : )، والبقاعً(95ص ):  انظر كالم ابن كثٌر(6)
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بتربية أـ ، كال بتعميـ أب ، كال برفقة درب ، بؿ سار في طريؽ اإليماف غير ممتفت لمنيج الباطؿ كالكفراف ، فبدأ 
التأمؿ  بشيء يجده في نفسو قبؿ أف يكحى إليو ، يذٌكر قكمو بما ىك مرككز في فطرتيـ ، كبما تشيد لو كؿ اآليات 
الككنية ، كضرب ليـ األمثمة بالكككب كالقمر كالشمس ، كلما أثبت بالدليؿ العقبلني أنيا ال تصمح لمربكبية ، اتجو 

.  إلى خالقيا كمبدعيا الذم عرفو بآياتو معمنا التكجو إليو ، كترؾ ما سكاه 

:  مع اهلل مراعاة حسًف األدب :ثالثا * 

ىذه اإلشارة التربكية لـ تجد الباحثة مف تعرض ليا عممية البحث ، مع أف أىميتيا تفكؽ أىمية الكثير مما ديرس 
لييـ –كبيحث ، فالتربية تيتـ بعبلقات الناس بعضيـ مع بعض   عمى األكثر ، مع أف العبلقة مع خالؽ الناس كا 

 أم مربييـ كالقائـ عمى أمكرىـ ، كمف كاف كذلؾ فيك يستحؽ –يجب أف تككف ىي األىـ ، فيك سبحانو رب الناس 
.  منيـ حسف األدب مراعاة لحقكؽ كثيرةو ، كمنيا حؽ التربية 

براىيـ   أظير في مكاقؼ مف دعكتو حسف أدبو مع مربيو كمكاله ، الذم رعاه في صغره كحماه ، كأسبغ عميو مف كا 
ايَوشَو ءَوا َو ِّن اا:نعمو في كبره كاصطفاه ، كىك في ىذا المكقؼ ييظير ىذا األمر بقكلو  ا َو ْذ ااَو ا ُمشْذ ِإكُم  َوا ِإيِإا ِإَلَّت ا َوخَو اُم  ﴿َوَلَو

ءٍلااِإلْذمًم ﴾   لو شيئا مف الشر  ، فيك ال يخاؼ األصناـ كال مىٌسيا مطمقان ، كلكف إذا قٌدر اهلل شَو ْذئَقًم ا﴿َوسِإ َوا َو ِّن اكُم َّتاشَو ْذ
 ال بمشيئة األصناـ ، كاهلل تعالى أعمى كأعمـ بما سيصيبو كما سيبلقيو في ىذه أك المكركه ، فيذا يككف بمشيئة اهلل 

 .  الحياة ، فيك ال يخاؼ عمى نفسو مف األصناـ إنما يخاؼ اهلل 
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 الثانيالمبحُث 

ُتيم ومجادله قومَ  الصريحُة إبراىيَم دعوُة 

 كالتي  قكمو مرت بمراحؿ ، كقد ذكر لنا القرآف الكريـ مجمكعة مف المكاقؼ التي كقفيا دعكة إبراىيـ الخميؿ 
-  تدؿ عمى دالالت كثيرة ، كيؤخذ منيا إشارات تربكية عديدة ، كبعد استقصاء اآليات المكجكدة في القرآف الكريـ 

  الصريحة قكمو ، اختيرت عدة مكاقع لتككف شاىدان عمى ىذه المرحمة مف حياة إبراىيـ كالخاصة  بدعكة إبراىيـ 
ا﴿َو َو َقَو ااَولَوىاا... ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُماا  :كقكؿ اهلل - عمييـ السبلـ - ، كمف ذلؾ ما كرد في سكرة األنبياء 

[ . 56- 51اآليات مف ]  َو ِإيُميْذااِإنَوا  شَّت اِإدِإينَو﴾

اسَولِإ يٍل﴾... ﴿َو  َقْذ ُمااَولَو ْذ ِإيْذا َوبَقَوأَوا ِإ ْذ َو اِإ يَوا :كفي سكرة الشعراء قكؿ اهلل  ا َو َوىا  لَّتيَوا ِإقَقَولْذ ٍل ااَونْذ ا[.89- 69اآليات مف ]  ِإَلَّت

لَومُم  َوا  :كفي سكرة العنكبكت قكؿ اهلل  اكُم ْذ ُميْذا َوعْذ   ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإقَو ْذاِإيِإا اْذبُمدُم﴿ ا  لَّتيَوا﴿َو  َّتقُم هُما َو ِإيُميْذاخَو ْذ ٌنا َويُميْذا ِإ ْذ
ا َو ِإ يٌن﴾...  ا َو ُميْذااَو َو بٌن ا َوحْذمَو ِإ ا﴿َو ُم﴿ َوئِإ َو ايَوئِإسُم  ااِإنْذ ا. [23- 16اآليات مف ]  ُم﴿ َوئِإ َو

اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ ي  :كفي سكرة الصافات قكؿ اهلل  ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾...  ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ ا. [87- 83اآليات مف ] ا َومَو اظَو ُّيُميْذا ِإ َوبِّن

ىذا كقد قيٌسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، تضمف األكؿ استنباطات عمماء التفسير لئلشارات التربكية مف اآليات ، 
. كالثاني في آراء التربكييف فيما استنبطو المفسركف 

:    قومو إبراىيمانتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية في اآليات الخاصة بدعوة : المطمب األول 

ا َوبَقْذ ُما﴿َوكُم َقَّت ا ِإيِإااَو  ِإمِإ نَوا   :أما المكضع األكؿ كقكلو *  ﴾ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإااَو اا51 ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُمااِإنْذ
﴾ا َقَو اَوا َوقَودْذاكُم ْذ ُميْذا َو ْذ ُميْذا﴿َو َو َقَو ؤُمكُميْذاا53﴾ا َقَو  ُم  ا﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو ا َو َو ااَو  ِإدِإينَوا 52اَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُما  َّت ِإ ا َو ْذ ُميْذا َو َو ااَو كِإفُم  َوا 

ا  ااُمبِإ نٍل اٍل اِإبِإ نَوا 54 ِإ ا َو َو ااِإنَوا   َّت ئْذ َو َقَو ا ِإ  ْذحَو ِّنا َومْذا َو ْذ َو ا  َّت ِإياا55﴾ا َقَو  ُم  ا َوجِإ ا﴿َو  ْذَو ْذضِإ ﴾ا َقَو اَوا َقَو ا َو ُّيُميْذا َوبُّا  سَّتمَو ﴿َو تِإ
فقد ذكر المفسركف فييا عدة أمكر تربكية ، منيا ما  [56- 51:األنبياء ]ا َو َو َواُمنَّتا﴿َو َو َقَو ااَولَوىا َو ِإيُميْذااِإنَوا  شَّت اِإدِإينَو﴾

 قكمو إلى النظر في خمؽ السمكات كاألرض كاالستدالؿ بالخمؽ عمى الخالؽ ، مف إحالة إبراىيـ  القشيرمذكره 
لى إفأحالىيـ ،  ا  شَّت اِإدِإينَو﴾...  َقَو ا َو ُّيُميْذاا : بالبرىاف إلى ما دعاىـ إليو مف اإليماف قاؿ طالبكه  لما فبٌيف أنو 

.      (1)النظر كاالستدالؿ

 ـــــــــــــــــ
   .(2/296)القشٌري، لطائؾ اإلشارات، : انظر (1)
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،  شأنيا  ليحقر آليتيـ كيصغريان ؛تجاىبلن ليـ كتغاب  اَو ااَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُم﴾:   إبراىيـ قكؿأف في الزمخشرم كذكر 
جبلليـ ليا مع ، كما أعظـ  ما أقبح التقميد كالقكؿ المتقبؿ بغير برىاف: "ثـ ذكر التقميد فقاؿ . (1)عممو بتعظيميـ كا 

، كىـ معتقدكف  كيد الشيطاف لممقمديف حيف استدرجيـ إلى أف قمدكا آباءىـ في عبادة التماثيؿ كعفركا ليا جباىيـ
. (2)" ككفى أىؿ التقميد سيٌبة أٌف عبدة األصناـ منيـ ،أنيـ عمى شيء

إف جاز ف نما يجكز لمف عمـ في الجممة أنو عمى " بٌيف البيضاكم أنو -  مكضكع التقميد –كفي المكضكع نفسو 
  .(3)"حؽ

كىك جكاب يدؿ عمى : " فقاؿ  ﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو ا َو َو ااَو  ِإدِإينَو﴾: كلقد أسيب سيد قطب فيو عند الكبلـ عمى قكليـ 
 كالنفسي داخؿ قكالب التقميد الميتة ، في مقابؿ حرية اإليماف ، كانطبلقو لمنظر كالتدبر ، كتقكيـ مالتحجر العقؿ

ره مف القداسات الكىمية التقميدية ، . األشياء كاألكضاع بقيميا الحقيقية ال التقميدية  فاإليماف باهلل طبلقةه كتحرُّ
﴾ َق ا  .. .كالكراثات المتحجرة التي ال تقـك عمى دليؿ ااُمبِإ نٍل اٍل كما كانت عبادة   ا َوقَودْذاكُم ْذ ُميْذا َو ْذ ُميْذا﴿َو َو َقَو ؤُمكُميْذا ِإ ا َو َو

فالقيـ ال تنبع مف تقميد اآلباء . اآلباء لتكسب ىذه التماثيؿ قيمة ليست ليا ، كال لتخمع عمييا قداسة ال تستحقيا 
  .(4) "كتقديسيـ ، إنما تنبع مف التقكيـ المتحرر الطميؽ

﴾: بقكلو أجابيـ إبراىيـ : " الرازم  كقاؿ  ااُمبِإ نٍل اٍل فبٌيف أف الباطؿ ال يصير ،    َوقَودْذاكُم ْذ ُميْذا َو ْذ ُميْذا﴿َو َو َقَو ؤُمكُميْذا ِإ ا َو َو
ككانكا يستبعدكف ، قكل القمب فيو ، رأكه ثابتان عمى اإلنكار   إبراىيـ كذكر أف قـك ". حقان بسبب كثرة المتمسكيف بو

 أنو ميًجٌد في إظيار الحؽ الذم ليـأظير كأنو  . أف يجرم مثؿ ىذا اإلنكار عمييـ مع كثرتيـ كطكؿ العيد بمذىبيـ
.      (5)ىك التكحيد كذلؾ بالقكؿ أكالن 

 ، كجاىدىـ أكالن بالمساف ، عف مجرد التنبيو إلى إثبات الدعكل بالبينة كالدليؿ عدؿ إبراىيـ كبٌيف النيسابكرم كيؼ 
ا َو َو َواُمنَّت﴾...  َقَو ا َو ُّيُميْذاا: قائبلن 

(6)   . 

، كالدليؿ   جمع ليـ بيف الدليؿ العقمي: "قاؿ ااِإنَوا  شَّت اِإدِإينَو﴾...  َقَو ا َو ُّيُميْذا:  إبراىيـ كقاؿ السعدم في قكؿ
  .(7) "السمعي

 ـــــــــــــــــ
  .( 3/119)الزمخشري، الكشاؾ، : انظر (1)
  .( 3/119)، نفسه ( 2)
   .(2/72)البٌضاوي، أنوار التنزٌل،  (3)
  .(5/544)قطب، فً ظالل القرآن،  (4)
   .(22/182)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر( 5)
   .(4/29)النٌسابوري، ؼرائب القرآن، : انظر (6)
 . (554)السعدي، تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان، ص (7)
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كالدليؿ العقبلني يؤخذ مف النظر كالتفكر في خمؽ السمكات كاألرض ، فكؿ ما فييا يشيد بكحدانية خالقيا ، كالدليؿ 
ا.السمعي يؤخذ مف الكحي ، كيككف مبنيا عمى الحجة كالبرىاف 

ااِإنَواا :راحكا يسألكف كصراحة ، حتى بطبلقة   كاجييـ إبراىيـ كذكر سيد قطب كيؼ ئْذ َو َقَو ا ِإ  ْذحَو ِّنا َومْذا َو ْذ َو   َقَو  ُم  ا َوجِإ
اِإبِإ نَو﴾  ، األقكاؿ حؽ أم فيك ال يدرم ،معطؿ الفكر كالركح بتأثير الكىـ كالتقميد ، كىك سؤاؿ المزعزع العقيدة     َّت

  .(1)كالعبادة تقـك عمى اليقيف ال عمى الكىـ المزعزع الذم ال يستند إلى دليؿ

ليعممكا ؛ شٌركيـ في التخطئة بدكف ىكادة بعطؼ اآلباء عمييـ في ذلؾ ، لما ذكركا لو آباءىىـ : "كقاؿ ابف عاشكر 
 لمنافاة حقيقة تمؾ األصناـ لحقيقة األلكىية  ؛كال عذر آلبائيـ في سف ذلؾ ليـ، أنيـ ال عذر ليـ في اٌتباع آبائيـ 

  .(2)"كاستحقاؽ العبادة

:  خبلصة انتنباطات عمماء التفنير لئلشارات التربوية من آيات نورة األنبياء 

  . إال أف يككف المقىمَّد أىبل لذلؾقبح التقميد* 
  .الحؽ  القمب في ةقك، كثبات الشجاعة ، كاؿ* 
  . بالمساف أكالن إنكار السمكؾ السيئ يككف* 
 . م كالدليؿ السمعيفجمع بيف الدليؿ العقبلاؿ *
.  ال عذر لو لمفالتخطئة بدكف ىكادة * 
 .  قد يفيد أحيانا ر مؽكالتحتجاىؿ استعماؿ أسمكب اؿ* 

﴾ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإاا69 ﴿َو  َقْذ ُمااَولَو ْذ ِإيْذا َوبَقَوأَوا ِإ ْذ َو اِإ يَوا :  قكمو ، كىك  دعكة إبراىيـ كمكقؼ ثافو يبيف فيو اهلل * 
بُمدُما َو ْذ َقَو اًم ا َو َوظَو ُّا َو َو ااَو كِإفِإ نَوا 70اَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا  اا72﴾ا َقَو اَوااَو ْذايَوسْذمَوعُم  َويُميْذا ِإ ْذا َودْذاُم  َوا 71﴾ا َقَو  ُم  ا َوعْذ ﴾ا َو﴿ْذ

ايَو ُم ُّ﴿ َوا  ايَوفْذعَولُم  َوا 73يَو ْذفَوعُم  َويُميْذا َو﴿ْذ ﴾ا75﴾ا َقَو اَوا َو َو َو َويْذ ُميْذااَو اكُم ْذ ُميْذا َوعْذبُمدُم﴿ َوا 74﴾ا َقَو  ُم  ا َقَو ْذا﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو اكَو َو ِإ َو
ا َوبَّتا  ْذعَو  َومِإ نَوا 76 َو ْذ ُميْذا﴿َو َو َقَو ؤُمكُميُما  ْذَو ْذدَواُم  َوا  ا 77﴾ا َقَو ِإ َّت ُميْذااَودُم﴿ٌّا ِإ ا ِإَلَّت ﴾ا﴿َو  َّت ِإياا78﴾ا  َّت ِإياخَولَوقَو ِإ ا َو ُم َوايَو ْذدِإينِإ
ا  ا 79اُم َوايُم ْذعِإمُم ِإ ا﴿َويَوسْذقِإ نِإ ا َو ُم َوايَوشْذفِإ نِإ ا 80﴾ا﴿َو ِإ َو ااَو ِإ ْذ ُم اا81﴾ا﴿َو  َّت ِإيايُممِإ  ُم ِإ اثُميَّتايُمحْذ ِإ نِإ ﴾ا﴿َو  َّت ِإيا َووْذمَو ُما َو ْذ

ا  ا ِإ احُميْذمًم ا﴿َو َو ْذحِإقْذ ِإ ا ِإ  صَّت  ِإحِإ نَوا 82يَو ْذفِإ َوا ِإ اخَو ِإ ئَو ِإ ايَو ْذمَوا  دِّنينِإ ا ِإ اا83﴾ا َوبِّنااَو ْذ دْذقٍل ﴾ا﴿َو جْذعَو ْذا ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ
ا﴿َو َوثَو ِإاجَو َّت ِإا   َّتعِإ يِإا 84 ْلْذَوخِإ ِإينَوا  ا ِإَو ِإ ا ِإ َّتيُماكَو  َوااِإنَوا   َّت  ِّن نَوا 85﴾ا﴿َو جْذعَولْذ ِإ ااِإنْذ ا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَواا86﴾ا﴿َو  ْذفِإ ْذ ﴾ا﴿َوَلَو
ا َو ُم  َوا 87يُمبْذعَوثُم  َوا  ايَو ْذفَو ُمااَو اٌنا﴿َوَلَو اسَولِإ يٍل﴾88﴾ايَو ْذمَواَلَو ا َو َوىا  لَّتيَوا ِإقَقَولْذ ٍل ااَونْذ [  .  89- 69الشعراء ] ﴾ا ِإَلَّت

 ـــــــــــــــــ
( . 5/544)قطب، فً ظالل القرآن،  (1)
   .(17/95)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (2)
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لما أجابكه جكاب كأنيـ  الزمخشرم عف قـك إبراىيـ استنبط المفسركف منيا عدة أمكر تربكية ، منيا ما ذكره  كقد
  .(1)الباطؿ ال ينقمب حقان بالقدـأف ف التقٌدـ كاألٌكلية ال يككف برىانان عمى الصحة ، كبٌيف ليـ أالمقمديف آلبائيـ 

 أمرمأني فكرت في :  لممسألة في نفسو ، عمى معنى ان تصكير   َقَو ِإ َّت ُميْذااَودُم﴿ٌّا ِإ ﴾:  ثـ ذكر أف في قكؿ إبراىيـ 
ًف الخيري كمو منو  فرأيت أراىـ بذلؾ أنيا نصيحة نصح بيا ؼ ،عبادتي ليا عبادة لمعدٌك ، فاجتنبتيا كآثرتي عبادةى مى

نا إبراىيـ إال بما نصح بو نفسو : نفسو أٌكالن كبني عمييا تدبير أمره ، لينظركا فيقكلكا  حى دعى ليـ إلى أ ليككف ؛ما نىصى
دخؿ في باب مف ، كلـ يكف بتمؾ المثابة ، عدٌك لكـ ـ ف نو: كلك قاؿ ، القبكؿ ، كأبعث عمى االستماع منو 

 . (2)؛ ألنو يتأٌمؿ فيو ، فربما قاده التأٌمؿ إلى التقبؿ نصكح ما ال يبمغو التصريحـ، كقد يبمغ التعريض لؿ التعريض

 عميو كيدؿ ، ألنفسيـ ان كىضـ ، لربيـ منيـ ان تكاضع-  عمييـ السبلـ  –األنبياء استغفاركبٌيف الزمخشرم أف في 
أضاؼ ًإليو الخير  أراد الثناء عمى رٌبو  لما ثـ ذكر أف إبراىيـ  . بالمغفرة القكؿ يجـز كلـ   َووْذمَو ُم﴾: قكلو

ني»:  ألنو لك قاؿ ؛المحض لعدَّ قكميو ذلؾ عيبان « أمرضى
(3)  .

ايَوفْذعَولُم  َو﴾: كاستنبط الرازم مف جكاب القـك  كىذا مف أقكل الدالئؿ عمى : "فساد التقميد فقاؿ   ﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو اكَو َو ِإ َو
فمدحنا التقميد كذممنا االستدالؿ لكاف ذلؾ مدحان ، فساد التقميد ككجكب التمسؾ باالستدالؿ ، إذ لك قمبنا األمر 

.  (4)"التي مدحيا اهلل تعالى تعالى كذمان لطريقة إبراىيـ  لطريقة الكفار التي ذميا اهلل

 ، (5)المرض إلى نفسو باعتبار السبب الذم ال يخمك منو العمك في األدب اقتضى أف ينسبأما اآللكسي فذكر أف 
 مع خالقو جؿ في عبله ، فالمرض قد ينسب في الحقيقة في إشارة منو إلى حسف األدب الذم ظير مف إبراىيـ 

 ؛ فيك الذم يقٌدر األسباب كالمسببات ، ثـ قد ينسب إلى اإلنساف مجازا ؛ فيك المسبب لمرضو بتقصيره إلى اهلل 
.  في أمكر صحتو 

ا ِإ احُميْذمًم ﴾ :  كفي دعاء إبراىيـ المراد بالحكـ كماؿ القكة العممية بأف يككف عالمان بالخير ألجؿ : قيؿ    َوبِّنااَو ْذ
كقدـ الدعاء األكؿ عمى الثاني ألف .  طمب كماؿ القكة العممية   ﴿َو َو ْذحِإقْذ ِإ ا ِإ  صَّت  ِإحِإ نَو﴾: كالمراد بقكلو .  العمؿ بو 

ف لـ يعمؿ بو كعكسو غير ممكف ؛ القكة العممية مقدمة عمى القكة العممية   كألف العمـ ؛ألنو يمكف أف يعمـ الحؽ كا 
 . (6) فكما أف الركح أشرؼ مف البدف كذلؾ العمـ أشرؼ مف العمؿ،صفة الركح كالعمؿ صفة البدف

 ـــــــــــــــــ
( 3/309)الزمخشري، الكشاؾ، : انظر (1)
 . (3/309)، نفسه : انظر (2)
( . 3/310)نفسه،  (3)
(  24/143)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (4)
( . 96/ 19)اآللوسً، روح المعانً، : انظر( 5)
( . 98/ 19)، اآللوسً، روح المعانً(6)
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ا ِإ ا ْلْذَوخِإ ِإينَو﴾  :ثـ في دعائو  دْذقٍل ال بأس بأف يريد تخميد ذكره بالجميؿ كمدحو بما : "قاؿ   ﴿َو جْذعَو ْذا ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ
اإلماـ ثـ ذكر أف . (1)"كلككف الثناء الحسف مما يدؿ عمى محبة اهلل تعالى كرضائو ؛ في زمانو  كاف عميو 

.  (3)استدؿ بيذه اآلية عمى أنو ال بأس أف يحب الرجؿ أف ييثنىى عميو صالحان  (2)ان مالؾ

ا َوبَّتا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾  :كاستنبط سيد قطب مكاقؼ تربكية أخرل ، كىي في قكؿ إبراىيـ  فقد يككف مف : " قاؿ    ِإَلَّت
اهلل كلكف أشرؾ معو آلية   كقد يككف مف عبد ،اهلل ، قبؿ أف تفسد عقيدة القـك كتنحرؼ آبائيـ األقدميف مف عبد

في مجاؿ التحدث   فيك االحتياط إذف في القكؿ ، كالدقة الكاعية في التعبير ، الجديراف ب براىيـ ،أخرل مدعاة 
    .(4)"عف العقيدة كمكضكعيا الدقيؽ

:  أما ابف عاشكر فاستنبط عدة أمكر تربكية ، منيا 

تخمص منو إلى الدعاء بما ،  في الدعكة إلى الديف الحؽ متضمنان دعاء بطمب المغفرة   إبراىيـ لما كاف آخر مقاؿ
 ألنو عقب ؛كاف حينئذ في حاؿ قرب مف اهلل ك ...فيو جمع الكماؿ النفساني بالرسالة كتبميغ دعكة الخمؽ إلى اهلل 

االنتياء مف أقدس كاجب كىك الدعكة إلى الديف ، فيك ابتياؿ أرجى لمقبكؿ كالدعاء عقب الصمكات كعند إفطار 
؛ ابتدأ بنفسو في أعماؿ ىذا الديف  كذكر أف إبراىيـ .  الصائـ كدعاء يـك عرفة ، ككميا فراغ مف عبادات

ألف ؛ كاف السؤاؿ طمبان لبلزدياد  ؼكاف حيف دعا نبيان  إبراىيـ كبٌيف أف . لؤلكليات في الفضائؿ مرتبة مرغكبة ؼ
 كىذا يتضمف سؤاؿ ،حسف في األمـ كاألجياؿ اآلتية مف بعده اؿذكر اؿسأؿ بقاء إنو ثـ  . مراتب الكماؿ ال حٌد ليا

ألف الثناء عميو ؛  كىذا ما تتغذل بو الركح مف بعد مكتو  ،الدكاـ كالختاـ عمى الكماؿ كطمب نشر الثناء عميو
 .(5)يستعدم دعاء الناس لو كالصبلة عميو كالتسميـ جزاء عمى ما عرفكه مف زكاء نفسو

نما تثبت لمقمكب ،  األعماؿ الصالحة الظاىرية ة عمىألف السبلمة باعثفي صفة القمب ؛ عمى السميـ كقد اقتصر  كا 
                      .(6)ىذه السبلمة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتكف بيا سالمة يـك القيامة بيف يدم رٌبيـ

 : خبلصة انتنباطات عمماء التفنير لئلشارات التربوية من آيات نورة الشعراء 

 ـــــــــــــــــ
( . 98/ 19)، نفسه : انظر(1)

 فً سنة األصح على هأبو عبد هللا، مولد، إمام دار الهجرة، األصبحً المدنًر بن أنس بن مالك بن أبً عامهو اإلمام مالك  : مالك (2)
 ٌضربوا أنٌوشك الناس ): حدٌثأنه المقصود ب عبد الرزاق ذكروطلب العلم وهو حدث،  .، نشؤ فً صون ورفاهٌة وتجملهـ93

مات سنة . إذا ذكر العلماء فمالك النجم: الشافعًفٌه وقال (. علم من عالم المدٌنةأ فً طلب العلم فال ٌجدون عالما اإلبل أكباد
الزركلً ، األعالم، )و (7/382)الذهبً، سٌر أعالم النبالء)و (177/ 2)ابن الجوزي، صفة الصفوة، ): انظر.  سنة84وله هـ، 179

(5 /257 . )
( . 19/99)اآللوسً، روح المعانً، : انظر( 3)
( . 6/218)قطب، فً ظالل القرآن، : انظر( 4)
 ( .146- 19/144)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (5)
(.  19/150)نفسه،  (6)
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 . الباطؿ ال ينقمب حقان بالقدـ *
 . ما ال يبمغو التصريحفي النصيحة قد يبمغ التعريض * 
. النفس  كىضـ تكاضعإليو كاؿ الخير المحض إضافة:  مف حسف األدب مع الخالؽ* 
.  فساد التقميد ككجكب التمسؾ باالستدالؿ *
.  كمقدـ عميو العمـ أشرؼ مف العمؿ* 
. ال إشكالية في حب الثناء * 
.  االحتياط في القكؿ ، كالدقة الكاعية في التعبير *
.  أرجى لمقبكؿ اتكاجباؿعقب االنتياء مف أقدس الدعاء * 
. مراتب الكماؿ ال حٌد ليا * 
   .باعث األعماؿ الصالحة الظاىريةالقمب  سبلمة *
.  فييا  لؤلكليات في الفضائؿ رتبة مرغكب*
.  النطؽ بكممة الحؽ في الشجاعة *

 في سكرة العنكبكت ، كاشتمؿ عمى إشارات  في دعكتو قكمو ، ذكره اهلل كمكقؼ ثالث كقفو الخميؿ إبراىيـ * 
اكُم ْذ ُميْذاا:  جؿ في عبله –تربكية أخرل ، يقكؿ اهلل   ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإقَو ْذاِإيِإا اْذبُمدُم﴿ ا  لَّتيَوا﴿َو  َّتقُم هُما َو ِإيُميْذاخَو ْذ ٌنا َويُميْذا ِإ ْذ

لَومُم  َوا  لِإيُم  َوا َويُميْذاا16 َوعْذ ايَومْذ ا  لَّتيِإاَلَو اوُم﴿ ِإ ثَقَو  َقًم ا﴿َو َو ْذلُمقُم  َوا ِإ ْذيًم ا ِإ َّتا  َّت ِإينَوا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ ا  لَّتيِإا َو﴿ْذ اوُم﴿ ِإ ﴾ا ِإ َّتمَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

ا . [17-16: العنكبكت ]  ِإ ْذ َقًم ا َقَو  ْذ َو ُم  ااِإ ْذدَوا  لَّتيِإا   ِّن ْذقَوا﴿َو اْذبُمدُم﴿هُما﴿َو شْذيُم ُم﴿ ا َويُما ِإ َو ْذيِإا ُم ْذجَوعُم  َو﴾

؛  عمى األمر بالعبادةمقدـ الرزؽ  أف   َقَو  ْذ َو ُم  ااِإ ْذدَوا  لَّتيِإا   ِّن ْذقَوا﴿َو اْذبُمدُم﴿هُم﴾ : فاستنبط القشيرم مف قكؿ إبراىيـ 
ا.       (1)ألنو ال ييٍمًكنو القياـ بالعبادة إال بعد كفاية األمر؛ فبالقكة يمكنو أداء العبادة ، كبالرزؽ يجد القكة

؛  دعكة بسيطة كاضحة ال تعقيد فييا كال غمكض: "  قكمو بقكلو ككصؼ سيد قطب ىذا المشيد مف دعكة إبراىيـ 
   ، ثـ فٌصؿ األمر فذكر أف إبراىيـ (2)"كىي مرتبة في عرضيا ترتيبان دقيقان يحسف أف يتمبله أصحاب الدعكات 

في ، كثٌنى بتحبيب ىذه الحقيقة إلييـ ، كما تتضمنو مف الخير ليـ ، ثـ بدأ ببياف حقيقة الدعكة التي يدعكىـ إلييا 
 إلى اهلل قاـ بتكجيييـفي الخطكة الرابعة  ، ثـ الخطكة الثالثة بٌيف ليـ فساد ما ىـ عميو مف العقيدة مف عدة كجكه

كفي النياية ييتؼ بيـ إلى كاىب ، الرزؽ مشغمة النفكس ، ؼ األمر الذم ييميـ كيمس حاجتيـ ،ليطمبكا منو الرزؽ 
كأخيران يكشؼ ليـ أنو ال مفر مف اهلل ، فمف الخير أف يثكبكا إليو ، األرزاؽ المتفضؿ بالنعـ ، ليعبدكه كيشكركه 

 ـــــــــــــــــ
( 2/454)القشٌري، لطائؾ اإلشارات،  (1)
( . 3/398)قطب، فً ظالل القرآن،  (2)
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ىكذا يأخذىـ خطكة خطكة ، كيدخؿ إلى قمكبيـ مف مداخميا ، كيكقع عمى أكتارىا في دقة ، مؤمنيف عابديف شاكريف 
.     (1)عميقة

 : وخبلصة االنتنباطات التربوية آليات نورة العنكبوت  

 . الرزؽ عمى األمر بالعبادةطمب تقديـ * 
 . أىمية البساطة كالكضكح كالترتيب كالدقة في عرض المبادئ * 

اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ يَوا :  قكمو ، قاؿ اهلل كفي سكرة الصافات مشيد آخر مف مشاىد دعكة إبراىيـ *  ﴾ا83 ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ
اسَولِإ يٍلا  ﴾ا َومَو اا86﴾ا َوئِإفْذيًم ا َو ِإ َو ًماوُم﴿ َوا  لَّتيِإا ُم ِإيدُم﴿ َوا 85﴾ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإااَو  َو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا 84 ِإ ْذاجَو ءَوا َو َّتيُما ِإقَقَولْذ ٍل
ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ [ . 87- 83:الصافات ] ظَو ُّيُميْذا ِإ َوبِّن

  َومَو اظَو ُّيُميْذاا : كقد استنبط المفسركف مف اآليات عدة أمكر تربكية ، منيا ما أشار إليو القشيرم في قكؿ إبراىيـ 
ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ ٍبدتـ كقد - لقيتمكه إذا: أم : "  فقاؿ  ِإ َوبِّن  الخجمة مقاـ في بكـ ككيؼ ؟ لو تقيكلكف الذم فما . . غيرىه عى

ف أيديكـ بيف مما  كحسف في إشارة منو إلى الحث عمى الحياء بيف يدم اهلل  " ؟ عنو غافميف - اليـك كنتـ كا 
.    (2)األدب معو

اشِإ عَو ِإيِإ﴾:كذكر الزمخشرم أف معنى  ف اختمفت شرائعيما   اِإنْذ أك شايعو عمى . ممف شايعو عمى أصكؿ الديف كا 
 جؿ في – كصبره في تبميغ ديف اهلل  كىك ما يدؿ عمى ثبات إبراىيـ .التصمب في ديف اهلل كمصابرة المكذبيف 

ف كاف القـك معانديف–عبله  .     (3) إلى قكمو ، كا 

عاش كمات عمى طيارة القمب مف كؿ دنس مف " أنو بالمجيء بالقمب السميـ كىك المراد أما الرازم فقد ذكر 
 . (4)"المعاصي ، فيدخؿ فيو ككنو سميمان عف الشرؾ كعف الشؾ كعف الغؿ كالغش كالحقد كالحسد 

ثـ ذكر شجاعة  . تحقيران ألمرىـ كأمر معبكداتيـ  اَو  َو ا َوعْذبُمدُم﴿ َو﴾:  قكمو كذكر البقاعي أف في سؤاؿ إبراىيـ 
مراع لميؿ  كال،  كال ىائب لقكتيـ  ،غير مكترث بكثرتيـ-  في أقكالو – كاف إبراىيـ كثباتو عمى الحؽ كبٌيف أنو 

                   .(5)الطبع البشرم إلى مكدتيـ

 ـــــــــــــــــ
( . 3/399)قطب، فً ظالل القرآن، : انظر( 1)
. ( 3/91)القشٌري، لطائؾ اإلشارات،  (2)
  .(4/46)الزمخشري، الكشاؾ، : انظر( 3)
 . (26/147)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (4)
   .(322/ 26)البقاعً، نظم الدرر، :  انظر(5)
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كالتعبير بالسبلمة تعبير مكح مصكر .  االستسبلـ الخالصعف  صكرة بٌيف سيد قطب أف المجيء بالقمب السميـ ىكك
 إال أنو يبدك بسيطان غير معقد ، ،لمدلكلو مع أنو يتضمف صفات كثيرة مف البراءة كالنقاكة ، كاإلخبلص كاالستقامة 

كبيذا القمب السميـ ، استنكر ما عميو قكمو ة ، كيؤدم معناه بأكسع مما تؤديو ىذه الصفات كميا مجتمع
.                  (1)كاستبشعو

؛ فكاف حظ إبراىيـ منيا حظان كامبلن لعمو أكمؿ مف حظ نكح ، مكاـر األخبلؽ قابمة لبلزدياد : "كقاؿ ابف عاشكر 
.    "(2)كادخر اهلل منتيى كماليا ًلرسكلو محمد  ، بناء عمى أف إبراىيـ أفضؿ الرسؿ بعد محمد 

:   خبلصة اإلشارات التربوية المنتنبطة من آيات نورة الصافات 

.  الحث عمى الحياء * 
 .الشجاعة كالرسكخ كالثبات عمى الحؽ * 
.  استعماؿ أسمكب التحقير قد يفيد أحيانا * 
. جماع مكاـر األخبلؽ سبلمة القمب * 
. مكاـر األخبلؽ قابمة لبلزدياد * 

بعد حذف -  الصريحة لقومو أما مجموع اإلشارات التربوية المنتنبطة من اآليات الدالة عمى دعوة إبراىيم 
:  فيي - المتشابو 

   .إال أف يككف المقىمَّد أىبل لذلؾقبح التقميد  .1
.  كقكة القمب في الحؽ  كالرسكخ ،الشجاعة ، كالثبات ، .2
 . أكالن   بالمسافإنكار السمكؾ السيئ يككف .3
 .(النظر كاالستدالؿ) م كالدليؿ السمعيفجمع بيف الدليؿ العقبلاؿ .4
   . ال عذر لولمفالتخطئة بدكف ىكادة  .5

. قد يفيد أحيانا ر مؽكالتحتجاىؿ استعماؿ أسمكب اؿ .6
. الباطؿ ال ينقمب حقان بالقدـ  .7
 . ما ال يبمغو التصريحفي النصيحة قد يبمغ التعريض  .8
. النفس  كىضـ،  تكاضعإليو ، كاؿ الخير المحض ب ضافة :حسف األدب مع الخالؽ  .9

 .  كمقدـ عميو العمـ أشرؼ مف العمؿ .10

 ـــــــــــــــــ
(.  7/59)القرآن، ظالل فً قطب، :  انظر(1)
   .(138/ 23)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (2)
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. ال إشكالية في حب الثناء  .11
 .  كاالحتياط كالترتيب في القكؿ ، كالدقة في عرض المبادئ كفي التعبير  أىمية البساطة كالكضكح .12

.  أرجى لمقبكؿ اتكاجباؿعقب االنتياء مف أقدس الدعاء  .13
. مراتب الكماؿ ال حٌد ليا  .14
. باعث األعماؿ الصالحة الظاىرية القمب سبلمة  .15
 . لؤلكليات في الفضائؿ مرتبة مرغكبة .16
    .تقديـ الرزؽ عمى األمر بالعبادة .17
. الحث عمى الحياء  .18

:  إشارات  آراء التربويين فيما انتنبطو المفنرون من: المطمب الثاني 

يجًٕع اإلشاساخ فً ْزا انًطهة ٌتى انتؼشف ػهى آساء انتشتٌٍٍٕ تًا تٕصم إنٍّ انًفسشٌٔ ، ٔرنك تانُظش إنى 

 : ٔانتؼهٍق ػهٍٓا تُذا تُذا – ُركشخ قثم قهٍمٔانتً - انتشتٌٕح انًستُثطح 

:   إال أف يككف المقىمَّد أىبل لذلؾقبح التقميد:  أكال * 

  فالكلد يقمد أبكيو في الكبلـ ،التقميد ىك انتقاؿ السمكؾ مف كائف حي إلى كائف حي آخر يككف غالبا مف نفس النكع
 كتعتبر شدة التقميد تربكيا مف الخصائص المميزة لمطفؿ ، فيك يقمد .(1)، كغير ذلؾ  كأسمكب المعيشة ،كالمشية ،

، يبرع األطفاؿ في التعمـ  أداة مف أقكل األدكات التعميميةفيك   .(2)الكالديف كالمدرسيف في الحسف كالقبيح
 فعقؿ الطفؿ يشبو اإلسفنجة التي تتشرب  .، ثـ المحاكاة ، كاالستماع المراقبة:  ، كتتضمف باستخداميا غاية البراعة

كيتعمـ األطفاؿ طريقة التفاعؿ مع  ، ، كقدرتيو عمى االقتداء أمره مدىشه كرائعه  كؿ قطرة مف المعمكمات في طريقيا
، كما يتعممكف مف المكاقؼ كيكتسبكف  ، كالمشاركة ، شامبل طريقة المعب كتبادؿ األدكار قتداءالالناس مف خبلؿ ا

، باإلضافة إلى كيفية التعرؼ عمى ماىية  القيـ كبعض األمكر كالعادات الشخصية المفضمة مف خبلؿ القدكة
ىـ يكتسبكف كثيرا مف تصرفاتيـ كسمككيـ عف طريؽ مبلحظة سمكؾ ؼ، كفي الكاقع  مشاعرىـ ككيفية تكجيييا

. (3)كتصرفات الناس مف حكليـ كمحاكاتيـ

 Observation) التعمـ بالمبلحظة: منيا، لو مسميات عديدة  (Learning by Imitation ) التعمـ بالتقميدكطريقة

learning) ،أك التعمـ االجتماعي (Social learning) ، أك التعمـ بالنمذجة (modeling) ، كييعىٌد العالـ البرت

 ـــــــــــــــــ
   .(74ص)، أسس الصحة النفسٌة، يالقوص (1)
.   م1998، (1)، دار التوزٌع اإلسالمٌة، القاهرة، ط(14ص)مرسً، محمد سعٌد، فن تربٌة األوالد فً اإلسالم، : انظر (2)
. ( 80ص)سٌفٌر، كٌؾ تكون قدوة حسنة ألطفالك فً مرحلة ما قبل الدراسة، :  انظر(3)
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عف طريؽ  (Vicariously)العكض  كأف أم شيء يمكف تعممو بالنيابة أ يرل  ، إذصاحب ىذا االتجاه (1)باندكرا
 يمر الفرد بالخبرة كي أف ليس مف الضركرم  إذ يختصر عممية التعمـ ،أفنو أ ىذا التعمـ مف ش، اآلخريفمبلحظة 

 .(2) قياميـ بالسمكؾاآلخريف أثناء بؿ مف خبلؿ مبلحظة  ،يتعمـ

كلك كاف المقمد يأخذ الحسف فيقمده ، كينظر إلى القبيح فيتركو ، لكاف األمر مقبكال كال غبار عميو ، كلكف أف يككف 
التقميد لكؿ ما ييرل فينا تككف اإلشكالية كتككف الخطكرة ، خاصة إذا كاف التقميد لممبادئ األساسية كاألمكر العقائدية 

ال كاف الخمؿ عظيما كالنقص كبيرا –، ىذه األمكر التي ال يجكز أف تؤخذ مف غير عمـ  .  كا 

 : ، ىي التقميد يرتكز عمى ثبلثة عناصركيرل النحبلكم أف 

 فالطفؿ أك الفتى مدفكع برغبة خفية ال يشعر بيا نحك محاكاة مف يعجب بو في ليجة  :الرغبة في المحاكاة – 1
 . ، دكف أف يقصد ، كمعظـ عادات السمكؾ ، كأسمكب الحركة كالمعاممة كالكتابة الحديث

  .االستعداد لمتقميد – 2
األكؿ مف  (الغامض)كاليدؼ الحيكم , لكؿ تقميد ىدؼ قد يككف معركفان لدل المقمد كقد ال يككف ؼ  :اليدؼ - 3

ككأنو انضكاء ، إنو الدفاع عف الكياف الفردم , غريزة التقميد كاالنقياد لدل األطفاؿ كالجماعات ىك غرض دفاعي 
  .(3)في ظؿ الشخص القكم المرمكؽ

فأما العنصر األكؿ فيك مكجكد عند الجميع ، كأما الثاني فيذا مقبكؿ عند بعض الناس مرفكض عند آخريف ، كمىف 
 ما قمدكا آباءىـ إال لرغبة يقبؿ بو يككف لو ىدؼ كىك االنضكاء في ظؿ شخص قكم يقـك بتقميده ، كقـك إبراىيـ 

شديدة ، كاستعداد كامؿ ، كىدؼ معركؼ ، فيـ يركف في آبائيـ القكة كالعقؿ ، كال يجدكف في أنفسيـ إال الجيؿ 
 خطكرتيا في العمؿ بصكر الشر كالفساد ، ف بالجيؿ كقمة العقؿ ، كتكـفتقتر: كظاىرة التقميد كما يقاؿ . كالضعؼ 

 أف في تقميد السمكؾ (1)كيرل عمكاف. (4)مف سعادة الحدث إذا نسؾ أف يكفؽ لصاحب سيٌنة يحممو عمييا:  قالكاؾكلذؿ

 ـــــــــــــــــ
قد ٌكون البروفٌسور البرت باندورا أستاذ علم النفس االجتماعً فً جامعة ستانفورد من أوائل الباحثٌن فً موضوع تؤثٌر المواد  (1)

وكانت أبحاثه التً أجراها على مجموعة من األطفال بداٌة لكتابته نظرٌة التعلم . اإلعالمٌة على المشاهدٌن وبالذات األطفال
وتدور أبحاث باندورا فً إحضاره لمجموعتٌن من األطفال، ثم عرض فٌلم ٌحتوي ، االجتماعً أو نظرٌة النموذج أو نظرٌة القدوة

ٌحتوي على   الا عاديابٌنما المجموعة األخرى ٌعرض علٌها فٌلم.. على مظاهر عنؾ وقتل واستخدام أسلحة على مجموعة واحدة
بل ، وبعد انتهاء المادتٌن الحظ أن األطفال الذٌن تعرضوا أو شاهدوا فٌلم العنؾ كانوا أكثر عنفاً من نظرائهم اآلخرٌن. هذه الظاهرة

والشك وإن كانت أبحاث باندورا تعطً مإشرا لتؤثٌر القدوة ، نهم مارسوا العنؾ مع بعضهم البعض أثناء اللعب مقلدٌن أبطال الفٌلمإ
 كانوا ٌركزون على أن الموروث الموجود لدى تربٌة األطفال من العمق بدرجة كبٌرة إلى دٌه إال أن منتق،لتشكٌل أذهان المتلقً

إن سلوك األطفال سلوك مرحلً وقتً، وحصل أثناء : وٌقولون، درجة ٌصعب فٌها أن ٌتؽٌر سلوك األطفال بمجرد مشاهدة فٌلم
:   انظر. عمالً مستمراً إال إذا كان الطفل لدٌه استعداد كبٌر للعدوانلٌساللعب و

http://www.almsaibeh.com/coverage.php?articleid=537 
( 1)، مركز ٌزٌد، الكرك دار المدى عمان، ط(172-171 صص) حمٌدان، ٌوسؾ، تعدٌل السلوك النظرٌة والتطبٌق، اأب: انظر( 2)

.  م2003،
( . 260 – 258ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة، : انظر (3)
. ( 51ص)عبد العظٌم، اإلشكالٌة المعاصرة فً تربٌة الطفل المسلم،  (4)
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، كاألخبلؽ ، كالعادات ، كالتقاليد ، كجميع المظاىر األجنبية عنا ، كاألكضاع المنافية لخصائص أمتنا ، كمقكمات 
.  (2)...أخبلقنا يرل فييا مساكئ كثيرة لككنيا تؤدم إلى فقداف الذات ، كذكباف الشخصية ، كىزيمة الركح 

 ، فقكمو قمدكا آباءىـ ، كعبدكا األصناـ ، كما استطاعكا أف ييٍدلكا بحجة أك كىذا ما نراه كاضحا في قصة إبراىيـ 
كجدنا آباءنا ، ففقدكا ذكاتيـ كذابت شخصياتيـ ، كظيرت ىزيمتيـ : برىاف لما سئمكا عف سبب ىذه العبادة ، فقالكا 

. الركحانية  

كىذا الكبلـ ال يعني الذـ المطمؽ لمتقميد ، فقد ذيكرت بعض األقكاؿ الدالة عمى مكانة التقميد مف الناحية التربكية ، 
كىنا ييشار إلى أقكاؿ أخرل ، يظير مف خبلليا أف التقميد جائز لمف عمـ أنو عمى حؽ ، مما يدؿ عمى أىمية العمـ 

: لكؿ عمؿ ميما كاف 

كألىمية عنصر القدكة في حياة البشر ، كلككف اإلنساف بطبيعتو يحتاج لمف يراه عمى المبدأ حتى يسير خمفو ، " 
كيصدؽ بو ، مف أجؿ ذلؾ بعث اهلل الرسؿ لمناس ليككنكا ليـ قدكات صالحة تيحتذل ، فيركف األقكاؿ أفعاال ، 

.  (3)"كيركف األخبلؽ تمشي عمى األرض

                     .(4)"يتأثركف بنا كيقمدكننا في طريقتنا في التعامؿ كىـق ، األطفاؿ يتأثركف بالقدكة أكثر مف الكعظ أك التعميـ بأنكاع" 

 ، كميما كانت فطرتو نقية سميمة طاىرة ف نو ال يستجيب لمبادئ الخيرا كالطفؿ ميما كاف استعداده لمخير عظيـ" 
لـ يرى المربي في  كاألخبلؽ الفاضمة التي يحاكؿ أف يغرسيا فيو المحيطكف مف حكلو مف آباء كأميات كمعمميف ما

.  (5)"ذركة األخبلؽ كالقيـ كالميثؿ العميا

 ،  فالطفؿ الذم يرل كؿ مف حكلو ، كأكثرىا تأثيرا ،إف التربية بالقدكة مف أعظـ كسائؿ التربية في اإلسبلـ"
كينطبع عمى ما ىـ عميو مف ، كالمعمميف كاألصدقاء كالجيراف الصالحيف فيك ببل شؾ سيتشرب مبادئ الخير منيـ 

 . (1) "أخبلؽ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
، 1954، ثم نال الماجستٌر سنة 1952م، نال شهادة كلٌة أصول الدٌن سنة فً األزهر 1928عبد هللا، ولد بمدٌنة حلب سنة : علوان (1)

م مدرساً لمادة التربٌة اإلسالمٌة فً ثانوٌات حلب وكان مربٌاً 1954عمل منذ عام .والدكتوراه بعد مدة من جامعة السند فً باكستان 
وأقام عدة أشهر فً األردن، ثم توجه  (م1979)وحٌن اشتد البالء لوحق فخرج من حلب سنةوالمساجد، ومعلماً وواعظاً فً المدرسة 

م فً جدة ونقل 1987إلى السعودٌة، وتابع عمله الدعوي مع عمله أستاًذا فً جامعة الملك عبد العزٌز فً جدة، إلى أن لقً ربه عام 
: انظر . إلى مكة ودفن فٌها

http://abdullahelwan.net/serah.php 
(.  1/183)علوان، تربٌة األوالد فً اإلسالم، : انظر( 2)
( . 56ص )عبد هللا، كٌؾ تصبح أبا ناجحا،  (3)
  ( .19ص)بدري، اللمسة اإلنسانٌة،  (4)
.  (64ص )الحداد، كٌؾ نربً أوالدنا ؟ نصائح وتوجٌهات إسالمٌة، ( 5)
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مف غير المعقكؿ أف نعتقد أف األطفاؿ يمكف أف يتعممكا أم شيء بدكف أف يتمثؿ أماميـ نمكذج مادم إيجابي " 
"(2). 

 لكف إذا اقترنت بالعمـ الذم –ىذه األقكاؿ كغيرىا الكثير تيظير أف التقميد مف أىـ األساليب التربكية كأكثرىا نفعا 
.  يثبتيا كينفي ضدىا 

 :   كقكة القمب في الحؽ كالرسكخ الشجاعة ، كالثبات ،: ثانيا * 

 شجاعا في طرحو لمديف ، فمـ يكف متأرجحا كال مذبذبا ، كال غٌيرت مبادئو الظركؼ كاألحكاؿ ، كال كاف إبراىيـ 
تنازؿ عف شيء مف عقيدتو لتقريب كجيات النظر ، كال ساـك كال داىف ، بؿ ظؿ ثابتا عمى الحؽ قكم القمب فيو ، 

 عمييـ السبلـ ، الذيف ساركا عمى طريؽ الجنة ببل انحراؼ ، الصراط المستقيـ ، ككاف –شأنو شأف الرسؿ جميعيـ 
غيرىـ يبغكنيا عكجا ، منيجيـ ىك منيج إلىًيًيـ كسيدىـ كمكالىـ رب العالميف ، الذم يعمـ مف خمؽ كما يصمحيـ ، 

 يككف بالثبات عمى المبدأ ، كىذا ما قرره التربكيكف عامة في مصنفاتيـ ، فقد أكدكا أف مف كصبلحيـ عند اهلل 
الثبات كعدـ التنازؿ ميما كانت الظركؼ ، فقد اعتيبراألطفاؿ مف الناحية التربكية أىـ األمكر المفيدة كالمتفؽ عمييا 

كالبناء ، يفيدىـ تعمـ مبدأ الثبات كالنظـ الركتينية اليكمية ؛ ألنيا تقمؿ مف المشاكؿ كاالضطرابات بالنسبة لؤلبناء ، 
الثبات عمى المبدأ ك. (3)كتساعد اآلباء عمى الحد مف الصعكبات ، كتجعؿ الحياة المنزلية تسير بصكرة أكثر سبلسة

، يشعر األطفاؿ بشيء مف  عندما يغيب الثبات عمى المبدأ عف أسمكب التأديب في أسرة ما ، كيحقؽ نتائج طيبة
 . (4)كعدـ التكازف، كالحيرة  ، التردد ، كاالنزعاج كعدـ األماف

مثؿ ، إف عدـ االلتزاـ بنمط تربكم محدد يجعؿ األطفاؿ يقامركف بسكء السمكؾ : " كمما قيؿ في ىذا المجاؿ 
كيحدث ىذا ألنيـ ينتظركف المكسب الذم ال يأتي  المقامر المندفع الذم يظؿ يقامر حتى لك خسر كؿ ما يممؾ ،

ف الحظ سيبتسـ لو في المرة القادمة التي سيمقي فييا أكتمؾ العشكائية تزيد مف الخياالت التي تجعمو يظف  أبدا ،

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
  . (15ص)تربٌة األطفال فً اإلسالم، وزمٌاله، حوامدة،  (1)
(.  79ص ) مهارات أساسٌة لتحوٌل الصراع إلى تعاون، 7– سهل حبهم صعب تهذٌبهم : بٌلً، األطفال (2)

Bailey, Easy to love Difficult To Discipline - The Seven Basic Skills for Turning Conflict into 

Cooperation  
(  88ص)بٌرك، وهٌرون، تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة، : انظر (3)

BURKE & HERRON, Common Sense PARENTING 
 (. 18 ص)مهارات ال ؼنى عنها لآلباء، - وأنت تعنٌها " ال"سالٌفان، كٌؾ تقول : انظر( 4)

Sullivan , How to Say ' No' and MEAN It – Survival Skills For Parents 
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ال تنفذ  نو بينما تنفذ أمكاؿ المقامر في النياية أكالفرؽ الكحيد بيف المقامر المندفع كالطفؿ في تمؾ الحالة ىك ، النرد 
. (1)"طاقة األطفاؿ أبدا 

أصعبي أمرو  . ، أك التعرض لبعض اإلحراج إف الثبات عمى المبدأ أىـ مف ذرؼ قطرات مف الدمكع: " كقيؿ أيضا 
، ف ذا  مف الكقت ال يكفي لمعظـ األطفاؿ %90، فالبقاء عميو بنسبة  في الثبات عمى المبدأ ىك التزامو طكاؿ الكقت

، كمف ثـ يتعممكف العناد عمى نحك سمبي  ، كىذا يجعميـ منتيزيف لمفرص استسممت مرة كؿ فتره ف نيـ ينالكف مرادىـ
. (2)إف الثبات عمى المبدأ يعني المتابعة كالتعامؿ مع سكء السمكؾ في نفس الكقت الذم يصدر فيو، 

 ىك أمر ىاـ كضركرم في عممية التأديب ، كالتكقعات ، كاألكامر ، كالتعميمات ، إف تكرار القكاعد ،:" كقيؿ أيضا 
إال أف اآلباء كالمعمميف قد يممكف  إف الدماغ يحتاج إلى التكرار كي يساعده في تثبيت العادات الجيدة كتشكيميا ،

ف المراىقيف بخاصة قد يصبحكف متمرسيف جدا أمف تكرار الطمب ذاتو مف األطفاؿ ، بؿ األدىى مف ذلؾ كاألمٌر 
إف الثبات كالتصميـ عمى البقاء عمى الرأم كالصمكد في كجو كافة  .مما يزعج الكبار كيحبطيـ جدا  بعدـ المباالة ،

 .(3)ىك بحد ذاتو أمر رائع كنقطة قكة مف مزايا الشخصية القكية التحديات ،

التزمو الذم   رائعا في ثباتو قكيا في شخصيتو ، كلقد اكتسب ىذه الصفات مف ثباتو عمى مبادئو ،كاف إبراىيـ 
 .    مرادىـلنالكا منو استسمـ مرة  ، كلك طكاؿ الكقت

  :أكالن   بالمسافإنكار السمكؾ السيئ يككف: ثالثا * 

أكؿ ما يحتاجو المربي مف أمكر تربكية ىك معرفتو كيفية التعامؿ مع السمكؾ السيئ ، فبعض المربيف يبدأكف مباشرة 
كغيرىا مف أساليب العنؼ ، كينسكف أك يغفمكف أساليب ىي أكثر جدكل كأعظـ ... بالتقبيح أك الضرب أك الشتـ 

براىيـ   بمنيجو في دعكتو عرؼ فائدة ، فقد يصؿ المربي بالميف كالرفؽ إلى ما ال يصؿ إليو مع الشدة كالعنؼ ، كا 
 مع –الطريؽ الصحيح عندما أنكر سمككيـ كتصرفاتيـ بالمساف أكال ، كما استعمؿ أسمكبا مف األساليب القاسية بعد 

:  ىك ما قيًرر كأيكد عميو مف الناحية التربكية ، حتى قيؿ تكرار الدعكة مرة بعد مرة ، كىذا الذم سار عميو إبراىيـ 
نعـ . (4)"إف اليدؼ الذم نسعى لتحقيقو مع أطفالنا الصغار ىك تعميميـ أف التحدث أقكل مف الضرب كالركؿ"

 ـــــــــــــــــ
.   م2005، (21) ط،، مكتبة جرٌر، الرٌاض(71ص) خطوات لتنشئة أطفال سعداء وأصحاء، 6روزموند، جون،  (1)

Rosemond K, John , SIX-Point Plan For Raising Happy Healthy Children 
 (140 و135 و134ص ص )سٌفٌر، كٌؾ تكون قدوة حسنة ألطفالك فً مرحلة ما قبل الدراسة، : انظر (2)

 SEVERE, How to Behave So Your Preschooler Will Too!  
 (. 192و 161ص ص ) خطوات بسٌطة، 5فً - دٌفٌناي، كٌؾ تإدب طفلك : انظر (3)

 Divinyi , Original Title Discipline That Works 5 Simple Steps  
. ( 106 ص) مهارات أساسٌة لتحوٌل الصراع إلى تعاون، 7– سهل حبهم صعب تهذٌبهم : بٌلً، األطفال (4)

Bailey, Easy to love Difficult To Discipline - The Seven Basic Skills for Turning Conflict into 

Cooperatio 
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فالحديث كاألخذ كالرد ىك أقكل كأنفع مف الضرب كما شابيو مف الركؿ باألرجؿ أك حتى الشتـ كالتقبيح ، ىذا األمر 
.   الذم يستحؽ أف يعتبر ىدفا ينبغي السعي لتحقيقو كالعمؿ بو كالتزامو

 كجكب استخداـ الكممات ، كاالعتماد عمى القكة الذىنية كليس عمى القكة البدنية ، فأية مشكمة (1)كاثريف تكبيف كترل
 ، كقد يككف ىذا الكبلـ صحيحا في كثير مف (2)يمكف حميا دكف المجكء إلى العنؼ إذا فكر اإلنساف فييا جيدا

الحاالت ، كلكف ال يمكف أف يككف الكبلـ حبل لكؿ المشكبلت ، كىذا ما نراه بالكاقع ، ف ف الكثير مف المشكبلت 
 حيث استعمؿ مستعصية كال تيحؿ بالكبلـ ، بؿ تحتاج إلى الشدة ، كخير مثاؿ عمى ذلؾ ىك ما حدث مع إبراىيـ 

الكبلـ لحؿ المشكمة أكال ، فبدأ ب نكار السمكؾ المنكر السيئ بالمساف ، ثـ كرر األمر مرارا ، كبعدىا لـ يكف بد مف 
.  استعماؿ أسمكب آخر ، كىك االعتماد عمى القكة البدنية ، فقاـ بتحطيـ األصناـ 

( : النظر كاالستدالؿ) م كالدليؿ السمعيفجمع بيف الدليؿ العقبلاؿ: رابعا * 

تحقيؽ القيـ الركحانية يستمـز عادة المزج بيف تككيف االعتقاد السميـ كتككيف الثقافة العقبلنية الكاسعة ؛ ذلؾ ألف 
غرس التديف الذم ىك أساس القيـ الركحانية ، يككف عف طريؽ النظر كالبحث كالتأمؿ كاالستنباط ، كألف االستدالؿ 

كمتى امتزجت التربية الركحانية بالتربية العقبلنية نشأت عف . عمى كجكد اهلل سبحانو يككف عف طريؽ العقؿ كالعمـ 
ذلؾ قكة الشخصية ؛ ألف العقؿ ينمك فيستفيد اإلنساف في حياتو كمعيشتو كقدراتو ، كتسمك الركح كتقكل فتككف 
عاصما مف الزلؿ كالخطؿ ، كلك استطعنا أف نجعؿ الناشئة تعقؿ األشياء بقمكبيا كتحب الحياة بعقميا لخرج مف 

. (3)الناشئة نماذج تبير كتركع

براىيـ  كيككف العقبلني عف   ،م كالدليؿ السمعيفالدليؿ العقبل عف طريؽ المزج بيف  حاكؿ غرس اإليماف باهلل كا 
 العظيمة التي تدؿ عمى عظمة فاطرىا كمبدعيا ،  كالسمعي ىك الدليؿ طريؽ النظر كالتأمؿ في مخمكقات اهلل 

ما يحقؽ فائدة في - أكال - ينتج عنو قكة الشخصية ؛ كذلؾ لنمك العقؿ كالجمع بيف الدليميف مف طريؽ الكحي ، 
ذا حقؽ ما ييصمح حياتو بعيدان عف .  ما يككف عاصمان لو مف الزلؿ –ثانيا -حياة اإلنساف كمعيشتو ، كسمك الركح  كا 

 . الزلؿ كصؿ إلى أعمى مستكل يصمو بشر 

:  ال عذر لو لمفالتخطئة بدكف ىكادة : خامسا * 

 ـــــــــــــــــ
 حل ىكتاب الحلول التً ٌمكن للوالدٌن اللجوء إلٌها لتساعدهم عل: مإلفة عدة كتب تربوٌة، منهاطبٌبة أطفال أمرٌكٌة، : توبٌن كاثرٌن (1)

:  ، انظرمشكالتهم
http://www.nour-atfal.org/news/wmview.php?ArtID=26 

( . 112ص)توبٌن، حلول عملٌة لمشكالت اآلباء فً تربٌة األبناء، : انظر( 2)
THE PARENT'S PROBLEM SOLVER TOBIN, 

  ( .196، 197  صص)يحفٕظ، انتشتٍح اإلساليٍح نهطفم ٔانًشاْق، : اَظش (3)
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كىذه إشارة تربكية أخرل لـ تعثر الباحثة لمتربكييف فييا عمى رأم خبلؿ عممية البحث ، مع أف الحاجة إلييا كبيرة ، 
فسمكؾ بعض الناس السيئ كأخطاؤىـ قد تعظـ فبل يستطيع مف يقـك بالتربية أف يغض الطرؼ عنيا ، كفي كثير 

كبدكف ىكادة ، فمف يقـك باإلخبلؿ بالقكاعد - مف الحاالت ال بدَّ مف الشدة كالمكاجية بالخطأ بالتصريح ال بالتمميح 
السمككية أك اآلداب العامة ، أك تسكء عبلقاتو مع مف حكلو ، أك يتمادل فتسكء عبلقاتو مع ربو الذم خمقو كرزقو 

كأنعـ عميو مف نعمو ، مثؿ ىذا ال ييتغاضى عف خطئو ، قد يكٌجو كييستعمؿ معو أسمكب الترغيب ثـ أسمكب الترىيب 
. ، ف ف أصر عمى ما ىك عميو ، لـ يكف لو إال المكاجية بالتخطئة ، كبدكف ىكادة 

براىيـ   استعمؿ مع قكمو عدة أساليب ، فمما أخفقت ىذه األساليب في اإلصبلح ، لـ يكف بدّّ مف أسمكب كا 
مكاجيتيـ بالخطأ كبشدة ، فبعدما بٌيف ليـ الصحيح مف الخطأ ، كالحؽ مف الباطؿ ، كلـ يجد ليـ عذران ييقبؿ ، كال 

 سأليـ لما كالمشيد المذككر في آيات سكرة األنبياء يبيف أنو . فييـ خيران ييرجى ، بادر إلى استعماؿ ىذا األسمكب 
فأجابكه بمنتيى السخؼ كالحماقة   اَو ااَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُما  َّت ِإ ا َو ْذ ُميْذا َو َو ااَو كِإفُم  َو﴾ :رآىـ عاكفيف عمى أصناميـ ، فقاؿ 

 ال لقناعة –، فمما ذكركا لو أف سبب عبادة األصناـ كاتخاذىا آلية ىك تقميد آبائيـ   ﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو ا َو َو ااَو  ِإدِإينَو﴾ :
  َوقَودْذاكُم ْذ ُميْذا َو ْذ ُميْذاا : بدكف ىكادة ، فقاؿ –شخصية ، كال لحجة كاضحة جمية ، بادر إلى تخطئتيـ كتخطئة آبائيـ 

﴾ ااُمبِإ نٍل اٍل كال عذر ، أنيـ ال عذر ليـ في اٌتباع آبائيـ : " (1)كما قاؿ ابف عاشكر- ليعممكا ؛  ﴿َو َو َقَو ؤُمكُميْذا ِإ ا َو َو
 ".   لمنافاة تمؾ األصناـ لحقيقة األلكىية كاستحقاؽ العبادة ؛آلبائيـ في سىٌف ذلؾ ليـ

 :قد يفيد أحيانا ر مؽكالتحتجاىؿ استعماؿ أسمكب اؿ: سادسا * 

، ، كمف خبلؿ العقكبة كالتأديب يعتقد كثير مف اآلباء كاألميات أف غرس السمكؾ إنما يتـ مف خبلؿ األمر كالنيي
غرس السمكؾ كىناؾ كسائؿ كأساليب كثيرة تساعد في ،  كىذه ال تمثؿ إال جزءان يسيران مف كسائؿ تعميـ السمكؾ

 إلى أساليب غير -مثبل - كمف ىذه األساليب التجاىؿ ، فعندما يعمد الطفؿ ، السيئ ، أك تعديؿ السمكؾ  الحسف
حراج األـ أماـ الضيكؼ  مرغكبة لتحقيؽ مطالبو  ليس الغضب معالجتواألسمكب األمثؿ في ، ؼ، كالصراخ كالبكاء كا 

 األساليب عمؿكتعكيده عمى أف يست ، تجاىؿ ىذا السمكؾ كعدـ االستجابة لمطفؿىك ، إنما  القسكة عمى الطفؿ كأ
مف السمككيات الضارة  كثيراؿم تخؼتسمكب يمكف أف باستعماؿ ىذا األ، ك المناسبة كاليادئة في التعبير عف مطالبو

  .(2)ؼ مف حدتيامخؼالتعند الطفؿ أك عمى األقؿ 

 :كيمكف إعماؿ ىذا األسمكب في حاالت ، منيا 

 ـــــــــــــــــ
  ( .116ص ): انظر قول ابن عاشور( 1)
  (321 - 320ص ص)خطاب، اإلبداع فً تربٌة الطفل، :  انظر(2)
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إذا كانت الرغبة التي تحرؾ السمكؾ السمبي متعمقة باألىؿ ، كمىٍفت أنظارىـ أك كسب اىتماميـ أك قطع نشاط - 1
 .يقكمكف بو ؛ كذلؾ لشعكره بممؿ نتيجة انشغاليـ عنو 

ثبات قكتو – كالسمكؾ العدكاني مثبل –إذا كانت الرغبة المحركة لسمكؾ ما  - 2  ىي حاجة الطفؿ إلغاظة األىؿ كا 
 .كمقدرتو عمى الصمكد أماميـ 

فاإلىماؿ يجب أف يككف ىك الحؿ الفكرم مف ناحية ، كلكف مف ناحية ثانية فينبغي أف يككف السمكؾ السيئ بمثابة 
ضكء أحمر يفتح األعيف عمى رغبات الطفؿ كحاجاتو ، كمعالجة المشكمة مف أساسيا ، بحيث يتمكف مف تحقيؽ 

كمحاكلة التفيـ لرسالة أك فكرة يحاكؿ االبف نقميا لؤلىؿ ، كعمى أساسيا . رغباتو دكف المجكء إلى السمكؾ السيئ 
فينبغي تصحيح التعامؿ كتكطيد العبلقة معو ، أما إذا اغتاظ األىؿ لسمكؾ كلدىـ المزعج كردكا العدكاف بعدكاف 

مضاد ف نيـ بذلؾ يككنكف قد دخمكا طرفا في لعبة حدد االبف قكانينيا ، كيككنكف قد استجابكا لرغباتو بكساطة سمككو 
. (1)السمبي ، األمر الذم يجعمو يعيد ذلؾ السمكؾ كمما أحس برغبة في إغاظتيـ

فأسمكب التجاىؿ قد يفيد في بعض األحياف ، كىك مقبكؿ تربكيان ، كلكفَّ ىناؾ أسمكبان آخر لـ أجده خبلؿ عممية 
ف كاف ييحقؽ أحيانا ما ال يحققو الميف كالمطؼ –البحث في الكتب التربكية ، كىك أسمكب التحقير   مثبل ، أك – كا 

 اَو ااَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُما  َّت ِإ ا َو ْذ ُميْذاا: المثؿ ف ننا نجد في سؤالو قكمىو غيرىما مف األساليب ، كلك أخذنا مف قصة إبراىيـ 
جبلليـ ليا معاستعماال ألسمكب التحقير ليـ كآلليتيـ ،   َو َو ااَو كِإفُم  َو﴾  ، فمف يصر عمى أف عممو بتعظيميـ كا 

يعكؼ عمى عبادة صنـ ال يضر كال ينفع ، كال يسمع دعاءن كال نداءن ، ثـ ىك يغمؽ عقمو كقمبو عف التأمؿ كالتدبر ، 
إال التحقير ، مع مبلحظة ضركرة البدء باألساليب األخرل -  حقيقة –كيصـ سمعو كيعمي بصره ، فيذا ال يستحؽ 

. المعركفة تربكيان 

 ما يفيد التجاىؿ أيضان ، ف نو يعرفيا  اَو ااَو ِإهِإا   َّتمَو ثِإ  ُم﴾: قكمو كىنا ال بدَّ مف اإلشارة إلى أف في سؤاؿ إبراىيـ 
كيعرؼ ما ىـ عميو ، كلكنو يسأؿ عنيا سؤاؿ الشيء المجيكؿ الذم ال يستحؽ أف ييذكر ، ك يسأليـ في مكقؼ آخر 

 ، كالتجاىؿ ظاىر مف أسمكبو ، فأبكه ىك  اَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َو﴾ :سؤاال يستعمؿ فيو أسمكب التجاىؿ ، فيقكؿ ألبيو كقكمو 
 . الذم يصنعيا ، كىك يعمـ أنيـ يعبدكنيا ، فيك يعرفيا تماـ المعرفة 

:  الباطؿ ال ينقمب حقان بالقدـ : سابعا * 

 أيضان – عمى أىميتيا –لـ تعثر الباحثة في كتب التربية التي كقعت تحت يدييا عمى أم شيء يختص بيذه اإلشارة 
إف بعض الناس يظف أف الباطؿ ينقمب حقا مع الزماف ؛ كذلؾ لتغير المفاىيـ كالتصكرات مف كقت : ، كيمكف القكؿ 

 ـــــــــــــــــ
 . و1998،  ، ػشاتح ، يطثؼح انثطٕف(92ص )،  ، يشٔاٌ، انًضٌذ ػٍ انتؼايم يغ يشاكم أٔالدَا دٌٔشي: اَظش (1)
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إلى كقت ، أك لمجيؿ بالحؽ حتى يصبح الباطؿ ىك المعركؼ المشيكر ، كالحؽ ىك المنكر الغريب ، أك لغير ذلؾ 
 ربما ظنكا أف الباطؿ قد صار –لرؤيتيـ آبائيـ عمى الشرؾ ، كلطكؿ عيدىـ بيذا المكضكع  - ، كقـك إبراىيـ 

ايَوفْذعَولُم  َو﴾ عف عبادتيـ ، فقالكا حقان ، كأف الحؽ قد انقمب باطبلن ؛ كلذلؾ لما سأليـ إبراىيـ    ﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو اكَو َو ِإ َو
 أف ىذا الظف ال يمكف أف بيف ليـ  كاستدلكا بعمؿ اآلباء األقدميف عمى صحة ما ىـ فيو ، ، [74: الشعراء ]

ف تقادـ الزمف ، فقاؿ - يككف صحيحان ، فالحؽ حؽ ، كالباطؿ باطؿ  ﴾ا َو ْذ ُميْذاا75  َو َو َو َويْذ ُميْذااَو اكُم ْذ ُميْذا َوعْذبُمدُم﴿ َوا  :كا 
ا َوبَّتا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾76﴿َو َو َقَو ؤُمكُميُما  ْذَو ْذدَواُم  َوا  [ . 77-75: الشعراء ] ﴾ا َقَو ِإ َّت ُميْذااَودُم﴿ٌّا ِإ ا ِإَلَّت

 : ما ال يبمغو التصريحفي النصيحة قد يبمغ التعريض : ثامنا * 

إف : " في إشارة إلى النصائح التي يتبع أصحابيا الحكمة بأشكاليا المختمفة كبياف الفائدة المرجكة منيا ،  قيؿ 
النصائح التي ال تككف الغاية فييا المبلمة السيئة الميٌرة ، بؿ اإلرشاد إلى مستقبؿ حسف تيبعث غالبا مف شعكر أرقى 

فنصائح غايتيا اإلرشاد ال المـك ، كعف طريؽ الحكمة . (1)"كأسمى ، كتأتي بالنتائج الصالحة إذا أنارتيا الحكمة 
 تصؿ إلى أفضؿ النتائج ، كيصؿ المربي فييا إلى أرقى – كمنيا التعريض في النصيحة –كالمكعظة الحسنة 

.  كأسمى شعكر 

: ييعد مف أىـ األساليب التربكية لتصحيح السمكؾ ؛ كذلؾ ألسباب ، منيا أنوفي النصيحة التعريض ك

 .يعطي المربَّى الفرصة لمراجعة سمككو كتصحيح أخطائو  .1

. يصحح أخطاء تربكية مكجكدة في أطفاؿ آخريف  .2
يحفظ شخصيتو عند إخكانو كأصحابو ، كال يقمؿ مف شأنو عندىـ ؛ كبذلؾ ال يصاب باإلحباط الذم يترتب  .3

. عميو العقد النفسانية 
كبالتعريض تزيد ركابط الثقة كالمحبة بيف المربي كالمربَّى ؛ ألف معالجة أخطائو دكف فضحو أماـ إخكتو  .4

 . (2)أك أقرانو يجعمو يشعر بالطمأنينة كاالستعداد النفساني كالفكرم لتصحيح ىذه األخطاء

 ربّْيف الـإؼ  قميؿ الفيـ كاإلحساس ،المربَّىأما إذا كاف  ، الذم يفيـ باإلشارةلمبيب عمى أف التعريض ال يصمح إال 
كيغمظ  ف لـ ينتو نياه جيرا ،إؼ ففي أكؿ األمر ينياه سرا ،، كلمتصريح عندئذ درجات ، يضطر إلى مصارحتو 
 .(3)س حينئذ بطرده كاإلعراض عنو إلى أف يرجعأف لـ ينتو فبل بإؼ، القكؿ إذا اقتضاه الحاؿ 

 ـــــــــــــــــ
.    م1986، (1)، مإسسة عز الدٌن، بٌروت، ط(64ص)زالت الوالدٌن، - توما، فٌلكس، التربٌة فً العائلة  (1)
(.  349 – 348ص  ص)الشاش، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل، و، (45- 44ص  ص)دٌماس، كٌؾ تؽٌر سلوك طفلك، : انظر (2)
 (. 197 -196ص ص )، انٕػً انتشتٕي ٔيستقثم انثالد انؼشتٍح، ٌهٍّشٓال، ٔصو: اَظش (3)
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براىيـ   ، كلـ يقؿ عدك لكـ أعطى القـك فرصة   َقَو ِإ َّت ُميْذااَودُم﴿ٌّا ِإ ﴾:  في تعريضو بالنصيحة كقكلو عف األصناـ كا 
لمتأمؿ كالنظر لمراجعة أنفسيـ كتصحيح أخطائيـ ، كبيذا حفظ ليـ مكانتيـ كشخصياتيـ بعضيـ أماـ بعض ، كلـ 

يقمؿ مف شأنيـ ، ككاف يمكف أف يؤدم ىذا التعريض إلى زيادة ركابط الثقة كالمحبة بينو كبينيـ ؛ ألنو عالج 
أخطاءىـ دكف فضحيـ ، ما يجعميـ يشعركف بالطمأنينة ، كيمكف أف يكلد لدييـ االستعداد النفساني كالفكرم 

لتصحيح ىذه األخطاء ، كلكف شيئا مف ىذا لـ يحصؿ ، كىذا لو داللة كاحدة ، كىي أف ىؤالء القـك طيبع عمى 
 ، مع استعمالو األساليب الصحيحة كالمتفؽ عمييا حتى بيف قمكبيـ ، فمـ ينتفعكا بشيء مما نصحيـ بو إبراىيـ 

.  خبراء التربية 

كيؤكد ىذا أيضا عمى أف القـك كانكا قميمي الفيـ كاإلحساس ، فمـ ينفعيـ التعريض ، ما اقتضى اإلغبلظ ليـ 
.  فيما بعد –كاإلعراض عنيـ 

:  النفس  كىضـ تكاضعإليو ، كاؿ الخير المحض ب ضافة:  حسف األدب مع الخالؽ: تاسعا * 

كيمكف إضافة بعض األمكر المختصة بحسف األدب مع  . (1)مر الكبلـ عف مثؿ ىذه اإلشارة في مبحث سابؽ
:  قكمو ، فأدبو مع ربو ظير جميان كاضحان في قكلو ليـ كقد كصؼ ليـ ربو سبحانو  الخالؽ في دعكة إبراىيـ 

ا  ا 78   َّت ِإياخَولَوقَو ِإ ا َو ُم َوايَو ْذدِإينِإ ا 79﴾ا﴿َو  َّت ِإيااُم َوايُم ْذعِإمُم ِإ ا﴿َويَوسْذقِإ نِإ ا َو ُم َوايَوشْذفِإ نِإ ﴾ا﴿َو  َّت ِإياا80﴾ا﴿َو ِإ َو ااَو ِإ ْذ ُم
﴾ ، فيك قد نسب أمر الخمؽ كاليداية كاإلطعاـ كالسقاية كالمكت كالحياة إلى  [81-78: الشعراء ] يُممِإ  ُم ِإ اثُميَّتايُمحْذ ِإ نِإ

ف كاف –، فيك فاعميا كميريدىا حقيقة ، كنسب المرض إلى نفسو ، تأدبا مع اهلل  اهلل تعالى   جؿ في عبله ؛ ف نو كا 
ف ف كؿ إنساف قد يككف لو يد في مرضو ؛ كذلؾ بتقصيره في اتباع قكاعد الصحة العامة ، ، ىك المسبب لو حقيقة 

ف كانت النسبة صحيحة ، ما يعرضو لممرض ، إذف ف براىيـ   لـ يرضى لنفسو إف ينسب المرض إلى ربو ، كا 
 .  ب ضافة الخير المحض إليو مبالغة في التأدب مع ربو 

ايَو ْذفِإ َوا ِإ اخَو ِإ ئَو ِإ ايَو ْذمَواا:  الذم ظير بالتكاضع كىضـ النفس فيك في قكلو أما أدبو مع ربو   ﴿َو  َّت ِإيا َووْذمَو ُما َو ْذ
ا  ا ِإ احُميْذمًم ا﴿َو َو ْذحِإقْذ ِإ ا ِإ  صَّت  ِإحِإ نَو﴾ا82  دِّنينِإ ، كفيو أنو أظير طمعو بغفراف ربو لو  [83 -82: الشعراء ]﴾ا َوبِّنااَو ْذ

، كلـ يجـز ، كىذا مف تكاضعو كىضمو نفسو ، كاعتبر أف لو خطيئة ، كىك يدعك ربو أف يغفرىا لو، ثـ يطمب مف 
اا  : قكلو أف يمحقو بالصالحيف ، كمنزلتو أعمى مف منزلة الصالحيف ، ثـ ظير التكاضع أيضا في ربو   ﴿َوَلَو

 .  أف يبعده عنو ، فيك يخاؼ الخزم يـك القيامة ، فيطمب مف ربو  [87: الشعراء ]  ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَوايُمبْذعَوثُم  َو﴾

:   كمقدـ عميو العمـ أشرؼ مف العمؿ: عاشرا * 

 ـــــــــــــــــ
. ( 113 ص): انظر (1)
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كىذا ما عرفو ، (1)العمـ مقدـ عمى كؿ عمؿ ، كأف  الطريؽ المستقيـ ال ييتكصؿ إليو بغير العمـمما ال شؾ فيو أف
 قبؿ آالؼ السنيف ، فدعا ربو أف ييب لو حكما ، قبؿ أف يدعك أف يمحقو بالصالحيف ، أم أنو دعا أف إبراىيـ 

يؤتى العمـ قبؿ أف يؤتى العمؿ ، كفي عمـ التربية ييطمب مف المربيف تقميؿ األكامر كالنكاىي ؛ فالتعميـ يأتي قبؿ 
ل عؿؼ لذا ؛كجو لمطفؿ يكميان ت أمر أك نيي (2000)دلت الدراسات أف ىنالؾ ما يقارب مف  كقد التكبيخ ، أكالتكجيو 
الطفؿ ليس آلة  ؼ، ، كمف التكبيخ التمقائي كمف الممنكعات ، ، كمف التكجييات  مف التحذيراتكاقمؿم أف المربيف

  . (2)كفريدمىا حسب ما كفديرم
:  ال إشكالية في حب الثناء : حادم عشر * 

مفطكر عمى حب الثناء ، كال إشكالية في ذلؾ ، كألىمية الثناء مف المفيد تربكيا -   كبيران كاف أك صغيران –اإلنساف 
 : التركيز عمى جكانب ييبحث فييا عف فرص لمثناء عمى األطفاؿ ، منيا 

. األشياء التي يفعمكنيا عمى نحك جيد في األحكاؿ العادية  .1
 . التحسف الذم يطرأ عمى سمككيـ  .2

 . (3)المحاكالت اإليجابية لتعمـ ميارات جديدة .3

مثؿ ىذه األمكر يككف الكضع مناسبا كالفرصة مكاتية لمثناء عمى األطفاؿ ، كمف ثىـٌ الحصكؿ عمى آثار إيجابية 
. تؤثر عمى شخصية الطفؿ 

ا ِإ ا ْلْذَوخِإ ِإينَو﴾ : كفي دعاء إبراىيـ  دْذقٍل ميكّْ منزلتو كًعظىـ مكانتو -  طمب  ﴿َو جْذعَو ْذا ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ الثناء - عمى عي
، كىذا ال ينافي الصبلح ، كال إشكالية فيو ، بؿ ىك (4)الحسف الذم قد يككف بتخميد المكانة ، أك اجتماع األمـ عميو

ًبؿ عميو كؿ إنساف مف حبو لمثناء عمى أم عمؿ جيد قاـ بو ، أك أم تحسف يطرأ عمى سمككو   . مما جي

  :كالترتيب فيو ، كالدقة في عرض المبادئ كفي التعبيراالحتياط في القكؿ أىمية البساطة كالكضكح ك: ثاني عشر* 

حتى تككف اإلجابات عمى األسئمة مناسبة لؤلطفاؿ مف الناحية التربكية ف نيا يجب أف تتسـ بأمكر عديدة ، منيا أف 
 :تككف 

 ـــــــــــــــــ
  .( 57 ص)الدٌب، التربٌة على الحماس ؼٌر المتزن، : انظر (1)
 . (28ص )خطاب، اإلبداع فً تربٌة الطفل، : انظر (2)
( . 54ص)، بٌرك، وهٌرون، تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة: انظر (3)

BURKE & HERRON , Common Sense PARENTING 
  (. 13/112)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر( 4)
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 .دقيقة عمميان ؛ فبل تحمؿ أفكاران خاطئة أك خرافية  .1
 . بسيطة المفردات كالتراكيب المغكية حتى ييستطاع فيميا  .2
 . مناسبة لمتفكير ، بعيدة عف األفكار المجردة كتقديميا في صكر كأمثمة محسكسة مف البيئة  .3
 .مقنعة مف خبلؿ الحكار كالمناقشة المبسطة .4
غير متناقضة ؛ بمعنى أال يقدـ المربّْي إجابة ثـ ينقضيا في كقت آخر ، بؿ إف قدـ إجابة خاطئة ،  .5

 .فعميو أف يتدارؾ الخطأ بتصحيحو بشكؿ مقنع 
قصيرة كمحددة مف دكف الدخكؿ في التفاصيؿ ؛ لكي تسد الطريؽ لمدخكؿ في أسئمة أخرل ، كال  .6

  . (1)يشتت التفكير بالمعمكمات الكثيرة المتداخمة

فالدقة في البند األكؿ ، كالبساطة في الثاني كالسادس ، كالكضكح في الثالث كالرابع ، كاالحتياط في الخامس ، كىذه 
 كدعكتو لقكمو األمكر مجتمعة تدؿ عمى الترتيب في عرض األفكار ، كىي أمكر اجتمعت في كبلـ إبراىيـ 

جاباتو ليـ   دقيقة فمـ تحمؿ أفكارا خاطئة أك خرافية ، ككانت بسيطة المفردات فمقد كانت إجاباتو ككمماتو . كا 
كالتراكيب محددة قصيرة يستطيع كؿ شخص أف  يفيميا ، ككانت كاضحة مناسبة لتفكيرىـ مقنعة مف خبلؿ الحكار 

 قكمو ، ثـ تمثؿ االحتياط بأقكالو لما تبرأ مف كالمناقشة ، كؿ ىذا يظير في مجمكعة اآليات التي دعا فييا إبراىيـ 
 – سبحانو – ممف يعبد ؛ فمعؿ بعض القـك أك آباءىـ قد عبده جميع ما يعبدكنو كلـ ينسى أف يستثني رب العالميف 
كأخيرا ف نو ال يستطيع الجمع بيف ىذه األمكر كميا إال مف كاف . مع إشراؾ غيره ، فاحتاط كؿ االحتياط في براءتو 

.  ميرٌتبا في أفكاره ، ميدركا لكؿ ما حكلو مف مبلبسات 

: الدعاء عقب االنتياء مف أقدس الكاجبات أرجى لمقبكؿ : ثالث عشر * 

، كتبقى اإلشارة إلى أنو ال بدَّ لممربي أف يستشعر أنو ال حكؿ كال قكة إال (2)فائدة الدعاء التربكية مما قرره التربكيكف
باهلل ، كأف األسباب التي يأخذ بيا في تربية األكالد ىي مف فضؿ اهلل ، كتحتاج إلى تكفيؽ كرحمة لكي تؤتي ثمارىا، 

: كال أفضؿ مف الدعاء في تذلؿ كخضكع ليحفظ الذرية ، ثـ ال بدَّ مف الحرص عمى األخذ بأسباب إجابة الدعاء 
كتكرير الدعاء ، كاإللحاح عمى اهلل بالطمب ، كتقديـ الثناء عمى اهلل ، كاالعتراؼ بالذنب كالتقصير عمى النفس ، 

كالسجكد ، كدبر الصبلة ، كثمث الميؿ اآلخر ، كبيف اآلذاف كاإلقامة ، كفي : كأف يتحيف كقتا مف أكقات اإلجابة 
. (3)الساعة األخيرة مف يـك الجمعة

 ـــــــــــــــــ
( 281ص)الشاش، موسوعة التربٌة العملٌة للطفل، : انظر (1)
(.  71 ص): انظرمر الكالم فً هذا الموضوع، ( 2)
( .  65ص)عبد العظٌم، اإلشكالٌة المعاصرة فً تربٌة الطفل المسلم، : انظر (3)
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 في دعائو ، فقد اختار كقتا مف أشرؼ األكقات لمدعاء ، كىك عقب كما قرره التربكيكف ىك نفسو منيج إبراىيـ 
ا يعمـ مف شرؼ المقاـ ، االنتياء مف كاجب الدعكة إلى اهلل  لى دينو ، فابتيؿ كتضرع كتذلؿ بيف يدم مكاله ًلمى  كا 

دعا اهلل رجاءن لما عنده ، فأعطاه اهلل مف أفضؿ ما أعطى خمقو ، كاستحؽ ىذا العطاء بما قدـ بيف يديو مف عمؿ 
.  صالح 

: مراتب الكماؿ ال حٌد ليا : رابع عشر * 

: ىذه إشارة أخرل لـ تعثر الباحثة عمى شيء يختص بيا خبلؿ عممية البحث ، كىي تجتيد فييا رأييا ، فتقكؿ 
، فيي محاكلة لمكصكؿ إلى الكماؿ (1)تبميغ الشيء إلى كمالو شيئا فشيئا: عٌرؼ عمماء المسمميف التربية بأنيا 

ف –بالتدريج ، كلكف الكماؿ مراتب ، يسعى إلييا كيصؿ إلى نياية طريقيا بعض الناس ، كلـ يصميا أكثر الناس   كا 
 رىسيكؿي المًَّو فييـ  اجتيدكا ، فيي بالنسبة إلى ىؤالء الذيف لـ يصمكا كأنيا ال حد ليا ، كالذيف كصمكا ىـ الذيف قاؿ

اًؿ كىًثيره : ) ـٍ يىٍكميٍؿ ًمٍف النّْسىاًء ًإالَّ ، كىمىؿى ًمٍف الرّْجى لى ـي ًبٍنتي ًعٍمرىافى ، آًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى : كى ٍريى مى اًئشىةى ، كى فَّ فىٍضؿى عى كىاً 
مىى سىاًئًر الطَّعىاـً  مىى النّْسىاًء كىفىٍضًؿ الثًَّريًد عى  عمييـ –كالذيف كصمكا مرتبة الكماؿ مف الرجاؿ ىـ األنبياء . (2)(عى

مف أكؿ حياتيـ إلى النياية ، فما ماتكا -  مرتبة مرتبة – كمنيـ إبراىيـ ، كىؤالء ترقكا في مراتب الكماؿ –السبلـ 

ا ِإ احُميْذمًم ا﴿َو َو ْذحِإقْذ ِإ ا ِإ  صَّت  ِإحِإ نَو﴾: ربو حيف دعا  إبراىيـ حتى كصمكا ، ك  كرسكالن ، كىذه أعمى كاف نبيان    َوبِّنااَو ْذ
 كما – مف ىذه المراتب التي ال حد ليا  طمبان لبلزديادقكاف سؤاؿ مراتب ، ؼ– أيضا –مرتبة يصميا بشر ، كلكنيا 

ا ِإ ا ْلْذَوخِإ ِإينَو﴾ :، فقاؿ حسف في األمـ مف بعده اؿذكر اؿسأؿ  إنو ثـ . يراىا  دْذقٍل  كىذا ،  ﴿َو جْذعَو ْذا ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ
 .  كالختاـ عمى الكماؿ، يتضمف سؤاؿ الدكاـ 

 :  باعث األعماؿ الصالحة الظاىريةالقمب سبلمة : خامس عشر * 

، كيبقى التعميؽ عمى بعض آثار سبلمة القمب عمى دعكة (3)مر الكبلـ عمى ىذه سبلمة القمب في ىذه الرسالة
ميطًمقا لنفسو - قمب سبلمة اؿ بعدما حقؽ – في دعكتو  كما ظيرت في النصكص ، فقد انطمؽ – قكمو إبراىيـ 

العناف ، فمـ تقؼ أمامو أية قكة مف قكل األرض ، سار في دعكتو كىك يأمؿ أف يعـ الخير جميع الناس ، كلـ يقابؿ 
اإلساءة ب ساءة كال العدكاف بعدكاف ، بؿ ظؿ صابران محتسبان عمى طريؽ الحؽ ، فما ضمو قمبو مف أسرار ظير عمى 

. جكارحو باألعماؿ ، كأعمالو الصالحة دليؿ عمى صبلح قمبو كسبلمتو 

: تدعك إلى المنافسةب فييا لؤلكليات في الفضائؿ رتبة مرغك: سادس عشر * 

 ـــــــــــــــــ
  . من الرسالة (صفحة ق): انظر( 1)
(.  2431)الصحابة، حومسلم، فضائل ، (3411)كتاب األنبٌاء، حأخرجه البخاري،  (2)
  (. 55ص ): انظر( 3)
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اعتاد البشر عمى التنافس ، كرىٌغبكا فيو ، كاعتبركا السابؽ إلى أمر ىك المقدـ فييـ ، كىك صاحب المكاف األكؿ، 
إف المنافسة جزء مف الحياة ، فكؿ طفؿ يحتاج إلى معرفة الكيفية التي يتعامؿ بيا مع : "كالرتبة العميا ، حتى قيؿ 

كبما أنيا جزء مف الحياة ف نو ال يمكف االستغناء عنيا ، كلكالىا لقعد الناس عف  . (1)"الزمبلء كاألصدقاء المنافسيف
.  طمب المعالي ، كلرضكا بالراحة كالكسؿ ؛ فبالتنافس تعمر الحياة كتزدىر الحضارات 

ىك الذم يككف فيو التبارم كالتسابؽ في أمكر اآلخرة بأم نكع : محمكد كمذمـك ، كالمحمكد :  لتنافس نكعافكلكف ا
، أما التنافس الذم يككف في الدنيا كمف أجميا دكف النظر إلى اآلخرة أك اعتبارىا مف أنكاع العبادات ، كالمذمـك 

يحدث في أمكر الدنيا مف أجؿ نفع المسمميف ، مثؿ التنافس في االبتكارات العممية ، أك إثراء االقتصاد ، أك تدعيـ 
القكة كغيره ، فذلؾ يعتبر مف التنافس المحمكد لتعمقو باآلخرة مف كجو ، كالمذمـك ىك التنافس الدنيكم البحت العارم 

. (2)عف التفكير في اآلخرة كطرحيا مف اعتبار المتنافس

 لعممنا أف تنافسو مف النكع المحمكد ، فيك يقٌدـ نفسو في الدعاء ،  في دعائو ربو كلك نظرنا إلى حاؿ إبراىيـ 
كـ ، كالمحاؽ بالصالحيف ، كالذكر الحسف في الدنيا ، ككراثة –كيطمع في مغفرة اهلل   جؿ في عبله ، كيطمب ىبة الحي

 أال يخزيو أماـ الناس ، فيذا ييظير حبو في أف يككف ىك األكؿ الجنة ، ثـ يدعك بالمغفرة ألبيو ، كيطمب مف اهلل 
 ، ف نو إال نبينا محمدان -  دعاءه فقٌدمو عمى كؿ البشر ، كالسابؽ ، كالمقدـ في كؿ األمكر ، كلقد أجاب اهلل 

 . (3)المقدـ في الدنيا كاآلخرة 

:  تبقى اإلشارة إلى أف لممنافسة فكائد تربكية كثيرة ، منيا 

. أنيا تزكد اإلنساف بالدافعية لمعمؿ  .1
. تزكد اإلنساف بالتحفيز البلـز إلكماؿ ميمة معينة  .2
.  (4)تحث اإلنساف عمى بذؿ قصارل الجيد .3

 : تقديـ الرزؽ عمى األمر بالعبادة: سابع عشر * 

 ـــــــــــــــــ
(.  233ص)مهارات ال ؼنى عنها لآلباء، - وأنت تعنٌها " ال"سالٌفان، كٌؾ تقول : انظر (1)

Sullivan , How to Say ' No' and MEAN It – Survival Skills For Parents 
، (1)، دار الرضا للنشر والتوزٌع، مصر، ط(10- 9  صص)الدٌب، محمد بن مصطفى، التربٌة على التنافس المذموم، : انظر (2)

م  2006

(
3

 فؤقوم عن ٌمٌن هللا عز وجل مقاما ٌؽبطنً  فٌه األولون واآلخرون وٌشق ... ، وٌجاء بكم حفاة عراة ؼرال  ):  قال  ورد أن النبً (
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد : ، وقال  (3385)، كتاب التفسٌر ، حفً المستدرك  أخرجه الحاكم ( .لً نهر من الكوثر إلى حوضً 

ال وهللا ، فعثمان ضّعفه الدارقطنً : قال الذهبً . هـ .هو ابن الٌقظان ا (أحد رواة الحدٌث  )، ولم ٌخرجاه ، وعثمان بن عمٌر 
.  والباقون ثقات 

(.  233ص)مهارات ال ؼنى عنها لآلباء، - وأنت تعنٌها " ال"سالٌفان، كٌؾ تقول : انظر (4)
Sullivan , How to Say ' No' and MEAN It – Survival Skills For Parents  
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 ، كباف مف خبلؿ دعكتو أف الدعكة الدينية ال تنفصـ عف الحياة ، فالمؤمف باهلل  قكمو إلى اهلل دعا إبراىيـ 
:  كلكف مع بعض الضكابط ، كفي نداء لو كجيو إلى قكمو قاؿ –يستطيع أف يمارس حياتو العامة بشكؿ جيد 

التربية الحديثة يتـ تشجيع الطبلب كفي .  ، فقدـ ابتغاء الرزؽ عمى العبادة   َقَو  ْذ َو ُم  ااِإ ْذدَوا  لَّتيِإا   ِّن ْذقَوا﴿َو اْذبُمدُم﴿هُم﴾
 سيرتيمكف أف كحكؿ ىذه األعماؿ  ، كيفخركف ب تقانيا عمى اختيار أعماؿ مفيدة كذات قيمة تربكية يمارسكنيا ،

كلية ؤكفي ممارسة ىذا العمؿ ينمك الشعكر بالمس ،... الحساب كالمغة ككالكاجبات الدينية كاألخبلقية  بقية الدركس ،
خطر المياـ أالطفؿ الذم يبمغ سف الرشد دكف أف يتعمـ كيفية العمؿ الجاد المنتج يككف قد فشؿ في كاحدة مف ؼ ،

ف االستعداد لمعمؿ كاختيار الحرفة يتـ في سف المراىقة إال أف عادات الطفؿ في العمؿ أالرغـ مف عمى ك ، النمائية
 .(1)ميمة بالنسبة لمستقبمو كعممو المقبؿ

ٌمف ليـ ممف  ناسكثيري مف اؿكاليـك ييرل اؿ يتعممكف كيدخمكف الجامعات في سبيؿ إيجاد عمؿ أك منصب اجتماعي ييؤى
قي الخمقي لر، كيحـر اإلنساف مف ا  آفاقيامفييضٌيؽ  ، كلكف قصر التربية عميو ىذا اليدؼ مشركعك  ،الرزؽ

التربية اإلسبلمية ؼلذلؾ  ؛ ، كالترؼ كالرفاىية ىمو جمع الماؿ، ، كقد يصبح عبدان لشيكاتو  كالفكرم كالحضارم
نما نظمتياغريزة جمع الماؿ- كٌجيت ىذا اليدؼ كلـ تقؿ بكبت ىذه الغريزة   . (2) ، كا 

: الحث عمى الحياء : ثامف عشر * 

، ف ذا عيٌرم (4) "يا كالصغائراكارتفاعيا عف الدف، (3)انقباض النفس عف فعؿ الرذائؿ كالقبائح" ييعٌرؼ الحياء بأنو 
اإلنساف منو كعطؿ عف التحمي بو فبل تسؿ عما سيقترفو مف رذائؿ ، كال تعجب مما سيرتكبو مف حماقات ؛ فقميؿ 

.  (5)الحياء ال يأبو بدنك ىمتو ، كال يبالي بسفكؿ قدره ، كال يجد ما يبعثو لمفضائؿ ، كال ما يقصره مف الرذائؿ

كىك  - فأما الحياء مف اهلل .  ، كحياء المرء مف نفسو كحياء مف الناس،  حياء مف اهلل  :ذك ثبلث شعبالحياء ك
كنبذ كؿ أسباب ، أمره  كتكقير،  كعظمتو ق، كاستشعار جبلؿ فيتمثؿ في استدامة مراقبتو- المقصكد في ىذا الباب 

نما يراقب  ، حريصان عمى اإلفبلت مف القيكد كمما أمكنو ذلؾ  يجعؿ نظره متجيان إلى رقابة البشر ، فبلالبعد عنو ، كا 

 ـــــــــــــــــ
دار جرٌر للنشر  (133-132صص ) شعٌرة، خالد، التربٌة المهنٌة بٌن الفكر التربوي اإلسالمً والفكر التربوي الحدٌث، اأب: انظر (1)

. م2006، 1والتوزٌع، عمان، ط
( .  123ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع، : انظر (2)
  (. 140ص)المفردات، : ، انظر "انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك: " عّرؾ الراؼب األصفهانً الحٌاء بؤنه( 3)
، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، عمان، (147ص ) شرٌخ، شاهر ذٌب، الفكر التربوي اإلسالمً، االقادري، أحمد رشٌد، وأب: انظر (4)

م 2005، (1)ط
. ( 36ص )عالجه، - أسبابه- الحمد، سوء الخلق مظاهره: انظر (5)
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  في الدنيا فمف يفمت مف عقاب اآلخرةق، كىك إف أفمت مف عقاب ، كيعمـ أنو ال يستحؽ مف عممو شيء مف اهلل مكاله
(1). 

ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ :فقاؿ -  جؿ في عبله– قكمو الحث عمى الحياء مف اهلل كلقد تضمنت دعكة إبراىيـ     َومَو اظَو ُّيُميْذا ِإ َوبِّن
ماذا تقكلكف لو إذا لقيتمكه ؟ بماذا تجيبكنو إذا سألكـ ماذا أجبتـ المرسميف ؟ كيؼ يككف حالكـ كأنتـ تعتبركنو : ، أم 

أىكف الناظريف إليكـ ؟ ما ظنكـ بو ؟ أال تستشعركف جبللو كعظمتو ؟ ما لكـ ال ترجكف هلل كقارا؟ إنكـ إف أفمتـ مف 
.  عقابو في الدنيا فمف تستطيعكا ذلؾ في اآلخرة 

 ـــــــــــــــــ
   .م2007، (1)ط، دار المسٌرة، عمان، (237 ص)األنموذج القٌادي التربوي اإلسالمً،  ، ، علوي عبد هللاطاهر: انظر (1)
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  الثالثُ المبحثُ 

داىنِتيم في عيِدىم  وم قوِموِ  مشاركةَ  إبراىيَم رفُض 

عراضيـ عـزبراىيـ لما تبيف إل انتظر اليـك الذم ثـ  ، عمى تكسير أصناميـ ، كبيَّت األمر في نفسو  عناد قكمو كا 
لممشاركة في مراسيـ العيد رفض الدعكة ، كقدـ  كه فمما دع، عزيمتولينفذ - يـك عيدىـ - ف المعابد ـ فيو خرجكفم

،  إلى عيد ليـ خرج قـك إبراىيـ " : قاؿ عف الحسفركل ابف أبي حاتـ  ليـ العذر ليتسنى لو تنفيذ ما خطط لو ،
، كجعؿ ينظر إلى  ، ال أستطيع الخركج" فقاؿ إني سقيـ " ، فاضطجع عمى ظيره   عمى الخركج كأرادكا إبراىيـ 

  َو َوظَو َواا : مخبران عف ىذا الحدث في محكـ تنزيمو  ، قاؿ اهلل (1)" ، فمما خرجكا أقبؿ عمى آليتيـ فكسرىا السماء
[ . 90- 88: الصافات ] ﴾ا َو َو َو َّت ْذ ااَو ْذيُمااُمدْذ ِإ ِإينَو﴾89﴾ا َوقَقَو اَوا ِإ ِّن اسَوقِإ يٌنا 88 َوظْذ َوةًما ِإ ا   ُّجُم مِإا 

ـي ):  قاؿ  كقد ثبت أف رسكؿ اهلل  ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي ثى كىذىبىاتو ًثٍنتىٍيًف ًمٍنييفَّ ًفي ذىاًت المَّو لى   ِإ ِّن اا : قىٍكليوي ،   ً  ًإالَّ ثىبلى

قىٍكليو، [89: الصافات ] سَوقِإ يٌن﴾ سىارىةي ،  [63: األنبياء ]   َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذااَو َو ﴾:  ي   كى قىاؿى بىٍينىا ىيكى ذىاتى يىٍكـو كى ًإٍذ ، كى
بىاًبرىًة  بَّارو ًمٍف اٍلجى مىى جى ٍنيىا ، فىًقيؿى لىوي ًإفَّ ىىا ىينىا رىجيبلن مىعىوي اٍمرىأىةه ًمٍف أىٍحسىًف النَّاسً ، أىتىى عى : فىقىاؿى ، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيًو فىسىأىلىوي عى

ٍف ىىًذهً  ًؾ  :قىاؿى ، فىأىتىى سىارىةى ، أيٍخًتي :  قىاؿى  ؟مى مىى كىٍجًو اأٍلىٍرًض ميٍؤًمفه غىٍيًرم كىغىٍيرى فَّ ىىذىا سىأىلىًني ،  يىا سىارىةي لىٍيسى عى كىاً 
. (2)...(فىأىٍخبىٍرتيوي أىنًَّؾ أيٍخًتي فىبلى تيكىذًّْبيًني 

استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية مف اآليات الكريمات ، : كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، األكؿ 
.  آراء التربكييف فيما تكصؿ إليو المفسركف : كالثاني 

: المفنرين لئلشارات التربوية من اآليات الكريمات انتنباطات : المطمب األول 

استنبط العمماء مف اآليات الكريمات مجمكعة مف اإلشارات التربكية ، كمف ذلؾ أف الزمخشرم بٌيف الحاالت التي 
نما ذكره تعريضان ، فقاؿ ، ثـ كٌضح أف ما قاـ بو إبراىيـ (3)يجكز فييا الكذب أف : كالصحيح : "  ليس كذبان ، كا 

معراض مف الكبلـ ، كلقد نكل بو أف مف في عنقو المكت  الكذب حراـ إاٌل إذا عٌرض ككٌرل ، كالذم قالو إبراىيـ 

 ـــــــــــــــــ
( . 10/3220)ابن أبً حاتم، تفسٌر القرآن العظٌم،  (1)
(

2
، (3166)، والترمذي ، كتاب تفسٌر القرآن، ح(2371)، ومسلم، كتاب الفضائل ، ح(3358)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح (

  .( 9230)ح (2/403)وأحمد، 

ن، : المراد بالحاالت التً ٌجوز فٌها الكذب هً (3) ٌْ ن والمتهاجَر ٌْ المكٌدة فً الحرب والُتْقٌة، وإرضاء الزوج، والصلح بٌن المتخاصَم

 فً الحرب، وفً اإلصالح بٌن: من الكذب فً ثالث رخص النبً ): ، منهاوهذا ما ورد فً أحادٌث مرفوعة إلى رسول هللا 
: قال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة. (المرأة زوجها وحدٌث الرجل امرأته وحدٌث: (و فً رواٌة).الناس، وقول الرجل المرأته 

(.  2/83): انظر". آخر  ولم ٌخرجاه من هذا الوجه وإنما من وجه، هذا إسناد على شرط الشٌخٌنو... ( 6/404)أخرجه اإلمام أحمد"
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:  ، كيستر خبره ، كال يخبر عف قصده ، قاؿ القرطبي  شيئان فيظير غيرهاإلنسافأف يريد ىي  :كالتكرية  . (1)"سقيـ 
يضاح...  ىي التعريض بالشيء كالكتماف لغيره  :التكرية "  . (2)"مف غير تصريح كا 

 عذر إقامة عمى بيا يقدر حيمة منيا يستخرج كي فييا نظر المتفرقة كمماتيـ سمع لما  أف إبراىيـ كذكر الرازم
،  سقيمان  أصير أف مف ال بدَّ  أنو:  كالمراد،    ِإ ِّن اسَوقِإ يٌن﴾ : قكلو مف أحسف عذران  يجد فمـ،  عنيـ التخمؼ في لنفسو
كييؤخذ منيا جكاز اتخاذ األعذار لمتخمص مف مكاقؼ غير  . (3)"مسافر إنؾ :السفر أكقات عمى رأيتو لمف تقكؿ كما

 . مرغكب فييا 

 ، كذلؾ في إشارة منو إلى أف (4)" ، حاشا ككبل  ليس ىذا مف باب الكذب الحقيقي الذم يذـ فاعمو:"كقاؿ ابف كثير 
. مف الكذب ما يذـ فاعمو ، كمنو ما ال يذـ 

 ف نما يخرج  لبلحتفاؿ بالعيد ، بالخركجق ال طاقة ؿ كاف بأنو   ِإ ِّن اسَوقِإ يٌن﴾: كعمؿ سيد قطب سبب قكؿ إبراىيـ 
كنفسو لـ تكف في ،  لـ يكف في راحة كقمب إبراىيـ،  طبلب المذة كالمتاع ، أخمياء القمكب مف اليـ كالضيؽ إليو

.  (5)إف الضيؽ يمرض كيسقـ ذكيو؛ ؼاستركاح 

، (6)أصناـ قكمو التخطيط في كسر إبراىيـ قضية - كيستفاد منو مف الناحية التربكية - مما ذيكر في ىذه اآلية ك
.   كاف يخطط لكؿ خطكة يخطكىا إبراىيـ فبمتابعة أحداث القصة نجد أف 

:  خبلصة اإلشارات التربوية المنتنبطة من كبلم المفنرين 

.  ال مداىنة عمى حساب المبادئ * 
. لمقصد ديني شرعي ، كييستغنى عنو بالتعريض كالتكرية   ، كيجكز الكذب يذـ فاعمو*
 .جكاز التحايؿ كاتخاذ األعذار إذا كاف ذلؾ يحقؽ مصمحة راجحة  *
. صاحبو  الضيؽ ييمرض كييسقـ *
.  أىمية التخطيط ألم عمؿ ىادؼ * 

 

 ـــــــــــــــــ
( .  4/47)الزمخشري، الكشاؾ،  (1)
(

2
 (. 5/ 4)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر (

(   149 /26)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (3)
  ( .4/13)ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم،  (4)
  ( .7/60 ص)قطب، فً ظالل القرآن، : انظر( 5)
   .(285ص)مكانسً، من أسالٌب التربٌة فً القرآن الكرٌم، : انظر (6)
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:  آراء التربويين في خبلصة االنتنباطات التربوية من اآليات : المطمب الثاني 

 : ال مداىنة عمى حساب المبادئ : أكال * 

كدىىىف الرجؿي ،  كاإلٍدىافي الًغش  ،الميداىىنة ًإظياري خبلؼ ما ييضًمر: كقيؿ ، الميصانىعة كالمّْيف  الميداىىنةتعني كممة 
كبالمداىنة يمقي الفاسؽ المعمف بفسقو فيؤلفو ، كال ينكر عميو كلك بقمبو ، أك يرل منكرا كيقدر عمى . (1) إذا نافؽ

دفعو كلـ يدفعو حفظا لجنب مرتكبو ، أك جانب غيره ، كيترؾ بعض ما ىك عميو مف أمر الديف مما ال يرضاه 
. (2)الناس مصانعة ليـ

 ، ، ال المداىنة  الثناء عف طريؽمتينةو كمستديمة طريقةى بناًء عبلقاتو قكيةو (3)(قكة المحادثة)كيكضح لنا كتاب 
 كالصدؽ يعني الصراحة كالنأم عف أم  ،ىي الكذب ، ؼالمداىنة تعني الثناء عمى اآلخر بما ال يستحؽكيبيف أف 

  ،ال لعممو المداىنة ىي الثناء عمى المرء لشخصوأف  كالثناء قكالمداىنة  كباختصار فالفرؽ بيف . ادعاءات كخداع
. (4)، ال عمى شخصو أما الثناء فيك تينئة المرء عمى عممو

 ، لـ يرضى إبراىيـ (5)ىي إظيار الرضا بالمنكر ، كىي بىبلدةه في النفس ، كاستكانة لميكل: كلما كانت المداىنة 
أف يداىف قكمو كال أف يجامميـ ، فرفض مشاركتيـ في عيدىـ ، كالمشاركة في العيد دليؿ الرضا عما ىـ فيو مف 

 أف يتصؼ بيذه المنكر ، كىي دليؿ الببلدة كالضعؼ في النفس ، كاالستكانة كالخضكع لؤلىكاء ، كحاشاه 
.  الصفات 

  :الكذب يذـ فاعمو ، كيجكز لمقصد ديني شرعي ، كيستغنى عنو بالتعريض كالتكرية: ثانيا * 

، كىي إحدل مظاىر السمكؾ  مف أكثر االضطرابات السمككية خطكرةن -  مف الناحية التربكية –تعد ظاىرة الكذب 
قد يتكلد مف ىذا السمكؾ العديد مف ك  ،التي تنعكس آثارىا السمبية عمى كؿ مف الفرد كالمجتمعكغير االجتماعي 

 . (6) كمستقبميـتيـالمشكبلت التي ليا عبلقة بمصير األفراد كحيا

 ـــــــــــــــــ
(

1
  ( .دهن ) ، مادة  (4/434 )ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر ( 

 ( .238ص )صفات المحاور، - آدابه- الحاشدي، فن الحوار، أصوله: انظر (2)
كتاب ٌقدم األسالٌب الموثوقة الستخدام قوة المحادثة للسٌطرة على سلوك اآلخرٌن فً مئات من المواقؾ العلمٌة واالجتماعٌة،  (3)

وٌوضح كٌفٌة كسب الدعم واالحترام الكاملٌن من اآلخرٌن، وكٌفٌة إسكات األلسن الناقدة والتؽلب على معارضة اآلخرٌن لؤلفكار، 
وكٌفٌة إلقاء خطبة ناجحة، وكٌفٌة استخدام علم نفس كمحادثة إلقامة صداقات جدٌدة بسرعة مدهشة وبدء محادثة مع الؽرباء، 

:  وتوظٌؾ مهارات المحادثة فً تسرٌع عملٌة التقدم العلمً، انظر
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=19205&PHPSESSID=6...526d8f9dac38ea2492ba1da  

. ( 34ص)مفتاح النجاح مع الناس، - فلٌٌت، قوة المحادثة : انظر (4)
 Fleet , CONVERSATIONAL POWER- The Key to Success With People  

 ( . 238ص )صفات المحاور، - آدابه- الحاشدي، فن الحوار، أصوله (5)
 .م 2006، دار الشروق، عمان، (195ص )الزؼول، عماد عبد الرحٌم، االضطرابات االنفعالٌة والسلوكٌة لدى األطفال، : انظر (6)
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كالكذب عند األطفاؿ دكف سف المدرسة أحيانان يككف لرغبتيـ الشديدة في الحصكؿ عمى شيء ما ، كيمجأ األطفاؿ 
كقد يكذب الطفؿ تحٌديان . (1)األكبر سٌنان إلى الكذب لتجنب العقاب ، أك إلرضاء آبائيـ ، أك لحؿ المشكبلت المختمفة

، ألنو يغار  ، فيك يكذب ىربان مف العقاب أك قد يكذب عدكانان عمى أخيو األصغر مثبلن  لكالديو المذيف يعاقبانو بشدة
 كقد يكذب الطفؿ الذم  ،كقد يكذب مازحان مع أصدقائو بغية الفكاىة ، سبب التفرقة في المعاممة بيف األخكةبمنو 

،  خكؼاؿ عف ناشئان الكذب عند األطفاؿ يككف أف ال يبعيد ك . (2)... يشعر بالنقص لكي يستدر عطؼ المحيطيف بو
.  (3)كالغرض األساسي منو حماية النفس

  :كثيرة ، منيا أسباب بشكؿ عاـ بيمكف أف يرتبط سمكؾ الكذب ك

. الدفاع عف النفس كتجنب العقاب- 1
. اإلنكار كالرفض لمذكريات كالخبرات المؤلمة- 2
 (دعائي االكذبكىك اؿ) .التفاخر كالمباىاة- 3
.  تعكيض مشاعر النقص كالدكنية- 4
. الغيرة كاالنتقاـ كالحقد كالعداء- 5
 (دفاعياؿكذب كىك اؿ).الشعكر بالخكؼ كعدـ األماف- 6
.  النمذجة كالتقميد لآلخريف- 7
. المجاممة كالمسايرة لآلخريف كال سيما الجماعة التي ينتمي ليا- 8
. تحقيؽ أىداؼ كغايات كمكاسب شخصية- 9

  (لتماسياالكذب كىك اؿ).التخيؿ النفسي كعدـ كضكح الكاقع- 10
 .(4)يدفعو إلى الكذب كرد فعؿ معاكس لعدـ الثقة بو، فيذا عدـ الثقة بالطفؿ كتصديقو مف قبؿ الكبار - 11

لدفاع عف النفس كتجنب ؿ-  حقيقة – لعرفنا أنو ما كذب كلك نظرنا في ىذه األسباب ، كتأممنا حاؿ إبراىيـ 
كال  ،تعكيض مشاعر نقص ، كال ؿتفاخر كالمباىاةىا ، كال لؿكرفضة لذكريات كالخبرات المؤلـ اإلنكار ، كال العقاب

 تيـمجامؿ، كال ؿآلخريف اتقميد ال ؿك ، لشعكر بالخكؼ كعدـ األماف ، كال ؿلعداءال ؿك، لحقد ال ؿك، النتقاـ ، كال ؿلغيرة ؿ
فيذه ...  ، كال لعدـ ثقة بو ، ضكح الكاقع ، كال لعدـ كأىداؼ شخصيةتيـ فيما ىـ عميو ، كال لتحقيؽ كلمساير

 لمكذب ىك طمب مصمحة قكمو كمحاكلتو األسباب ال يعرفيا ، كما كانت لتخطر لو عمى باؿ ، كالذم دفع إبراىيـ 
 ـــــــــــــــــ

( 200 - 199  صص)توبٌن، حلول عملٌة لمشكالت اآلباء فً تربٌة األبناء، : انظر (1)
TOBIN, THE PARENT'S PROBLEM SOLVER  

  . (117ص)باشا، كٌؾ تربً أبناءك فً هذا الزمان، : انظر (2)
 (. 339ص)، أسس الصحة النفسٌة، يالقوص: انظر (3)
 صص )، أسس الصحة النفسٌة، يالقوص: انظر، و(197)الزؼول، االضطرابات االنفعالٌة والسلوكٌة لدى األطفال، ص: انظر (4)

341 -350 . )
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إقناعيـ ، فقد كاف حريصان عمى إيصاؿ دعكتو ليـ بشتى الكسائؿ كاألساليب ، فكانت خطتو التي سمكيا لتكسير 
كعمى ىذا ف ف ىذا الكذب مف الكذب غير المذمـك ، بؿ .  إحدل ىذه األساليب-  كما صاحبيا مف كذب –األصناـ 

كعميو فالكبلـ الذم يذكره التربكيكف لعبلج مشكمة . ىك مف الكذب الجائز شرعان ؛ لما تضمنو مف مصمحة شرعية 
براىيـ  ال ينطبؽ عمى حاؿ  إبراىيـ (1)الكذب  كذب   ؛ ف ف العبلج يككف لمف يعاني مف مشكمة الكذب ، كا 

. ثبلث كذبات ، كمع ذلؾ فبل يطمؽ عميو أنو كاف كٌذابان كال أنو يعاني مف مشكمةو سمككيةو 

  :جكاز التحايؿ كاتخاذ األعذار كالذرائع إذا كاف ذلؾ يحقؽ مصمحةن راجحةن : ثالثا * 

، فنحف نكلد كلدينا  حاجة لتعمـ كيفية تقديـ األعذاربلسنا  ، ؼقدرتنا عمى تقديـ األعذار قدرة فطرية طبيعيةإف : يقاؿ 
، كذلؾ جزء مف فطرة الحماية الذاتية في  ، كفكريةو  ، كبارعةو  ، كمناسبةو  المكاد الخاـ البلزمة إلعداد أعذارو تمقائيةو 

، فينا  ف ذا كيضع شخص في مكقؼ قد تككف فيو الحقيقة مؤلمةن ،  كىذا أمر ال عبلقة لو بكجكد أفكارو شريرةو  ،المخ
 .(2)يبدأ التفكير في تقديـ عذر

جؿ أمف ,  ية كالحافمة بالخكاطردليؽكبير مف المعاذير الت  مخزكف كتابا فيو(3)ميرتس-  كريستيانا آيزلرىذا كقد أىٌلفت
كيتجنب أشراؾ التعثر المشاكؿ ،  تكضح كيؼ يتخمص المرء ببراعةو مف كثيرةه  أمثمةه  ، كفيوشد المكاقؼ تعقيدان أ

مف الخير لئلنساف أف يستعمؿ الجكاب المطيؼ الذم ال حرج فيو ، كالذم ىك صحيح عمى : " ، تقكؿ فيو كالزالت
 فبل ؛ إذ ال يجميؿ –أما أف يكذب المرء كذبان مباشران ... . فجكابو المطيؼ يسمى بالعذر كالذريعة... نحكو استثنائيٍّز 

.  (4)"بو ذلؾ ، فحبؿ الكذب قصير ، كمف يكذب مرة ال ييصٌدؽ بعدىا

 ـــــــــــــــــ
: ، وهً   من الكذب الطفلٌذكر علً القائمً عدة نقاط لوقاٌة (1)

ٌَئ للطفل بٌئة ومحٌط-   ٌُه . للكذبأنه ٌحتاج  شعرال يحتى   مناسبان ؛ٌجب أن 
. ٌجب أن ٌتمتع الطفل باالحترام الكافً والقبول فً محٌط العائلة - 
. ال ٌكذب حتى مازحاؾٌجب أن ال ٌنسى األب بؤنه قدوة بالنسبة للطفل، - 
ٌُإاخذ الطفل من أجل الهفوات الصؽٌرة والتوبٌخ والمحاسبة باستمرار -  . ال 
. ٌُطلب من الطفل أن ٌكون شجاعا وجرٌئا بشكل دائم وأن ٌقول الحق بؤي صورة من الصور- 
. إبعاد الطفل عن العوامل المإثرة فً إحساسه بالحقارة والعجز والخوؾ- 
. من خالل المعاملة الحسنة والمحبة، ٌجب أن ٌدرك الطفل أنه بؽٌر الصدق ال ٌمكنه الوصول إلى هدفه- 
. ٌُبعد الطفل عن أجواء التربٌة السٌئة، وباألخص مرافقة أصدقاء السوء فإنه عامل مهم فً فساد الطفل - 

. ( 120ص)األسرة والمشاكل األخالقٌة لؤلطفال، :  انظر
، (1)مكتبة جرٌر، ط (28ص)أعطنً نتائج ال أعذارا، - ، دلٌل الخبراء الرسمً .، وموتشلر، دٌفٌد جً.بلٌتش، جٌمس إم: انظر (2)

.  م2006
Bleech , James M.& Mutchler. David G. Official Know-it-all Guide- Let,s get results Not excuses 

 إعداد النصوص واإلشراؾ علٌها فً كل المإسسات ىوتتول, وهً تعمل مذٌعة , ولدت فً براغ : مٌرتس– نا آٌزلر اكرٌستً (3)
: انظر. وتلقً محاضرات دورات فً إدارة الحوار ولؽة اللفتات واإلٌماءات، وكذلك فً فن تعبٌر الوجه, اإلذاعٌة األلمانٌة الكبرى 

  http://www.obeikanbookshops.com/more.php?product=6001108 
بالتعاقد )محمد جدٌد، مكتبة العبٌكان: ، نقله إلى العربٌة(7 -6صص )،  مٌرتس، كرٌستٌانا، براعة التخلص من كل إحراج- آٌزلر( 4)

 .م 2005، (1)الرٌاض، ط، (ألمانٌا-  فارلػmvgمع 
Eisler-Mertz , Christiane , Perfekte Ausreden fur jede Gelegenheit 
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أف يتخمص المرء مف مسألةو ، أك ذنبو يىٍعمىؽ بو ، أك سمكؾو خاطئو ، كذلؾ في الحقيقة :" كتيعٌرؼ الذريعة بأنيا تعني 
بطريقة ال يتعرض معيا الطبلء المماع الساطع لخدش أك تمكث ، كالذريعة تتضمف أيضا الفف الرفيع ، كتعني فف 

خفاء المكقؼ الخاص .   (1)" الصمت عف الرأم الخاص كا 

 ، كبارعة ، كمناسبة المكاد الخاـ البلزمة إلعداد أعذار تمقائية، كاإلنساف لديو فطرم فاتخاذ األعذار كتقديميا شيء 
خفاؤه فف كما ترل –، كذلؾ كجزء مف فطرة الحماية الذاتية  ، كفكرية  كما قيؿ  ، كالصمت عف الرأم الخاص كا 
 عميو –، بؿ ىك فف ييؤلؼ فيو كييتعمـ ، فبل ييبلـ مف استعمؿ ىذا األسمكب ، كلك كاف الخميؿ إبراىيـ كريستيانا 

أفضؿ صبلة كأتـ تسميـ ، فقد استعمؿ أسمكب التحايؿ عمى قكمو ، كاعتذر عف مشاركتيـ االحتفاؿ في مراسـ العيد 
ف كاف عمى قناعة تامة أنو ال   ِإ ِّن اسَوقِإ يٌن﴾ :بقكلو   ، كلـ يظير ليـ رفضو الكاضح الصريح في المشاركة ، كا 

. يجكز لو المشاركة في مثؿ ىذه األمر 

 :صاحبو الضيؽ يمرض كيسقـ : رابعا * 

يينصح في حالة االختبلؼ مع رأم أك قرار شخص آخر باليدكء ؛ فالشعكر بالضيؽ لف يؤدم سكل إلى تطكر 
.  (2)األمكر إلى األسكأ

صحبو زيادة في نشاط الجياز العصبي م،  خكؼ غير مريحك،  ىك إحساس بترقبك: كقد يصؿ األمر إلى القمؽ 
كحتى الجمد ، ، كالقمب كالمعدة كالقكلكف كالمصراف   مثؿ الدكرة الدمكية كاألكعية :البلإرادم كالمغذم لكؿ الجسـ

القمؽ ظاىرة عامة ال تقتصر عمى المرضى النفسييف يعتبر ك .(3)راض جسديةع، فالقمؽ ىك ترجمة أل كالرئة كالعيكف
نما تمر بكؿ الناس عندما يكاجيكف ظركفان معينةن ، كحدىـ   بمفيكمو العممي كاالجتماعي المباشر صفةه ىكك ، كا 

بما لو مف كظائؼ الكعي كاإلدراؾ   كالعقؿ البشرم ،يةن متطكرةن اف ذلؾ أنيا تتطمب خصائص نفس؛ينفرد بيا البشر
، ييمىكّْف صاحبو مف خمؽ تصكرات كتكقعات ألشياء لـ تحدث بعد  كالتفكير كالتمييز كالتخيؿ كالتذكر كالتعمـ كالتبصر

 ةحيااؿكبقدر ما تككف ىذه التكقعات ذات أىمية في  ، عمى أرض الكاقع استنباطان كاستنتاجان مما سبقيا مف مقدمات
 .(4)ما ازدادت تمؾ االحتماالتؿ كيزداد القمؽ ؾىا ، في انتظار قمؽاؿىتماـ بيا كااليككف 

 ـــــــــــــــــ
.  (46ص)مٌرتس، براعة التخلص من كل إحراج، -  آٌزلر(1)

Eisler-Mertz , Perfekte Ausreden fur jede Gelegenheit 
(.  190ص)بٌرك وهٌرون، تربٌة األطفال بالفطرة السلٌمة، : انظر (2)

BURKE, & HERRON, Common Sense PARENTING                                                                       

م 1996، (1ط)عماناإلسراء، دار ، (3ص)، دع القلق وعش سعٌدا، عكاشة، عبد المنان: انظر( 3)
دار القلم، دمشق، والدار الشامٌة، ، (11ص )القلق وكٌؾ تتخلص منه، ، عبد الرحٌم، شٌخ إدرٌسوالسباعً، زهٌر أحمد، :  انظر(4)

 م1999( 3)بٌروت، ط
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براىيـ - قد تتطكر األمكر حقيقة عندما يفقد المرء ىدكءه فيصؿ الحاؿ بو إلى المرض كالسقـ أك   حتى القمؽ ، كا 
أنو كاف يشعر بالضيؽ مف حالة قكمو كمف كفرىـ، كما ىـ فيو مف الزيغ كالضبلؿ ،  في ىذا المشيد مف القصة يبدك

 .(1) ، كىذا عمى أحد التأكيبلت الكاردة  ِإ ِّن اسَوقِإ يٌن﴾ :فعبر عما شعر بو مف الضيؽ بالسقـ ، فقاؿ 

ذا كاف الذم حدث لو  نما تمر ، ظاىرة عامة ال تقتصر عمى المرضى النفسييف كحدىـ " القمؽ  ىك القمؽ ، ؼكا  كا 
بما لو مف كظائؼ الكعي كاإلدراؾ كالتفكير كالتمييز كالتخيؿ ، كعقمو  "بكؿ الناس عندما يكاجيكف ظركفا معينة

 كخاصة أنو كاف يخطط في ىذه –عف أمكر مستقبمية قد تحدث  خمؽ تكقعات مٌكنو مف،  كالتذكر كالتعمـ كالتبصر
المرحمة لتحطيـ األصناـ ، كىذا األمر مف األىمية بمكاف ، ما يجعؿ عقمو ككؿ جسده مشغكالن بما ستككف عميو 

. النتائج 

 : عمؿ ىادؼ م  أل(2)أىمية التخطيط: خامسا *

كتنتظـ حسب الكقت ، تؤلؼ الخطة مف جممة مف األفعاؿ  ، كىدؼاؿلكصكؿ إلى في اتساعد الخطة بشكؿ جاـز 
الخطة ال تككف ليا أىميةه إال إذا جاءت نتيجةن لعمميةو مصممةو  ، ك(3)كحسب األىمية كفقا لتسمسؿ معيف كضركرم

 كفيما يتعمؽ بالنتائج ف ف التنفيذ الجيد الدقيؽ لخطة غير مفيكمة بشكؿ جيد يبدك تماما مثؿ التنفيذ السيئ  ،بعنايةو 
ألف ىذا كحده ىك ما يزيد مف ؛  معدة بشكؿ سميـ ةخطاؿتأكد أف اؿ لذلؾ ف ف مف الميـ  ؛لخطة مفيكمة فيمان جيدان 

.  (4)احتماالت تنفيذىا بشكؿ سميـ أيضا

: كيمكف تمخيص أىـ األمكر الكاردة في النقاط اآلتية 

  . ىدؼلؿلكصكؿ الخطة تساعد عمى ا .1

  . نتيجة لعممية مصممة بعنايةالخطة تأتي .2

  .مف جممة مف األفعاؿالخطة تؤلؼ  .3

 . في تنفيذىا لتسمسؿ ضركرما .4

 .الجيدة بالنتائج يأتي لخطة ؿالتنفيذ الجيد الدقيؽ  .5

 ـــــــــــــــــ
  (. 139ص )راجع كالم سٌد قطب الوارد فً هذا المبحث( 1)
(

2
: انظر . نسانً منظم ، شامل ومستمر لتحقٌق األهداؾ المحددة فً إطار اإلمكانات المادٌة والبشرٌةإ نشاط :التخطٌط   (

 http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/reading/ep.doc 

سامر : ، تعرٌب(77ص)طرٌقك للوصول إلى أهدافك الشخصٌة والمهنٌة، - راٌبورتس، هاٌنز، التدرٌب نحو النجاح : انظر (3)
 م 2004، (1)نصري، مكتبة العبٌكان، ط

               Training Zum Erfolg   
.  (111ص)أعطنً نتائج ال أعذارا، - بلٌتش، وموتشلر، دلٌل الخبراء الرسمً  (4)
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حاجة المعمـ لمخطة كحاجة المحامي إلى تخطيط  ف ف – كىك مجاؿ تربية كتعميـ –مثبلن - كفي مجاؿ التدريس
عداد مرافعتو أماـ القضاء  كيعد التخطيط نقطة البدء المنطقية .  كحاجة الميندس إلى تخطيط مشركعاتو، كا 

:  تية كيمكف إبراز أىمية تخطيط التدريس في األمكر اآل، عني إجادتو الكثير مف الميارات لمتدريس ، كت

. كتمكنو مف تنظيـ عناصر المكقؼ التعميمي كتنظيـ تعمـ الطمبة، يجنب المعمـ اإلرباؾ . 1
. كتجنبو الكقكع بمشاكؿ محرجة، يساعد المعمـ عمى مكاجية المكاقؼ التعميمية المحرجة بثقة عالية كركح معنكية . 2

.  مف تحديد األكلكيات في العمؿـيمكف المعؿ. 3
عطاء الطمبة فرصة لمكصكؿ إلييا. 4 . يمكف المعمـ مف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كا 
. (2)المخطط ليا(1)يكجو جميع العناصر المؤثرة في المكاقؼ التعميمية نحك األىداؼ. 5

 بالتخطيط لكسر األصناـ فأعد خطة ، كصمميا بعناية ؛ لتساعده عمى الكصكؿ إلى أىدافو ، كقد قاـ إبراىيـ 
التفكير في األمر ، العزيمة عميو ، رفض : كلتحقؽ لو أفضؿ النتائج ، ككانت خطتو مؤلفة مف عدة أفعاؿ متسمسمة 

المشاركة في مراسـ العيد ، تكسير األصناـ إال الكبير منيا ، محاجة قكمو في بطبلف ما ىـ عميو ، ثـ لما قاـ 
بالتنفيذ الجيد كانت النتائج عمى نحك ما أراد ، فأقاـ الحجة عمييـ حتى إنيـ نكسكا رؤكسيـ ، كاعترفكا بجيميـ ، 

 .كلكف المكابرة حالت بينيـ كبيف اإليماف ،  فقرركا إحراقو بالنيراف 

  الرابعُ المبحثُ 

 قوِمو    البراءَة منْ  إبراىيَم إعبلُن 

ىـ ، كقد ذكر اهلل تعالى ذلؾ في مكاضع ، مف تكذيبيـ لو تبرأ و إعراض قكمو عف منيج اهلل لما رأل إبراىيـ 

ا  َّت ِإيا َو َو َو ِإ ا َقَو ِإ َّتيُماا إ﴾26 ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإا ِإ َّت ِإ ا َو َو ءٌنااِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوا : منيا قكلو جؿ شأنو  َلَّت  ِإ

﴾ ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴿َو  َّت ِإينَوااَوعَويُما ِإ ْذا َقَو  ُم  ا ِإقَو ْذاِإ ِإيْذاا :، كقكلو  [27-26: الزخرؼ ] سَو َو ْذدِإينِإ   َودْذاكَو  َو ْذ
ا  لَّتيِإاكَوفَو ْذ َقَو ا ِإيُميْذا﴿َو َودَو ا َو ْذ َو َقَو ا﴿َو َو ْذ َويُميُما  ْذعَودَو ﴿َوةُما﴿َو  ْذبَو ْذ َو ءُما َو َودًم احَو َّتىا ُمؤْذاِإ ُم  ا ِإ  لَّتيِإاا اوُم﴿ ِإ  ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

[ . 4: الممتحنة ] ﴾...﴿َوحْذدَوهُماا

 قكمو كاإلشارات التربكية المستفادة منيا مف براءة إبراىيـ : ىذا كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، األكؿ 
.  آراء التربكييف فيما استنبطو المفسركف : مف كبلـ المفسريف ، كالثاني 

 ـــــــــــــــــ
(

1
،  (11ص )أبا حوٌج ، مروان ، المناهج التربوٌة المعاصرة ، : انظر . بؤنه النتٌجة النهائٌة لتعلٌم ناجح : الهدؾ التربوي   ٌُؼّشف (

   . م 2006،  (1 )دار الثقافة ، عمان ، ط

 .  م2003، (1)، دار الشروق، األردن، ط(192)الفتالوي، سهٌلة محسن كاظم، المدخل إلى التدرٌس، ص( 2)
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:   قومو واإلشارات التربوية المنتفادة منيا من كبلم المفنرين من براءة إبراىيم : المطمب األول 

 ذكر كجو  اآليةالمقصكد مفأف الرازم ما ذكره : استنبط المفسركف عدة أمكر تربكية مف آيات سكرة الزخرؼ منيا 
تبرأ عف ديف آبائو  ف إبراىيـ  بيف أ تعالى اهللأف:  األكؿ ،كتقريره مف كجييف ، آخر يدؿ عمى فساد القكؿ بالتقميد 

 إبراىيـ ؼالديف ، كفي بياف أف ترؾ التقميد كالرجكع إلى متابعة الدليؿ أكلى في الدنيا : الثاني ك. بناءن عمى الدليؿ 
ق باقيان في عقبو إلى يـك القيامة ، كأما أدياف بلما عدؿ عف طريقة أبيو إلى متابعة الدليؿ ال جـر جعؿ اهلل دينو كمذه

 . (1)آبائو فقد اندرست كبطمت

 كخيصَّ أبك إبراىيـ : "، ثـ قاؿ تبٌرؤ مف عبادة األصناـ  قاؿ قكالن صريحان في اؿابف عاشكر أف إبراىيـ كبٌيف 
ألف براءة إبراىيـ مما يىعبيد أبيكه أدىؿُّ عمى تجنب عبادة ؛ بالذكر قبؿى ذكر قكمو كما ىك إال كاحد منيـ اىتمامان بذكره 

.  (2)"األصناـ بحيث ال ييتسامح فييا كلك كاف الذم يعبدىا أقربى الٌناس إلى مكٌحد اهلل بالعبادة مثؿ األب

   :ويمكن انتخبلص اإلشارات التربوية اآلتية من اآليات كما يراىا المفنرون 

  .ألفضؿ األعمـجاز لكاف ؿلك  ، كالديفالدنيا ك ترؾ التقميد كالرجكع إلى متابعة الدليؿ أكلى في ، كأففساد القكؿ بالتقميد * 
ًبي  كلك قال ييتسامح فيك الفعؿ السيئ المنكر ، مف جكاز التصريح بالبراءة * .  كاف صاحبو أقرب الناس إلى الميرى

ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴿َو  َّت ِإينَوااَوعَويُما ِإ ْذا َقَو  ُم  ا ِإقَو ْذاِإ ِإيْذا ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت اا :أما قكؿ اهلل تعالى    َودْذاكَو  َو ْذ
ا  لَّتيِإاكَوفَو ْذ َقَو ا ِإيُميْذا﴿َو َودَو ا َو ْذ َو َقَو ا﴿َو َو ْذ َويُميُما  ْذعَودَو ﴿َوةُما﴿َو  ْذبَو ْذ َو ءُما َو َودًم احَو َّتىا ُمؤْذاِإ ُم  ا ِإ  لَّتيِإا﴿َوحْذدَوهُماا اوُم﴿ ِإ  ﴾... َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

:  ، فقد استنبط منيا المفسركف عدة أمكر تربكية  أخرل ، منيا  [4: الممتحنة ]

؛ كمف معو  تأكيد أمر اإلنكار كالتخطئة في مكاالة الكفار بقصة إبراىيـ ما ذكره اآللكسي مف أف اآلية جاءت ؿ
األسكة أف فبل ينبغي أف يغفؿ عنيما ، ك،  اإليماف للييعمـ أف الحب في اهلل تعالى كالبغض فيو سبحانو مف أكثؽ عير

 : أمريف تطمؽ عمى 

. الخصمة التي مف حقيا أف يؤتسى كيقتدل بيا - 1
.  (3)عمى نفس الشخص المؤتسى بو- 2

 ـــــــــــــــــ
  (. 6/21)نظم الدرر، والبقاعً، (. 27/208)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
(.   25/192)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، :  انظر(2)
( .  69/ 28)اآللوسً، روح المعانً، :  انظر(3)
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فالمؤتىسىى : "ككضح ابف عاشكر الفعؿ المقتدل بو ، ثـ ذكر ما قامكا بو مف ترؾ المصانعة مف أجؿ المكدة ، فقاؿ 
كا عف كفرىـ ، بو أنيـ كاشفكا قكميـ بالمنافرة ، كصرحكا ليـ بالبغضاء ألجؿ كفرىـ باهلل  كلـ يصانعكىـ كيغضُّ

بَّخ بيذه اآلية  .(1)"الكتساب مكدتيـ كما فعؿ الميكى

:  ويمكن أن ُينتخمص من كبلم المفنرين إشارات تربوية كثيرة ، منيا 

 .أىمية القدكة كأنيا تككف في األشخاص كاألفعاؿ * 
.   مف الناحية التربكية  في اهلل تعالى كالبغض فيو سبحانوةحبـاؿأىمية * 
. ترؾ المداىنة الكتساب المكدة * 

آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين من آيات البراءة في نورتي الزخرف والممتحنة : المطمب الثاني 
   :

جاز التقميد لك  ، كالديفك ترؾ التقميد كالرجكع إلى متابعة الدليؿ أكلى في الدنيا ، كأف (2)فساد القكؿ بالتقميد:  أكال * 
. األعمـ كألفضؿ لكاف ؿ

إف المنيج التربكم اإلسبلمي يدعك العقؿ إلى االستقبللية كترؾ التقميد ، بؿ : مر الكبلـ عف التقميد ، كيمكف القكؿ 
كينعى عمى المقمديف تقميدىـ حتى لك كاف ىذا التقميد لآلباء كاألجداد ، ف ف التقميد غير الئؽ باإلنساف الذم كرمو 

 .(3)اهلل تعالى بالعقؿ

إذف فغير الئؽ باإلنساف الذم كرمو اهلل تعالى بالعقؿ أف يقمد غيره ، فيذا يدؿ عمى أف ترؾ التقميد أكلى في الدنيا، 
نما يككف لؤلعمـ كاألفضؿ ، بغض النظر عف المسميات - إف جاز - كالتقميد  براىيـ كا  . ال يككف لآلباء كاألجداد كا 

  نما سار مع  ديف آبائو مفتبرأ ، فبل ىك قٌمدىـ  كسار عمى نيجيـ ، كال ىك ترؾ طريقيـ إلى طريؽ غيرىـ ، كا 
 كترؾ ديف آبائو كأجداده ، كمف ىنا ف ف متابعة الدليؿ ىي األساس ، كىذا يدؿ عمى أف ترؾ الدليؿ ، فعىبىد اهلل 

ما براىيـ  كىك إ–التقميد أكلى في الديف ، ثـ إنو لك جاز التقميد لكاف لؤلعمـ كاألفضؿ   ، ف ما أف ييٌتبع الدليؿ ، كا 
.   أف ييسار عمى نيج الخميؿ 

كاف صاحبو أقرب الناس إلى  كلك قال ييتسامح فيك الفعؿ السيئ المنكر ، مف جكاز التصريح بالبراءة: ثانيان * 
 . المربي 

 ـــــــــــــــــ
( .  28/144)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (1)
.   (123 و 74  صص: )انظر (2)
   .(139ص)التربٌة الخلقٌة، - محمود، سلسلة مفردات التربٌة اإلسالمٌة: انظر (3)
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-  أعمف البراءة مف أبيو كقكمو ، كىنا ال بدَّ مف اإلشارة إلى أف إبراىيـ (1)مر الكبلـ عف البراءة في مبحث سابؽ
كىـ األىؿ كالعشيرة ، بؿ ىـ أقرب الناس ؛ كذلؾ لفعميـ السيئ الذم أصركا عميو كرفضكا تعديمو ، كىك الشرؾ باهلل 

   .  

  :أىمية القدكة ، كأنيا تككف في األشخاص كاألفعاؿ : ثالثا          * 

تعتبر القدكة مف الناحية التربكية خير معمـ لمنشء الذم يككف في مستيؿ مرحمة نضجو النفساني كالعقبلني ، فيك 
كقد مر سابقا الكبلـ عف القدكة ، كأف التربكييف أطمقكا عمى التعميـ بالقدكة عدة . (2)قابؿ لمتأثر بالقدكة ، لدرجة كبيرة

 كما مر ، كيمكف اإلضافة ىنا بأنيـ صنفكا النمذجة إلى عدة أشكاؿ – (modeling) التعمـ بالنمذجةأسماء ، منيا 
 :  ، ىي 

 . كيقصد بيا تقميد سمكؾ أنمكذج كاقعي يحدث أماـ المتعمـ : (live modeling) النمذجة الحية- 
مثؿ النماذج ، كيقصد بيا تقميد لسمكؾ أنمكذج مصكر  : (filmed modeling)النمذجة المصكرة  - 

. المصكرة في األفبلـ كبرامج التمفزيكف أك برامج الكرتكف
أك المشاركة مع اآلخريف في القياـ بأعماؿ أك ، ، كيقصد بيا تقميد سمكؾ اآلخريف  النمذجة غير المقصكدة- 

. نشاطات قد ال يقتنع الفرد بالقياـ بيا
كذلؾ بيدؼ اكتساب أنكاع ؛  ةغبة مسبؽعف ر، كيقصد بيا تقميد سمكؾ األنمكذج  النمذجة المقصكدة- 

.  جديدة مف السمكؾ
 سمكؾ األنمكذج الفردم حيث تقـك العبلقة ىنا بيف المقمّْد كالمقمَّدتقميد ، كيقصد بيا  النمذجة الفردية- 
. عمى أسس فردية (النمكذج)

.  (3)كيقصد بيا تقميد سمكؾ األنمكذج مف قبؿ مجمكعة كبيرة مف الناس:  النمذجة الجماعية- 

كالقدكة كما تككف في األشخاص ، تككف في أفعاليـ ، بؿ إف أفعاؿ النمكذج القدكة ىي خير لممقمّْد مف أقكالو ؛ 
المقمّْد ف نيا تفقد أثرىا في  ، ف ذا خالفت األقكاؿ األفعاؿ ينبغي أف يبدأ بتيذيب أخبلقو ليككف أىبل لتيذيب اآلخريفؼ

فيككف مثمو كمثؿ الطبيب الذم يتناكؿ   ،نمكذجيككف ليا عكس التأثير الذم تكخاه اؿ، كقد يصؿ الحاؿ إلى أف 
 يسخر منو الناس ،، ؼبحجة أف فيو سيٌمان ناقعان  كفي الكقت نفسو يزجر الناس عف تناكؿ ىذا الطعاـ  طعاما ،

 ـــــــــــــــــ
( . 77ص: )انظر (1)
  ( .201ص )محفوظ، التربٌة اإلسالمٌة للطفل والمراهق، : انظر (2)
  .م2000، (1)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، عمان، ط(135- 134ص ص )الروسان، فاروق، تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً، : انظر( 3)
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نو مف أطيب األطعمة كأشياىا ألكال  :كيقكلكف في أنفسيـ  كيزدادكف حرصان عمى ما نيييكا عنو ، كيتيمكنو في قكلو ،
 .(1)فينقمب النيي إغراءن كتحريضان  نفعيا لما استأثر بو دكف غيره ،أك

 قدكة ، فأمر المؤمنيف باالقتداء بو كبأفعالو ، ككجكد أشخاص في عالـ البشر ك براىيـ كاهلل تعالى قد جعؿ إبراىيـ 
خير معمـ ليـ ، كفيو أكبر العكف عمى أف يسمككا طريقو ، فمقد كاف مف صنؼ النمذجة الحية لمف معو كآمف بو ، 

 ، فيأخذ حكـ النمذجة  كذلؾ بيدؼ اكتساب أنكاع جديدة مف السمكؾة عف رغبة مسبؽقييقصد تقميد سمكؾكقد 
 ، كلقد كاف النمذجة الجماعية، فيصنؼ ضمف  مجمكعة كبيرة مف الناس ق بتقميد سمكؾقد يقـك كالمقصكدة ، 

 ، فما راعو أف يجير بكممة الحؽ ، كال بالبراءة مف قكمو لما أعرضكا عف منيج اهلل كاضحان في تطبيقو منيجى اهلل 
اا: قاليا كممةن صريحةن قكيةن مدكيةن -   كاقتدل بو مف آمف معو –سبحانو ، فقاليا    ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

ا  لَّتيِإاكَوفَو ْذ َقَو ا ِإيُميْذا﴿َو َودَو ا َو ْذ َو َقَو ا﴿َو َو ْذ َويُميُما  ْذعَودَو ﴿َوةُما﴿َو  ْذبَو ْذ َو ءُما َو َودًم احَو َّتىا ُمؤْذاِإ ُم  ا ِإ  لَّتيِإا﴿َوحْذدَوهُماا ، فصارت [4: الممتحنة ] ﴾...وُم﴿ ِإ
 .   ىذه الكممة منياجان ينبغي أف ييٌتبع كييقتدل بو كبصاحبو في الحاالت المشابية 

 : مف الناحية التربكية  في اهلل تعالى كالبغض فيو سبحانوةحبـاؿأىمية : رابعا      * 

، فحث اإلسبلـ اآلباء عمى  حرصت التربية اإلسبلمية عمى تثبيت العقيدة في نفكس األطفاؿ منذ نعكمة أظافرىـ
، كدعا المربكف المسممكف إلى  ، كمعرفة النعـ التي أنعميا اهلل عمى اإلنساف تعميـ أطفاليـ حب اهلل سبحانو كتعالى

 . (2)تذكؽ حبلكة اإليماف كتعميقو في النفكس

،   مف ينابيع العاطفة الصادقة ،ال ينضب ينبكع ثرم، كىك  التربية اإلسبلمية إلى محبة األبكيف قأضافتكىذا الحب 
كعمى  ، يكشؼ السكء عندما نمجأ إليو كندعكه في المحف، ك يرحمنا في الشدائد ىك الذم، ك نعـ عميناأ الذم فيك

، كاالعتزاز  كاالنقياد لشريعتو، كمحبة اهلل كطاعتو ،  الكالء هلل  :أساس محبة اهلل يحب المؤمف كؿ مف يشاركو في
كعمى النقيض . (3)يةاف، كلو في النفس أثر عظيـ كسعادة نفس (الحب في اهلل)، كىذا ما يسمى  بالسير تحت لكائو

 يحب المؤمف كؿ مف يشاركو في الكالء هلل مف ذلؾ يككف الكبلـ عف البغض فيو سبحانو ، فعمى أساس محبة اهلل 
. كيبغض مف ال يشاركو في الكالء كالطاعة 

 مف أكثؽ العيرل ؛ فبو يثبت اإلنساف عمى الديف ، فبل  مف قكمو نتعمـ كيؼ يككف الحب هلل كمف براءة إبراىيـ 
ما  أنساب تجمع ، كال مشاعر تتدفؽ إف لـ تكف العبلقة قائمة عمى المبدأ ، ف ما عبلقة تربط مف جميع الجيات ، كا 

 ـــــــــــــــــ
. ( 196- 194ص  ص)، الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة، ٌهشهال، وزمٌل: انظر (1)
. ( 60ص )الخطٌب ، وعٌد، تربٌة الطفل فً اإلسالم، : انظر (2)
. ( 182ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع، ( 3)
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 سبحانو ، فأم إنساف خالفؾ في مبادئؾ –كالبراءة تككف نتيجة طبيعية لمبغض في اهلل . براءة تقطع كؿ الصبلت 
.  كشاقَّؾى عمييا ف نو يستحؽ العدكاة كالبغضاء 

:  ترؾ المداىنة الكتساب المكدة : خامسان * 

 لـ  أف إبراىيـ – كحسب السياؽ في القصة –، كلكف يمكف اإلضافة ىنا (1)مر الكبلـ عمى مثؿ ىذه اإلشارة
 مداىنة القـك كالثناء عمييـ بما ليس فييـ كما ال يستحقكنو ، فترؾ ىذا كمو –عمى الرغـ مف حممو كرقتو - يستطع 

، كأعمف عف براءتو منيـ ، كأكد أف ىذه البراءة ستككف أبدية ما دامكا عمى كفرىـ ، فمف يتنازؿ حتى كلك كانت 
النتيجة خسراف المكدة بينو كبينيـ ، كاف صادقا صريحا بعيدا عف الخداع ، لـ ينظر لقكمو عمى أنيـ األىؿ 

نما نظر إلى أعماليـ  نما نظر إلى كفرىـ كتكذيبيـ ، لـ ينظر إلى أشخاصيـ ، كا  . كالعشيرة ، كا 

 ـــــــــــــــــ
  (. 141ص ): انظر( 1)



 150 

 الفصُل الثالثُ 

 الممَك الظالمَ   إبراىيمَ دعوُة 

:  وفيو مبحثان 

أنموب المناظرة  :  األولالمبحث

  نتائج المناظرة :  الثانيالمبحث
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 الفصُل الثالثُ 

 الممَك الظالمَ   إبراىيمَ دعوُة 

أباه كقكمو إلى اإلسبلـ ، كعمى الرغـ مف إعراضيـ عما دعاىـ إليو إال أنو لـ ييأس ، فحاكؿ تكسيع  دعا إبراىيـ 
كادعى ، ، كتجبر في األرض  أكؿ مف كضع التاج عمى رأسو- كما يقاؿ -  كىك(1)نمركددعكتو لتشمؿ الممؾ 

. (3)أنت: فيقكلكف ؟ ربكـ مف:  قاؿ ، عميو دخمكا ف ذا ، يأتكنو كالناس بالمكصؿ كاف ،(2)الربكبية

  َو َويْذا َو َوا ِإ َوىا  َّت ِإياحَو  َّتاا:  في قكلو  كذكرىا اهلل   إبراىيـ كقد قيؿ في سبب المناظرة التي جرت بينو كبيف
ا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما َقَو ِإ َّتاا ا َقَو اَوا َو َقَو ا ُمحْذ ِإ ا﴿َو ُماِإ  ُم ا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما َو ِّن َوا  َّت ِإيايُمحْذ ِإ ا﴿َويُممِإ  ُم ا َو َقَو هُما  لَّتيُما  ْذمُملْذ َو  ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ا َو ِّنيِإا َو ْذ

ايَو ْذدِإيا  ْذقَو ْذمَوا  ظَّت  ِإمِإ نَو﴾ ا  َّت ِإياكَوفَو َوا﴿َو  لَّتيُماَلَو ا َوبُم ِإ َو ا ِإ َو ااِإنَوا  ْذمَو ْذ ِإبِإ ا َقَوأْذتِإ : البقرة ]   لَّتيَوايَقَوأْذ ِإ ا ِإ  شَّتمْذ ِإااِإنَوا  ْذمَوشْذ ِإقِإ
،  كما حممو عمى ىذا الطغياف كالكفر الغميظ كالمعاندة الشديدة إال تجبره، أنو أنكر أف يككف ثىـٌ إلوه غيره ،  [258

 .(4)دليبلن عمى كجكد الرب الذم يدعك إليو طمب مف إبراىيـ  ، ؼكطكؿ مدتو في الممؾ

األصناـ قبؿ اإللقاء في النار ، كقيؿ  إنو عند كسر: قيؿ ، ؼاختمفكا في كقت ىذه المحاجة كذكر الرازم أف العمماء 
. (5)بعد إلقائو في النار: 

: ىذا كقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف 

  أسمكب المناظرة :  األكؿالمبحث
  نتائج المناظرة :  الثانيالمبحث

 ـــــــــــــــــ
(.  283 /3)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر. نمروذ بضم النون وبالذال المعجمة: وٌقال (1)

نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وكان أحد : لي واسمه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وق
(.  172/ 1)ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، : انظر. ملوك الدنٌا

  . (1/226)البؽوي، معالم التنزٌل،  (2)
(.   3/27)الطبري، جامع البٌان،  (3)
. ( 1/313)ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، : انظر (4)
(.   7/24)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (5)
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  األولُ المبحثُ 

 أنموُب المناظرةِ 

 ؛ عمو يجد عنده قىبكال ، فضرب لو مثبل محسكسا يدركو كؿ إنساف  بيف يدم الممؾ يدعكه إلى اهلل إبراىيـ كقؼ 
﴾ :محاكال فيو إقناعو ، فقاؿ -  كاؼ لكؿ ذم عقؿ -  عمى بساطتو – ، كىذا الدليؿ   َو ِّن َوا  َّت ِإيايُمحْذ ِإ ا﴿َويُممِإ  ُم

 ككحدانيتو ، فالذم يممؾ أركاح البشر كيحكميا كيتصرؼ فييا بالحياة كالمكت يستحؽ أف إلثبات كجكد الخالؽ 
إال ما كاف مف نمركد ، حيث زاغ عف اليداية ، كحاد عف الجاٌدة - ييعبد ، كىذا أمر ما ادعاه أحد مف الخمؽ لنفسو 

 منو ذلؾ ضرب لو مثبل آخر قصـ فيو  بأنو ىك أيضا يحيي كيميت ، فمما رأل إبراىيـ ، كرٌد عمى كبلـ إبراىيـ 
.  ظيره ، فما حار جكابا 

استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية في : كسيككف الكبلـ عف أسمكب المناظرة عبر ىذيف المطمبيف ، األكؿ 
.  في ىذا المجاؿ آراء التربكييف فيما استخمصو المفسركف: أسمكب المناظرة ، كالمطمب الثاني 

: انتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية من أنموب المناظرة : المطمب األول 

قامة الحجةما مىذه اآلية ذكر القرطبي أف في   ؛ ألنو ال يظير الفرؽ بيف الحؽ دؿ عمى إثبات المناظرة كالمجادلة كا 
  .(1)كالباطؿ إال بظيكر حجة الحؽ كدحض حجة الباطؿ

 –  في المناظرة ، فذكر أف نمركد لما رٌد عمى الحجة األكلى إلبراىيـ كبٌيف الشككاني كيؼ كاف أسمكب إبراىيـ 
ال مجاؿ -  طمكع الشمس مف المشرؽ –ردان فيو حماقة كمغالطة ، كانت الحجة الثانية - كىي اإلحياء كاإلماتة 

، فيؿ  ربو الذم يخمؽ الحياة كالمكت في األجساد :  أم إبراىيـ – فمك قاؿ لو: "فقاؿ  مطمقا ، - لممكابرة فييا 
كفي أٌكؿ كىمة ، كلكنو انتقؿ معو إلى حجة أخرل تنفيسان لخناقو ،  ء بدءل؟ لبيت الذم كفر باد تقدر عمى ذلؾ

رساالن لعناف المناظرة  اا: فقاؿ ، كا  لككف ىذه الحجة ال تجرم فييا المغالطة ، كال ؛  ﴾...  َقَو ِإ َّتا  لَّتيَوايَقَوأْذ ِإ ا ِإ  شَّتمْذ ِإ
 .(2)"يتيسر لمكافر أف يخرج عنيا بمخرج مكابرة كمشاغبة

 إقامة الحجةكالحكار الجدلي بيدؼ المناظرة إف في اآلية ما يدؿ عمى جكاز : كيمكف تمخيص كبلـ المفسريف بالقكؿ 
. كاإلقناع 

 ـــــــــــــــــ
(.   3/286)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر (1)
(.  277/ 1)الشوكانً، فتح القدٌر،  (2)
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:  آراء التربويين في ممخص كبلم المفنرين : المطمب الثاني 

:   كاإلقناع إقامة الحجةكالحكار الجدلي بيدؼ المناظرة جكاز * 

، أما الكبلـ عف اإلقناع فيأتي في المبحث البلحؽ ، كمف (1) كالحكار في مبحث سابؽالمناظرةمر الكبلـ عف 
الممكف ىنا اإلضافة عمى ما ذيكر في المكضكع بأف ىذا الحكار الكارد في آية ىذا المبحث ىك مف الحكار الجدلي ، 

أنو يربي العقؿ عمى التفكير : كأىـ مزاياه . (2)...كييعٌرؼ بأنو حكار يجرم فيو نقاش أك جداؿ غايتو إثبات الحجة
. (3)المكضكعي الكاقعي ، كاالرتقاء بالحجج مف المشيكد المحسكس إلى المطمكب المغيب

براىيـ  في مناظرتو خصمىو ظيرت لديو طبلقة في التعبير ، كتمىيَّز بالجرأة في المكاجية ، مع أدب جـٌ اتصؼ  كا 
حقاؽ الحؽ ، فكاف يرتقي  بو ،  فما كاف يسعى لشيرةو ، كال ليكلن ، كال النتصارو ، إنما كاف يرجك إقناع الخصـ ، كا 

. بالحجة مف المحسكس إلى المغيب ببراعة فائقة ، استطاع بعدىا أف يقطع حجة خصمو 

 ـــــــــــــــــ
  . وما بعدها (99ص )راجع( 1)
(.  224ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها، : انظر (2)
( . 227ص )، نفسه( 3)
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  الثانيالمبحثُ 

 نتائُج المناظرِة ِ 

أف الممؾ الظالـ  -  جؿ في عبله-  كبيف ممؾ زمانو ما ذكره اهلل كاف مف نتائج المناظرة التي جرت بيف الخميؿ 
 كؿ ذلؾ بفضؿ اهلل – بيذه المناظرة عمى الخاصة مف قكمو بييت كتحٌير كما كجد جكابان ، كبذلؾ انتصر إبراىيـ 

. كتكفيقو 

استنباطات المفسريف لؤلمكر التربكية مف النتيجة النيائية لممناظرة  ، : كقد قيٌسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، األكؿ 
. فيما ذكره التربكيكف حكؿ ىذا المكضكع : كالثاني 

: انتنباطات المفنرين لؤلمور التربوية من النتيجة النيائية لممناظرة  : المطمب األول 

أف يسترسؿ في جدؿ حكؿ معنى اإلحياء كاإلماتة مع رجؿو يمارم في تمؾ  لـ ييًرد إبراىيـ في نياية المناظرة 
كعدؿ عف طريقة  ،  عندئذو عدؿ عف ىذه السنة الككنية الخفية ، إلى سنةو أخرل ظاىرةو مرئيةو ،الحقيقة اليائمة 

﴾: العرض المجرد لمسنة الككنية كالصفة اإلليية في قكلو  إلى طريقة التحدم ، كطمب    َو ِّن َوا  َّت ِإيايُمحْذ ِإ ا﴿َويُممِإ  ُم
؛ ليريو أف الرب ليس حاكـ قـك في ركف مف األرض ، إنما ىك   تغيير سنة اهلل لمف يينكر كيتعنت كيجادؿ في اهلل

كاف التسميـ أكلى كاإليماف ، كالًمراء ال  الجداؿ ككال، فيو ال سبيؿ إلى سكء الفيـ كىذا  ،ميصٌرؼ ىذا الككف كمو 
. (1)أجدر

:  ويمكن انتخبلص اإلشارات التربوية اآلتية 

. ضركرة فيـ الطرؼ اآلخر في المناظرة * 
.  اإلقناع فف ينجح فيو مف يتحمى بآدابو * 

:  آراء التربويين في اإلشارات التربوية المنتخمصة : المطمب الثاني 

: ضركرة فيـ الطرؼ اآلخر في المناظرة :  أكال * 

ؿ التكصؿ إلى إقناعومي فيـ الطرؼ اآلخر الذم - في أم حكارو - مف المفيد جدان  ، كتتـ ىذه المعرفة إما بشكؿ  حاكى
عطا، مسبؽ  عممية الفيـ لمطرؼ اآلخر تحمؿ  ، ؼ الفرصة لمكبلـئوأك عف طريؽ استنتاج ذلؾ مف تبادؿ الحديث كا 

 ـــــــــــــــــ
(.  1/436)قطب، فً ظالل القرآن، : انظر (1)
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في طياتيا الحصكؿ عمى نقاط القكة كالضعؼ المكجكدة في الطرؼ اآلخر كالتي تخدـ عممية اإلقناع كتعمؿ عمى 
، ككذلؾ األمكر التي ال يرغب  ، كيدخؿ في ذلؾ األمكر التي تتعمؽ بالجكانب التي يرغب في الحديث عنيا سرعتو

 الكصكؿ  المناظرعاككمما استط .  كغير ذلؾاإلنجازباإلضافة إلى سرعة ، ، كأيضا االختصار  في االستطراد فييا
 . (1)قأدل ذلؾ إلى عرقمة ميمت  فيميااء، ككمما أس سيـ في نجاحياأ كق، سىٌيؿ ذلؾ ميمت إلى مفاتيح الطرؼ األخر

 مف تجاذب أطراؼ الحديث بينو كبيف الممؾ مفتاح شخصية الممؾ ، فقد فيـ نقاط القكة كالضعؼ استنتج إبراىيـ 
 ، ما سىٌيؿ عميو  االستطراد فييا ينبغياألمكر التي الك،   الحديث عنياينبغيالجكانب التي عنده ، كما كأدرؾ 

. النجاح في الميمة في أسرع كقت ، ككانت الدىشة كالتحير ىي مصير الممؾ الذم تجبر كتكبر كادعى الربكبية 

:  اإلقناع فف ينجح فيو مف يتحمى بآدابو  : ثانيا * 

 الطبيعي أف ننظر إلى مف يعارض أفكارنا عمى أنو ذلؾ المعارض الذم عمينا أف نتغمب عميو بطريقة إنو مف: يقاؿ 
  .(2)إلى ىزيمتو كتحطيمو، ال  أف ما نريده في األصؿ ىك إقناعو كدفعو إلى إف يغير رأيو كالصحيح،  أك أخرل

،  ىك يرتكز عمى افتراض كجكد رغبة حقيقية لدل أطرافو في الكصكؿ إلى اتفاؽؼ: فف لو أصكؿه كآدابه اإلقناع ك
كيعد مف األمكر  . كاألمانة في التفاكض، كالصدؽ ، حسف النية : كعمى الثقة المتبادلة بينيـ كالتي مف متطمباتيا 

ـي أمٍّز مف المتفاكضيف بالكذب عمى الطرؼ اآلخرلناؼتالتي ت أك ، خطئو  ، أك استغبلؿ ىفكتو أك  كحسف النية قيا
 أك حمؿ أم نزاعو محمبلن  ،، كما يقكض الثقة تصديو لو باليجـك دكف استفزاز مف جانبو سكء فيمو لمكضكع ما

كَّ المفاكضات ركحي التعاكًف كالتفيـي الكامؿي لمكقؼ كؿّْ طرؼأيضان كمف المفترض  .شخصيان  ، كالتسميـ  أف تسكد جى
كدحض الحجة ، منطؽ كاإلقناعإلى اؿكأف تحتكـ األطراؼ المتفاكضة ، بشرعية أف يرعى كؿ طرؼ مصالحو 

 .(3)بالحجة

 ، مع  في الكصكؿ إلى اتفاؽ ىذا الفف أٌيما إتقاف ؛ فحاكؿ إقناع خصمو كلديو رغبة حقيقيةكلقد أتقف الخميؿ 
 باليجـك خصموتصدَّ ؿكما لـ مء فيمو ، ا س، كال أن خطكال  ة استغؿ ىفك، فبل كىذىب ، كالكأمانة ، كصدؽ ، حسف نية 

نما كاف متفيما تماما لمطرؼ اآلخر حمؿ أم نزاع محمبل شخصياكال ، مع مراعاة مصمحتو ، كىذا ىك -  ، كا 
 . لو ما أراد مف النجاح في ىذه المناظرة  بالدعكة ، إلى أف حقؽ اهلل اإلقناعىمو كالطبيعي ، فبدأ بالمفاكضة 

 ـــــــــــــــــ
. ( 134ص)الدروبً، فن التفاوض واإلقناع، : انظر( 1)
، دار (58ص)انفعاالت اآلخرٌن وتطفئ لهٌب ؼضبهم،  كٌؾ تسٌطر على- العرٌمً، أٌمن، سلسلة البرمجة النفسٌة الذهنٌة : انظر( 2)

. م 2006، (1)األسرة، عمان، ط
(.  9ص)انذسٔتً، فٍ انتفأض ٔاإلقُاع، : اَظش( 3)
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الفصل الرابع 

  نحن أحق بالشك من إبراىيم

:  وفيو مبحثان 

 ليس الخبر كالمعاينة : المبحث األول

 حاجة النفس البشرية إلى الطمأنينة : المبحث الثاني
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الفصُل الرابُع 

  َنْحُن َأَحقُّك ِبالشَّتكِّ ِمْن ِإْبَراِىيَم 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ىيرى
(1)   َّالمَّوً  رىسيكؿى  أىف   ؽُّ  نىٍحفي : ) قىاؿى ـى  ًمفٍ  ًبالشَّؾّْ  أىحى ا  ْذمَو ْذ َوىا ُمحْذ ِإ اكَو ْذ َواا َو ِإ ِإ ا َوبِّناا: قىاؿ ًإذٍ  ًإٍبرىاًىي

  .)(2) َقَولْذبِإ ا ِإ َو ْذمَوئِإنَّتاا﴿َو َويِإنْذاا َقَولَوىا َقَو اَواا ُمؤْذاِإنْذاا َويْذاا َو﴿ْذاا َقَو اَوا

 ﴿َو ِإ ْذاا:  ، حيث قاؿ  عف إبراىيـ الخميؿ ىذا الحديث الشريؼ يكضح لنا مغزل اآلية الكريمة التي ذكرىا اهلل 
ا ِإ َو ْذمَوئِإنَّتا َقَولْذبِإ ا َقَو اَوا َو ُم ْذا َو ْذ َوعَو ًمااِإنَوا   َّت ْذ ِإاا ا َقَو اَوا َقَولَوىا﴿َو َويِإنْذ ا ُمحْذ ِإ ا  ْذمَو ْذ َوىا َقَو اَوا َو﴿َو َويْذا ُمؤْذاِإنْذ ا َو ِإ ِإ اكَو ْذ َو  َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما َوبِّن

اسَوعْذ َقًم ا﴿َو اْذلَويْذا َو َّتا  لَّتيَوااَوزِإيزٌناحَويِإ يٌن﴾ ااِإ ْذ ُمنَّتاجُمزْذءًم اثُميَّتا وْذاُم ُمنَّتايَقَوأْذ ِإ  َو َو اثُميَّتا جْذعَو ْذااَولَوىاكُم ِّناجَوبَقَو ٍل : البقرة ]  َوصُم ْذاُمنَّتا ِإ َو ْذ َو

 جؿ في – طمب زيادة طمأنينة القمب ال عف شؾ لديو ، فمئف كنا نحف ال نشؾ في قدرة اهلل  ف براىيـ  .[260
 المناظرةي  :سبب مسألتو ربَّو ذلؾإف : " كقد قيؿ . عبله ، فيستحيؿ الشؾ عمى مف اصطفاه ربو كجعمو إماما لمناس 

ة التي جرت بينو كبيف نمركد في ذلؾ . (3) "كالمحاجَّ

: ىذا كقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف 

 . ليس الخبر كالمعاينة : المبحث األكؿ
 . حاجة النفس البشرية إلى الطمأنينة : المبحث الثاني

 ـــــــــــــــــ

(
1

 عبد الرحمن، وإنما كنٌت بؤبً هرٌرة اإلسالمكان اسمً فً الجاهلٌة عبد شمس فسمٌت فً :  قالصاحب رسول هللا : هرٌرة أبو (

ثم ، وشهدها مع رسول هللا . أسلم عام خٌبر. فؤنت أبو هرٌرة: ما هذه؟ قلت هرة، قٌل: ألنً وجدت هرة فجعلتها فً كمً فقٌل لً

وكان من أحفظ ،  وكان ٌدور معه حٌث دارفكانت ٌده مع ٌد رسول هللا ، لزمه وواظب علٌه رؼبة فً العلم، راضٌاً بشبع بطنه

الذهبً، سٌر أعالم )و (321/ 5)ابن األثٌر، أسد الؽابة، )و (4/1768)ابن عبد البر، االستٌعاب، ): انظر . أصحاب رسول هللا 
  (.7/348)ابن حجر العسقالنً، اإلصابة، )و (4/175)، النبالء

وقد قٌل فً معنى الشك الوارد فً الحدٌث عدة . (151)، ومسلم، كتاب اإلٌمان ، ح(3372)أخرجه البخاري، كتاب األنبٌاء، ح (2)

 أولى أن ال ٌشك، أي لو كان الشك متطرفا إلى األنبٌاء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم إذا لم نشك نحن فإبراهٌم : منهاأقوال، 
معناه : وقٌل. أراد بقوله نحن أمته الذٌن ٌجوز علٌهم الشك وأخرجه هو منه بداللة العصمة: وقٌل. أنً لم أشك فاعلموا أنه لم ٌشك

وأما الشك المصطلح وهو التوقؾ بٌن األمرٌن من . هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به ألنه لٌس بشك إنما هو طلب لمزٌد البٌان
. ؼٌر مزٌة ألحدهما على اآلخر فهو منفً عن الخلٌل قطعا ؛ ألنه ٌبعد وقوعه ممن رسخ اإلٌمان فً قلبه فكٌؾ بمن بلػ رتبة النبوة

(.   413-6/412)ابن حجر العسقالنً، فتح الباري، : انظر
( .  3/49)الطبري، جامع البٌان،  (3)
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المبحُث األوُل 

 ليَس الخبُر كالُمعاينةِ 

 يحيي المكتى ، كلكنو أراد أف  ربو كطمب منو أف يريو كيفية إحياء المكتى ، فيك قد آمف أف اهلل دعا إبراىيـ 
. يعمـ عيانان ما كاف يعممو خبران ، كشتاف شتاف بيف الخبر كالمعاينة 

  ،استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية مف ىذه الحادثة: األكؿ كقد تـ الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف ، 
. آراء التربكييف في خبلصة أقكاؿ المفسريف : كالثاني 

:  انتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية من ىذه الحادثة : المطمب األول 

:  كىي غاية في األىمية ، أىميا – مستفادة مف اآلية –أكد المفسركف عمى عدة قضايا تربكية 

مـ خبران ، قاؿ الطبرم : أكال  مـ عيانان أفضؿ مما عي مسألةي إبراىيـى ربَّو أف يريو كيؼ يحيي المكتى كانت " :أف ما عي
 ال اطمب عممان ضركريان يستقر القمب معو استقرار: " كقاؿ الرازم .(1)" امف عمـ ذلؾ خبرن  ليرل عياننا ما كاف عنده

 الشكؽ كالتطمع في قمب إبراىيـ اكلقد استجاب اهلل ليذ: " كقاؿ سيد قطب .(2)"يتخالجو شيء مف الشككؾ كالشبيات
.   (3)"، كمنحو التجربة الذاتية المباشرة

 أف إلى قىًمؽه  الشيء كطالب: " ابف الجكزم حب االستطبلع كمعرفة المجيكؿ ، قاؿ  أف اإلنساف مجبكؿ عمى: ثانيا 
بمت عميو النفكس البشرية مف رؤية ما أيخًبرت عنو : " قاؿ الشككاني ك (4)بطمبتو يظفر نما طمب المعاينة لما جي كا 

  .(7)غريزة اإًلنساف في حب معرفة المجيكؿ كالتطمع إليومف ىداية اآليات ، : (6)الجزائرم كقاؿ ..(5)"

 

 ـــــــــــــــــ
   .(3/49)الطبري، جامع البٌان،  (1)
   .(7/43)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (2)
(.  1/442)قطب، فً ظالل القرآن،  (3)
 . (1/236)ابن الجوزي، زاد المسٌر،  (4)
(.   281/ 1)الشوكانً، فتح القدٌر،  (5)
م، وفً بلدته نشؤ وتلقى علومه األولٌة، 1921ولد فً الجزائر عام الشٌخ العالم المفسر الداعٌة المصلح، : الجزائري، أبو بكر جابر (6)

خصص له كرسً للتدرٌس إلى أن ارتحل مع أسرته إلى المدٌنة المنورة، وفً المسجد النبوي الشرٌؾ استؤنؾ طرٌقه العلمً 
وقد قام بتؤلٌؾ . بالمسجد النبوي، للوعظ واإلرشاد وبث الوعً فً نفوس المسلمٌن، وظل على ذلك ما ٌقارب نصؾ قرن وال ٌزال

:  انظر. ٌا محب .. منهاج المسلم، وعقٌدة المإمن، وهذا الحبٌب محمد: عدد كبٌر من المإلفات، منها
 www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=37 http:// 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showFahras&id=1001277&ftp=Alam  
 . م1992، (4)، دار السالم، مصر، ط(1/253)الكبٌر، ي الجزائري، أبو بكر جابر، أٌسر التفاسٌر لكالم العل (7)

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=37
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=37
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=37
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showFahras&id=1001277&ftp=Alam
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:  خبلصة اإلشارات التربوية المنتفادة من أقوال المفنرين 

 . ليس الخبر كالمعاينة؛ ؼلتجربة الذاتية إعطاء الفرصة لمخبرة المباشرة كا* 
.  أيخًبرت عنو رؤية ما حب  مجبكلة عمىالنفكس ؛ ؼ غريزة اإًلنساف في حب معرفة المجيكؿ كالتطمع إليو *

: آراء التربويين في خبلصة أقوال المفنرين : المطمب الثاني 

:  ليس الخبر كالمعاينة ؛ ؼلتجربة الذاتيةإعطاء الفرصة لمخبرة المباشرة كا: أوال * 

 كىذه الخبرة ال تزاؿ مف أقكل .(1)، كيككف طرفان أصيبلن بيا التي يمر بيا الفرد بنفسو:  بأنيا الخبرة المباشرةتيعٌرؼ 
الكسائؿ في التربية ؛ كذلؾ ألف المتعمـ عف طريؽ الخبرة المباشرة يكاجو المكقؼ مف جميع نكاحيو المعرفية 

كبذلؾ تؤثر في ما يستقبمو مف  يتعمـ منيا اإلنساف كيتأثر بيا ،كىي مف قبيؿ الخبرة المربية التي  . (2)كالعممية
كيككف مف أثرىا  عامبل أساسيا في تكجيو ىذه الشخصية ، ككتصبح بذلؾ مف نسيج شخصيتو ، خبرات كمكاقؼ ،

 .(3)أف تنمك ىذه الشخصية نمكا مطردا يحقؽ نماءىا كتحقيقيا لقيميا األساسية في المجتمع الذم تعيش فيو

:  ، منيا تربكية عممية تفيد في عدة أمكرككسيمة طريقة الذاتية فيي  بةالتجركأما 

.  تثبيت الفكرة أك األمر في النفس أك تأكيدىا- 1
. ، لمحكـ عمى مقدرتو اختبار المرء في أمر ما- 2
.  ، فبل يخاؼ استعدادا لما قد يستجد تعكيده عمى شيء يخافو ليطمئف قمبو- 3
  .(4)التكصؿ ألمر جديد لـ يكف مكجكدا سابقا- 4

. (5)كؿ تجربة تخكضيا تزكدؾ بمعارؼ جديدة كتسيـ في ارتقائؾ الشخصيكىذا يعني أف 

 طمب مف اهلل أف يريو سرا مف أسرار الصنعة؛ كفي ىذه القصة كاف التجريب لتثبيت الفكرة في النفس، ف براىيـ 
ليحصؿ لو مف يقيف المعاينة ما يستقر بو قمبو ، فبل يخالجو شؾ كال شبية ، كيحصؿ لو مف الخبرة المباشرة ما 

يكاجو بو المكقؼ مف جميع نكاحيو المعرفية كالعممية ، كتؤثر ىذه الخبرة فيما يستقبمو مف مكاقؼ ، ف ذا كاف السؤاؿ 

 ـــــــــــــــــ
  .( 162ص )، انًٍالدي، أصٕل انتشتٍح (1)

( .  481ص)مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر (2)
  .م1992، (1ط)، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، (60ص)النجٌحً، محمد لبٌب، مقدمة فً فلسفة التربٌة، : انظر (3)
  (. 274ص)مكانسً، من أسالٌب التربٌة فً القرآن الكرٌم، : انظر (4)
. ( 181ص)طرٌقك للوصول إلى أهدافك الشخصٌة والمهنٌة، - راٌبورتس، التدرٌب نحو النجاح ( 5)

Training Zum Erfolg  
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أنا أحيي كأميت ، فمف يثار مرة أخرل بعد ىذه التجربة ؛ ألنو كصؿ بيذه : أيثير في نفسو بسبب كبلـ نمركد 
ماتة الخالؽ  حياء التجربة إلى التمييز بيف الفارؽ الكبير بيف إحياء كا  .   ، كبيف ما يدعيو المخمكؽ مف إماتة كا 

 :أخبرت عنو رؤية ما حب  مجبكلة عمىالنفكس ؛ ؼغريزة اإًلنساف في حب معرفة المجيكؿ كالتطمع إليو : ثانيا * 

أك حتى كؿ األمكر التي تدكر   محبة اإلنساف لمعرفة غكامض األمكر ،:عمى أنيا غريزة حب االستطبلع تيعٌرؼ 
كىي تنبعث مف اإلنساف عندما يستظرؼ شيئا أك يأخذه العجب فيحاكؿ إف يختبره ، ما يرل كيسمع ق ، حكؿ

، كمتابعة  ، كاكتساب الخبرات الجديدة  الغريزة ىي الحافز األساسي لطمب العمـكىذهك .(1)كيستكشؼ كنيو
كالتساؤؿ  كىي التي تدفع الطفؿ إلى الفحص عف األشياء التي تقع تحت نظره ، ، االكتشافات كاالختراعات

، كيكثر السؤاؿ عف المكاقؼ   يعمد إلى كسر المعبة ليعرؼ ما بداخمياتجدهكليذا  ؛ (2)المتكاصؿ عف حقيقة أمرىا
 أىمية ىذه التصرفات مربكفتفيـ اؿمكمف الميـ أف  . ، بصكرة قد تؤدم بكالديو إلى التضايؽ مف ذلؾ التي تمر بو

كما أنو مف الميـ أف تيستثمر ىذه الحاجة في تنمية  .  أك زجره فضبلن عف عقكبتوانتياره عف كاكؼمطفؿ ؼاؿمف 
، ، فبدالن مف اإلجابة المباشرة التي قد ال يفيميا  مثبل – ، فحيف يسأؿ الطفؿ عف لكحة السيارة التفكير لدل الطفؿ
مف رقـ :  ؟ الكلد  لك أف صاحب سيارة صدـ إنسانان كىرب كيؼ تتعرؼ الشرطة عمى سيارتو:كالده يمكف أف يسألو 

 كاآلف حاكؿ أف تجد  . ىذا يعني أنو ال بدَّ أف يككف لكؿ سيارة رقـ يختمؼ عف بقية السياراتفإذ: ب ، األ السيارة
. (3)، كبعد أف يقـك الكلد بمبلحظة عدة سيارات سيقكؿ لكالده إف ما تقكلو صحيح حمبلف رقمان كاحدان تسيارتيف 

ًبمت نفس إبراىيـ الخميؿ  ًبمت كؿ نفكس البشر ، فغريزة حب االستطبلع دفعتو إلى محبة معرفة ىذا جي  كما جي
أمر اإلحياء ، فقد سمع باألمر كما رآه ، حصؿ لو العمـ المجرد ، فأراد أف يستكشؼ الكيٍنو ، - األمر الغامض 

نما أعطاه فرصة لمتجربة الذاتية المباشرة ، التي  كيتعرؼ عمى حقيقة األمر ، فسأؿ ربو عف الكيفية ، فما أجابو ، كا 
.  كزيادة - حصؿ لو منيا ما أراد 

 ـــــــــــــــــ
  .( 45ص)ناصر، مقدمة فً التربٌة، : انظر (1)
  ( .83ص)شٓال، ٔصيٍهٍّ، انٕػً انتشتٕي ٔيستقثم انثالد انؼشتٍح، : اَظش (2)

   .(316 ص)، خطاب، اإلتذاع فً تشتٍح انطفم:  اَظش(3)
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المبحُث الثاني 

  إلى الطمأنينةِ النفِس البشريِة حاجُة 

ا؟﴾  : كىك أعمـ بو– رؤية إحياء المكتي ، سألو ربو  ربو لما سأؿ إبراىيـ   َقَولَوىاا  :الخميؿ  فرد  َو﴿َو َويْذا ُمؤْذاِإنْذ
ا ِإ َو ْذمَوئِإنَّتا َقَولْذبِإ ﴾ا ، فيك قد عمـ كآمف ، كلكنو يطمب ما فكؽ العمـ كما فكؽ اإليماف ، يطمب الطمأنينة، ﴿َو َويِإنْذ

 . كالطمأنينة حاجة في النفس البشرية تحتاج إلى تمبية 

آراء التربكييف في القكؿ :  ، الثاني معنى الطمأنينة في كبلـ إبراىيـ: كقد قيٌسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، األكؿ 
. إلى الطمأنينة النفس البشرية بحاجة 

 : معنى الطمأنينة في كبلم إبراىيم: المطمب األول 

ف عيديكلي منيا إلى غيرىاأم  :  ِإ َو ْذمَوئِإنَّتا َقَولْذبِإ ﴾ قيؿ معنى أم مف حجة - ليطمئف قمبي بقكة حجتي كبرىاني ، كا 
 .(1)ما كاف بسبب ضعؼ تمؾ الحجة، بؿ كاف بسبب جيؿ المستمع- اإلحياء كاإلماتة إلى حجة شركؽ الشمس 

 فيسكف (2)"كالطمأنينة اعتداؿ كسككف . سألتؾ ليطمئف قمبي بحصكؿ الفرؽ بيف المعمـك برىانا كالمعمـك عيانا: "كقيؿ
كاف ينشد اطمئناف األينس إلى رؤية يد اهلل : " كقيؿ . القمب إذا رأل الشيء عيانا أكثر مف سككنو إذا عممو برىانا 

 . (3)" كاطمئناف التذكؽ لمسر المحجب كىك ييجمى كيتكشؼ ،تعمؿ

:  آراء التربويين في القول بحاجة النفس البشرية إلى الطمأنينة: المطمب الثاني 

 كتظير ىذه الحاجة جمية عند الكلد في ميمو الشديد إلى يان ،افيان كنفسافيحتاج المرء إلى الطمأنينة كاألمف جسـ
كما تظير في حبو إلى االنضماـ إلى جماعة مف أبناء صفو أك  االستعاذة بكالديو مف الخطر كاأللـ كالبرد كالجكع ،

ف ىذه الحاجة تبدك عند الكبير في حرصو عمى االنتماء إلى نقابة تحمي إكذلؾ ؼ، مف أفراد فرقتو الرياضية 
 (4)أك حزب يدعـ آراءه كيقيو شر االندحار أك مف شركة تؤٌمف حياتو كتضمف عقاره ، مصالحو كتدافع عف حقكقو ،

. 

 ـــــــــــــــــ
   .(7/42)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
(.   3/300) القرآن، ألحكامالقرطبً، الجامع  (2)
( .  1/442)قطب، فً ظالل القرآن،  (3)
  ( .239ص)شهال، وزمٌلٌه، الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة، : انظر (4)
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كقد تتحقؽ ىذه الحاجة عف طريؽ التديف ، فبالتديف يحس اإلنساف بالسند ، كىذا يعني اإلحساس باالطمئناف بحماية 
الخالؽ لئلنساف في كافة مراحؿ نمكه ، كفي جميع مكاقؼ حياتو ، كفي كافة أكقاتو ، كيؤدم ذلؾ اإلحساس إلى ثقة 

.   (1)في الصدر ، كنكر في القمب ، كيقيف في الركح بأف اهلل معو

 إلى الطمأنينة شىابىوى بيا البشر ، لكف البشر يككف ميميـ إلى األقرباء ، كالكالديف عند الطفؿ ، أك كحاجة إبراىيـ 
الجماعة إلى مف ىـ أكبر سنا ، أك النقابة أك الشركة التي تحمي المصالح كتضمف الدعـ لمكبير منيـ ، أما ميؿ 

 فقد كاف إلى ربو المتعاؿ ، ربو الذم يرعى شؤكنو كيحمي مصالحو ، كيجد عنده الدعـ البلـز لكؿ إبراىيـ 
المكاقؼ ، فقد اعتاد عمى ىذا األمر ، فيك ال يمجأ إال إليو ، فتيمبى حاجتو مف الطمأنينة عنده كيسكف قمبو بيف يديو 

.  ، كيحس بالسند كالحماية كىك في رحابو ، في جميع أكقاتو ، ككؿ مكاقؼ حياتو 

 ـــــــــــــــــ
   .(25ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال، :  انظر(1)
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 الخامُس الفصلُ 

  من النيرانِ توونجا تحطيُم األصناِم وما َتبعُو مْن محاكمِة إبراىيَم 

:  خمنة وفيو مباحث

 ر المنكر باليد يتغي العزيمة عمى :  األولالمبحث

 عمى رؤوس األشياد  إبراىيم ةمحاكم قرار :  الثانيالمبحث

بالحجة  انتصار إبراىيم  :  الثالثالمبحث

من النار   إبراىيم ةنجا :  الرابعالمبحث

 العزم عمى اليجرة  :  الخامسالمبحث
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 الخامُس الفصلُ 

 تحطيُم األصناِم وما َتبعُو مْن محاكمٍة ونجاٍة من النيرانِ 

مسقط رأسو ، ليعمف بعدىا عزمو عمى -  في العراؽالكبلـ في ىذا الفصؿ عف المرحمة األخيرة مف حياة إبراىيـ 
اليجرة إلى ربو كمكاله ، فمـ يعد ىناؾ حاجة لكجكده في الكطف ؛ فأىمو قد تنٌكركا لو ، كأعرضكا عف دعكتو ، 

 برحمتو ، كجعميا بردا كسبلما  خاصة بعد أف حٌطـ أصناميـ ، لكال أف تداركو اهلل –كقرركا تحريقو في النار 
. عميو 

: مشاىد عديدة في ىذا الفصؿ نجدىا في اآليات الكريمات اآلتية 

  .[71-57: األنبياء ] ا َقَو  َوكْذ َقَو ا ِإ  َو ا ِإلْذعَو  َومِإ نَو﴾... ﴿َو َقَو  لَّتيِإا َوَوكِإ دَو َّتا َو ْذ َقَو اَويُميْذاا :قكلو تعالى 

ا َو ْذاِإيِإاا :كقكلو  ا.[26- 24: العنكبكت ] ا ِإ َّتيُمااُم َوا  ْذعَوزِإيزُما  ْذحَويِإ يُم﴾...  َومَو اكَو  َواجَو َو بَو

ا َقَوأْذكُملُم  َواا :كقكلو  ﴾...ا  َو َو اَوا ِإ َوىا َو ِإ َو ِإ ِإيْذا َوقَقَو اَوا َوَلَو ا ِإ َوىا َو ِّن اسَو َو ْذدِإينِإ ا.[99-91: الصافات ] ﴿َو َقَو اَوا ِإ ِّن ا َو اِإ ٌن

:  مباحث خمسة ىذا كقد تـ العمؿ في ىذا الفصؿ ضمف

العزيمة عمى تغيير المنكر باليد  : المبحث األكؿ 
عمى رؤكس األشياد  محاكمة إبراىيـ : المبحث الثاني 
بالحجة  انتصار إبراىيـ : المبحث الثالث 
النجاة مف النار : المبحث الرابع 

 العـز عمى اليجرة: المبحث الخامس 
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 ي  األولالمبحثُ 

 ِر المنكِر باليدِ يتغيالعزيمُة عمى 

 فمـ يىعيٍد ىناؾ مجاؿ لمتحمؿ لديو ؛ فالكفر كالضبلؿ قد تعٌدل كؿ الحدكد ، كأسمكب التغيير نفد صبر إبراىيـ 
كىي التغيير بالفعؿ كاليد ، ككانت العزيمة عمى تكسير - بالقكؿ كالمساف لـ ييجًد نفعا ، فكاف ال بدَّ مف طريقة أخرل 

األصناـ ؛ لييثبت لقكمو أف األصناـ التي ال تممؾ لنفسيا نفعا كال تدفع عف نفسيا ضرا ، ال يمكف أف تنفع عابدييا 
 تكسير األصناـ ، كأكد قراره بالقسـ ، ثـ أتبع كال أف تضرىـ ، كبالتالي فيي ال تصمح لمعبادة ، فقٌرر إبراىيـ 

ا ُم َو ُّ  ااُمدْذ ِإ ِإينَوا :  مخبرا عف قكلو كفعمو القكؿ بالفعؿ ، قاؿ اهلل  ﴾ا57 ﴿َو َقَو  لَّتيِإا َوَوكِإ دَو َّتا َو ْذ َقَو اَويُميْذا َوعْذدَوا َو ْذ
اكَوبِإ  ًم ا َو ُميْذا َوعَولَّت ُميْذا ِإ َو ْذيِإايَو ْذجِإعُم  َو﴾   َو َو اَوا ِإ َوىاا :، كقاؿ في مكضع آخر  [58-57: األنبياء ]  َوجَوعَولَو ُميْذاجُم َو  ًم ا ِإَلَّت

ا َقَوأْذكُملُم  َوا  ا َو ْذ ِإقُم  َوا 91 َو ِإ َو ِإ ِإيْذا َوقَقَو اَوا َوَلَو ﴾92﴾ااَو ا َويُميْذاَلَو ا .[93-91: الصافات ] ﴾ا َو َو اَوااَولَو ْذ ِإيْذا َو ْذ َقًم ا ِإ  ْذ َومِإ نِإ

اإلشارات التربكية المستخمصة مف اآليات مف كبلـ المفسريف : األكؿ : ىذا كقد تـٌ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 
. آراء التربكييف في خبلصة أقكاؿ المفسريف : ، كالثاني 

: اإلشارات التربوية المنتخمصة من اآليات من كبلم المفنرين: المطمب األول 

،  لما كىمكا أنو يمازح بما خاطبيـ بو في أصناميـ إبراىيـ أف قـكفقد ذكر الرازم : أما آيات سكرة األنبياء * 
 كذلؾ بالقكؿ أكالن كبالفعؿ ثانيان ، أما الطريقة  ،ما يعممكف بو أنو ميجدّّ في إظيار الحؽ الذم ىك التكحيد أظير 

 ﴿  اا َوكِإ دَو َّتاا: كأما الطريقة الفعمية فيي قكلو  ، ﴾... َقَو ا َّت ُّيُميْذا َوبُّا  سم  تا﴿   ض : القكلية فيي قكلو 
 كما في دعكة بالفعؿ ثانيان ، ثـ بالقكؿ أكالن كيؤخذ مف ىذا الكبلـ أف تغيير السمكؾ السيئ يككف  .(1)﴾...    ايياا
.  كتربيتو لقكمو إبراىيـ 

فالذم يريد إنجاز عمؿ ما ، ال بدَّ لو . (2) االجتياد في كسر األصناـ  َوكِإ دَو َّت﴾ :كذكر الشككاني أف المراد بقكلو 
.  مف االجتياد فيو كنبذ الكسؿ 

لعميـ إلى الصنـ :  كقيؿ  ، فيحاجيـ بما سيأتي فيحجيـ يَو ْذجِإعُم  َو﴾ أم إلى إبراىيـ   َوعَولَّت ُميْذا ِإ َو ْذيِإ﴾  :كفي قكلو 
الكبير يرجعكف فيسألكنو عف الكاسر ، ألف مف شأف المعبكد أف يرجع إليو في الميمات ، ف ذا رجعكا إليو لـ يجدكا 

 ـــــــــــــــــ
( .  22/182)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر (1)
( . 413/ 3)الشوكانً، فتح القدٌر، : انظر (2)
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عنده خبران ، فيعممكف حينئذو أنيا ال تجمب نفعان كال تدفع ضرران ، كال تعمـ بخير كال شٌر ، كال تخبر عف الذم ينكبيا 
. (1)مف األمر

.  كاف يريد اإلفادة مما ييسمى بالتغذية الراجعة فيما قالو كخطط لو أف إبراىيـ -  كاهلل أعمـ –كالذم يبدك 

، ألف المبادىرة في تغيير المنكر مع ككنو باليد مقاـ عـز  ؛ كىذا مف عزمو : كقاؿ ابف عاشكر تعقيبان عمى اآلية 
فمك حاكؿ كسرىا بحضرتيـ لكاف عممو باطبلن ، كالمقصكد مف ، كىك ال يتمكف مف ذلؾ مع حضكر عىبىدة األصناـ 

 كلذلؾ ف زالتو باليد ال تككف إال مع الميٍكنة؛اإلمكاف  إزالتو بقدر: تغيير المنكر 
 فالعزيمة القكية ، ثـ اغتناـ .(2)

.  الكقت المناسب مف أجؿ إتماـ الميمات ىما مما يستفاد مف اآليات مف الناحية التربكية 

ذىب في خفية برشاقة كخفة ، كنشاط "  : ، فقاؿ ﴾ا َو اَواا فقد فسر البقاعي كممة : كأما آيات سكرة الصافات * 
. في تنفيذ األعماؿ نشاط كىذا يدؿ عمى أىمية اؿ. (3) "كىمة

:  خبلصة اإلشارات التربوية المنتنبطة من اآليات 

   .بالفعؿ ثانيان ثـ بالقكؿ أكالن قد يككف تغيير السمكؾ السيئ * 
. دليؿ اإليجابية القكية  العزيمة* 
 .اغتناـ الكقت كالحدث المناسبيف مف أجؿ إتماـ الميمات * 
. االجتياد في تنفيذ األعماؿ نشاط كأىمية اؿ* 
.  ضركرة اإلفادة مف التغذية الراجعة كتكظيفيا في العممية التربكية الميخطط ليا * 

 :آراء التربويين في خبلصة أقوال المفنرين : المطمب الثاني 

:  (4)بالفعؿ ثانيان ثـ بالقكؿ أكالن تغيير السمكؾ السيئ يككف : أكال * 

 أسمكب الكبلـ في دعكتو أكال، فبدأ بالميف كالرحمة مرارا كتكرارا ، كظيرت سمات اليدكء في استعمؿ إبراىيـ 
شخصيتو ككبلمو ، ثـ قاـ ب نكار السمكؾ السيئ بالمساف ، ككرر األمر مرة بعد مرة ، كبعدىا لـ يكف بد مف 

استعماؿ أسمكب آخر مغاير ، كىك االعتماد عمى الفعؿ الذم قد يحطـ تصكرات القـك كاعتقادىـ في أصناميـ ، 
فعـز عمى تكسير األصناـ ، ككاف يرل أف ىذا األمر ال بدَّ منو ؛ فيالة القىداسة التي يظنيا المشرؾ فيما أشرؾ بو 

 ـــــــــــــــــ
( . 413/ 3)الشوكانً، فتح القدٌر،  (1)
( .  8/97)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، : انظر (2)
(.  6/323)البقاعً، نظم الدرر،  (3)
( .  127ص: )راجع (4)
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ٌر عمى كجيو ، كلـ يستطع الدفع عف نفسو ، فضبل عمف سكاه ، عندىا قد  قد تتحطـ لك رأل ىذا الميقىدَّسى قد خى
يفكر ىذا التابع لمصنـ في الفائدة المرجكة مف مثؿ ىذه التبعية، كقد يثكب إلى رشده إف أخذ األمر عمى الجد ، 

 . دكنما استجابة لشيكات النفس 

: كيضاؼ إلى ذلؾ 

أف تغيير السمكؾ السيئ يحتاج إلى جيد ، كالقكؿ أقؿ مؤنة  ، كأيسر مناالن مف الفعؿ ، كال يكجد عاقؿ  .1
ينتقؿ مف السيؿ الميسكر إلى الصعب المتعسر ، إال إذا لـ ييٍجًد القكؿ نفعان بعد استعمالو مراران ، فحينئذ 

 . ينتقؿ إلى الفعؿ 

أف البدء بالفعؿ قبؿ القكؿ يحدث آثاران سيئة تضر بالعممية التربكية ، فالميربَّى إنساف ذك عقؿ ككجداف ،  .2
 .كىذاف يخاطباف قبؿ المجكء إلى الفعؿ مع األعضاء كاألبداف 

مف البدىيات في ىذا المقاـ أف الميرًبي إف بدأ بالفعؿ قبؿ القكؿ فقد ال يفيـ الميربَّى مراد الميرًبي كقصده ؛  .3
.  فاألفعاؿ كثيران ما تككف صٌماء غير معبرة ، كأما األقكاؿ فيي مفصحةه ناطقةه 

  :دليؿ اإليجابيةالقكية  العزيمة: ثانيا * 

ية افصفة نفس ، كتيعٌرؼ بأنيا مف أىـ صفات الشخصية الناضجة المتكازنة المطمئنة القكيةتربكيا  تيعد صفة العـز
 فالنضكج كالتكازف كاالطمئناف كالقكة .(1) عمى مقاكمة ىكاه إف أمره ىذا اليكل بما يضرهاإلنسافتتجمى فييا قدرة 

كالقدرة عمى مقاكمة اليكل ، كميا صفات تؤدم إلى أف يككف صاحبيا ذا عزيمة قكية ، كمتصفان باإليجابية ، فيك 
. يسير في طريقو بثبات دكنما تكقؼ أك تردد ، فبل تعيقو المعكقات ، كال تصده الصعكبات 

: كالعزيمة مف ناحية ثانية ىي ثالث خطكة مف خطكات الفعؿ اإلرادم ، كأم فعؿ إرادم لو أربع خطكات ، ىي 

. الشعكر بالغرض مف العمؿ شعكران تامان  (1
فبل يبدأ اإلنساف في الحاؿ بمجرد الشعكر بالغرض مف العمؿ في القياـ بو مباشرة ، بؿ ينتظر : التركم  (2

 . فترة بيف اإلقداـ كاإلحجاـ ، أك في اختيار أم السبؿ لتنفيذ السمكؾ اإلرادم 

فبل يستمر في التفكير أمدان بعيدان ، بؿ ال بدَّ مف االنتياء إلى رأم معيف يصمـ عمى القياـ بو كال : العـز  (3
 .يتراجع عنو ، كيعتبر العـز تتمة الفعؿ اإلرادم مف الناحية النفسانية 

 ـــــــــــــــــ
. ( 25ص )فن تربٌة األطفال، سالمة، : انظر (1)
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كيككف  بقياـ األعضاء بتنفيذ ما استقر عميو العـز ، كسكاء تـ التنفيذ مف الناحية العممية أك لـ : التنفيذ  (4
يتـ فقد كميؿ العمؿ اإلرادم بالنية
(1). 

فيك قد يشعر بأىمية عمؿ ما، - كربما ال قيمة لو - فأيما فعؿ ال تتحقؽ فيو عزيمة لصاحبو فسيككف مجرد كبلـ 
كلكف ال يستطيع تنفيذ أية خطكة فيو ، فيبقى مترددان بيف اإلقداـ كاإلحجاـ ، كيقطع عمره باألماني ، فبل عزيمة كال 

.  تصميـ ، كال شركع في التنفيذ 

 فيك إذا ناقش األمكر كرجح بينيا  ؛ أمضى عزيمة مف المؤمف بقدر اهلل ىناؾليس  المجتمعات البشريةكفي
 ليقينو بأف جميع  ؛، دكف تكقؼ أك تردد أك خكؼ ، يمضي قدما فيما عـز عميو ، كاستخار ربو كاستشار غيره

، كأف  ، ىي مما كقع في عمـ اهلل كقدره ق كحسبانوتؽاطفي الظركؼ كاالحتماالت التي يمكف أف تككف غير كاقعة 
 .(2)، أك ليصرؼ اهلل عنو شٌران كاف محتمبلن  ، ف ذا يسر لو ما عـز عميو فيك الخير المقدر لو اهلل مؤيده

دليؿ اإليجابية ، فقد سار في طريقو لتكسير األصناـ بعدما شعر القكية كانت   فعزيمتوكعكدان إلى قصة إبراىيـ 
بالغرض مف كراء عممو ، كال بدَّ أف ىذا الشعكر أخذ كقتان مناسبان لمتفكير فيو ، ثـ انتيى التفكير بالعـز عمى ىذا 

؛ الفعؿ ، كبيذا تككف نفسيتو قد تييأت تماما لمتنفيذ ، فبل تردد كال خكؼ كال نككص بعد العزيمة ، كال مجاؿ لمتراجع 
،   ىي مما كقع في عمـ اهلل كقدرهفي طاقتو كحسابوليقينو بأف جميع االحتماالت التي يمكف أف تككف غير كاقعة 

 كناصره كميسر لو أمره ، فبدأ بتنفيذ خطتو كما رسميا كخطط ليا ، فكاف التكفيؽ مف اهلل في إتماـ كأف اهلل مؤيده
 . عممو عمى نحك ما أراد 

 :اغتناـ الكقت كالحدث المناسبيف مف أجؿ إتماـ الميمات : ثالثا * 

لكؿ زمف ظركفو كمقتضياتو التي يجب أف تؤخذ في الحسباف ، كتكضع مكضع التقييـ ؛ لنرل الحالة كالمكقؼ الذم 
يستحسف أف يستغؿ المربي الكقت المناسب ك. (3)نحف فيو ، كلنفيـ كيؼ ينبغي لنا أف نعيش ، ككيؼ يجب أف نربي

 –كال شؾ أف اختيار المكقؼ المناسب المؤثر في الطفؿ   ،، كمراعاة ميكلو كاستعداداتو لبلستجابة لتكجيو الطفؿ
 .(4)، كيعمؿ عمى تحقيؽ اليدؼ التربكم بسرعة  يسيؿ كيقمؿ مف جيد المعمـ-كفي الكقت المناسب 

 ـــــــــــــــــ
، (2)، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة، ط(160-159 صص )عبد الرحٌم، عبد المجٌد، علم النفس التربوي والتوافق االجتماعً، : انظر( 1)

 م 1981
( . 101ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع، : انظر (2)
. ( 34ص) ,القائمً، األسرة والطفل المشاكس : انظر (3)
 . (123ص)الخطٌب، وعٌد، تربٌة الطفل فً اإلسالم، : انظر (4)
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أم استغبلؿ حدث معيف إلعطاء تكجيو  التربية باألحداث ، ىي ف مف طرؽ التربية الفعالةفيو أال شؾ ثـ إف مما 
كميزة ىذا التكجيو كىذا التغير في السمكؾ أنو يجيء في أعقاب حدث ييز النفس ىزان ، أك تغيير أك سمكؾ معيف 
كالعمؽ أطكؿ أمدان مف تمؾ التكجييات ، ؿ ضؼأكيككف التكجيو كالتغير في السمكؾ  فتككف أكثر قابمية لمتأثير ،

تمقائية كانت - كالمربي البارع ال يترؾ األحداث  ، كالتغيرات العابرة التي تأتي بغير انفعاؿ كال حدث ييز المشاعر
 .(1)تذىب سيدل بغير عبرة تكٌجو في االتجاه المرغكب- أـ مخططة

 بارعان في استغبللو األمثؿ لؤلكقات ، كمعرفتو كيفية االستفادة مف األحداث الجارية المخطط ليا كلقد كاف إبراىيـ 
، فعممية تحطيـ األصناـ التي تمٌثؿ تغيير السمكؾ السيئ باليد كانت بعد ذىابيـ إلى االحتفاؿ بالعيد كبيعدىـ عف 

كككنو في غيبتيـ  بحضرتيـ لكاف عممو باطبلن ، ذلؾلك حاكؿ ، ك ىـىك ال يتمكف مف ذلؾ مع حضكرالمكاف ؛ ؼ
ييزىـ ىزان عنيفان لرؤيتيـ الحطاـ ، كال يتحقؽ ذلؾ مع رؤية عممية التحطيـ نفسيا ، فربما قاكمكه أك منعكه مف إتماـ 
الميمة لك فعميا أماـ أعينيـ ، أما كقد حطميا بعيدان عنيـ فالتأثير أقكل ، كالتكجيو أفضؿ ، كعمؽ األثر يككف أكبر 

. ، مما ييسيؿ كييقمؿ كثيران مف جيده 

: االجتياد في تنفيذ األعماؿ نشاط كأىمية اؿ: رابعا * 

بذؿ المجيكد أك الكسع في طمب المقصكد ، كىك مطمب ميـ ؛ كالكاجب أف يقضي المرء حياتو كميا : االجتياد 
.  (2)مجتيدان ، أم باذالن لما يستطيع مف مجيكد كطاقو في سبيؿ الغاية ، متحمبلن في ذلؾ أية مشقة كأية تضحية

كفي التربية اإلسبلمية المسمـ مطالب بأف ييًعٌد نفسو ألداء كاجباتو بجد كاجتياد ، متقربان بذلؾ إلى اهلل تعالى ، 
كمتحببان بو إلى الناس ، كمسيمان بو في بناء الحياة اإلنسانية البلئقة بتكريـ اهلل تعالى لئلنساف ، كال ييعفى مسمـ مف 

. (3)ىذا الكاجب إال أف يككف مف أىؿ األعذار

  ، فمقد قضى حياتو كميا مجتيدان في سبيؿ غايتو ، كىي ىداية الناس إلى اهلل كبعيدان عف الكسؿ ، سار إبراىيـ 
، ثـ لما كانت العزيمة عمى تحطيـ األصناـ ما غٌير منيجو ، بؿ مشى عمى الطريؽ نفسيا ، بيمة عالية كاجتياد، 

فمـ يمًش متكاسبل مترىبل ، لكنو سار بخفة كنشاط  ، كلـ يكتًؼ بضربة كاحدة ، كال بتحطيـ الرؤكس مثبل ، أك 
بتحطيـ جزء منيا ، أك بضرب بعضيا دكف بعض ، لكنو أجيز عمييا إجيازان كامبلن تاٌمان ، كجعميا قطعان صغيرةن 

ميفتتةن مبعثرةن ، كما ييفيـ مف كممة جذاذ
( 4)  .

 ـــــــــــــــــ
.  (447- 446صص )مدكور، منهج التربٌة فً التصور اإلسالمً، : انظر( 1)
 . (80ص)التربٌة الخلقٌة، - محمود، سلسلة مفردات التربٌة اإلسالمٌة: انظر (2)
( . 80ص)نفسه،  (3)
ْلب، ٌقال: الجذاذ فً اللؽة هو (4) َجَذْذُت الشًَء كسرُته، وقَطْعُته، والُجذاُذ والِجذاُذ ما كسر منه، والَجذُّ : من الَجذُّ وهو كسر الشًء الصُّ

= 
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:  ضركرة اإلفادة مف التغذية الراجعة كتكظيفيا في العممية التربكية الميخطط ليا: خامسا * 

 تاريخ طكيؿ في عمـ النفس التربكم ، إال أف معظـ البحكث أجريت ابتداءن (Feed Back)راجعة التغذية اؿلمفيـك 
ـ ، كأظيرت النتائج أف ىذه المعرفة تؤثر في التعمـ ، فبدكنيا يحدث قميؿ مف التحسف ، كتقديميا 1930مف عاـ 

 .(1)يؤدم إلى مزيد مف التحسف ، كالتكقؼ عنيا يؤدم إلى تدىكر األكضاع

:  ىي، (2)عممية اتصاؿ ىناؾ خمسة عناصر أساسيةأية إلتماـ ك

قد يككف شخصا كالمعمـ أك عددان مف األشخاص يكجيكف رسالة، كما قد يككف نصان : (Sender)المرسؿ. 1
. (، مرئية صكتية)، مطبكعان أك مؤسسة إعبلمية أك إعبلنية لمحطة بث

قد تككف فكرة أك مضمكنان أك محتكل معينان يتككف مف معمكمات كمعارؼ كميارات :  (Message)الرسالة. 2
. كاتجاىات

كسط معيف ينقميا كقد يككف  إف الرسالة تنتقؿ عبر: (Communication-channels)االتصاؿ قنكات . 3
، أك قد تككف بالكتب كالمطبكعات كالخرائط كالرسـك  ة الصكت العادم عبر األلفاظ كالكممات كالجمؿاطذلؾ بكس

. كالصكر الثابتة كالمتحركة
كىك الشخص الذم يستمع كيستقبؿ الرسالة كقد يككف فردان يسمع : المرسؿ إليو أك (Receiver)المستقبؿ. 4

  مف أفراد المجتمع يمتقطكف الرسالة بطريؽ الحكاس المختمفةالقي جماعة أك جميكرتأك يككف الـ، أك يشاىد أك يقرأ 
، ثـ تحديد مكقؼ  ، ثـ تنتقؿ بكاسطة أجيزة خاصة إلى الدماغ لتحميؿ محتكل الرسالة كفيـ محتكياتيا كأىدافيا

. االستجابة
، مف منطمؽ تأثره بمحتكل الرسالة إليو رد فعؿ المستقبؿ أك المرسؿ : (Feed Back)راجعة التغذية اؿ. 5

. سئمة األ، أك خاطئة عمى   صحيحةإجابة، أك الرفض كاالستيجاف، أك  الرضا كاالستحساف: كمف أمثمتيا

كقد تتأثر ردة فعؿ المستقبؿ أك المرسؿ إليو بمكانتو االجتماعية كخمفيتو الفكرية كثقافتو العامة كتكازف شخصيتو 
 .يةافية كالجسـافكطبيعة مرحمة النمك التي يمر فييا، كحالتو الصحية كالنفس

 ، فقد كاف ىك المرسؿ ، كىٌجو رسالة إلى قكمو ، كىذه كىذه العناصر الخمسة قد تحقؽ كجكدىا في كبلـ إبراىيـ 
فقد نيقمت كمماتو : الرسالة حممت فكرة أك مضمكنا معينا ، كىك القىسىـ عمى الكيد لؤلصناـ ، أما قنكات االتصاؿ 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 

ع، والِجذاُذ القطع المكسرة، ومنه فجعلهم ُجذاذاً  الَقْطع الُمستؤِْصلُ  ابن منظور، لسان العرب، : انظر).أَي ُحطاماً : ، والُجذاذ الُمَقطَّ
  ( .جذذ: )، مادة(2/217)

. م 1980، (2)، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة، ط(387ص)أبو حطب، فإاد، وصادق، آمال، علم النفس التربوي، : انظر( 1)
( . 22ص)الفتالوي، المدخل إلى التدرٌس، : انظر (2)
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عبر األلفاظ بكاسطة الصكت العادم ، كالمستقبؿ لمرسالة ىـ مجمكعة ممف سمع كبلمو ، التقطكا الرسالة بآذانيـ ، 
ثـ انتقمت إلى أدمغتيـ فحممكا محتكل الرسالة ، كفيمكا أىدافيا ، ثـ كانت التغذية الراجعة المرتدة ، كىي رد فعميـ ، 

. كىذه ظيرت بعدما حٌطـ أصناميـ ، فتذكركا كبلمو ككشكا بو إلى كبرائيـ ، كىذا دليؿ استيجانيـ األمر  

ف لـ تيجرى التجارب إال في القرف الماضي ، كىك يرجك أف – مدركا ليذه العناصر منذ زمف بعيد كاف إبراىيـ   كا 
 . ينفذ خطتو كيحقؽ ىدفو مف خبلؿ ىذه العممية 
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  الثانيالمبحثُ 

 عمى رؤوِس األشيادِ   إبراىيَم ةِ محاكمقراُر 

 ما حٌؿ بآليتيـ مف دمار بدأكا يبحثكف عف الفاعؿ ، كيصفكنو بالظمـ عمى ىذا العمؿ ، لما رأل قـك إبراىيـ 
 كىك يتكعدىـ بيذا الفعؿ ، عندىا قٌرركا إحضاره لممحاكمة عمى مرأل مف الناس ؛ فكجدكا مف سمع كبلـ إبراىيـ 

ا َوعَو َوااَو َو ا ِإآَو ِإ َو ِإ َقَو ا ِإ َّتيُما َومِإنَوا  ظَّت  ِإمِإ نَوا  :لينزجركا عف اإليماف بو كالسير عمى خطكاتو ، قاؿ   َقَو  ُم  اا ﴾59  َقَو  ُم  ااَونْذ
ا   َقَّت اِإا َوعَولَّت ُميْذايَوشْذ َودُم﴿ َو﴾60سَومِإعْذ َقَو ا َو ًمىايَو ْذكُم ُماُميْذايُمقَقَو اُما َويُما ِإ ْذ َو اِإ يُما  -59: األنبياء ] ﴾ا َقَو  ُم  ا َقَوأْذ ُم  ا ِإيِإااَولَوىا َواْذ ُمنِإ

62 . ]

استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية مف اآليات ، : األكؿ : كيأتي الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف 
.    كالثاني، آراء التربكييف في خبلصة ما ذكره المفسركف 

:  انتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية من اآليات : المطمب األول 

 .(1)فبل ييقًدـ أحد عمى مثؿ ما أقدـ عميو، عقابو أم يشيدكف :   يَوشْذ َودُم﴿ َو﴾ ذكر القرطبي أف مف معاني كممة
 كىذا الكبلـ فيو إشارة .(2) "لعميـ يحضركف عقابو حتى ينزجر غيره عف االقتداء بو في مثؿ ىذا : "كقاؿ الشككاني

. أف بعض الناس يتخذكف مف العقاب أداة لزجر المعاقب كمف يشيد عقكبتو 

، الفتى صفة مدح":  بصفة الفتكة ، كأنيا يمكف أف تككف لممدح ، قاؿ ابف عاشكر كفي إشارة إلى كصؼ إبراىيـ 
  .(3)"دالة عمى استكماؿ خصاؿ الرجؿ المحمكدة 

 :  لئلشارات التربويةخبلصة انتنباطات المفنرين 

. مف صفات العقكبة المؤثرة أف تككف زاجرة * 
 . مف الصفات المحمكدةصفة الفتكة * 

 :آراء التربويين في خبلصة ما ذكره المفنرون : المطمب الثاني 

: مف صفات العقكبة المؤثرة أف تككف زاجرة  : أكال * 

 ـــــــــــــــــ
( .  11/299)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : انظر (1)
  (. 3/414)الشوكانً، فتح القدٌر،  (2)
(.   17/99)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،  (3)
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، كالحرماف،  ، كالعزؿ ، كالمادم ، كاالجتماعي ماف كالجسـ ،العقاب المفظي: فمنو ،  تتعدد أشكاؿ العقاب كأنكاعو
، تعمؿ عمى تعديؿ   المؤلمة أساليب كمظاىر لمعقاباألحداث كتعد ىذه الخ ،..، كالمعنكية كالغرامات المادية

 كبصفة –، لكف (1)، كفي العديد مف المكاقؼ  اليكميةةحيااؿال ينكر أحد أىميتو في ك  , بطريقة إيجابيةئوالسمكؾ كبنا
عامة يجب االمتناع تماما عف العقكبات القاسية المؤذية كالتحقير كالضرب الجسدم العنيؼ ؛ ألنيا تخمؽ ردكد فعؿ 

. (2)سمبية

كقد يظف بعض الناس أف المجكء إلى العقكبة القاسية تزجر صاحب السمكؾ السيئ  فتمنعو منو ، كتزجر غيره عف 
اإلقداـ عمى مثؿ فعمو ، كىذا قد يككف صحيحا في حاالت كثيرة ، لكنو ال يمكف أف ينجح إذا كاف صاحب السمكؾ 

عمى قناعة تامة أف سمككو ليس سيئا ، كيعتبر أف ما يقـك بو كاجب مقدس ، كىذا ما يحصؿ في الكثير مف 
المكاقؼ في القديـ كالحديث ، فأصحاب المبادئ ال يتنازلكف عنيا ميما نزؿ بيـ ، حتى لك قيٌطعكا إربا أك أيلقكا في 

قداميـ ، دكف خكؼ أك تردد ، كىذا ما حصؿ مع  النيراف ، بؿ قد ينضـ إلييـ الكثير ممف ييعجب بسمككيـ كثباتيـ كا 
 ، فما كاف لو أف ينقمب عمى عىقبٍيو بعدما عرؼ الحؽ ، ىددكه كتكعدكه فمـ ييباًؿ ، قرركا تحريقو فما إبراىيـ 

استسمـ كال خضع ، أيلقي في النار فزادتو الفتنة إصراران كثباتان ، فما نجحت أساليبيـ مع أنيـ اختاركا أشد العقكبات 
.  التي يمكف أف تخطر عمى باؿ ، كقد حشدكا ليا الجمكع ، كشارؾ الجمع الكبير في إنجاحيا ، لكنيا أخفقت 

:  صفة الفتكة مف الصفات المحمكدة : ثانيا * 

الفتكة مرحمة مف مراحؿ العمر، كليا ماىية االنتقاؿ كالتغيير ، كيسعى الفتى دكمان لبلنسجاـ معيا ، فيي مرحمة 
كقد كيصفت ماىية  .خركج مف عالـ الطفكلة كالدخكؿ إلى عالـ الكبار كتقبؿ مسؤكلية الزكجية كاألبكة كاألمكمة 

الفتكة بأنيا ماىية بيكلكجية صرفة ، بينما اعتبرىا آخركف ماىية اجتماعية صرفة ، كلكف ظاىرة بيذه األىمية ال 
دراكو  (اجتماعي)يمكف تمخيصيا في نظاـ بيكلكجي أك سكسيكلكجي  صرؼ ؛ ألف تصرفات الناشئ كسمككو كا 

 ـــــــــــــــــ
  .م 2000، (1)، دار الفكر، عمان، ط(144ص )الروسان، فاروق، تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً، : انظر (1)
.   (12ص )، اآلباء ومشاكل األبناء فً المٌزان السٌكولوجً بٌن الفهم والمواجهة،  كامل: انظر (2)
:  العقوبة تترك آثارا جانبٌة عدة، منهاؾمن الناحٌة التربوٌة و
. نحو مصدر العقاب (Agression)العدوانٌة- 1
وهذا ما ٌحدث فً حالة المشاجرات الجماعٌة، أو الصفٌة، أو  (Escaping & Avoiding Behovior)السلوك الهروبً والتجنبً- 2

. األسرٌة إذ ال ٌعترؾ الفرد، أو الطفل بالسلوك ؼٌر المرؼوب فٌه، بل قد ٌهرب من كل الموقؾ أو ٌتجنبه
وتتمثل فً خفض الثقة بالذات أو احترام الذات أو تقدٌرها، أو االضطرابات : (Emotional Disturbance)االضطرابات االنفعالٌة- 3

. كالسرعة الزائدة فً الكالم، أو التؤتؤة، أو تؤخر ظهور اللؽة واضطراباتها: اللؽوٌة
 ٌعمل اآلباء والمدرسون على تبنً أسلوب العقاب كؤسلوب فعال فً تقلٌل السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه: المٌل إلى تكرار ظهور العقاب- 4

ص  ص)الروسان، تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً، : انظر).، وبالتالً إلى قلة استعمال أسالٌب أخرى من أسالٌب تعدٌل السلوك 
148-149 .) 
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كاستداللو كأمنياتو كنشده الكماؿ كطمبو النمك ، كأىـ منيا طمبو الجانب المعنكم يعبر عف كجكد ماىيات أخرل غير 
. (1)ما ذيكر

التي تيكىٌكف في مجمكعيا شجرة األخبلؽ بفركعيا ، كتتمثؿ الفتكة في معناىا المعنكم في مجمكعة الخصاؿ الحميدة 
كجدت الفتكة قبؿ اإلسبلـ في كقد  ، ىذا... ، كالزىد ، كالرحمة ، كاألمانة ، كالعفة كالكفاء، الكـر :  مثؿ  ،كثمارىا

كالتي  ، فدعا إلى الخصاؿ الحميدة كالصفات الرشيدة ،  ميذبان ليذه الفتكة الجاىمية اإلسبلـ كجاء  ،صكر فردية
 .(2)األخبلؽتكٌكف في مجمكعيا مكاـر 

، كتتجمى ىذه    فتكة إبراىيـ جد أف الحؽ تبارؾ كتعالى أطمؽ عمى ألسنة عبدة األصناـ ت قصة إبراىيـ كفي
مـ أفإذا ك، ق ، كأنو باع نفسو في حؽ أحدية خالؽ قاـ في اهلل حؽ القياـ   الفتكة في أف إبراىيـ  إيكاء الضيؼ عي

كرامو مف سمات الفتكة كفكؽ ىذا فقد   ،كقد شيد لو الحؽ تعالى بيذه الصفة ، ، فقد كاف خميؿ اهلل كريمان مضيافان  كا 
مـ  اإذ ، ثـ ، كاآلداب ، كالفضائؿ جمع خير أمة بأكمميا في العبادةم قفأمعممان لمخير، ك  كاف إبراىيـ  امتبلؾأف عي

، ىذا بذلؾ   ، فقد تحمى إبراىيـ تيعىد مف صفات الفتى كالسيطرة عمييا ككبح جماحيا، النفس عند الغضب 
البكاء ككثرة التأكه  : ، منيا  منو الفتياف فتكتيـاستقىباإلضافة إلى خصاؿ أخرل حميدة كانت ىي األساس الذم 

  ،، كاإلقباؿ عمى اهلل بقمبو ككؿ جكارحو حتى يككف دكمان في طاعتو سبحانو عند ذكر الذنكب

، كتحٌمؿ األىكاؿ كالصعاب في سبيؿ   ألكامر اهلل عز كجؿ كتبميغ رسالتوامتثالوفي  أيضا  كتتجمى فتكة إبراىيـ
قان ث، كا ، كلـ يحاكؿ إبراىيـ أف ييرب مف أعداء اهلل  إلى الحد الذم دفع أعداء اهلل أف يقذفكه في النار، توإعبلء كمـ

.  (3)أف الحؽ تبارؾ كتعالى الذم بعثو برسالتو لف يخذلو

 ـــــــــــــــــ
. 2002، (1)، دار النبالء، بٌروت، ط(18)ص, جولة فً حٌاة الناشئٌن وأحوالهم - علً، عالم الفتوة , القائمً : انظر (1)
، دار الوفاء، (151 و64ص ص )دراسة فً األخالق اإلسالمٌة، - محمد، عبد العزٌز، الفتوة فً المفهوم اإلسالمً :  انظر(2)

  م1999، (1)اإلسكندرٌة، ط
  ( .57 – 55 ص ص)، َفسّ : اَظش (3)
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  الثالثُ المبحثُ 

 بالحجةِ  انتصاُر إبراىيَم 

ااَو َو ا ِإآَو ِإ َو ِإ َقَو ايَقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يُما : عمى رؤكس األشياد ، فكاف السؤاؿ بدأت محاكمة إبراىيـ  ا َوعَولْذ َو  فأجاب ﴾ا؟  َو َو ْذ َو
كىرَّل بقكلو ، كاستعمؿ المعاريض ؛ أراد بذلؾ أف  ،﴾اَو َو ا  َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذا: بعزة كشمكخ دكنما خكؼ أك كجؿ  

يتفكركا ، فيقيـ عمييـ الحجة ، كفي لحظة مف الزمف حقؽ ما أراد ، كلكف سرعاف ما انقمبكا عمى أعقابيـ ، فما كاف 
ااَو َو اا:  كىك يقص عمينا ىذا الحدث منو إال أف كٌبخيـ بعنؼ عمى سيٍخؼ ما ىـ فيو ، قاؿ  ا َوعَولْذ َو   َقَو  ُم  ا َو َو ْذ َو

اكَو  ُم  ايَو ْذ ِإقُم  َوا ا﴾62 ِإآَو ِإ َو ِإ َقَو ايَقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يُما  أَو ُم اُميْذا ِإ ْذ ﴾ا َو َوجَوعُم  ا ِإ َوىا َو ْذفُمسِإ ِإيْذا َوقَقَو  ُم  اا63 َقَو اَوا َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذااَو َو ا َقَو سْذ
ءِإايَو ْذ ِإقُم  َوا 64 ِإ َّتيُميْذا َو ْذ ُميُما  ظَّت  ِإمُم  َوا  ااَو ااَوؤُمَلَو اا65﴾اثُميَّتا ُميِإسُم  ااَولَوىا ُمءُم﴿سِإ ِإيْذا َوقَودْذااَولِإمْذ َو اوُم﴿ ِإ ﴾ا َقَو اَوا َو َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

ايَو ُم ُّكُميْذا  ايَو ْذفَوعُميُميْذاشَو ْذئَقًم ا﴿َوَلَو قَقِإلُم  َو﴾66  لَّتيِإااَو اَلَو ا َوعْذ ا  لَّتيِإا َو َقَو َو اوُم﴿ ِإ ، [67-62: األنبياء ] ﴾ا ُماٍّا َويُميْذا﴿َو ِإمَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ
-94: الصافات ] ﴾ا﴿َو  لَّتيُماخَولَوقَويُميْذا﴿َواَو ا َوعْذمَولُم  َو﴾95 َقَو اَوا َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااَو ا َو ْذحِإ ُم  َوا  ﴾94  َقَوأَو ْذبَقَولُم  ا ِإ َو ْذيِإايَوزِإ ُّ  َوا  : كقاؿ
96  .]

: استنباطات عمماء التفسير لؤلمكر التربكية مف اآليات ، كالثاني : األكؿ : كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف 
.  آراء التربكييف في ىذه االستنباطات 

:  انتنباطات عمماء التفنير لؤلمور التربوية من اآليات : المطمب األول 

  َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذاا  :أما آيات سكرة األنبياء فقد ذكر البغكم بعض االحتماالت التي مف أجميا قاؿ إبراىيـ * 
  .(1)"كاالحتجاج عمييـ ، كتكبيخيـ ، لقصد الصبلح ؛ أذف لو في ذلؾ  يجكز أف يككف اهلل : " ، فقاؿ ﴾اَو َو 

أف ال ضير أف ييعٌبر المربّْي بألفاظ المربَّى إف كاف ىذا  يحقؽ مصمحة راجحة ، "  لقصد الصبلح " كيؤخذ مف قكلو 
.   في الحقيقة ال يعترؼ باألصناـ ، كليس ليا عنده أدنى اعتبار عممان بأف إبراىيـ 

نما قصد تقريره  لـ يقصد كذبا ، كال أراد إبراىيـ كبٌيف الزمخشرم أف  أف ينسب الفعؿ الصادر عنو إلى الصنـ ، كا 
ثباتو ليا عمى أسمكب تعريضي يبمغ فيو غرضو مف إلزاميـ الحجة كتبكيتيـ .  (2)لنفسو كا 

. (1)"، كفي المعاريض مندكحة عف الكذب ككاف قكلو مف المعاريض: "كقاؿ القرطبي

 ـــــــــــــــــ
(.  4/33)البؽوي، معالم التنزٌل،  (1)
(.  3/121)الزمخشري، الكشاؾ، : انظر (2)
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ا ا  :كبٌيف البيضاكم أف في قكؿ إبراىيـ  الباطؿ  عمى صراراإلعمى تضجران  ﴾  ُماٍّا َّتيُميْذا﴿َو ِإمَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإناوُم﴿ ِإ
يجبييـ : " كعٌبر سيد قطب عف ىذا المعنى فقاؿ .(2) قبحان كنتنان  : صكت المتضجر كمعناه  ُماٍّ﴾ألف   ؛البيف

كىذا يدؿ عمى  . (3)" ألف السخؼ ىنا يجاكز صبر الحميـ؛عمى غير عادتو كىك الصبكر الحميـ كضيؽ بعنؼ 
 .الظاىر سكء اؿ عمىصراراإل ، عندالتكبيخ كالتأنيب في التربية جكاز استعماؿ أسمكب 

 :العقؿ فقاؿبعمى أف فساد ما ىـ عميو يدرؾ إياىـ نبيان ، ـي أنكر عمييـ ككبخيـ عمى ترؾ الفكر كبيف البقاعي أنو 
قَقِإلُم  َو﴾ ا َوعْذ   .(4)أم كأنتـ قد مرت بكـ الدىكر كحنكتكـ التجارب،    َو َقَو َو

إنو بقدر ما تككف الحجة دامغة ككاضحة يككف تأثيرىا في المربَّى أقكل ، كال يستطيع أف : كمف ىنا يمكف القكؿ 
﴾اثُميَّتا ُميِإسُم  ااَولَوىاا64  َو َوجَوعُم  ا ِإ َوىا َو ْذفُمسِإ ِإيْذا َوقَقَو  ُم  ا ِإ َّتيُميْذا َو ْذ ُميُما  ظَّت  ِإمُم  َوا : يقاكميا ، كىذا يستفاد مف اآليات 

ءِإايَو ْذ ِإقُم  َوا  ااَو ااَوؤُمَلَو . ﴾ا65 ُمءُم﴿سِإ ِإيْذا َوقَودْذااَولِإمْذ َو

 عمى  إبراىيـ ليـ ﴾ َقَو اَوا :"البغكم جكاز المحاجة لئلقناع ، فقاؿ  فقد استنبط منيا  أما آيات سكرة الصافات* 
 ، فأم حماقة أعظـ مف ىذا الفعؿ ، أف (5) "بأيديكـ تنحتكف ما: يعني،  ﴾ َو ْذحِإ ُم  َواااَو ا َو َوعْذبُمدُم﴿ َوا : الحجاج كجو

 .يعبد اإلنساف الحي ما ينحتو بيده مف الجماد الميت

-  حقيقة – ، فبل خكؼ (6) فانيفإياىـلرؤيتو ؛ غير ىائب ليـ كال مكترث بيـ  خاطبيـ  إبراىيـكذكر البقاعي أف 
  َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااَو اا:  إبراىيـكبٌيف ابف عاشكر أف في قكؿ .  سبحانو –مف الفاني ، إنما الخكؼ يككف مف الباقي 

 : إذ لـ يتمؽ القـك باالعتذار كال باالختفاء ، كلكنو لًقييـ بالتيٌكـ بيـ إذ قاؿ ق ؛نبىء عف رباطة جأشما م  َو ْذحِإ ُم  َو﴾
.  (7)أنحى عمييـ بالبلئمة كالتكبيخ كتسفيو أٍحبلميـإنو  ثـ  ،﴾ا    َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذاا

. كيؤخذ منو جكاز استعماؿ أسمكب التيكـ في العممية التربكية إذا لـز األمر 

 

: خبلصة اإلشارات التربوية من كبلم المفنرين من مجموع اآليات 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
= 
( . 11/300)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن،  (1)
(.  2/74)البٌضاوي، أنوار التنزٌل، : انظر (2)
( .  547/ 5)قطب، فً ظالل القرآن،  (3)
  ( .95-5/94) البقاعً، نظم الدرر، (4)
  (. 4/335)البؽوي، معالم التنزٌل، ( 5)
  (. 6/324)البقاعً، نظم الدرر، : انظر( 6)
  (. 23/145)ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر، ( 7)



 177 

 . استعماؿ أسمكب التكبيخ كالتأنيب في التربية* 
.  يعكد بالضرر عمى اإلنساف رمفؾتترؾ اؿ* 
. كيرخص فيو لمضركرة ، الكذب مذمـك كمنيي عنو * 
. ال ضير أف ييعٌبر المربّْي بألفاظ المربَّى إف كاف ىذا  يحقؽ مصمحة راجحة * 
. عدـ الخكؼ كاالكتراث مف المخالؼ * 
. تكظيؼ أسمكب التيكـ في العممية التربكية إذا لـز األمر * 
. ة لئلقناع جاحـاؿجكاز * 

: آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين : المطمب الثاني 

 : استعماؿ أسمكب التكبيخ كالتأنيب في التربية : أكال * 

ٌنؼ ضمفاستعماؿ أسمكب التكبيخ كالتأنيب في التربية  كؿ أشكاؿ التيديدات ، كىك يتضمف  العقاب المفظي ييصى
تعبير عف الرفض لؿ (ال)، أك  تفعؿ (ال)  عبارةاؿـع، كاست  العبارات الجارحةاؿـع، كاست المفظية كالتكبيخ

 أخرل مف العقاب كالعقاب الجسدم أك االجتماعي أك بأشكاؿ، كخاصة حيف ترتبط مثؿ ىذه العبارات  االجتماعي
 مثؿ ىذا النكع مف العقاب في العديد مف المكاقؼ التربكية الحياتية عماؿ، كيكثر است جو الغاضبةكتعبيرات اؿ

ضعاؼ،   السمكؾ غير المرغكب فيياأشكاؿإلى تقميؿ ظيكر :  كتيدؼ ،اليكمية  العبلقة بيف المثيرات كا 
االلتزاـ بالضكابط يجب إنو ؼ، مثؿ ىذا النكع مف العقاب عماؿ ، كنظران لسيكلة است كاالستجابات غير المرغكب فييا

 : اآلتية 

مناسبة تمؾ العبارات لمسمكؾ غير  ، ك كخاصة عند اختيار العبارات غير المناسبة-عمالو الحذر عند است .1
 . المرغكب فيو

 . مراعاة تكقيت ذلؾ العقاب كمكانو .2
 .  السمكؾ غير المرغكب فيوألشكاؿالثبات في استخدامو في المناسبات المتكررة أك المكاقؼ المكررة  .3
م الناتج عف مثؿ ىذا النكع افألثر النفسا مثؿ ىذا النكع مف العقاب مراعاة عماؿيطمب مف المربيف عند است .4

 .(1)مف العقاب
:  فقد نبو األخصائيكف إلى خطكرة قكؿ المربي ،إلى العمؿ ال إلى صاحبوفي تقكيمنا  نتكجو يجب أف .5

ذا أيرفؽ ىذا التقكيـ  ألف ىذه العبارة متكجية إلى الشخصية ال إلى سمككيا ؛ طأتً خأخطأتى أك أ ، كا 

 ـــــــــــــــــ
( . 144 ص)الروسان، فاروق، تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً، :  انظر(1)
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 تبرير  ألف بياف الصكاب كالسمكؾ السميـ ؛ ، كاف أكقع في النفس السمبي ببياف السمكؾ االيجابي المطمكب
. (1)، كتكجيو لمحؿ الصحيح المطمكب لمتقكيـ السابؽ

، كىذا يختمؼ مف شخص إلى آخر كمف حالة إلى  الحكار كالجدؿ كالمناقشةفيي  الرئيسية ة العقاب المفظي قاعدأما
، كالقيمة  ناسب مف نكع المخالفة المراد كفياتما مكاألشكاؿ ، كالمربي الحصيؼ يختار مف ىذه األلكاف  غيرىا

 ، كالشخصية التي تستجيب لمؤثراتيا أك ال تستجيب ، حسب البيئة كالعكامؿ المسببة لممخالفة التربكية المراد تعزيزىا
اء ؼا تنتفي الكسائؿ بانتق، عند ، يؤدم إلى عكس المقصكد ، كفي حاؿ يككف ردىا عمى مثؿ ىذا التأديب ردان سمبيان 

 .(2)المقاصد

براىيـ  في محاجتو قكمو استعمؿ أسمكب التكبيخ كالتأنيب المفظي الكبلمي ، لكنو كاف أبعد ما يككف عف  كا 
 ،  كالعقاب الجسدم - أخرل مف العقاب كلـ يصاحب ىذا األسمكب أشكاؿ،  العبارات الجارحةاؿـعالتيديدات كاست

. كلقد كاف استعمالو ليذا األسمكب بعد استنفاد األساليب األخرل ، فمـ تكف تمؾ ىي البداية بؿ كانت النياية 

 :  ترؾ التفكير يعكد بالضرر عمى اإلنساف: ثانيا * 

قد أصبح  ، ك التي نعيشيا كالحضارة التي نتمتع بيااىاتحديد طبيعة الحياة كمحتكفي الدكر الرئيس  يمعب التفكير
م أحسف طرؽ التفكير ىي طريقة التفكير التأمؿتعد كىذا . كلـ يعد كسيمة جمالية ، اآلف كسيمة لمسيطرة عمى البيئة 

عطائو قدران جادان مف التقدير ، ، كىي الطريقة التي تتضمف إدارة األمر عمى كجكىو المختمفة في العقؿ  كا 
.  (3)كاالعتبار

 ، أف يخمؽ ليـ جكان مف البحث كالتفكير- أكالن –فينبغي لو   عمى التفكير ،طبلبوإذا أراد المعمـ أف يدرب : فمثبل 
منشأ التفكير ليس ؼ  ؛ف في بيئتيـ حاجات ال يمكف سدىا كمشكبلت ال يمكف حميا إال ب عماؿ الفكرأف يشعرىـ بأك

إلثارة ىذه الرغبة في ، كبؿ الرغبة الشديدة في معالجتيا كحميا  أك الشعكر بكجكدىا فحسب ، كجكد المشكبلت ،
 :مف ىذه الشركط ، نفس التمميذ شركط أساسية ال بدَّ مف مراعاتيا 

. أف تككف المشكمة التي تكضع بيف يدم التمميذ مشكمة حقيقية تنتزع مف صميـ حياتو كتقـك عمى خبرتو الشخصية .1

. أف تتبلءـ المشكمة مع مقدرة الطالب عمى التفكير  .2

 ـــــــــــــــــ
، (97ص)كاظم، محمد نبٌل، كٌؾ نإدب أبناءنا بؽٌر ضرب ؟ وحكم الضرب المدرسً من جهة النظر الفقهٌة والتربوٌة، :  انظر(1)

 . م2006، (1)دار السالم، القاهرة، ط
(.  95ص )نفسه، : انظر (2)
  . (184-  183ص ص)النجٌحً، مقدمة فً فلسفة التربٌة، : انظر (3)
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 .(1)أف يفسح لمتمميذ في إثارة ما يركقو مف المسائؿ كالمشكبلت .3

كلقد عينيت التربية اإلسبلمية بالتربية العقمية كشحذ ممكات اإلدراؾ ككسب العمـك كالمعارؼ ، كقد حث القرآف الكريـ 
كالعقؿ الذم كفؿ اإلسبلـ لو . (2)في أكثر مف مكضع عمى التفكير كالتأمؿ كاإلحاطة بحقائؽ الككف ، كمسائؿ العمـك

نما يعمؿ ىك كيفكر كيتدبر كييتدم إلى ما يراه مف رأم ، مع المحافظة  حرية التفكير ، ال يقمد أحدا كال رأيا ، كا 
. (3)عمى األمانة العممية ، كالتجرد عف اليكل ، كالبعد عف األحكاـ الجزافية

م ، كىك يسأليـ مستنكرا ما ىـ  التأمؿ شحذ ممكات اإلدراؾ عند قكمو ، فكضح ليـ طريقة التفكيرحاكؿ إبراىيـ 
ايَو ُم ُّكُميْذا  :فيو  ايَو ْذفَوعُميُميْذاشَو ْذئَقًم ا﴿َوَلَو ا  لَّتيِإااَو اَلَو اوُم﴿ ِإ اا ﴾66  َو َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ ا  لَّتيِإا َو َقَو َو اوُم﴿ ِإ  ُماٍّا َويُميْذا﴿َو ِإمَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

قَقِإلُم  َو﴾ : الصافات ]ا﴿َو  لَّتيُماخَولَوقَويُميْذا﴿َواَو ا َوعْذمَولُم  َو﴾ ﴾95  َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااَو ا َو ْذحِإ ُم  َوا  : ، كقاؿ [67-62: األنبياء ]  َوعْذ
، فبالتأمؿ كاالعتبار كتقميب األمر يظير فساد ما ىـ فيو ، عبادةي أصناـو ال تنفع كال تضر، منحكتة بأيدم  [94-96

 عابدييا ، فأم عقؿ ال يدرؾ ىذا الفساد في الرأم كالنقص في العقؿ ؟

 ، عمى التفكيرتيـ مع مقدركشيء آخر ميـ ؛ ىك أف المشكمة كانت حقيقية كمنتزعة مف صميـ حياتيـ ، كتتبلءـ 
 لمعالجة المشكمة مف أساسيا ؛ لذلؾ فقد  طمب منيـ التفكير المجرد عف كما أف الرغبة كانت شديدة لدل إبراىيـ 

نما يريد مف كؿ إنساف أف يفكر  ، فيك اليكل ، كالبعد عف األحكاـ الجزافية ال يريد ألحد أف يقمد أحدان كال رأيان ، كا 
. كيتدبر كييتدم إلى ما يراه مف رأم 

 :  الكذب مذمـك كمنيي عنو كيرخص فيو لمضركرة: ثالثا * 

،  أف الكذب ما ىك إال عىرىضه ظاىرم ، كيمكف إضافة شيء آخر ، كىك (4)مر الكبلـ عف الكذب مف قبؿ
نما الذم  كاألعراض ال تيـ كثيران في ذاتيا ية كالقكل التي تؤدل إلى ظيكر ىذا افىـ ىك العكامؿ كالدكافع النفسم، كا 

العىرىض
(5). 

 ييعتبر عىرىضان ظاىريان ، فيك لـ يقصد اإلخبار عف خبلؼ الكاقع مف أجؿ مصمحة شخصية يريد ككذبي إبراىيـ 
تحقيقيا ، كال ىركبا مف عقاب خطر ببالو ، كال ألم سبب مف األسباب التي تؤدم إلى الكذب ، لكنو أراد أف ييقنع 

، كىذا    َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذااَو َو ﴾: القـك بالعقؿ أف األصناـ ال تممؾ مف أمرىا شيئا ، فكيؼ تممؾ أمر غيرىا ؟ قاؿ 

 ـــــــــــــــــ
   .(164ص)الوعً التربوي ومستقبل البالد العربٌة، وزمٌلٌه، شهال، :  انظر(1)
  . (164 ص)محفوظ، التربٌة اإلسالمٌة للطفل والمراهق، :  انظر(2)
. م1996، دار التوزٌع والنشر اإلسالمٌة، القاهرة، (57ص)التربٌة العقلٌة، - محمود، سلسلة مفردات التربٌة اإلسالمٌة : انظر (3)
  .من هذه الرسالة  (141ص) راجع(4)
  (. 340ص)أسس الصحة النفسٌة، ي، القوص: انظر (5)
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اكَو  ُم  ايَو ْذ ِإقُم  َو﴾ :كذب ، لكنو أتبع ىذا الكبلـ بقكلو  أَو ُم اُميْذا ِإ ْذ نما أراد    َقَو سْذ ، فدؿ عمى أنو ما أراد الكذب ، كا 
 . اإلقناع بطريقة عقبلنية 

 : ال ضير أف ييعٌبر المربّْي بألفاظ المربَّى إف كاف ىذا  يحقؽ مصمحة راجحة :رابعا * 

، كقد يككف ىذا (1)مر في ىذه الرسالة أف مف الميـ جدان صياغة األلفاظ مف كجية نظر مف يستمعكف أثناء الحكار
.  باستعماؿ تعبيراتيـ ككمماتيـ ، كالنزكؿ إلى مستكياتيـ 

كفي مجاؿ تربية األطفاؿ مف كاجبات الكالديف النزكؿ إلى مستكل األبناء في كثير مف األحياف بحيكية كنشاط 
. (2)كحسف تعامؿ

مع إتاحة الفرصة ، عمى المدرسة إيجاد حالة مف التكازف بيف عناصر البيئة االجتماعية أما في المجاؿ التعميمي ؼ
 .(3)لكؿ فرد ليتحرر مف قيكد طبقتو االجتماعية التي كلد فييا كيتفاعؿ مع البيئة االجتماعية األكبر

كلقد أصبحت الفركؽ الفردية حقيقة ثابتة ال تقبؿ الجدؿ ، تظير في أشكاؿ الناس كألكانيـ كسماتيـ كقدراتيـ 
كخصائصيـ النفسانية كالعقبلنية كاالجتماعية ، كعمى قدر ما خمؽ اهلل منذ بدأت المسيرة عمى األرض ، فعمى 

المدرس أف يمحظ االختبلؼ في كؿ مستكل تعميمي يككف فيو ، كيحتاج أف يتعرؼ عمى تبلميذه كالفركؽ الفردية 
 .(4)بينيـ ، كتأثيرىا عمى سمككيـ ؛ فيك مطالب أف ييفسح المجاؿ لكؿ منيـ لمنمك إلى أقصى مجاؿ

براىيـ  ،   َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذااَو َو ﴾:  استعمؿ أسمكب القـك في الكبلـ ، فمما سألكه عف الذم حطـ األصناـ ، أجابيـكا 
ٍصؼي الصنـ بالكبير ال يككف مف إبراىيـ   إال بقصد استعماؿ ألفاظيـ ، كالنزكؿ إلى مستكاىـ ، كمراعاة لمفركؽ فكى

ال ف نو سيبلقي الرفض  بينو كبينيـ ؛ كذلؾ إليجاد حالة مف التكازف يستطيع مف خبلليا االستمرار باألداء ، كا 
ؿو  . كاإلعراض ممف ينظر إلييـ مف عى

:  عدـ الخكؼ كاالكتراث مف المخالؼ : خامسا * 

 ـــــــــــــــــ
 . (106ص): انظر (1)
 . (168ص)ربٌع، البٌت المسلم القدوة: انظر (2)
 ( 114ص )المٌالدي، أصول التربٌة، : انظر (3)
، دار مسلم للنشر والتوزٌع، (106– 103ص ص )، (رإٌة إسالمٌة)العالقة بٌن الطالب والمعلممحمود إسماعٌل، عمار ، : انظر (4)

.  م1994، (1)الرٌاض، ط
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حالة انفعالية طبيعية تشعر بيا كؿ الكائنات الحية في بعض  بالخكؼ ، مع أف الخكؼ لـ يشعر إبراىيـ 
ليحمي نفسو ضد األخطار التي تكاجيو كتيدد كيانو ؛ ىك استعداد فطرم ، زٌكد اهلل تعالى بو اإلنساف ، ك(1)المكاقؼ
 لمتخمص - مثبل– ، فيك يدفع الطفؿ  ميـ كضركرم بالنسبة لؤلطفاؿ كالكبار أيضا ، كىكمافم أك النفسافالجسـ

 .(2) ف ف لـ يخًؼ الطفؿ مف ىذه المخاطر تعرض لؤلذل ،مف األخطار التي تكاجيو

: كيمكف تقسيـ الخكؼ إلى نكعيف

أك ، كالخكؼ مف النار مثبل ، كىك الذم ينشأ عف مكاقؼ تيدد اإلنساف بأخطار حقيقية : خكؼ مكضعي  -1
.  الخكؼ مف حيكاف مفترس

كالخكؼ مف الظبلـ أك الخكؼ ، خكؼ غير مكضكعي كىك الخكؼ مف أشياء ال تيدد اإلنساف بأخطار حقيقية  -2
 كفي بعض الحاالت تككف ىذه المخاكؼ رمكزا ة ،تسمى ىذه المخاكؼ مخاكؼ طفميكمف الحيكانات األليفة ، 

، كقد يبمغ الخكؼ حدا يحكؿ  لمخاكؼ مكضكعية شعر بيا الفرد في فترة سابقة مف حياتو كخاصة في أثناء الطفكلة
، كيطمؽ عمى ىذا النكع مف الخكؼ اسـ الخكؼ المرضي  دكف التكيؼ الشخصي أك االجتماعي الناجح لمفرد

phobia
(3)  .

: ثـ إف أم طفؿ يمكف أف ييربى عمى تجنب االستجابة لممخاكؼ ، بمراعاة بعض األمكر ، منيا 

". تكقؼ عف التصرؼ كطفؿ رضيع:" مثؿ،  تعميقات عماؿطفؿ باستاؿجرح مشاعر عدـ . 1
. طفؿ عمى التخمص مف مخاكفواؿ عدـ إرغاـ. 2
". ، ف نؾ ستندـ عمى ذلؾ إذا لـ تحسف التصرؼ:" مثؿ،  إلى التيديدات عدـ المجكء. 3
". ألني سأرحؿ؛ يجدر بؾ أف تأتي اآلف :" طفؿ عمى التعاكفاؿ التخكيؼ لتحفيز عدـ استعماؿ. 4
 .(4)"تغمب عمى ىذا األمر:"  عبارات مثؿ، كعدـ استعماؿطفؿ اؿ شعكر مراعاة. 5

تفتح بنفسؾ أبكاب حياتؾ - عندىا -  ف نؾ  ،الشجاعة تكتسب فقط حينما يككف لديؾ ىدؼإف : كيمكف القكؿ 
سكؼ تفقد حيف ذلؾ ك،  ، فحيف ذلؾ سكؼ تضعؼ ثقتؾ بنفسؾ أما حينما ترتد مرتعدا أماـ أم خطر ، الخاصة

 ـــــــــــــــــ
( . 102ص )باشا، كٌؾ تربً أبناءك فً هذا الزمان، : انظر (1)
 .  . م2003، مكتبة ابن سٌنا، القاهرة، (11)زٌن العابدٌن، رواء، فن التعامل مع األبناء، ص: انظر (2)
. ( 225ص )مطاوع، التنمٌة البشرٌة بالتعلٌم والتعلم فً الوطن العربً، : انظر (3)
(.  143ص )توبٌن، حلول عملٌة لمشكالت اآلباء فً تربٌة األبناء، : انظر (4)
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، أما حينما تكاجو الخطر كجيا لكجو متحديا بذلؾ المصاعب ، كستعاني مف مشاعر قمة القدر كالييبة، مف قكتؾ 
 .(1)الشجاعة إذف تكلد قكة في داخمؾؼ  ؛فستخرج مف مكقفؾ بقكة أكثر مف ذم قبؿ

براىيـ   صاحب ىدؼ يسعى لتحقيقو ؛ لذا لـ يقؼ مرتعدان أماـ األخطار نعـ حيثما كيجد اليدؼ كانت الشجاعة ، كا 
، كال ضعيفت ثقتو بنفسو ، كال فقد شيئا مف قكتو ، كال عانى مف مشاعر قمة الييبة ، كاف يتحدل الصعاب فيخرج 

فعمى الرغـ مف األخطار المحدقة . مف كؿ مكقؼ أشد قكة مف ذم قبؿ ، فشجاعتو كٌلدت لديو قكة في داخمو 
- كىك الذم ينشأ عف مكاقؼ تيدد بأخطار حقيقية  – إال أنو تغمب عمييا ، فما شعر بخكؼ مكضكعي ب براىيـ 

.  مع أف أسبابو قائمة ، كال بغيره 

كلقد كانت التيديدات التي ىيٌدد بيا متنكعة ؛ فمف تيديد األب ، إلى تيديد القـك ، إلى التيديد بغضب اآللية ، ثـ 
انتيى بو المقاـ إلى مجابية رأس الكفر كالتجبر كالقكة في عصره ، كالتيديد بالتحريؽ بالنار ، كعمى الرغـ مف ذلؾ 

. فمـ تمف لو قناة ، كال اىتزت فيو شعرة خكفان مف أم شيء مما ذيكر 

 ، إلى آخر تمؾ  منذ بداية مشكاره في الدعكة إلى اهلل كيضاؼ إلى ذلؾ أف ىذه السمة قد صاحبت إبراىيـ 
 .   (2)الحياة العامرة بالخكؼ مف اهلل كحده ، كعدـ الخكؼ مف أم شيء سكاه

:  تكظيؼ أسمكب التيكـ في العممية التربكية إذا لـز األمر : سادسا * 

مر في مبحث سابؽ ضركرة أف يتجنب المربي سمكؾ التيكـ كالسخرية كاالستيزاء كالتصغير كالتحقير ، كعميو أف 
يككف ىادئان كغير منفعؿ ، كيكٌجو االستياء إلى السمكؾ المنافي كليس إلى الشخصية ، فالشخصية بحد ذاتيا ال 

كلكف األمكر أحيانان تصؿ إلى درجة ال يمكف أف تحتمؿ ، فيضطر المربي إلى مثؿ ىذا . (3)زالت محترمة مقبكلة
.  األسمكب

براىيـ   كاف بعيدان كؿ البعد عف التيكـ كاالستيزاء في مراحؿ دعكتو المختمفة ، لكنو اضطر ىنا إلى التيكـ بيـ كا 
، فيك سؤاؿ لمتيكـ ممف يعبد كيتقرب إلى ما يصنعو بيده ، فيك  ﴾ َو ْذحِإ ُم  َواااَو ا َو َوعْذبُمدُم﴿ َوا : كبما يعبدكف ، فقاؿ 

 استيزاءن –في إشارة إلى سخفيـ كحماقتيـ  ﴾ا    َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذاا: كمثمو قكلو الذم أكجده ثـ إنو يتقرب إليو ، 

 ـــــــــــــــــ
. ( 160ص)طرٌقك للوصول إلى أهدافك الشخصٌة والمهنٌة، - راٌبورتس، التدرٌب نحو النجاح : انظر( 1)

Training Zum Erfolg  

مٍلااَولِإ يٍلا  : وفً قول هللا ورد فً قصة إبراهٌم ( 2) ا﴿َو َوشَّت ُم﴿هُما ِإ ُم َو ا َو َو ْذ ااِإ ْذ ُميْذاخِإ فَو ًما َقَو  ُم  اَلَو ، وهذا ؼٌر داخل [28: الذارٌات] ﴾28  َقَوأَو﴿ْذجَو َو

.  فً نطاق هذه الدراسة
 ( . 106ص): انظر (3)
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ا ا: كقاؿ  بيـ ،  لما  ، تضجر منيـ كمما يعبدكف مف دكف اهلل ﴾ا  َق ا عقَقل    ُماٍّا َّتيُميْذا﴿َو ِإمَو ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإناوُم﴿ ِإ
. رآىـ يعكفكف عمى الحجارة 

 : ة لئلقناع  جاحـاؿجكاز : سابعا * 

فمسفة المجكء إلى عممية اإلقناع تقـك عمى   ، كيمكف اإلضافة ىنا بأف (1)مر الكبلـ عمى مثؿ ىذه اإلشارة مف قبؿ
 (2)تيـكسيطراآلخريف ، كلكنو يدخؿ تحت استحكاذ  يأمؿ في الحصكؿ عميو، أساس حاجة اإلنساف إلى شيء معيف 

. 

براىيـ  ، كيأمؿ في الكصكؿ إلييا ، كحصكؿ الناس عمييا  (ال إلو إال اهلل) يبذؿ قصارل جيده في إقناع الناس بػكا 
 ذم العزة كالجبلؿ ، كالناس قد أغمقكا –، كلكف األمر ليس بيده ، فيك ال يممؾ إال الببلغ ، كالقمكب بيد اهلل 

أبصارىـ عف االعتبار ، كقمكبيـ عف التدبر ، كعقكليـ عف التأمؿ ، فكاف ال بدَّ مف المحاجة كالمناقشة كالمناظرة 
.  مرة تمك المرة ؛ عمو يصؿ إلى اليدؼ ، كىك اإلقناع 

 ـــــــــــــــــ
.   من الرسالة (156ص )انظر (1)
  ( .8ص)الدروبً، فن التفاوض واإلقناع، : انظر (2)
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  الرابعُ المبحثُ 

 من النارِ  إبراىيَم  ةُ نجا

 بالنار بعدما تشاكركا في القتؿ أك التحريؽ ، كيبدك أنيـ رأكا أف التحريؽ صدر القرار مف المحكمة بتحريؽ إبراىيـ 
ـى : " فييا ، ففٌكض أمره إلى ربو كمكاله ، كقاؿ  ، فأشعمكا النار كألقكا إبراىيـ (1)فيو أكبر الزجر ًنٍع ٍسبينىا المَّوي كى حى

ًكيؿي   مف النار ،  فما أحرقت النار منو شعرة ، كردىـ بغيظيـ لـ ينالكا منو شيئا ، ثـ خرج  ، فأنجاه اهلل (2)"اٍلكى
اا:  كىك يقص عمينا ىذه األحداث إلييـ يدعكىـ إلى اهلل الذم نٌجاه كحماه ، قاؿ    َقَو  ُم  احَو ِّن ُم هُما﴿َو  ْذصُم ُم﴿ ا َو ِإ َو َويُميْذا ِإ ْذ

اًم ااَولَوىا ِإ ْذ َو اِإ يَوا  ﴾68كُم ْذ ُميْذا َقَو اِإلِإ نَوا   ﴾ا﴿َو َو َو وُم﴿ ا ِإيِإاكَو ْذدًم ا َوجَوعَولْذ َقَو اُميُما  ْذَوخْذسَو ِإينَو﴾69 َقُملْذ َقَو ايَقَو ا َقَو  ُماكُم  ِإ ا َو ْذوًم ا﴿َوسَو َو
احَو ِّن ُم هُما َقَوأَو ْذجَو هُما  لَّتيُمااِإنَواا:  جؿ مف قائؿ –، كقاؿ  [70-68: األنبياء ] ا َقَو  ُم  ا  ْذ َقُملُم هُما َو﴿ْذ ا َو ْذ ا َو ْذاِإيِإا ِإَلَّت   َومَو اكَو  َواجَو َو بَو

ا ِإقَو ْذمٍلايُمؤْذاِإ ُم  َوا  اْلَوَويَقَو تٍل ثَقَو  َقًم ااَو َووَّتةَوا َو ْذ ِإيُميْذا ِإ ا  ْذحَو َقَو ةِإاا24   َقَّت  ِإا ِإ َّتا ِإ ا َو ِإ َو ا  لَّتيِإا َو﴿ْذ اوُم﴿ ِإ ﴾ا﴿َو َقَو اَوا ِإ َّتمَو ا  َّت َو ْذ ُميْذااِإنْذ
ا َقَو  ِإ ِإينَو﴾ ا َوعْذ ُميُميْذا َوعْذ ًم ا﴿َواَوأْذ﴿َو كُميُما   َقَّت  ُما﴿َواَو ا َويُميْذااِإنْذ ا﴿َويَقَولْذعَونُم : العنكبكت ]ا  دُّ ْذ َقَو اثُميَّتايَو ْذمَوا  ْذقِإ َقَو اَو ِإايَويْذفُم ُما َوعْذ ُميُميْذا ِإبَوعْذضٍل

فَقَولِإ نَو﴾97  َقَو  ُم  ا  ْذ ُم  ا َويُما ُم ْذ َقَو  َقًم ا َقَوأَو ْذقُم هُما ِإ ا  ْذجَوحِإ يِإا ا: ، كقاؿ [24-25  ﴾ا َقَوأَو َو وُم﴿ ا ِإيِإاكَو ْذدًم ا َوجَوعَولْذ َقَو اُميُما  ْذَوسْذ
ا[.98-97: الصافات ]

ما استنبطو المفسركف مف اآليات الكريمات ، : المطمب األكؿ : كيأتي الكبلـ في ىذا المبحث ضمف مطمبيف 
.  آراء التربكييف في خبلصة استنباطات المفسريف : كالثاني

ا:ما انتنبطو المفنرون من اآليات الكريمات : المطمب األول 

لتككنكا قد فعمتـ ؛ بالنار ، أم   حَو ِّن ُم هُم﴾ :فقالكا القكة الحسية  عدلكا إلى استعماؿ ذكر البقاعي أف قـك إبراىيـ 
فيـ قد عدلكا عف أسمكب الكبلـ كالمحاجة لما عجزكا عف الرد ، كأبدلكه . (3)فيو فعبلن ىك أعظـ مما فعؿ بآليتكـ

بأسمكب القكة كالبطش ، كىذا دأب مىٍف يعجز عف مقارعة الحجة بالحجة مف أصحاب القكة ، فيمجأ إلى الحديد كالنار 
يمتمس فييما النصر ، دكنما مراعاة لضكابط العقكبة كحجميا كما تؤدم إليو مف أضرار ، كفييا أف المربَّى قد ينقمب 

. عمى المربّْي كيككف عنيفان ضده ، كلكف ال ينبغي أف يؤثر ىذا عمى المربّْي بأم حاؿ مف األحكاؿ 

 ـــــــــــــــــ
( . 3/123)الزمخشري، الكشاؾ، : انظر". اختاروا المعاقبة بالنار ألنها أهول المعاقبات : " قال الزمخشري (1)

ُ َوِنْعَم اْلَوِكٌلُ ): "َعن ابِن َعباس (2) ٌد َقالََها إِْبَراِهٌُم ، (َحْسُبَنا هللاَّ ًَ ِفً النَّاِر، َوَقالََها ُمَحمَّ ا َودْذاجَومَوعُم  ا َويُميْذاا:  ِحٌَن َقالُوا ِحٌَن أُْلِق   ِإ َّتا   َقَّت اَو
بُم َقَو ا  لَّتيُما﴿َو ِإعْذيَوا  ْذ َوكِإ  ُم﴾ .(4563)صحٌح البخاري، كتاب التفسٌر، ح: انظر. [173: آل عمران]  َقَو خْذشَو ْذاُميْذا َوزَو وَواُميْذا ِإيمَو  َقًم ا﴿َو َقَو  ُم  احَوسْذ

  
(.  5/95)البقاعً، نظم الدرر، :  انظر(3)
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لما خرج مف النار عاد إلى عذؿ   إبراىيـكبٌيف الرازم أف تقميد الصاحب كالقريب ليس بدليؿ يصح ، فذكر أف 
كما كاف لكـ جكاب كال ترجعكف عنو  فميس ، إذا بينت لكـ فساد مذىبكـ : الكفار كبياف فساد ما ىـ عميو ، كقاؿ 

أك بينكـ ، فبل يريد أحدكـ أف يفارقو صاحبو في السيرة كالطريقة ،  ف ف بىٍيف بعضكـ كبعض مكدة ؛ىذا إال تقميدان 
.  (1)بدليؿ أصبلن ىذا ليس ؼكلزمتـ ضبللتيـ كجيالتيـ ، فكرثتمكىـ كأخذتـ مقالتيـ ، كبيف آبائكـ مكدة 

كيدخؿ في ىذا كؿ : "كعٌمؽ البقاعي عمى آية سكرة العنكبكت ، فذكر سكء الصحبة كما تؤدم إليو مف فساد ، فقاؿ 
مف كافؽ أصحابو مف أىؿ المعاصي أك البطالة عمى الرذائؿ ليعدكه حسف العشرة ميذب األخبلؽ لطيؼ الذات ، أك 

خكفان مف أف يصفكه بكثافة الطبع كسكء الصحبة ، كلقد عـٌ ىذا لعمرم أىؿ الزماف ليكصفكا بمكافاة اإلخكاف 
 .(2)"كمصافاة الخبلف ، معرضيف عف رضى الممؾ الدياف

:  خبلصة اإلشارات التربوية من كبلم المفنرين 

المربَّى قد ينقمب عمى المربّْي كيككف عنيفان ضده، كلكف ال ينبغي أف يؤثر ىذا عمى المربّْي بأم حاؿ مف * 
. األحكاؿ

 . في العقكبة لو أضرار كثيرة ؛ فينبغي أال ييستعمؿ إال نادرا استعماؿ القكة الحسية* 
.      القريب كالصاحب السًَّيئاف  يقكداف إلى الفساد * 

 : آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين : المطمب الثاني 

المربَّى قد ينقمب عمى المربّْي كيككف عنيفان ضده ، كلكف ال ينبغي أف يؤثر ىذا عمى المربّْي بأم حاؿ مف : أكال * 
: األحكاؿ 

-  كما ىي عند التربكييف –كىذا األمر قد يككف مف باب رد الفعؿ ، كقد يظير بمظير االندفاع ، كاالندفاعية 
تظير مف خبلؿ ردكد فعؿ متسرعة دكف تفكير أك تخطيط ، كىي نابعة مف رغبات داخمية دكف حساب لآلخريف أك 

لمنظاـ، كدكف حساب لعكاقب ىذا السمكؾ ، فيجدكف صعكبة في االنضباط كتأجيؿ تحقيؽ الرغبات ، يعرفكف أف 
.  (3)العقاب ينتظرىـ إال أنيـ غير قادريف عمى االمتناع عف السمكؾ االندفاعي كتحاشي العقاب

 ـــــــــــــــــ
( .  55- 25/54)الرازي، مفاتٌح الؽٌب،  (1)
 (. 5/552)البقاعً، نظم الدرر،  (2)
  (. 194ص )المزٌد عن التعامل مع مشاكل أوالدنا، انظر، دوٌري،  (3)
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 كانكا مندفعيف ، كجدكا صعكبة في االنضباط كالطاعة ألمره ، فقامكا بردكد فعؿ متسرعة كغير كقـك إبراىيـ 
مخطط ليا ، قرركا تحريقو ، كفعبلن أعدكا لؤلمر عدتو ، كظير العنؼ في أفعاليـ ، لكف مظاىر العنؼ كميا لـ 

.  ، كال ثنتو عف ىدفو ، ظؿ سائران في طريقو ، كما أعمف الخضكع كال االستسبلـ لرغباتيـ تؤثر في نفس إبراىيـ 

: نادران لو أضرار كثيرة ؛ فينبغي أال يستعمؿ إال في العقكبة استعماؿ القكة الحسية  :ثانيا * 

كانت كما ة التي  الجسدمكبةالعؽمنيا : مف العقاب ما ىك مادم حسي ، كمنو ما ىك معنكم ، كالحسي لو أشكاؿ 
مؤسسة تربكية كاألسرة أك المدرسة مف  اد تخمكؾلتقميؿ مف أشكاؿ السمكؾ غير المرغكب فييا ، كال تؿ تستعمؿزالت 
، كتبدك منو الرغـ مف التحذيرات التربكية عمى  مف العقاب لتعديؿ سمكؾ األطفاؿ أك الكبار عماؿ ىذا النكعاست

: مظاىر العقاب الجسدم في

. (أك عمى الكجو أك الرأس أك الجسـ بشكؿ عاـ) الضرب عمى اليديف أك األصابع أك القدميف .1
. الكدمات كالصفع كالضرب عمى أجزاء مختمفة مف الجسـ .2
(. Electric Shock) الصدمات الكيربائية .3
 . (1)خزكأك اؿ، كقص الشعر ،  أخرل مف العقاب الجسدم أشكاؿ .4

فيو  كىذا ببل شؾ أسمكب  ، الصحيح في تربية الطفؿ حتى يعتدؿ سمككواألسمكب أف ىذا ىك األسركتعتقد بعض 
كينتج عف ذلؾ ،  إذ يترتب عمى ذلؾ كجكد شخصية متمردة  لمتنفيس عف تمؾ القسكة  ؛ في التعامؿ مع الطفؿخطأ

لتمؾ القسكة بتخريب ممتمكات معاكس رد فعؿ بفينفس ىذا الطفؿ عما في داخمو ق ، سمكؾ عدكاني يتجو نحك غير
، كغالبا  ، فيككف قاسيا ال مكاف لمرحمة لديو اآلخريف ككثرة المخاصمات مع أصدقائو كتعذيب الحيكانات كالطيكر

 .(2)يشعر بالسعادة عندما يرل الناس غير سعداءما 

 شكبل آخر مف أشكاؿ العقاب الجسدم كىك اإللقاء بالنار لمتحريؽ ، بعدما رأكا أف القتؿ كلقد استعمؿ قـك إبراىيـ 
أك التحريؽ ىك جزاء مف يقـك بتكسير الحجارة التي ال تضر كال تنفع ، كىذه العقكبة ال تتناسب ببشاعتيا كشناعتيا 
مع الفعؿ الذم قاـ بو ، فيـ يستعممكف ىذه العقكبة دكف مراعاة لمبدأ أك قاعدة أك ضابط ، يحاكلكف بذلؾ محكه 

 عف دعكتو ، كال كمحك سمككو ، ال مجرد تعديؿ السمكؾ ، كقد أخفؽ ىذا األسمكب الخاطئ ، فيك لـ ييثًف إبراىيـ 
نما زاده إصرارا ، فقاـ يدعكىـ مرة أخرل ، فمما لـ يجد فييـ رجاء قرر ىجرانيـ  .  تنازؿ عنيا ، كا 

: القريب كالصاحب السًَّيئاف  يقكداف إلى الفساد : ثالثا * 

 ـــــــــــــــــ
  (. 147ص )الروسان، تعدٌل وبناء السلوك اإلنسانً، : انظر( 1)
  (.45ص )كامل، اآلباء ومشاكل األبناء فً المٌزان السٌكولوجً بٌن الفهم والمواجهة، :  انظر(2)
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، كسيقتصر الكبلـ في ىذه اإلشارة عمى الصاحب السيئ ، فممصحبة أبمغ األثر في (1)مر الكبلـ عف تقميد القريب 
سمكؾ المرء ؛ فالصاحب ساحب ، كمف جالس األشرار كعاشرىـ فبل بدَّ أف يتأثر بيـ ، كيقبس مف أخبلقيـ ؛ 

- فمجالستيـ تنساؽ بصاحبيا إلى الحضيض ، فكمما ىـٌ بالنيكض كالتحمي بمكاـر األخبلؽ ، كالتخمي عف مساكئيا
. (2)عٌكقكه ، كثنكه ، فعاد إلى غٌيو ، كاستمر عمى جيمو كسفيو

، كاألتراب كاألنداد  ، كالرفقة المؤمنة  مجالس الصالحيفكاختيار،   السكءصاحبتحذير مف عمى المربيف اؿيجب ك
تحذير مما اؿك، نفكس اؿ، كيزكي   ، مع إشغاؿ مجالسيـ كمجتمعاتيـ بما يرضي اهلل الذيف ربكا تربية صالحة

. (3)أك كسب دنيكم حبلؿ، أك فائدة عممية ، كقات في غير ما طاعة األنفكس أك يضيع اؿيدنس 

، كىذا مف أعمؽ المؤثرات التي ييمميا   فالرفيؽ كالصاحب يؤثراف عمى عقيدة اإلنساف كقناعاتو الفكريةكبالجممة
.   (4)كثير مف المربيف كاآلباء كاألميات

براىيـ  ،  عاب عمى قكمو أنيـ أشرككا باهلل نعـ ، فالصاحب قد يؤثر عمى عقيدة صاحبو كقناعاتو الفكرية ، كا 
كعبدكا األصناـ محافظة عمى المكدة التي بينيـ ، فبل يريد الصاحب أف يترؾ صاحبو ، فيما يسيراف عمى نفس 

الطريؽ ، كلك اقتنع أحد منيـ بأمر كلـ يقتنع اآلخر ، ف نيما أيضا سيسيراف عمى نفس الطريؽ حتى يقنعا جميعا ، 
.    فالصاحب قد يككف معكقا عف الخير في طريؽ صاحبو ؛ لذا يجب التحذير مف الصاحب السيئ 

 ـــــــــــــــــ
  . وما بعدها (123ص): انظر (1)
( . 71ص )عالجه، - أسبابه- الحمد، سوء الخلق مظاهره: انظر (2)
 ( .184ص )النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع، : انظر (3)
  (.74ص )فن تربٌة األطفال، سالمة، : انظر (4)
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 ي  الخامسالمبحثُ 

 العزُم عمى اليجرةِ 

 عمييا السبلـ ، كابف أخيو – في الفترة التي قضاىا في العراؽ أف آمنت معو زكجو سارة كانت نتيجة دعكة إبراىيـ 
لكط 

 عمى  ، كلـ تؤثر معجزة النجاة مف النار في قمكب قد طيمست كعقكؿ قد عيٌطمت ، عندىا عـز إبراىيـ (1)
اليجرة التي ال بدَّ منيا ، قرر ترؾ األىؿ كالعشيرة في اهلل كفي سبيؿ دعكتو ، فمـ يىعيٍد يربطو باألىؿ كالعشيرة أية 

رابطة ، فالعداكة كالبغضاء قد مؤلت القمكب مف كبل الطرفيف ، كقد يجد عند الغرباء ما لـ يجده عند األقرباء ، قاؿ 
: ، كفي مكضع آخر  [26: العنكبكت ]   َقَوآَواَونَوا َويُما ُم طٌنا﴿َو َقَو اَوا ِإ ِّن ااُم َو جِإ ٌنا ِإ َوىا َو ِّن ا ِإ َّتيُمااُم َوا  ْذعَوزِإيزُما  ْذحَويِإ يُم﴾ : اهلل 

﴾ ا ِإ َوىا َو ِّن اسَو َو ْذدِإينِإ [ . 99: الصافات ]  ﴿َو َقَو اَوا ِإ ِّن ا َو اِإ ٌن

آراء التربكييف : استنباطات المفسريف لئلشارات التربكية ، كالثاني : كقد تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، األكؿ 
.  في خبلصة استنباطات المفسريف التربكية 

 :  انتنباطات المفنرين لئلشارات التربوية: المطمب األول 

 مع ، كذلؾ ألف إبراىيـ صمكات اهلل عميو كسبلمو؛أف المكضع الذم تكثر فيو األعداء تجب مياجرتو استنبط الرازم 
 العداكة الشديدة ىاجر مف تمؾ الديار ، فؤلف  قكمو لما أحس مف ف نوأف اهلل سبحانو خصو بأعظـ أنكاع النصرة ،

 .(2) أكلىقيجب ذلؾ عمى غير

 يترؾ أباه كقكمو ،ىجرة يترؾ كراءه فييا كؿ شيء مف ماضي حياتو : "  فقاؿ ككصؼ سيد قطب ىجرة إبراىيـ 
 كيياجر  ، كيدع كراءه كذلؾ كؿ عائؽ ككؿ شاغؿ،كأىمو كبيتو ككطنو ككؿ ما يربطو بيذه األرض ، كبيؤالء الناس 

 مكقفه أف ربو ن.إلى ربو متخففان مف كؿ شيء ، طارحان كراءه كؿ شيء ، مسممان نفسو لربو ال يستبقي منيا شيئا
براىيـ  .(3) "سييديو ، كسيرعى خطاه ، كينقميا في الطريؽ المستقيـ  سار في طريؽ اليجرة إليمانو باهلل أكال ثـ  كا 

.  ليقينو بما سيمقاه عنده ، كاإليماف كاليقيف مف أىـ العكامؿ التي تقكد الخيطى إلى تحقيؽ اليدؼ 

 

:  خبلصة اإلشارات التربوية من كبلم المفنرين 
 ـــــــــــــــــ

، وذكر (4/217)البؽوي، معالم التنزٌل، : ، وانظر(4/281)النكت والعٌون، : ، انظر هو ابن أخ إبراهٌم ذكر الماوردي أن لوط  (1)
(.  339 /13)القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، : وانظر (3/436)الكشاؾ، : الزمخشري أنه كان ابن أخته، انظر

( . 151/ 26)الرازي، مفاتٌح الؽٌب، : انظر( 2)
  (. 7/62)قطب، فً ظالل القرآن،  (3)
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.  شرار؛ فممبيئة أثر كبير في العممية التربكية كثر فيو األمالمكضع الذم أىمية مصاحبة األخيار ، كترؾ * 
.  اإليماف باهلل كاليقيف بما عنده مف أىـ أسباب النجاح * 

 : آراء التربويين في خبلصة انتنباطات المفنرين التربوية : المطمب الثاني 

:  شرار؛ فممبيئة أثر كبير في العممية التربكيةكثر فيو األمالمكضع الذم مصاحبة األخيار ، كترؾ - 1

، فيجب  ، إلى محبة األصدقاء كاالنخراط في جكىـ ، كخاصة منيـ الفتياف كالمراىقكف يميؿ الناشئكف بفطرتيـ
قت لك، ال ىـٌ ليـ إال العبث كضياع ا ، أك يبلزمكا شبابا ضائعيف إعطاؤىـ مناعةن كحذران حتى ال يصاحبكا األشرار

. (1)دكنما ىدؼ صالح مف الحياة

كتيعد مصاحبة األخيار مف أعظـ ما ييربي عمى مكاـر األخبلؽ ، كعمى رسكخيا في النفس ؛ فالمرء مكلع بمحاكاة 
يتاؤىا ثمران  مف حكلو ، شديد التأثر بيـ ، كالصداقة الشريفة تشبو سائر الفضائؿ مف حيث رسكخيا في النفس ، كا 
طيبان في كؿ حيف ؛ فيي تكًجد مف الجباف شجاعة ، كمف البخيؿ سخاءن ، فالجباف قد تدفعو قكة الصداقة إلى أف 
يخكض في خطر ليحمي صديقو مف نكبو ، كالبخيؿ قد تدفعو قكة الصداقة إلى أف يبذؿ جانبان مف مالو إلنقاذ 

.  (2)صديؽ مف شدة

ىذا كيجب ترؾ المكضع الذم يكثر فيو األشرار ، ف ف مف أفدح العيكب كالمحاذير التي يقع فييا العقؿ أف يستسمـ 
ألصحاب السمطة الدنيكية المستبدة ؛ ألف معناه سيطرة الظالـ عمى عقؿ المظمـك ، كىذا العقؿ يجب أف يظؿ حرا 
طميقا ال يقر الظمـ كال يرضى بو ، ف ف عجز عف مقاكمتو كرفضو ، رحؿ عف المكاف الذم يستبد بو الظالـ إلى 

. (3)مكاف آخر في أرض اهلل الكاسعة

، أثر كبير في العممية التربكية  ، (4) كىي جميع العكامؿ الخارجية التي تؤثر في الشخص مف بدء نمكه–كلمبيئة 
. (5)فاألسرة كالرفاؽ كالمدرسة ، تعمؿ مجتمعة عمى إكساب الطفؿ مجمكعة مف القيـ كأنماط السمكؾ

 إلى مكاف آخر في أرض اهلل الكاسعة ، فمـ يعد ىناؾ مجاؿ لمبقاء بعد الشعكر باستبداد أىمو رحؿ إبراىيـ 
كعشيرتو ، أراد لعقمو أف يبقى حران طميقان ، عـز عمى الرحيؿ ، كاليجرة إلى رب العالميف ، كلقد صحبو في ىذه 

 الذم آمف بو كبدعكتو ، كانكا صحبةن أخياران ، ساركا عمى الطريؽ نفسو  زكجو سارة ، كلكط –الرحمة رفيقة دربو 
 ـــــــــــــــــ

 . (184- 183ص)النحالوي، أصول التربٌة اإلسالمٌة وأسالٌبها فً البٌت والمدرسة والمجتمع، : انظر (1)
   .(132ص )عالجه، - أسبابه- الحمد، سوء الخلق مظاهره:  انظر(2)
 . (42ص)التربٌة العقلٌة، - محمود، سلسلة مفردات التربٌة اإلسالمٌة : انظر (3)
(.  15ص )القوصً، أسس الصحٌة النفسٌة، ( 4)
( . 162ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال، : انظر (5)
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 جؿ في –، كرضكا بالمنيج نفسو ، كخٌمفكا كراءىـ األشرار ، فبل حاجة ليـ بالبقاء معيـ ، كقد رضكا بمعية اهلل 
. عبله 

:   مف أىـ أسباب النجاح قاليقيف بما عنداإليماف باهلل ك- 2

اإليماف الـز في حياة اإلنساف ، كمصدر مف مصادر القكة كاالطمئناف ، كىذا ما تؤكده الدراسات النفسانية كالفمسفية 
 األصؿ ف ف التاريخ البشرم ىك تاريخ م ىناؾ قكة أقكل مف اإليماف لتكجيو اإلنساف ، كؼس، فمي(1)كاألنثركبكلكجية

اإليماف عند اإلنساف ، كأكلئؾ الذيف غٌيركا مجرل التاريخ ىـ أنفسيـ الذيف غٌيركا مف معتقداتنا كسمككنا ، كاإليماف 
ال  تمثيؿ داخمي يحكـ السمكؾ ، بؿ يمكف أف يككف اإليماف باعثا عمى القكة بشأف ما كليس حالة نفسانية فحسب ، 

ىك ممكف ، أك اإليماف بأننا سكؼ ننجح في شيء ما ، أك نحقؽ شيئا آخر ، كيمكف أف يككف كذلؾ إيمانا باعثا 
فيبمغ درجة ، قكيا فيو اإلنساف  الشعكر باليقيف الباطني يصبح كما أف. (2)عمى العجز أك الفشؿ كعدـ تحقيؽ النجاح

 .(3) طريقوشيءعترض مال 

:  األنبياء كالمرسميف ، أمثاؿ –أكال - فالذيف غٌيركا مجرل التاريخ ىـ أنفسيـ الذيف غيركا معتقداتنا كسمككنا ، ىـ 
 أحد ىؤالء ، كقكة  عمييـ جميعا أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ ، إذف ف براىيـ –إبراىيـ كمكسى كعيسى كمحمد 

إيمانو ىي أقكل دافع لو ، فمـ يقؼ مكتكؼ اليديف أماـ التكذيب كالكيد ، بؿ ظؿ يدعك كيحاجج قكمو ، لـ ييأس 
عمى الرغـ مف كؿ األسباب المؤدية لميأس ، فقد كاف اإليماف باعثا لو عمى المضي قدما ، كما كاف الشعكر باليقيف 

صرارا ، فمـ يعترض شيء   . طريقوباعثا آخر ، زاده قكة كثباتا كا 

 ـــــــــــــــــ
( . 17ص)داؼستانً، التربٌة الدٌنٌة واالجتماعٌة لؤلطفال،  (1)
(.   85- 84 ص ص)العرٌمً، زٌادة قدراتك الذهنٌة وتفعٌل طاقاتك الكامنة، : انظر (2)
(.  83ص)طرٌقك للوصول إلى أهدافك الشخصٌة والمهنٌة، - راٌبورتس، التدرٌب نحو النجاح : انظر (3)

Training Zum Erfolg 
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الخاتمة 

- كأكؿ مصادره القرآف الكريـ - كأخيران ف ف لدينا نحف المسمميف مبادئ عمـك مختمفة كأصكليا ، فتراثنا الفكرم العظيـ 

اشتمؿ عمى مفاتيح أكثر العمـك ، كال يحتاج إال التقنيف ككضع المبادئ ضمف قكالب كقكاعد ، بؿ إف بعض ما ىك 

ٌنؼ في ىذا المجاؿ ، كبدال مف االستدالؿ بقكؿ العمماء  مكجكد مف أصكؿ لمعمـك الحديثة غير مكجكد في أحدث ما صي

 عمى أصكؿ عمـك كثيرة ، كبدال مف ضرب األمثمة عمى أمكر تحدث مف حياة البشر فيمكف االستدالؿ بقكؿ اهلل 

فيمكف ضرب أركع األمثمة مف القصص القرآني ، ففييا نماذج لكؿ ما ىك مطمكب ، نماذج لمخير كاليداية كالرشاد 

 تحتاج إلى مختصيف مشمريف عف ساعد الجد في شتى –آية آية  - كنماذج لمشر كالفسكؽ كالعصياف ، كآيات اهلل 

الستخبلص كاستنباط قكاعد كؿ عمـ منيا ، ثـ نشر ما تـٌ ... التربكية كالنفسانية كاالجتماعية كاالقتصادية : المجاالت 

.  كدينو  فيك باب مف أبكاب الدعكة إلى اهلل –الكصكؿ إليو 

كىذه الرسالة ىي خطكة عمى الطريؽ ، فبل بد أف تمحقيا خطكات ؛ حتى نرتفع في ىذه الدنيا كما ارتفع أسبلفنا مف قبؿ 

 –، ف نيـ سبقكا األمـ في شتى المجاالت بيذا الديف ، كنحف تخمفنا عف ركبيـ لما تركنا ديننا ، كألقينا كتاب ربنا 

. كراء ظيكرنا - سبحانو 

: كىذه الخاتمة اشتممت عمى مبحثيف اثنيف 

الرسالة  إلييا  النتائج التي تكصمتأىـ  : المبحث األكؿ 

التكصيات  أىـ :  المبحث الثاني 
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 المبحُث األولُ 

 ُةُ  ُ لأىُم النتائِج التي توصمْت إلييا الرنا

: تيعد اإلجابة عمى أسئمة الرسالة األساسية ىي النتائج الحقيقية ليذه الرسالة ، فقد كٌضحت الدراسة ما يأتي 

.  ككاقع قصتو مف خبلؿ النصكص المعتمدة شخصية إبراىيـ - 1

 . استنباطات المفسريف لؤلمكر التربكية مف قصة إبراىيـ - 2

. آراء التربكييف فيما استنبطو عمماء التفسير - 3

 تـ كخبلؿ عممية البحث كما فييا مف استنباط ألىـ اإلشارات التربكية التي تجسدت في قصة إبراىيـ  - 4

أيضا - التكصؿ إلى العشرات مف اإلشارات التي اتفقت مع أحدث ما تكصؿ إليو عمـ التربية ، كىذه اإلشارات تعد 

: بمثابة نتائج ليذا البحث ، كيمكف عرض بعضان منيا - 

ينبغي أف لمنفكس مسالؾ ؼ استعماؿ المربي أساليب ككسائؿ متعددة دليؿ الكعي كالعمـ ألسس العممية التربكية ؛ .1

 .تيراعى 

 .سبلمة قمب المربّْي تقكده إلى كؿ عمؿ صالح حسف ؛ فسبلمة الظاىر دليؿ عمى سبلمة الباطف  .2

، ظيرت في محاكرات إبراىيـ  إًلقامة الحجة عمييـ يتـ ضمف ضكابط كآداب كثيرة ناظرتيـ المبطميف ـكحكار .3

 المختمفة . 

 .المربي الناجح يسعى إلى تحقيؽ الكماؿ في نفسو ، ثـ فيمف يقـك عمى تربيتيـ  .4

 .أىمية النمذجة في حياة البشر ، كأنيا تككف في األشخاص كاألفعاؿ  .5

 . لئلقناع ؛ فاإلقناع فف ينجح فيو مف يتحمى بآدابو م كالدليؿ السمعيف بيف الدليؿ العقبلالمزجضركرة  .6

 .ضركرة اغتناـ األكقات كاألحداث المناسبة مف أجؿ إتماـ الميمات التربكية  .7

قد يستقصي المربّْي كسائؿ التربية كأساليبيا ثـ ال يككف لعممو أثر كبير في نفس المربَّى ، بؿ ربما ينقمب عميو  .8

. 
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  .لمبيئة أثر كبير في العممية التربكية .9

 . العممية التربكية مف أىـ أسباب نجاح كالدعاء اإليماف باهلل كاليقيف بما عنده  .10
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المبحُث الثاني 

 التوصياتِ أىُم 

يستطيع أف يحيط في بحثو بكؿ  خاصة أف الباحث المفرد ال-   أف يقؼ كؿ باحث عند حدكد معينةمما قٌدره اهلل 

 تثير  كىي، في مرحمة مف مراحؿ حياتو ، ف ف ىذه الدراسة كانت عف اإلشارات التربكية في قصة إبراىيـ  المجاالت

 : مف أىميا ،  لممستقبؿان أبحاثأف تككف الكثير مف المكضكعات التي تصمح 

.  عمى النسؽ الذم سارت عميو ىذه الرسالة إتماـ باقي قصة إبراىيـ  .1

.  كؿ قصة عمى حده- دراسة اإلشارات التربكية في القصص القرآني .2

  ....، سكرة األحزاب ، سكرة الحجرات سكرة النكر : دراسة اإلشارات التربكية في بعض سكر القرآف مثؿ .3

  ....، اجتماعية ، فكرية ، جيادية دعكية : دراسة القصص مف نكاحي أخرل .4

  .المطيرة بشكؿ عاـ كالسنة الكريـ دراسات تربكية تعتمد القرآف  .5

، أك تحميؿ  دراسات مستمدة مف المصادر الصحيحة يقـك الباحثكف فييا بتكجيو المكاقؼ كحؿ اإلشكاالت .6

  .النفسيات

 مع مقتضيات النص فؽإلفادة مما يتمقارنتيا مع ما تيكصؿ إليو ؿكتربكية مصدرىا القرآف ، صياغة قكاعد  .7

  .القرآني كتجنب ما عداه

 . كتكفيقو ، فالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات تـ بحمد اهلل 
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فيرس اآليات 

مرتبة حنب ورودىا في المصحف 
 

الصفحات في الرنالة أرقاميا اآليات النورة 
ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ا الفاتحة    صفحة ر ، ىامش  2ا َوبِّن

صفحة ش 
صفحة ؼ  40ا﴾ ِإعَو ْذدِإكُميْذاا ُم﴿اِإاياا ِإعَو ْذدِإاا﴿  ُم﴿ْذاُما البقرة 

 27 ، 26 124ا﴾...ا ﴿َو ِإ ِإا  ْذ َقَولَوىا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َو ُّيُماا 
ا ِإل َقَّت اِإا ِإاَو اًم ﴾    18 124ا ِإ ِّن اجَو اِإلُم َو
ااِإلَّت ِإا ِإ ْذ َو اِإ يَوا﴾ا  ااَونْذ ايَو ْذ َو ُم  22 130 ﴿َواَونْذ
ا  ْذعَو  َومِإ نَو﴾ا  ا ِإ َوبِّن لَومْذ ُم لِإيْذا َقَو اَوا َوسْذ  27 131  َوسْذ
ا َوصَو  َو ا﴾ا   37 ، 22 135 ﴿َو َقَو  ُم  اكُم  ُم  ااُم وًم ا َو﴿ْذ
 153 258ا  َو َويْذا َو َوا ِإ َوىا  َّت ِإياحَو  َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ا َو ِّنيِإا﴾ 
 160 260ا ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُم﴾ 
اسَوبْذ َواسَو َقَو  ِإ َوا﴾ا  احَوبَّت ٍلا َو ْذبَو َو ْذ صفحة ؼ  261 كَومَوثَقَو ِإ
ا﴾ااا  صفحة ؽ  276 ا﴿َويُم ْذ ِإ ا  صَّتدَو َقَو تِإ

ا جْذعَو ْذا ِإ ا َويَو ًما﴾آؿ عمراف  صفحة س  41ا  َقَو اَوا َوبِّن
صفحة ذ  51  ِإ َّتا  لَّتيَوا َو ِّن ا﴿َو َو ُّيُميْذا َقَو اْذبُمدُم﴿هُما﴾ا 
لِإمُم  َو﴾ا  صفحة ذ  52 ا﴿َو شْذ َودْذا ِإأَو َقَّت ااُمسْذ
ا  ْذحَو ُّا  صفحة ث  62ا﴾  ِإ َّتااَو َو ا َو ُم َوا  ْذقَوصَو ُم
ا ِإيَوا ُمحَو جُّ  َوا ِإ ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا   35 68 – 65اا﴾... يَقَو ا َواْذ َوا  ْذيِإ َقَو بِإ
ا َوصْذ َو  ِإ َقاًّل ﴾ا   38 ، 34 67 اَو اكَو  َوا ِإ ْذ َو اِإ يُمايَو ُم وِإيَقاًّل ا﴿َوَلَو
ا َقِإ ِإ ْذ َو اِإ يَوا َقَولَّت ِإينَوا  َّتبَوعُم هُما﴾   18 68ا  ِإ َّتا َو﴿ْذ َوىا   َقَّت اِإ
 21 95ا  َقَو  َّتبِإعُم  ااِإلَّت َوا ِإ ْذ َو اِإ يَو﴾ 
 صفحة ح 122ا يَقَو ا َويُّ َو ا  َّت ِإينَوا اَو ُم  ا  َّتقُم  ا  لَّتيَواحَو َّتا ُمقَقَو  ِإيِإا﴾ 
ا َودْذاجَومَوعُم  ا َويُميْذا َقَو خْذشَو ْذاُميْذا﴾   187ىامش  173ا  ِإ َّتا   َقَّت اَو

ا  َّتقُم  ا َو َّتيُميْذا﴾النساء   صفحة ح 1ا يَقَو ا َويُّ َو ا   َقَّت اُم
لَويَوا﴿َوجْذ َويُما ِإلَّتيِإا﴾  ا َوسْذ ا َوحْذسَونُماوِإي َقًم ااِإمَّتنْذ  23 125ا ﴿َواَونْذ

ا َووَومَوا ِإ  ْذحَو ِّنا﴾ المائدة  صفحة ض 27ا ﴿َو  َقْذ ُمااَولَو ْذ ِإيْذا َوبَقَوأَوا  ْذ َو ْذ
ا َو ْذ ُميُما  ْذحَو ُّا﴾ األنعاـ ا َو َويُم  ُم  صفحة ؼ 73ا ﴿َويَو ْذمَوايَوقُم اُماكُمنْذ

 61 ، 44 ، 4 74اا﴾... ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا َو َو َوا 
 67 74ا َو َو َّت ِإ ُما َو ْذ َقَو اًم ا َو ِإ َو ًما﴾...ا  
ا ُم ِإيا ِإ ْذ َو اِإ يَوا   93 83- 75ا﴾...ا ﴿َوكَو َو ِإ َو
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 103 81-80ا﴾... ﴿َوحَو جَّتيُما َو ْذاُميُما َقَو اَوا َو ُمحَو جُّ  ِّن ا ِإ ا  لَّتيِإاا 
احُمجَّت ُم َقَو اا   103 83ا﴾. َو ْذ َقَو اَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوااَولَوىا َو ْذاِإيِإا َوا ﴿َو ِإلْذ َو
اا...ا   ا ُم ِّنيَّت ِإيِإاوَو ﴿ُم﴿وَوا﴿َوسُملَو ْذمَو  َوا﴿َو َويُّ بَو  34 87 – 84﴾ا...﴿َواِإنْذ
ثَقَو  ِإ َو ااَوشْذ ُماا َقَولَويُماا   حس  اجَو ءااَون   صفحة ؼ  160ا﴾ َواْذ
ااُمسْذ َوقِإ يٍلا﴾ا   24 ، 23 161  َقُم ْذا ِإ َّت ِإ ااَودَو  ِإ ا َو ِّن ا ِإ َوىا ِإ َو طٍل

ا ِإ َويٍلا َو ْذ ُمهُم﴾ا األعراؼ - 73- 65- 59 يَقَو ا َو ْذمِإا اْذبُمدُم﴿ ا  لَّتيَوااَو ا َويُميْذااِإنْذ
85 

صفحة ذ 

ا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ااَوعَو َوا  ايَقَو اشُمعَو ْذ ُم  22 88﴾اا  َو ُم ْذ ِإجَو َّت َو
 22 89 َودِإا  ْذ َو َويْذ َقَو ااَولَوىا  لَّتيِإاكَو ِإ َقًم ا﴾اا  
ا  ْذقَو ْذمُما  ْذ َو سِإ ُم﴿ َو﴾ا  ايَقَوأْذاَونُمااَويْذ َوا  لَّتيِإا ِإَلَّت  99 99  َقَو َو
ا َوعَولَّت ُميْذايَو َوفَويَّت ُم﴿ َو﴾ا  ا  ْذقَوصَو َو صفحة ث  176  َقَو  ْذصُم ِإ

 26 112ا﴾    َقَّت ئِإبُم  َوا  ْذعَو  ِإدُم﴿ َوا  ْذحَو اِإدُم﴿ َوا التكبة
 69 114-113﴾ا...ا اَو اكَو  َوا ِإل َّتبِإ ِّنا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  اا 
فَقَو  ُما ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإَو ِإ يِإا﴾ا   75 ، 70 ، 44 ، 30 114 ﴿َواَو اكَو  َوا سْذ ِإ ْذ

لِإمِإ نَو﴾ا...ا ا يكنس صفحة ذ  90﴿َو َو َقَو ااِإنَوا  ْذمُمسْذ
صفحة ذ  103 ثُميَّتا ُم َوجِّن ا ُمسُملَو َقَو ا﴿َو  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا﴾ا 

صفحة ظ  43-42ا﴾ا... ﴿َو َقَو وَو ا ُم وٌنا  ْذ َويُما ىكد
ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا   َّت﴿ْذ ُما﴾  ااَونْذ  30 75-74ا  َقَولَومَّت ا َواَو َو
﴾ا...ا    32 ، 28 75 ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَوا َوحَولِإ يٌنا َو﴿َّت هٌنااُم ِإ  ٌن
ا﴾ا  ا َو ْذبَقَو ءِإا   ُّسُم ِإ ااِإنْذ ااَولَو ْذ َو ا َوقُم ُّ صفحة خ  120 ﴿َوكُم اًّل

ا﴾ا يكسؼ ا َوحْذسَونَوا  ْذقَوصَو ِإ ااَولَو ْذ َو ا َوقُم ُّ صفحة ث  3  َوحْذنُم
ايُمؤْذاِإ ُم  َوا ِإ  لَّتيِإا﴾ا  ااِإلَّت َوا َو ْذمٍلاَلَو  22 37  ِإ ِّن ا َو َوكْذ ُم
ااِإلَّت َوا َو َقَو ئِإ ﴾ا   21 38 ﴿َو  َّتبَوعْذ ُم
ااَولَو ْذيُميُما  ْذ َو ْذمَوا﴾ا  ا َوثْذ ِإي َو صفحة ظ  92 َلَو
صفحة ث  111  َوقَودْذاكَو  َوا ِإ ا َوصَوصِإ ِإيْذااِإبْذ َوةٌنا﴾ا 

ا ِإ ا﴿َو ِإ َو  ِإدَويَّتا﴿َو ِإلْذمُمؤْذاِإ ِإ نَوا﴾ا إبراىيـ  69 ، 64 41  َو َّت َقَو ا  ْذفِإ ْذ
 95 ، 10 120ا  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوا ُماَّت ًم﴾ النحؿ

 15 122-120﴾ااًما...  ِإ َّتا ِإ ْذ َو اِإ يَواكَو  َوا ُماَّت  
ا ِإيَقَّت هُم﴾ااإلسراء  بُمدُم﴿ ا ِإَلَّت ا َوعْذ ا َوَلَّت  62 23 ﴿َو َو َوىا َو ُّ َو

ا ِإحْذسَو  َقًم ﴾ا   48 23 ﴿َو ِإ  ْذ َو  ِإدَويْذنِإ
ا ُمشْذدًم ﴾ااَو ْذاا  الكيؼ ااِإمَّت ااُملِّنمْذ َو ا ُمعَولِّنمَونِإ ااَولَوىا َو ْذ صفحة ظ  66 َو َّتبِإعُم َو

﴾ا  ايَو ِإ مَو ْذنِإ اَو ْذنِإ صفحة ظ  82 ﴿َو َواَّت ا  ْذجِإدَو  ُما َويَو  َوا ِإ ُم َو
﴾ا  ا ِإيا  ْذقَو ْذ َو ْذنِإ ااَونْذ أَو ُم  َو َو صفحة ذ  83 ﴿َويَوسْذ

ا﴾ا مريـ صفحة ع  11  َو َو َو َوااَولَوىا َو ْذاِإيِإااِإنَوا  ْذمِإحْذ َو بِإ
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﴾ا  ااِإ ْذ َو ا ِإ ِّن ا َواُم  ُما ِإ   َّتحْذمَونِإ صفحة ظ  18  َقَو  َو ْذ
ا َوسْذ َقًم ااَو ْذسِإ َقاًّل ﴾ا  صفحة ظ  23 يَقَو ا َو ْذ َو ِإ ااِإ ُّا َوبَقْذ َوااَو َو ا﴿َوكُم ْذ ُم
ا ِإ َو ْذيِإا﴾ا  صفحة س  29  َقَوأَوشَو  َوتْذ
ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا  ا ِإ ا  ْذيِإ َقَو بِإ  46 ، 44 48-41ا﴾ا... ﴿َو  ْذكُم ْذ
جُم ْذ ِإ ااَولِإ َقاًّل ﴾   ا﴿َو اْذ  76 46ا َوَو ْذجُممَو َّت َو
ا َو ِّن ا﴾ا  اسَوأَوسْذ َو ْذفِإ ُما َو َو مٌنااَولَو ْذ َو  69 47 سَو َو

ا َو ِّن َقًم ا﴾اطو  ا َويُما َو ْذَلًم  62 44  َوقُم َلَو
ا  لَّتيُما َوفَوسَودَو َقَو ﴾ا األنبياء اكَو  َوا ِإ  ِإمَو ا َو ِإ َو ٌنا ِإَلَّت  62 22  َو ْذ

 114 ، 110 56- 51﴾ا... ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُما 
 44 70-51﴾ا.... ﴿َو َوقَودْذا َو َو ْذ َقَو ا ِإ ْذ َو اِإ يَوا ُمشْذدَوهُما 
 168 58-57﴾ااْذاا... ﴿َو َقَو  لَّتيِإا َوَوكِإ دَو َّتا َو ْذ َقَو اَويُمي 
 167 71-57﴾ااْذاا... ﴿َو َقَو  لَّتيِإا َوَوكِإ دَو َّتا َو ْذ َقَو اَويُمي 
ا َوعَو َوااَو َو ا ِإآَو ِإ َو ِإ َقَو    175 62-59ا﴾اا...  َقَو  ُم  ااَونْذ
ااَو َو ا ِإآَو ِإ َو ِإ َقَو   ا َوعَولْذ َو  178 67-62﴾اا...ا  َقَو  ُم  ا َو َو ْذ َو
ايَو ْذفَوعُميُميْذا  ا  لَّتيِإااَو اَلَو اوُم﴿ ِإ  182 67-62ا﴾ا...ا  َو َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ
 139 63ا  َقَو ْذا َوعَولَويُماكَوبِإ  ُماُميْذااَو َو ﴾ 
 187 70-68  َقَو  ُم  احَو ِّن ُم هُما﴿َو  ْذصُم ُم﴿ ا َو ِإ َو َويُميْذا﴾ا 
﴾ا  اسُمبْذحَو  َو َو ا َو ْذ َو ا ِإ َويَوا ِإَلَّت صفحة ذ  87 َلَو
ا ُم ْذجِإ ا  ْذمُمؤْذاِإ ِإ نَو﴾ا  صفحة ذ  88 ﴿َوكَو َو ِإ َو

لَويْذ َقَو اَو ا﴿َواِإ َواظَو  ِإمَو ٌنا﴾ا الحج ا َو ْذيَو ٍلا َواْذ ااِإنْذ صفحة ذ  46-45  َويَوأَويِّننْذ
 23 78 - 77 يَقَو ا َويُّ َو ا  َّت ِإينَوا َواَو ُم  ا  ْذكَوعُم  ا﴿َو سْذجُمدُم﴿ ا﴾ا 
احَو َو ٍلا  ااِإنْذ  22 78ا﴾ا... ﴿َواَو اجَوعَو َوااَولَو ْذيُميْذا ِإ ا  دِّنينِإ
 21 ، 18 78ا﴾اِإلَّت َوا َو ِإ يُميْذا ِإ ْذ َو اِإ يَوا...ا ا 

 26 9 ﴿َو  َّت ِإينَوااُميْذااَولَوىا َولَو َو  ِإ ِإيْذايُمحَو  ِإظُم  َوا﴾ا المؤمنكف
 117 ، 114 ، 44 89- 69 ﴿َو  َقْذ ُمااَولَو ْذ ِإيْذا َوبَقَوأَوا ِإ ْذ َو اِإ يَو﴾ا الشعراء

ايَوفْذعَولُم  َو﴾ا   130 74 ﴿َوجَودْذ َقَو ا َو َقَو ءَو َقَو اكَو َو ِإ َو
 130 77-75  َو َو َو َويْذ ُميْذااَو اكُم ْذ ُميْذا َوعْذبُمدُم﴿ َوا﴾ا 
ا﴾ا   132 81-78   َّت ِإياخَولَوقَو ِإ ا َو ُم َوايَو ْذدِإينِإ
ايَو ْذفِإ َوا ِإ    132 83 -82﴾ا...ا ﴿َو  َّت ِإيا َووْذمَو ُما َو ْذ
خِإ ِإينَو﴾  ا ِإ ا ْلْذ دْذقٍل  34 84ا ﴿َو جْذعَو ْذا ِإ ا ِإسَو  َوا ِإ
ا ِإَو ِإ ا ِإ َّتيُماكَو  َوااِإنَوا   َّت  ِّن نَوا﴾ا   84 ، 69 87-86 ﴿َو  ْذفِإ ْذ
ا ُم ْذزِإ ِإ ايَو ْذمَوايُمبْذعَوثُم  َو﴾ا   132 ، 84 87 ﴿َوَلَو

صفحة ظ  29  َقَولَومَّت ا َو َوىااُم سَوىا  ْذَوجَو َو﴾ا القصص
ا  ْذ َو ْذ ِإ ِّنا﴾ا  ا ِإجَو  ِإ ِإ صفحة خ  44 ﴿َواَو اكُم ْذ َو
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 119 17-16﴾ا...ا ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإقَو ْذاِإيِإا اْذبُمدُم﴿ ا  لَّتيَوا العنكبكت
 114 23- 16﴾ا...ا ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا ِإ ْذا َقَو اَوا ِإقَو ْذاِإيِإا اْذبُمدُم﴿ ا  لَّتيَوا 
ا َو ْذاِإي   187 25-24﴾ااِإاا...  َومَو اكَو  َواجَو َو بَو
ا َو ْذاِإيِإا   167 26- 24﴾ا...ا  َومَو اكَو  َواجَو َو بَو
 191 26  َقَوآَواَونَوا َويُما ُم طٌنا﴾ا 
بَو ُم﴾   10 45ا ﴿َو َو ِإكْذ ُما  لَّتيِإا َوكْذ
 ﴾ا اكِإ َقَو بٍل لِإيِإااِإنْذ ا َوبَقْذ لُم ااِإنْذ ا َو َقْذ صفحة ذ  48ا﴿َواَو اكُم ْذ َو

بِإحُم  َو﴾ الرـك  26 17ا  َوسُمبْذحَو  َوا  لَّتيِإاحِإ نَوا ُممْذسُم  َوا﴿َوحِإ نَوا ُمصْذ
 32 30ا اُم ِإ بِإ نَوا ِإ َو ْذيِإ﴾ 
احَو ِإ فَقًم   ا ِإلدِّنينِإ  38 31-30اا﴾ا...  َقَوأَو ِإيْذا﴿َوجْذ َو َو

 24 6ام﴾ ﴿َو َو ْذ﴿َو جُميُما ُماَّت َو  ُميُما األحزاب
ا  لَّتيِإا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌن﴾   70 21ا  َوقَودْذاكَو  َوا َويُميْذا ِإ ا َوسُم اِإ
صفحة ؼ  25ا﴾  ْذقِإ َقَو اَواا  ْذمُمؤْذاِإ ِإ نَواا  لَّتيُماا﴿َوكَوفَوى  
لِإمَو تِإاا  ِإ َّتا  لِإمِإ نَوا﴿َو  ْذمُمسْذ  26 35ا﴾  ْذمُمسْذ
صفحة ح  71-70﴾ا...ا يَقَو ا َويُّ َو ا  َّت ِإينَوا اَو ُم  ا  َّتقُم  ا  لَّتيَوا 

اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ يَوا الصافات  57 84- 83ا﴾اا... ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ
اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ ي   120 ، 114 87- 83ا﴾اا...ا ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ
اشِإ عَو ِإيِإااَوِإ ْذ َو اِإ يَواا   44 99-83﴾ا...ا ﴿َو ِإ َّتااِإنْذ
 139 90- 88  َو َوظَو َوا َوظْذ َوةًما ِإ ا   ُّجُم مِإا﴾ا 
 139 89ا  ِإ ِّن اسَوقِإ يٌن﴾ 
ا َقَوأْذكُملُم  َوا﴾ا   168 93-91  َو َو اَوا ِإ َوىا َو ِإ َو ِإ ِإيْذا َوقَقَو اَوا َوَلَو
ا َقَوأْذكُملُم  َوا﴾ا   167 99-91  َو َو اَوا ِإ َوىا َو ِإ َو ِإ ِإيْذا َوقَقَو اَوا َوَلَو
 178 96-94ا﴾ا...  َقَوأَو ْذبَقَولُم  ا ِإ َو ْذيِإايَوزِإ ُّ  َوا 
 182 96-95ا  َو َوعْذبُمدُم﴿ َوااَو ا َو ْذحِإ ُم  َوا﴾ 
 187 98-97  َقَو  ُم  ا  ْذ ُم  ا َويُما ُم ْذ َقَو  َقًم ا َقَوأَو ْذقُم هُما ِإ ا  ْذجَوحِإ يِإا﴾ا 
﴾ا  ا ِإ َوىا َو ِّن اسَو َو ْذدِإينِإ  191 99 ﴿َو َقَو اَوا ِإ ِّن ا َو اِإ ٌن
ا   ؤي ﴾   27 105ا  َودْذا َودَّت ْذ َو
 27 106ا﴾ا  ِإ َّتاا  ا َو ُم َوا  ب ءا  مب ن 

اوَواَو ا ِإ َوىا  لَّتيِإ﴾ا فصمت ااِإمَّتنْذ ا َوحْذسَونُما َو ْذَلًم  46 33 ﴿َواَونْذ
 44 27-26 ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإا﴾ا الزخرؼ

 147 27-26 ﴿َو ِإ ْذا َقَو اَوا ِإ ْذ َو اِإ يُما ِإَو ِإ يِإا﴿َو َو ْذاِإيِإا﴾ا 
 28 17 ﴿َو  َّت ِإينَوا اْذ َودَو﴿ْذ ا َو وَواُميْذااُمدًم ا﴾ا محمد 

ااِإ ْذ ُميْذاخِإ فَو ًما﴾ا الذاريات  185ىامش  28  َقَوأَو﴿ْذجَو َو
 29 32ا﴾ا َومْذا َقَوأْذاُم ُماُميْذا َوحْذ َواُم ُميْذا ِإ َو َو   رالطك
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 27 34ا ﴿ ا ىا َقَولِإ  ًما﴿ كد ﴾ نجـاؿ
 26 ، 25 37 ﴿َو ِإ ْذ َو اِإ يَوا  َّت ِإيا﴿َو َّتى﴾ا 

ااُمقْذ َودِإ ٍل﴾ا القمر ااِإ ْذدَوااَولِإ  ٍل دْذقٍل صفحة ع  55  ِإ ااَوقْذعَودِإا ِإ
ا َويُميْذا ُمسْذ َوةٌناحَوسَو َو ٌنا﴾ا الممتحنة ، 147 ، 70، 69، 45 4  َودْذاكَو  َو ْذ

148 
ا  لَّتيِإا﴾  اوُم﴿ ِإ  150 4ا  ِإ َقَّت ا ُم َو َوءُمااِإ ْذيُميْذا﴿َواِإمَّت ا َوعْذبُمدُم﴿ َوااِإنْذ

ا  ْذ َوبِإ  ُم﴾ا الممؾ اخَولَو َوا﴿َواُم َوا  لَّت ِإ  ُم لَويُمااَونْذ ايَوعْذ صفحة ض  14  َوَلَو
 26 34  َّت ِإينَوااُميْذااَولَوىا َو َو ِإ ِإيْذايُمحَو  ِإظُم  َوا﴾ا﴿  المعارج
ااَو ا َواَو َوهُم﴾ عبس ا َومَّت ايَوقْذضِإ  25 23ا كَو َّت
بُمدُم﴿ ا  لَّتيَو﴾ البينة ا ِإ َوعْذ  39 5ا ﴿َواَو ا ُماِإ ُم﴿ ا ِإَلَّت
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فيرس األحاديث 

 مرتبة حنب أطراف الحديث 
 

الصفحة تخريجو طرف الحديث 
 69ىامش البخارم  آية المنافؽ ثبلث

مىًني مىوي  اٍبًني اٍرتىحى صفحة ر  في المستدرؾ الحاكـ ، فىكىًرٍىتي أىٍف أيعىجّْ
 6 البخارم أىتىاًني المٍَّيمىةى آًتيىاًف فىاٍبتىعىثىاًني

ًة مىاجى النَّاسي   11 مسمـ ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى
 69 البخارمإذا كعد أخمؼ 

 26أحمد  ؟ كفى الذم أال أخبركـ لـ سمى اهلل إبراىيـ خميمو
اًحًبكيـٍ  كا ًإلىى صى ـي فىاٍنظيري ا ًإٍبرىاًىي  6 كمسمـ البخارم  أىمَّ
ا المَّوي  ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمى ـي كىاأٍلىنىاةي : ًإفَّ ًفيؾى خى  28 مسمـ كالترمذماٍلًحٍم

ًؽ  اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى صى ا بيًعٍثتي أًليتىمّْ صفحة ظ  أحمدًإنَّمى
 31 أحمد نو كاف كثير الذكر هلل عز كجؿأنو أكاه كذلؾ إ

ًميؿه  ـٍ خى  12 مسمـًإنّْي أىٍبرىأي ًإلىى المًَّو أىٍف يىكيكفى ًلي ًمٍنكي
 31 الطبرم الخاشعي المتضرّْع: األٌكاه

مىيَّ   33   كأبك داكدالترمذم رىبّْ أىًعنّْي كىالى تيًعٍف عى
 139ىامش أحمد  من الكذب فً ثالث رخص النبً 

يىا ًفي كىٍجًيي عىقىٍمتي ًمٍف النًَّبيّْ  ةن مىجَّ صفحة ر  البخارم مىجَّ
ًني ًفي نىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي ًفي نىٍفًسي   10البخارم  فىً ٍف ذىكىرى

ـٍ  بىكي ـٍ كعجى  12الترمذم قد سىًمٍعتي كبلمىكي
ـي النَّاًس : يىا رىسيكؿى المًَّو : ًقيؿى  ٍف أىٍكرى  11البخارم كمسمـ  (أىٍتقىاىيـٍ  : )قىاؿى ؟ مى
ٍربيكعنا  النًَّبيُّ  كىافى   7مسمـ  مى

ٍبعىةن ًمٍف اٍلقىٍكـً   7البخارم  كىافى رى
 7كمسمـ  البخارم  أىٍحسىفى النَّاًس كىٍجينا  ً  كىافى رىسيكؿي المَّو
ـى الرٍَّأًس  ً  كىافى رىسيكؿي المَّو ٍخ  8أحمد  ضى

صفحة س أبك داكد   كاف ييًشير في الصَّبلة
 3البخارم  اٍلكىًريـً  اٍبفي  اٍلكىًريـي 

 95البخارم الفطرة  كؿ مكلكد يكلد عمى
اًؿ كىًثيره   135كمسمـ  البخارمكىمىؿى ًمٍف الرّْجى
 21 الحاكـ في المستدرؾالترمذم ك  ال يىتكارثي أىىؿي ًممَّتيف

لؾى ًنٍعمةه تىريبُّيا
صفحة ص مسمـ   
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ـي  ـٍ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي ثى كىذىبىاتو  لى  139 وأحمد والترمذي ومسلم البخاري ًإالَّ ثىبلى
ؽُّ  نىٍحفي  ـى  ًمفٍ  ًبالشَّؾّْ  أىحى  160كمسمـ  البخارم ًإٍبرىاًىي

ٍيتي كىٍجًييى ًلمًَّذم فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى   40 مسمـ كىجَّ
ـى   6 مسمـ كىرىأىٍيتي ًإٍبرىاًىي

كىافى رىسيكؿي المًَّو   8البخارم   ًإذىا سيرَّ اٍستىنىارى كىٍجييوي  كى
نىظىٍرتي  ـى  ًإلىى كى  7أحمد  ًإٍبرىاًىي

ا فىعىؿى النُّغىٍيري :يىا أىبىا عيمىٍيرو  صفحة ر البخارم   ؟ مى
مىى كىٍجًو اأٍلىٍرضً   15البخارم  يىا سىارىةي لىٍيسى عى

ْـّ المَّوى : يىا غيبلـي  كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ، سى ا يىًميؾى ، كى كيٍؿ ًممَّ صفحة ر البخارم  كى
مّْميؾى كىًممىاتو اٍحفىٍظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى  صفحة ر الترمذم  يىا غيبلـي ًإنّْي أيعى

 16  في المستدرؾالحاكـ يأتي يـك القيامة أٌمة كحده
 136ىامش   في المستدرؾالحاكـ يجاء بكـ حفاة عراة

رى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ـي أىبىاهي آزى  83 ، 4البخارم  يىٍمقىى ًإٍبرىاًىي
 84ىامش   في المستدرؾالحاكـ ٌلقى رجل أباه ٌوم القٌامة
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فيرس األعبلم المترجم ليا في الرنالة 

مرتبة حنب حروف المعجم 
 

حرف األلف 
  محمكد بف عبد اهلل :اآللكسي ، انظر 
( . 30) (الزجاج) إبراىيـ بف الٌسرم
2 ، 169 ، 121 ، 96،  (76) (البقاعي) إبراىيـ بف عمر

179 ،187 ، 188.  
  .31،  (7) أحمد بف حنبؿ

  .40،  (13) (الجصاص)بف عمي حمد أ
  .83،  (26) (ابف حجر العسقبلني)أحمد بف عمى 

  .140 ، 95 ، 13،  (5) (ابف كثير) إسماعيؿ بف كثير
( . 28) أشج عبد القيس
 . 11،  (7) أنس بف مالؾ

 
حرف الباء 

  محمد بف اسماعيؿ: البخارم ، انظر 
 ( .7) البراء بف عازب
  الحسيف بف مسعكد: البغكم ، انظر 
   إبراىيـ بف عمر:البقاعي ، انظر 
( . 14) ، 12 أبك بكر الصديؽ
( . 27) أبك بكر الكراؽ
 ( .161) (الجزائرم) أبك بكر جابر

 ( .112) بمقيس داغستاني
  عبد اهلل بف عمر:  البيضاكم ، انظر

 
حرف التاء 

  محمد بف عيسى:  الترمذم ، انظر
  حبيب بف أكس:  أبك تماـ ، انظر
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حرف الجيم 
  أبك بكر جابر: الجزائرم ، انظر 
  بف عمي حمد أ:  الجصاص ، انظر

( . 12) جندب البجمي
  عبد الرحمف بف عمي: ابف الجكزم ، انظر 

 
حرف الحاء 

  عبد الرحمف بف محمد: ابف أبي حاتـ ، انظر 
  محمد بف عبد اهلل: الحاكـ ، انظر 
 ( .62) (أبك تماـ) حبيب بف أكس

  أحمد بف عمى:  ابف حجر العسقبلني ، انظر
  .139 ، 32 ، 29 ، 28،  (24) الحسف البصرم
  .115،  (96) (النيسابكرم) الحسف بف محمد
  .29 ، 21،  (19) (الراغب األصفياني) الحسيف بف محمد
  .179 ، 178،  (94) (البغكم) الحسيف بف مسعكد

( . 56) أبك الحمد ربيع
 

حرف الذال 
 عبد اهلل بف نيـ : ذك البجادتيف ، انظر 

 
حرف الراء 

 بف عمر  محمد :الرازم ، انظر 
  محمد الحسيف بف: الراغب األصفياني، انظر 

 
حرف الزاي 

  إبراىيـ بف الٌسرم:  الزجاج ، انظر
   محمكد بف عمر:الزمخشرم ، انظر 

 ( .40) زياد بف حدير
2 ، 17،  (16) زيد بف عمرك بف نفيؿ

38.  
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حرف النين 

  عبد الرحمف بف ناصر:  السعدم ، انظر
  محمد بف محمد:  أبك السعكد ، انظر

2 ، 76،  (27) سيد قطب
98 ، 115 ، 116 ، 118 ، 120 ، 

121 ، 140 ، 161 ، 179 ، 191 . 
 

حرف الشين 
   محمد بف عميالشككاني انظر

 
حرف الطاء 

  محمد بف جرير:  الطبرم ، انظر
 

حرف العين 
  محمد الطاىر: ابف عاشكر ، انظر 
2) عبد الرحمف النحبلكم

100)  ،124 . 
 ( .160) (أبك ىريرة)عبد الرحمف بف صخر 
  .161 ، 40 ، 13،  (4) (ابف الجكزم) عبد الرحمف بف عمي
  .139 ، 32،  (29) (ابف أبي حاتـ) عبد الرحمف بف محمد
  .116،  (75) (السعدم) عبد الرحمف بف ناصر
2 ، 114 ، 94 ، 47 ، 40،  (19) (القشيرم) عبد الكريـ بف ىكزاف

120.  
 ( .95) (النسفي) عبد اهلل بف أحمد
( . 31) عبد اهلل بف شداد
 . 33 ، 32 ، 29 ، 26 ، 16،  (12) عبد اهلل بف عباس
( . 38) عبد اهلل بف عمر
 . 179 ، 115 ، 95 ، 20،  (16) (البيضاكم) عبد اهلل بف عمر

3) عبد اهلل بف مسعكد
17 .)

( . 31) (ذك البجادتيف)عبد اهلل بف نيـ 
( . 124) (عمكاف)عبد اهلل ناصح 
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( . 31) عقبة بف عامر
 عبد اهلل ناصح : عمكاف ، انظر 

2،  (102)عمي أحمد مدككر 
109 . 

 . 108،  (107)عمي الحمادم 
 . 40،  (8)عمي بف أبي طالب 

( . 61) (الماكردم) عمي بف حبيب
2،  (40)عمر بف الخطاب 

41 . 
 

حرف الفاء 
( . 86) فكلتير

 
حرف القاف 

  محمد بف أحمد: القرطبي ، انظر 
  عبد الكريـ بف ىكزاف:  القشيرم ، انظر

 
حرف الكاف 
 ( .127) كاثريف تكبيف

 ( .87) كانت
   إسماعيؿ بف كثير:ابف كثير ، انظر 

2) ميرتس– آيزلر كريستيانا 
144. ) 

 ( .8) كعب بف مالؾ
 

حرف الميم 
( . 118) مالؾ بف أنس

  عمي بف حبيب:  الماكردم ، انظر
 ، 98 ، 84 ، 77 ، 70 ، 62 ، 49 ، 36،  (32) (ابف عاشكر) محمد الطاىر

116 ، 118 ، 121 ، 129 ، 147 ، 148 ، 169 ، 
175 ، 179.  

 175 ، 154 ، 140 ، 32 ، 29 ، 27 ، 20،  (16) (القرطبي)محمد بف أحمد 
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 ،179 .
  .38 ، 20 ، 15 ، 11،  (6) (البخارم)محمد بف اسماعيؿ 

2 ، 26 ، 19،  (13) (الطبرم) محمد بف جرير
31 ، 36 ، 40 ، 2

94 ،161. 
 ( .84) (الحاكـ) محمد بف عبد اهلل

  .29،  (21) (ابف منظكر)محمد بف عبيد اهلل 
 . 175 ، 168 ، 161 ، 154 ، 76،  (23) (الشككاني) محمد بف عمي

( . 8) محمد بف عمي بف أبي طالب
2 ، 37 ، 32 ، 29 ، 27،  (19) (الرازم)بف عمر محمد 

48 ، 2
61 ، 2

62 ، 
76 ، 95 ، 115 ، 117 ، 121 ، 140 ، 147 ، 

153 ، 161 ، 168 ، 188 ، 191 . 
 . 33،  (12) (الترمذم) محمد بف عيسى
 . 97،  (22) (أبك السعكد) محمد بف محمد

2) (اآللكسي)محمكد بف عبد اهلل 
16)  ،20 ، 34 ، 36 ، 48 ، 62 ، 75 ، 84 ، 
97 ، 117 ، 148 . 

3،  (35) (الزمخشرم) محمكد بف عمر
47 ، 70 ، 115 ، 2

117 ، 121 ، 139 ، 
178 . 

( . 17) مسركؽ
2)مسمـ 

6)  ،11 ، 12 . 
2)معاذ بف جبؿ 

17 . )
  محمد بف عبيد اهلل:  ابف منظكر ، انظر

 
حرف النون 

  عبد اهلل بف أحمد:  النسفي ، انظر
2،  (153) ، 13 نمركد

154 ، 160 ، 163.  
  الحسف بف محمد:  النيسابكرم ، انظر

 
حرف الياء 

 عبد الرحمف بف صخر : أبك ىريرة ، انظر 
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فيرس المصطمحات التربوية 

 
  الصفحة                    المصطمح

 50األساليب                        
اإلشارات التربكية          صفحة ط 

 88                              التحفيز

 89التخيؿ                        
 172التربية باألحداث             
 173التغذية الراجعة              

 108                 التفكير اإلبداعي

 181التفكير التأممي               
 101التفكير المنطقي              
 123التقميد                        
 155الحكار الجدلي               
 84الحكار الكصفي              
 162الخبرة المباشرة              
 184الخكؼ غير المكضكعي     
 184الخكؼ المكضعي            
 88الدافعية                       
 85الشخص السكم               
  85الصحة النفسية                
 111الغرائز                      
 87غريزة إقرار الذات           

 64غريزة التديف                  
 63غريزة النكع                   
 163غريزة حب االستطبلع        

 176الفتكة                          
 142الكذب اإلدعائي                
 142الكذب اإللتماسي               
 142الكذب الدفاعي                 
 176نظاـ بيكلكجي                 
 176نظاـ سكسيكلكجي             
 74النمذجة                        
 150النمذجة الجماعية              
 149النمذجة الحية                  
 150النمذجة الفردية                
 149النمذجة المصكرة              
 150النمذجة المقصكدة             
 150النمذجة غير المقصكدة        
  50الكسائؿ                        
 104الكسائؿ التعميمية              
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 المصادر والمراجع

 

 :القرآن الكريم وعمومو : أواًل 
.  ، بركاية حفص عف عاصـ القرآف الكريـ* 
، ركح المعاني في تفسير القرآف  (ىػ1270ت )اآللكسي ، أبك الفضؿ شياب الديف السيد محمكد البغدادم  .1

.  ـ 1987كالسبع المثاني ، دار الفكر ، بيركت ، 
، معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ ، دار الفكر ،  (ىػ510ت )البغكم ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد الفراء  .2

 . ـ 2002،  (1)بيركت ، ط
 ، خرج آياتو كأحاديثو ككضع نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،  الحسف إبراىيـ بف عمرك، أب البقاعي .3

. ـ 1995،  (1)عبد الرزاؽ غالب الميدم ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط: حكاشيو 
تفسير  : (ىػ791ت )البيضاكم  ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمي الشيرازم  .4

. ـ 2002،  (1)أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  ، دار البياف العربي ، ط: البيضاكم المسمى 
. ـ 1992،  (4)الجزائرم ، أبك بكر جابر ، أيسر التفاسير لكبلـ العمي  الكبير ، دار السبلـ ، مصر ، ط .5
عبد السبلـ محمد :، أحكاـ القرآف ، ضبط نصو كخرج آياتو  (ىػ370ت)أبك بكر بف عمي الرازم  الجصاص ، .6

.  (ت-ب)بيركت ،  عمي شاىيف ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ،
عبد :  ، زاد المسير في عمـ التفسير ، تحقيؽ (ىػ597ت)ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي  .7

. ـ2001 ، (1)ط بيركت ، الرزاؽ الميدم ، دار الكتاب العربي ،
، تفسير القرآف العظيـ  مسندا عف   (ىػ327ت )ابف أبي حاتـ  ، عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم  .8

بيركت ، -  أسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية ، صيدا : كالصحابة كالتابعيف ، تحقيؽ  رسكؿ اهلل 
.   ـ 2003،  (3)ط

 . ـ1998،  (1)دمشؽ ، ط الخالدم ، صبلح ، القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث ، دار القمـ ، .9

، تفسير الفخر الرازم المشتير  ( ىػ604ت )الرازم ، محمد فخر الديف ابف العبلمة ضياء الديف عمر  .10
.   ـ 1995خميؿ محيي الديف الميس ، دار الفكر ، بيركت ، : بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب  ، قدـ لو 

، تحقيؽ كضبط  ، المفردات في غريب القرآف ( ىػ502ت)الراغب األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد  .11
.  (ت– ب)محمد سيد كيبلني ، : 

عرابو ، شرح كتحقيؽ  (ىػ311ت )الزجاج ، أبك إسحؽ إبراىيـ بف الٌسرم  .12 عبد الجميؿ عبده : ، معاني القرآف كا 
. ـ 1994،  (1)شمبي ، دار الحديث ، القاىرة ، ط

، تفسير الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ   ( ىػ538ت )الزمخشرم ، أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر  .13
 محمد عبد السبلـ شاىيف ، دار الكتب العممية ،: رتبو كضبطو كصححو  كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  ،

. ـ 1995 ، (1)بيركت ، ط
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خرج أحاديثو كعمؽ  السعدم ، عبد الرحمف بف ناصر ، تيسير المطيؼ المناف في خبلصة تفسير القرآف  ، .14
 . (ت- ب)السيد بف أحمد أبك سيؼ ، مكتبة اإليماف ، المنصكرة ، : عميو 

، تفسير أبي السعكد أك إرشاد العقؿ  (ىػ982ت)أبك السعكد ، محمد بف محمد بف مصطفى العمادم الحنفي  .15
عبد المطيؼ عبد الرحمف ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، : السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، كضع حكاشيو 

.  ـ1999،  (1)دار الكتب العممية ، بيركت ، ط
، الدر المنثكر في التفسير المأثكر ، دار الفكر ، بيركت ،  (ىػ911ت)السيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف  .16

.   ـ1983،  (1)ط
، أضكاء البياف في  (ىػ1393ت )الشنقيطي ، محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي المكريتاني  .17

.   ـ1996( , 1)إيضاح القرآف بالقرآف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط
، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ، دار  (ىػ1250ت )الشككاني ، محمد بف عمي  .18

.  ـ 1983الفكر ، بيركت ، 
، تفسير الطبرم المسمى جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،  (ىػ310ت )الطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير  .19

. ـ 1999 ، (3) ط،دار الكتب العممية - منشكرات محمد عمي بيضكف 
، التحرير كالتنكير ، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ، تكنس ،  ( ىػ1393ت )ابف عاشكر ، محمد الطاىر  .20

.   ـ1997
 .ـ 1981،  (1)عبد الباقي ، محمد فؤاد ، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف ، دار الفكر ، بيركت ، ط .21
. ـ 1952،   (2)، الجامع ألحكاـ القرآف ، ط  ( ىػ671ت)القرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم  .22
، تفسير القشيرم  ( ىػ465ت )القشيرم ، أبك القاسـ عبد الكريـ بف ىكزاف بف عبد الممؾ القشيرم النيسابكرم  .23

عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف ، منشكرات محمد : المسمى لطائؼ اإلشارات ، كضع حكاشيو كعمؽ عميو 
.  ـ 2000،  (1)عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

.  ـ1980،  (9)القطاف ، مناع ، مباحث في عمـك القرآف ، مؤسسة الرسالة ، ط .24
 :قطب ، سيد  .25

  .ـ 1978،  (4ط) التصكير الفني في القرآف  ، دار الشركؽ ، *
.    ـ1967،  (5)في ظبلؿ القرآف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط* 
، تفسير القرآف العظيـ  ، دار التراث العربي ، ميداف   (ىػ774ت )ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير  .26

 .   (ت– ب )المشيد الحسيني ، 
السيد بف : ، النكت كالعيكف ، راجعو كعمؽ عميو  (ىػ450ت )الماكردم ، أبك الحسف عمي بف حبيب البصرم  .27

.  ـ 1992،  (1)عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ، دار الكتب العممية ، كمؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت ، ط
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المحمي ، جبلؿ الديف محمد بف أحمد ، كالسيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف ابف أبي بكر ، تفسير الجبلليف  .28
. ـ 1978،  (1)، مكتبة المبلح ،دمشؽ ، ط 

: تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ، تحقيؽ  : ( ىػ710ت)النسفي ، عبد اهلل بف أحمد النسفي  .29
. ـ 1996،  (1)الشيخ مركاف محمد الشعار ، دار النفائس ، بيركت ، ط

، شرح طيبة النشر في القراءات العشر  (ىػ 857ت )النكيرم ، أبك القاسـ محمد بف محمد بف محمد بف عمي  .30
 .ـ2003،  (1)مجدم محمد سركر سعد باسمـك ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط: ، تقديـ كتحقيؽ 

،  غرائب القرآف كرغائب  (ىػ728ت )النيسابكرم ، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم  .31
 .ـ 1996،  (1)زكريا عميرات ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط: الفرقاف ، ضبطو كخرج آياتو كأحاديثو  

 
:  الحديث الشريف وعمومو : ثانيًا 

، النياية في غريب الحديث  (ىػ606ت )، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم  ابف األثير .32
 أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة ، دار الكتب العممية ،: كاألثر ، خرج أحاديثو كعمؽ عميو 

. ـ 1997،  (1)بيركت ، ط
 :األلباني ، محمد ناصر الديف  .33

( 2)اإلسراء كالمعراج كذكر أحاديثيما كتخريجيا كبياف صحيحيا مف سقيميا  ، المكتبة اإلسبلمية ، عماف ، ط* 
. ـ 2000، 

.  ـ1995،  (2)سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، ط*  
،  (2ط)كأثرىا السيئ في األمة  ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، – سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة *  

.  ـ 1988
زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت كدمشؽ ، : صحيح الجامع الصغير كزياداتو ، أشرؼ عمى طبعو *  
. ـ 1988،  (3)ط
. ـ 2002،  (1)صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  ، غراس لمنشر كالتكزيع ، الككيت ، ط* 
،  (1) دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط، صحيح البخارم ، ( ىػ256ت )البخارم ، محمد بف إسماعيؿ  .34

. ـ 2001
المكتب ، محمد ناصر الديف األلباني : التبريزم ، محمد بف عبد اهلل الخطيب ، مشكاة المصابيح ،  تحقيؽ  .35

 . ـ1985،  (3)اإلسبلمي ، بيركت ، ط
العربي ، ، سنف الترمذم ، دار إحياء التراث  ( ىػ279ت )الترمذم ، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة  .36

.  (ت- ب)بيركت ، 
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مع تضمينات  ، الحاكـ ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ، المستدرؾ عمى الصحيحيف .37
، كالعراقي في أماليو ، كالمناكم في فيض القدير كغيرىـ مف العمماء  اإلماـ الذىبي في التخميص كالميزاف

. ـ2000 ، (1)، ط حمدم الدمرداش محمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة: ، تحقيؽ  األجبلء
 ، بيركت ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم ، دار المعرفة (ىػ852ت)ابف حجر العسقبلني ، أحمد بف عمي  .38

.  (ت- ب)،  (1)، ط
( 1)، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط (ىػ241ت )ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد  .39

. ـ 1993، 
 .، سنف أبي داكد ، المكتبة العصرية ، بيركت  (ىػ275ت )أبك داكد ، سميماف بف األشعث السجستاني  .40
العظيـ آبادم ، أبك الطيب محمد شمس الحؽ ، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد  ، دار الفكر ، بيركت ،  .41

. ـ 1979،  (3)ط
، تحفة األحكذم بشرح جامع  (ىػ1353ت )المباركفكرم ، أبك العبل محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  .42

عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجد ، دار إحياء التراث العربي كمؤسسة : الترمذم ، اعتنى بيا 
. ـ 1998،  (1)التاريخ العربي ، بيركت ، ط

بكرم حياني ، صححو : المتقي اليندم ، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ، ضبطو كفسر غريبو  .43
. ـ 1989صفكة السقا ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، : ككضع فيارسو كمفتاحو 

، صحيح مسمـ ، حقؽ نصكصو  (ىػ261ت )مسمـ ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم .44
، دار  محمد فؤاد عبد الباقي: كصححو كرقمو كعد كتبو كأبكابو كأحاديثو كعمؽ عميو ممخّْص شرح النككم 

 .  (ت-ب)إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، 
، فيض القدير شرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،  (ىػ1031ت )المناكم ، محمد عبد الرؤكؼ  .45

 . ـ2001أحمد عبد السبلـ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، : ضبطو كصححو 
. ـ 1986، سنف النسائي ، دار البشائر اإلسبلمية ،  ( ىػ303ت )النسائي ، أحمد بف شعيب  .46
، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، دار الكتب العممية ،  (ىػ807ت )الييثمي ، نكر الديف عمي بف أبي بكر  .47

 .ـ 1988بيركت ، 
  
 

: التاريخ والبمدان  مصادر: ثالثًا 
، الكامؿ في التاريخ  ،  (ىػ630ت )ابف األثير ،  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد الشيباني .48

.  ـ2001 ، (3)، بيركت ، ط ، دار الكتاب العربي عمر بف عبد السبلـ تدمرم:  حققو كاعتنى بو
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 ، المنتظـ في تكاريخ الممكؾ كاألمـ ، حققو كقدـ لو (ىػ597ت)ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي  .49
. ـ 1995، ( 1)ط، سييؿ زكار ، دار الفكر، بيركت : 

، معجـ البمداف ، دار إحياء التراث  (ىػ626ت )الحمكم ، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم  .50
. ـ 1997،   (1)،  ط العربي ، بيركت

: تاريخ األمـ كالممكؾ ، تحقيؽ  ، تاريخ الطبرم ، (ىػ310ت )الطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم .51
. ـ 1967،  (2)محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار سكيداف ، بيركت ، ط

عبد اهلل التركي ،  : ، البداية كالنياية ، تحقيؽ (ىػ774ت)ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير .52
. ـ 1997،   (1)دار ىجر، مصر، ط

  
:  كتب الرجال والتراجم والنير : رابعًا 

، أسد الغابة في معرفة الصحابة ،  (ىػ630ت )ابف األثير ، عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد الجزرم  .53
.  ـ 1998،  (1)دار الفكر ، بيركت ، ط

، معرفة الصحابة ،  (ىػ430ت )األصبياني ، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحؽ بف ميراف  .54
محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ كمسعد عبد الحميد السعدم ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار : تحقيؽ 

. ـ 2002،  (1)الكتب العممية ، بيركت ، ط
، الشمائؿ المحمدية كالخصائص المصطفكية ،  (ىػ279ت )الترمذم ، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة  .55

. ـ 1994دار الفكر ، بيركت ، 
: ،  الكفا بأحكاؿ المصطفى ، دراسة كتحقيؽ  (ىػ597ت )ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي  .56

. ـ 1988،  (1)مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط
محمكد : ، صفة الصفكة ، حققو كعمؽ عميو  (ىػ597ت )ابف الجكزم ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي  .57

. ـ 1986،  (4)محمد ركاس قمعو جي ، دار المعرفة ، بيركت ، ط: فاخكرم ، خرج أحاديثو 
 : (ىػ852ت )ابف حجر العسقبلني ، أحمد بف عمى بف محمد  .58

عمي محمد معكض ، دار – عادؿ أحمد عبد المكجكد :  اإلصابة في تمييز الصحابة ، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ * 
 . ـ 1995،  (1)الكتب العممية ، بيركت ، ط

. ـ 1984،  (1)تيذيب التيذيب ، دار الفكر ، بيركت ، ط*  
، إعداد محمد عبد الرحمف المرعشيمي كرياض عبد اهلل عبد اليادم ، دار إحياء التراث العربي  لساف الميزاف*  

. ـ 2001،  (1)كمؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ، ط
، كفيات األعياف كأنباء أبناء  (ىػ681ت)ابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر  .59

. ـ 2005،  (1) بيركت ، ط ،إحساف عباس ، دار صادر: الزماف ، حققو 
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، طبقات المفسريف ، راجع النسخة كضبط أعبلميا لجنة مف  (ىػ945ت )الداككدم ، محمد بف عمي بف أحمد  .60
 . ـ1983،  (1)، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط العمماء ب شراؼ الناشر

 : (ىػ748ت )الذىبي ، محمد بف أحمد بف عثماف  .61

مكسى محمد – عزت عمي عيد عطية : في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ، تحقيؽ كتعميؽ –  الكاشؼ *
.  ـ 1972،  (1)عمي المكشي ، دار الكتب الحديثة ، القاىرة ، ط

 ، (1)محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم ، دار الفكر ، بيركت ، ط: سير أعبلـ النببلء ، تحقيؽ * 
.  ـ1997

.  ـ1976،  (2)الذىبي ، محمد حسيف ، التفسير كالمفسركف ، المكتبة السمفية ، المدينة المنكرة ، ط .62
.  ـ1986،  (7)قامكس تراجـ ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ط– الزركمي ، خير الديف ، األعبلـ  .63
.  ـ 1991،  (1)شربؿ ، مكريس ، مكسكعة عمماء التربية كعمـ النفس ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط .64
، الطبقات  (ىػ973ت)الشعراني ، أبك المكاىب عبد الكىاب بف أحمد بف عمي األنصارم الشافعي المصرم .65
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