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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسػػد  رب العػػالسيؽر الػػػرحسؽ الػػرحيؼر مالػػػ وػػػـؾ الػػدوؽر ك  ػػػمي 
  بك مػػػع  لػػػ  ك ػػػحسػػػيددمحما  ر ك سػػػمؼ  مػػػع السبعػػػؾث رحسػػػة لمعػػػالسيؽر 

  جسعيؽ... ما بعد

القربػاتر كمػؽ  كػـر الظا ػات التػي  هللا مػؽ  جػ ّ دوػؽ فإف الد ؾة إلػع 
وتقرب بها السدمؼ إلع رب ر كتكؾف ل  مؽ بعدها الحغؾة الكريسػة  شػد ر إ ا 
 دمحمهػػػا كعياػػػة األدمحمبيػػػا ر كالذػػػم  الذػػػاي  لمسرسػػػميؽر كفيهػػػا حيػػػاة القمػػػؾبر 

كالشػاعر فػي مر إلع ك  خير فػي الػددمحميا كارخػرةر كسعادة األركاحر كسداد األ
لؾاضح في تبياف  سس كقؾا د كمشاهج الػد ؾةر فػي كتاب هللا يجد السعيؽ ا

ك  سؾرةر كمؽ خبلؿ سيرة ك  دمحمبي مع قؾم ر مسا يجع  حياتػ  مػع الشػا  
 في كضؾح مسا سبق  مؽ د ؾة إلع سبي  هللا تعالع.

كفػػي هػػلا البحػػ  كجهػػل القرػػد لبيػػاف جسمػػة مسػػا وتعمػػ  بهػػلا العسػػ  
دا مسػا كرد فػي سػؾرة بػالشغر فػي كػبلـ هللا سػبحادمحم ر كتحدوػك لػػ الذريفر 

التػي تزػسشل جسمػة بػارمة مسػا وتعمػ  ك ر سٕرج احلشرز مقرؾدةر  ال كهػي
 بسؾضؾع الد ؾة إلع هللا تعالع.

 كجا ت خظة البح  مؽ بعد السقدمة الدابقةر كف  الشهج ارتي:

 (ارثار الد ؾيةك  قؾا دالمرظمح )تعريف  :األٔلثث  ادل
 (ارثار - القؾا د )تعريف مرظمح : األٔل طهةادل

 لمة كا ظبلحا   (الد ؾة)تعريف : ثاَيادلطهة ان
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الؾحػػدة السؾضػػؾ ية كالسقا ػػد العامػػة فػػي سػػؾرة ادلثثرر  انثرراَي  
 .الحذر
 .قؾا د  امة في الد ؾة إلع هللا :ثان ان ثث ادل
 . كلؾية التعميؼ باأل ؾؿ  مع الاركع/ 1
 .االهتساـ باستسالة القمؾب/ 2

 بريرة.الد ؾة إلع هللا  مع / 3
 .االهتساـ بالقدكة في تبميغ الد ؾة/ 4

 .ما باألدمحماس  مع تميير ما بالؾاقع كلؾية تميير / 5

 .التيدير ال التعدير/ 6

 . كلؾية الترييب  مع الترهيب/ 7

 . كلؾية التخمية  مع التحمية/ 8

 .ضبط البدايات كترشيد الخظؾات كالعس   مع تحقي  المايات/ 9

 .الؾجداف ال األبدافالعس   مع اجتساع / 10

 .تحقي  اإلخبلص كالتجرد/ 11

 كترؾ الشتائج. األسباب بلؿ/ 12

 .الذسؾلية في الاهؼ كاالختراص في العس / 13

 الدراية باق  االبتبل ./ 14
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 .ارثار الد ؾية في سؾرة الحذرمؽ ادلثث  انزاتع  
 ل . كحكؼ  مر ك  في سبحادمحم   الكساؿ  كال:

 الجشؾد. مؽ شتع بأدمحمؾاع الح  لد اة تعالع هللا دمحمررة ثادمحميا:

 ثالثا: كجؾد القدكة لمدا ية.

 رابعا: معرفة قدر  ه  الاز .

 خامدا: الحلر مؽ  اات السشافقيؽ

 سادسا: العدؿ في التعام  مع اليهؾد

 .اال تبار بسرارع األمؼ المابرةسابعا : 

 الترييب كالترهيبثامشا: الد ؾة بيؽ جشاحي 

 الؾاقع السأمؾؿ مؽ تدبر الدؾرة  اي ادلثث  اخل
 اخلامتح
اسأؿ التؾفي  كالددادر ك ف يعيششا جسيعػا لسػا يقربشػا إلػع  سبحادمحم  وهللا
 مرضات .
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 األٔل  ثث ادل
 (انذعٕيح-اآلثار  –انقٕاعذيصطهح )تعزيف 

قب  البد  في الخؾض في تاا ي  هػلا البحػ ر فإدمحمػ  يحدػؽ التعريػف 
لتعمقها الؾاضػح بأسػا  ؛ ك لػ كجزئيات البح  متعمقة بعشؾاف بسرظمحات 
 .السؾضؾع

 (قٕاعذان)تعزيف يصطهح   أٔال
األسػػػا ر كجسعهػػػا قؾا ػػػدر كهػػػي  سػػػس الذػػػي   القا ػػػدة فػػػي الممػػػة

ر سػػؾا  كػػاف حدػػيا  كقؾا ػػد البيػػلر  ك معشؾيػػا  كقؾا ػػد الػػدوؽ    ٔك  ػػؾل 
َوْرَفُع ِإْبَراِهيُؼ َكِإْ  }د ائس ر كقد جا  هلا الماع في القر ف الكريؼر قاؿ تعالع: 

َفَأَتع َّللاهُ ُبْشَيادمحَمُهْؼ ِمَؽ اْلَقَؾاِ ػِد }ر كقؾل  تعالع:ٕ{الَقَؾاِ َد ِمَؽ الَبْيِل َكِإْسَساِ ي ُ 
ُْ ِمػػْؽ َفػػْؾِقِهؼْ  ِْ ػػ فسعشػػع  رفػػأتع هللا بشيػػادمحمهؼ مػػؽ القؾا ػػدٖ{َفَخػػره َ َمػػْيِهُؼ الده

يافر فك  ما وبشػع  ميػ  القا دة في اروتيؽ األسا  كهؾ ما ورفع  مي  البش
 .يير  يدسع قا دة

 ٗ.قزية كمية مشظبقة  مع جسيع جزئياتها: القا دة ا ظبلحا   

قزية كمية مؽ حي  اشتسالها بالقؾة  مع  حكاـ جزئيػات ككرد بأدمحمها: 
 ٘.مؾضؾ ها

                                                 

ر كالكميػػػػات لمكاػػػػؾ  ٜٓٗ ػػػػاهادمحمي ص الساػػػػردات فػػػػي يريػػػػب القػػػػر ف لمرايػػػػب األ -ٔ
 (ٖٔٗ/ ٔالقامؾ  السحيط ).ٙ٘ٔٔص

 ٕٙٔ(ر ارية: ٕسؾرة البقرة)  -ٕ
 ٕٙ(ر ارية: ٙٔالشح )سؾرة  -ٖ
 لبشاف -الشاشر: دار الكتب العمسية بيركت (ر ٔٚٔ / ٔ)التعرياات لمجرجادمحمي  -ٗ
 ٙ٘ٔٔ :ص)الكميات لمكاؾ   -٘
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 .كهي تختمْ في تعريااتها كف  العمؼ السدتخدمة في  

 تعزيف يصطهح ) اآلثار(  اثاَي
: األكؿر بسعشع: الشتيجةر لهلا السرظمح ثبلثة معاف  كرد في الممة في 

شػػػػع العبلمػػػػةر كالثالػػػػ  بسعشػػػػع كهػػػػؾ الحا ػػػػ  مػػػػؽ الذػػػػي ر كالثػػػػادمحمي بسع
 بقية الذي ر كالجسعر  ثارر كُ ثؾر. هؾركقي  ٔالجز 

 نغح ٔاصطالحا   (انذعٕج)تعزيف ثانثا  
الػػػد ا  إلػػػع الذػػػي  كالحػػػ   ميػػػ ر قػػػاؿ  هػػػيالػػػد ؾة لمػػػة :  /ٔ

ـِ{ ػػػػبَل مخترػػػػة باد ػػػػا   كالػػػػد ؾةر ٕتعػػػػالع: }وهللا َوػػػػْدُ ؾ ِإَلػػػػع َداِر الده
 ٖ.الشدبةر ك  مها لمحالة التي  ميها اإلدمحمداف دمحمحؾ: القعدة كالجمدة

عػػػرؼ كافػػػة : هػػػي العمػػػؼ الػػػل  بػػػ  تُ اال ػػػظبلحالػػػد ؾة فػػػي ك /ٕ
السحاكالت الاشيهة الستعددة الراميػة إلػع تبميػغ الشػا  اإلسػبلـ بسػا حػؾ  

 ٗ.مؽ  قيدة كشريعة ك خبلؽ

                                                 

 (ٜ/ ٔالتعرياات لمجرجادمحمي )  -ٔ
 (ٕ٘): (ر اريةٓٔ)سؾرة وؾدمحمس -ٕ
هػػر دار ٕٔٗٔماردات  لااظ القر ف لؤل اهادمحمير تحقي   ػددمحماف داككد ر   األكلػع  -ٖ

 (.ٕ٘ٗالقمؼر دمذ ر )ص 
(ر السرجػػع الدػػاب  ٕٕالػػد ؾة إلػػع هللار دراسػػة دمحمرػػية تحميميػػةر د/ الذػػا لي )ص  -ٗ

(. مجسؾع فتاك  ابؽ تيسيةر جسع كترتيػب  بػد الػرحسؽ بػؽ   بػؽ قاسػؼر ٕٕ)ص 
 .ٔٙٔرٚ٘ٔػ/٘مكتبة السعارؼر الربا ر السمرب. 
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 ادلثث  انثاَي 
 انٕحذج ادلٕضٕعيح ٔادلقاصذ انعايح

 يف سٕرج احلشز

 ك دد  ياتها  ربع ك ذركف  يةر ككافر باإلجساع ةسؾرة الحذر مددمحميّ  
  :  دمحمها تعتبر مػؽ  كاخػر ر«الشرر»كقب  سؾرة « البيشة»دمحمزكلها بعد سؾرة 
فهي الدؾرة الثامشة كالتدػعؾف فػي  رمؽ سؾر قر دمحمية ما دمحمزؿ  مع الشبي 

 ٔترتيب الشزكؿ.

مقرػػؾدها بيػػاف مػػا دؿ  ميػػ   خػػر السجادلػػة مػػؽ التشػػز   ػػؽ شػػؾائب ك 
يممػب هػؾ كرسػػم ر الػشقص بإثبػات القػدرة الذػاممة بػدلي  شػهؾد   مػع  دمحمػ  

كمػػؽ حػػاد  فػػي األ لػػيؽر ألدمحمػػ  قػػؾ   زيػػزر السدػػتمزمة لمعمػػؼ التػػاـ السدػػتمـز 
السدتمزمة لمحذػر السغهػر لاػبلح السامػح كخدػار الخاسػر  ر الحكسة البالمة

 ٕ.ج  الثبات الكاشْ  تؼ كذْ لجسيع  اات الكساؿك  مع 

لتأمػ  باك ر حيشسا ُ جمؾا مؽ السدوشػة ردمحمزلل في شأف وهؾد بشي الشزيرك 
وهللا  –في اسؼ الدؾرة كافتتاحيتها كخاتستهػار ك ياتهػا كمؾضػؾ اتها يغهػر 

بيػػاف قػػدرة هللا كقؾتػػ  فػػي تػػؾهيؽ :الرئيدػػي وػػدكر حػػؾؿ سقرػػدال ف  –  مػػؼ 
الكػػػافريؽ كالسشػػػافقيؽ كإعهػػػار خػػػزيهؼ كتاػػػرقهؼر فػػػي مقابػػػ  تعغػػػيؼ شػػػأف 

                                                 
( ٜٕٚ/ ٗٔلمػػػدكتؾر طشظػػػاك  ) (ر التادػػػير الؾسػػػيط ٕٓ٘/ ٜٕتادػػػير الػػػرام  )  -ٔ

 (ٖٗٙ/ ٖالتادير الؾاضحر حجام  ) 
 (ٕٓٗ/ ٜٔدمحمغؼ الدررر لمبقا ي )  -ٕ



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

463 

كتؾهيشػػػا  السػػػيمشيؽ كإعهػػػار تػػػرابظهؼ كتشا ػػػرهؼر تقؾيػػػة لقمػػػؾب السػػػيمشيؽ 
 ٔ..لمكافريؽ كالسشافقيؽ

كالثقػة  رفػي قمػب السػيمؽ اإليسػاف بػا تعػالع كاليقػيؽ بػ  خرّسػفهػي ت
فمػػلا سػػسيل الحذػػر كببشػػي " بقدرتػػ  فػػي تػػؾهيؽ كيػػد الكػػافريؽ كالسشػػافقيؽر

الشزير ألدمحم  سبحادمحم  كتعالع حذرهؼ بقدرت  مؽ السدوشة الذرياة إلػع خيبػر 
مػؽ اليهػؾد الحذػر الثػادمحمي مػؽ خيبػر إلػع  كالذاـ كالحيرة ثؼ حذرهؼ كييرهؼ

الذاـ الل  هؾ  ية الحذر األ غؼ إلع  رض الحذر لقهر هلا الشبي الكػريؼ 
 ٕ". ه  الكتاب السد يؽ ألدمحمهؼ  فز  الشا 

معهػػؼ  سػػبحادمحم لمسػػيمشيؽر ك دمحمػػ   تعػػالع كُتِظمعػػ   مػػع  سػػرار تأويػػد هللا 
فػي دمحمرػرة حيؽ يكؾف شأدمحمهؼ كالسهاجريؽ كاألدمحمرار في دمحمررة دوش  كالردؽ 

التػػرابط كالسحبػػة فيسػػا بيػػشهؼ ك ػػاا  مػػع  هسيػػة  ػػدـ المامػػة  ػػؽ ر شػػر  
 .قمؾبهؼ مؽ الم  كالحدد

 : ٔيربس ْذا انغزض يف انسٕرج يٍ ٔجِٕ
بسا سب  في سؾرة السجادلةر  ةالستعمق الحذر سؾرةافتتاحية / ٔ

هػػ  ألهػػ  طا تػػ ر كمػػلؿ ألمعػػز  سػػبحادمحم  ختسػػل السجادلػػة بأدمحمػػ لسػػا إ  
ر الشقػػائص تأويػػدا  لمؾ ػػد بشرػػرهؼبتشزهػػ   ػػؽ  سػػبحادمحم  ر  ممػػ معرػػيت 
{     كقع التشزي  األ غؼ  ؽ ك  شائبة دمحمقص }{ الل  َسبهحَ فقاؿ: }

 ٖ حا  بجسيع  اات الكساؿ.

                                                 
 (٘/ ٛٔتادير القرطبي ) -ٔ
 (ٕٓٗ/ ٜٔدمحمغؼ الدرر )  -ٕ
 (ٗٓٗ/ ٜٔدمحمغؼ الدرر لمبقا ي )  - ٖ
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ر كإعهػا رالدؾرة كاختتامهػا بالتدػبيح كالتعغػيؼ  تعػالع / بد ٕ
آلية األكلع لختؼ جا  التأم  كيْ ب زت  كحكست  في ترريف األمؾرر 

إشارة لممرض الل  بشيػل  ميػ  {(َٔكُهَؾ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُؼ)}كاألخيرة بقؾل  
كلللػ جا ت ارية الثادمحمية مباشػرة فػي بيػاف  ػؾرة مػؽ قدرتػ   رالدؾرة
 {.…ِ  اْلِكَتاِب ِمْؽ ِدَياِرِهؼْ ِمْؽ َ هْ  ُهَؾ الهِل  َ ْخَرَج الهِلوَؽ َكَاُركا:}في قؾل 
يقػؾؿ الػدكتؾر : الجبشػا   كر حاؿ اليهؾد ك دمحمرارهؼ السشػافقيؽ/ ٕ

جسيعا إال فػي  -  : اليهؾد كالسشافقؾف  -كؼال يقاتمؾدمحممحسؾد حجام : "
عرؼ فػي السدػتقب ر قر  محرشة بالتحريشات التػي  رفؾهػا كالتػي سػتُ 

دارر دمحمعؼ ر وشاهؼ فػي حػركب فمدػظيؽ ال يقػاتمؾف الشػا   ك مؽ كرا  جُ 
إال كللػر فإف  فئدتهؼ هؾا ر كقمؾبهؼ مميئػة بػالجبؽ كالخػؾر كالزػ ْ 
كحب الددمحميا ككراهية السؾت كالخؾؼ السػؾركث مػؽ السدػمسيؽر كهػؼ إف 

هللا فػي ك ػاهؼ  بدكا شجا ة عاهرية ال تمبػ   ف تػلهبر كلقػد  ػدؽ 
 فهؼ كسا يقؾؿ الذا ر: {ْؼ َبْيَشُهْؼ َشِدود  َبْأُسهُ }هلا الؾ ْ الدقي :

 1.طلب الطعن وحده والنزاال ...وإذا ما خال اجلبان بأرض 

 كر حاؿ السهاجريؽ كاألدمحمرار كمؽ بعػدهؼر ككرد في الدؾرة / ٖ
مقابػ  فػي شأدمحمهؼ في دمحمررة الدوؽ ك دقهؼ كقػؾة تػرابظهؼر كريؼ كبياف 
ِلْمُاَقػػػػَراِ  }:فػػػػي قؾلػػػػ  ر ك لػػػػػر حػػػػاؿ اليهػػػػؾد ك دمحمرػػػػارهؼ السشػػػػافقيؽ كػػػػ

َكالهػِلوَؽ { كفػي قؾلػ : }…اْلُسَهاِجِريَؽ الهِلوَؽ ُ ْخِرُجؾا ِمػْؽ ِدَيػاِرِهْؼ َكَ ْمػَؾاِلِهؼْ 
يَسػػاَف ِمػػْؽ َقػػػْبِمِهؼْ  اَر َكاإلِْ ر إشػػارة ألسػػباب تأويػػد هللا لهػػػؼ {…َتَبػػؾهُ كا الػػده
 ٕ.. كتحايزا  لمسيمشيؽ في االقتدا  بهؼ

                                                 
(ر كالبيػل مػػؽ شػعر الستشبػي فػػي قرػيدت  التػي مظمعهػػا: ٓ٘ٙ/ ٖالؾاضػح) التادػير -ٔ

 "فميعمؾف مؽ تعالع   السعالي "
 (ٕٓ/ ٛٔتادير القرطبي )  -ٕ
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 هػ  اإليسػاف كالظا ػات  ػؽ  هػ   رالاػريقيؽ بياف الاػرؽ بػيؽ/ ٗ
اَل َيْدػػَتِؾ  َ ْ ػػَحاُب الشهػػاِر َكَ ْ ػػَحاُب }قػػاؿ تعػػالع: السعرػػية كالخػػلالفر

فػػػيسؽ سػػار  مػػع الػػػشهج لماػػريقيؽر الؾاضػػحة كهػػي كالشتيجػػػة  {اْلَجشهػػةِ 
فػي  سػبحادمحم  كلللػ قػاؿؽ سار  مع درب المؾاية كالزبلؿر القؾيؼر  س
الحػػػلر مػػػؽ {ر مػػػع االدمحمتبػػػا  ك اْلَجشهػػػِة ُهػػػُؼ اْلَاػػػاِئُزكفَ َ ْ ػػػَحاُب :}ختامهػػػا

 ٔاالختبلؼ في الدوؽ.
ر ك هسيػػة التعمػػ  بػػ ر فػػي جسيػػع جؾادمحمػػب  كػػر  غسػػة القػػر ف/ ٘

الحياةر كمؽ  لػ في شأف التربية الد ؾيةر إ  مػؽ  غسػة مػا فيػ   دمحمػ  
مؽ خذية هللار كهؾ إشعار لترد ل الجباؿ  مع  لؾ  دمحمزل  هللا سبحادمحم 

لمسػػيمشيؽ كالكػػافريؽ بػػأف هػػلا القػػر ف الػػل  بػػيؽ لهػػؼ قػػدرة هللا تعػػالع 
 .ك عهر  اقبة الاريقيؽ حر  بأف يكؾف مؾقغا  لهؼ كمحركا  لقمؾبهؼ

خػػتؼ الدػػؾرة بأسػػسا  هللا تعػػالعر التػػي تزػػا ف قػػؾة كجػػا  / ٙ
فػي حػاؿ الشهػؾض    اليقػيؽ بػ  تعػالعكتؾّثػ رفي الشاػؾ اإليساف با 

 .وهللا   مؼ رالدؾرةمؽ مقا د كهؾ  بالد ؾة  سبحادمحم ر
 كبللػ دمحمر  الدؾرة الكريسة قد طؾفل بشا مع بعض ممام  رسؾؿ هللا 

 كمع التذريعات الحكيسة التي شر ها هللا تعػالع فػي تقدػيؼ المشػائؼر كمػع
 ػػؾر ماهيػػة كريسػػة مػػؽ  خػػبلؽ السهػػاجريؽ كاألدمحمرػػارر كمػػع  ػػؾر قاتسػػة 

كمػع جادمحمػب مػؽ  سػسا  ر ريهة مؽ  خػبلؽ السشػافقيؽ كإخػؾادمحمهؼ مػؽ اليهػؾدك
 ٕك اات ر التي تمي  ب   ز كج . -تعالع -هللا

  

                                                 
 (ٖٕٙ/ ٔالتادير الؾاضح )  -ٔ
 (ٕٓٛ/ ٗٔالتادير الؾسيطر طشظاك  )  - ٕ
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 ن ثاان ثث ادل
 يف انذعٕج إىل اهلل قٕاعذ

السهػاـ التػي تسيػز  مػؽ  جػ ّ  مسا ال شػ في  بأف الد ؾة إلع هللا تعالع
َسػػِبيِمي َ ْدُ ػػؾ ِإَلػػع َّللاهِ َ َمػػع َبِرػػيَرة  َ دمحَمػػا ُقػػْ  َهػػِلِ  قػػاؿ تعػػالع: }بهػػا األدمحمبيػػا ر 

ر كفيهػا الداللػة ٔ{(َٛٓٔكَمِؽ اتهَبَعِشػي َكُسػْبَحاَف َّللاهِ َكَمػا َ دمحَمػا ِمػَؽ اْلُسْذػِرِكيَؽ )
 الؾاضحة  مع حرص السر  لمخير لشاد  كلمير ر

القؾا ػػد الكثيػرةر مػؽ خػػبلؿ األسػس ك كهػلا العسػ  السبػارؾ دمحمػػتمسس فيػ  
الشغر فيسا  خبردمحما ب  ربشا سبحادمحم  في ثشايا كتاب  العزيز بسا كاف حاؿ  اؾة 
خمق ر لتجعم  مدددا في  مر ر مباركا في قرد ر دمحماتجا بالخير فػي  ؾاقبػ ر 

فإدمحم  يخذع  مي  مؽ كقؾ   فػي الخمػ  الغػاهر  األسسكمؽ لؼ وتلكر هل  
 كالباطؽ في شأدمحم .

كالتػػي لهػػا  رالتػػي يسكػػؽ التػلكير بهػػا برػػؾرة مػػؾجزة دؾا ػػلقكمػؽ تمػػػ ا
 ما يأتي: ارتبا  كثي  بدركة الحذر

 أٔنٕيح انتعهيى تاألصٕل عهى انفزٔع  .1
ر كاالهتسػػاـ سػػاتقػػديؼ   ػػؾؿ الػػدوؽ مػػؽ العقيػػدة كالعبػػادة  مػػع فرك ه

ر داللػػػة  مػػػع دمحمغػػػرة بكمياتػػػ  ك ػػػدـ االشػػػتماؿ بالسدػػػائ  الخبلفيػػػة الار يػػػة
كتاػػؾت  ركتزػػيع األكقػػات رألدمحمهػػا تبػػدد الظاقػػات سػػدودةرحكيسػػةر ككجهػػة 

                                                 
 ٛٓٔ(ر ارية: ٕٔسؾرة وؾسْ ) -ٔ
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كالسقا در كهلا الػل  كػاف  ميػ  األدمحمبيػا   مػيهؼ الرػبلة كالدػبلـ  المايات
 ٔمؽ ابتدا  الد ؾة لمعقيدة ثؼ لمتذريعات. 

كهلا ما دمحمجد  بؾضؾح في دمحمرؾص الؾحييؽر حي  كرد فػي كتػاب ربشػا 
ِمػْؽ َرُسػؾؿ  ِإاله دمحُمػؾِحي ِإَلْيػِ  َ دمحمهػُ  اَل ِإَلػَ  ِإاله  َما َ ْرَسْمَشا ِمْؽ َقْبِمػػَ قؾل  تعالع: }كَ 
حيشسػا  رسػم   معػا ا  كهػؾ مػا كجػ  إليػ  الشبػي  ٕ{.(َٕ٘ دمحَما َفاْ ُبُدكِف )

َؿ َما َتْدُ ؾُهْؼ ِإَلْيػِ  لميسؽر فأك ا : ) ر َفْمَيُكْؽ َ كه ـ  َ ْهِ  ِكَتاب  ـُ َ َمع َقْؾ ِإدمحمهَػ َتْقَد
َ َقػْد َفػَرَض َ َمػْيِهْؼ َخْسػَس َ ػَمَؾات  ِ َباَدُة َّللاهِ  ر َفِإَ ا َ َرُفؾا َّللاهَر َفػَأْخِبْرُهْؼ َ فه َّللاه

 ٖ..(. ِفي َوْؾِمِهْؼ َكَلْيَمِتِهؼْ 

كهؾ رالشرػحالبد  باألهؼ فاألهؼ مؽ القؾا د التي تحكؼ القياـ بؾاجب ك 
ر كهػؾ مػا دمحمتػلكر  بسػا جػر  فػي خيبػر حيشسػا لرػحابت  ما  مس  الشبػي 
: ُ َقاِتُمُهْؼ َحتهػع َيُكؾدمحُمػؾا ِمْثَمَشػا  َفَقاؿَ رلسقاتمة اليهؾد  ميا   رس  الشبي 

ـِر »َفَقػػاَؿ:  ادمحْمُاػػْل َ َمػػع ِرْسػػِمَػ َحتهػػع َتْشػػِزَؿ ِبَدػػاَحِتِهْؼر ُثػػؼه اْدُ ُهػػْؼ ِإَلػػع اإِلْسػػبَل
َّللاهِ أَلَْف َوْهػػِدَ  َّللاهُ ِبػػَػ َرُجػػبل  َخْيػػر  َلػػَػ ِمػػْؽ َ ْف َكَ ْخِبػػْرُهْؼ ِبَسػػا َيِجػػُب  َ َمػػْيِهْؼر َوػػَِ
 ٗ. «َيُكؾَف َلَػ ُحْسُر الشهَعِؼ

  

                                                 
ةر قؾا ػػد مهسػػة فػػي األمػػر بػػالسعركؼ كالشهػػي  ػػؽ السشكػػر  مػػع ضػػؾ  الكتػػاب كالدػػش -ٔ

 (ٕٗ/ ٔلمرحيمي ) 
 ٕ٘ارية: (ر ٕٔسؾرة األدمحمبيا  ) -ٕ
 (ٛ٘ٗٔركا  البخار  ) -ٖ
 (ٜٖٓٓركا  البخار  ) - ٗ
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 1:االْتًاو تاستًانح انقهٕب .2
 :بؾسائ  مشها كيتحق  هلا

َْ َضَرَب َّللاهُ َمَثبل  َكِمَسة  َطيػِّبَػة   -  َكَذػَجَرة  الكمسة الظيبة:﴿َ َلْؼ َتَر َكْي
َساِ  ) ِبػِإْ ِف  ُك ه ِحػيؽِ  ( ُتؾِتي ُ ْكػَمَهإَٗطيػِّبَػة  َاْ ُمَها َثاِبل  َكَفْرُ َها ِفي الده

 .ٕ﴾َربػَِّها

إشػػػعار السػػػد ؾيؽ بػػػد ؾتهؼ إلػػػع اإلسػػػبلـ ال إلػػػع ممػػػادمحمؼ  -ب
 شػػدما  -حيشسػػا قالػػل لقؾمهػػا  ممكػػة سػػبأر كمثػػاؿ  لػػػ قرػػة  اتيػػة:

كتابػػا وػد ؾها إلػػع اإلسػػبلـ كقػد  هػػدت لػػ   سػػميسافالشبػي   رسػ  إليهػػا
إف قبمهػػػػا فهػػػػؾ ممػػػػػ فحػػػػاربؾ ر كإف رفزػػػػها فهػػػػؾ دمحمبػػػػي  -هديػػػػة 
ي ُمْرِسَمة  اِ ﴿ فاتبعؾ ر ( ِٖ٘بَؼ َوْرِجُع اْلُسْرَسُمؾَف ) َلْيِهؼ ِبَهِديهة  َفَشاِعَرةُ َكِإدمحمِّ

كدمحَمِشي ِبَسػػاؿ  َفَسػػس َ اَتػػا ػػا َجػػسَ  ُسػػَمْيَساَف َقػػاَؿ َ ُتِسػػدم ػػس َفَمسه سه دمحمَي َّللاهُ َخْيػػر  مِّ
كدمحمجد  في سػؾرة الحذػر ر ٖ.(﴾َٖٙ اَتاُكؼ َبَ  َادمحمػُتؼ ِبَهِدوهِتُكْؼ َتْاَرُحؾَف )
بالاي ر ثؼ  قبػ  سػبحادمحم  بقؾلػ : بعد  كضح هللا لمسيمشيؽ ما وتعم  

ُسػػؾؿُ }  مػػع حػػع  ربشا..{ داللػػة  مػػع تقػػديؼ مػػا وريػػدهَكَمػػا  َتػػاُكُؼ الره
 الشاس.

 اهلل عهى تصريج  انذعٕج إىل. 3
كدرايػػة  بعمػػؼوػػراد بػػللػ دمحمذػػر د ػػؾة اإلسػػبلـ فػػي  كسػػا  السػػد ؾيؽ ك

ر ألف التعامػػ  مػػع األفعػػاؿر كالعمػػؼ بػػأحؾاؿ السػػد ؾيؽكبرػػيرة فػػي األقػػؾاؿ ك 
                                                 

 (ٗٔٚ/ ٔر لمقحظادمحمي ) فق  الد ؾة في  حيح اإلماـ البخار   -ٔ
 ٕ٘ر ٕٗ( اروتاف:ٗٔ) سؾرة إبراهيؼ -ٕ

 ٖٙرٖ٘(ر اروتاف: ٚٔ)سؾرة الشس  -ٖ
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 ﴿ ُقػْ  َهػِلِ  َسػِبيِمَي َ ْدُ ػؾ ِإَلػع َّللاهِ  السعركؼ  يدر مؽ التعام  مع السجهػؾؿ
 ٔ.﴾(َٛٓٔبِريَرة  َادمحَما َكَمِؽ اتهَبَعِشي َكُسْبَحاَف َّللاهِ َكَمس َ دمحَما ِمَؽ اْلُسْذِرِكيَؽ ) َ َمع

كيتحق  هلا ابتدا  بؾجؾد العمؼ الذر ي الرحيح في الػدا ي كالرػبر 
دمحْمَداَف َلِاي ُخْدػر  (ٔ)َكاْلَعْررِ }قاؿ تعالع:ما ود ؾ الشا  إلي ر  مع ( ٕ)ِإفه اإلِْ
ْبِر )ِإاله  اِلَحاِت َكَتَؾاَ ْؾا ِباْلَح ِّ َكَتَؾاَ ْؾا ِبالره ر ٕ.{(ٖالهِلوَؽ  َمُشؾا َكَ ِسُمؾا الره

 ٖ سا  العمؼ الشافع العمؼ بكتاب هللا تعالع.

  االْتًاو تانقذٔج يف تثهيغ انذعٕج. 4
 مػػع الػػدا ي  ف يكػػؾف قػػدكة لمسػػد ؾيؽ سػػؾا  فػػي سػػيرت   ك  خبلقػػ  

ر فمدػػاف الحػػاؿ بػػأركع  ػػؾرة مػػؽ تبميػػغ قػػيؼ اإلسػػبلـكتربيتػػ  لكػػي وػػتسكؽ 
ر كلهلا  اب هللا  مع مؽ يػأمر ييػر  بسػا ال ياعمػ    دؽ مؽ لداف السقاؿ

﴿َ َتاُمُركَف الشهاَ  ِباْلِبرِّ َكَتشَدْؾَف َ دمحمُاَدُكْؼ َكَ دمحمُتْؼ َتْتُمؾَف اْلِكَتػاَب َ َفػبَل في دمحماد :
 ٗ.(﴾َٗٗتْعِقُمؾَف )

:  ػػؽ حػػاؿ هػػل  الزمػػرة بقؾلػػ  القػػيؼ رحسػػ  هللا اإلمػػاـ ابػػؽ كضػػح لشػػا ك 
 مسػػا  الدػػؾ  جمدػػؾا  مػػع  بػػؾاب الجشػػة وػػد ؾف إليهػػا الشػػا  بػػأقؾالهؼر "

كيػػد ؾدمحمهؼ إلػػع الشػػار بأفعػػالهؼر فمسػػا قالػػل  قػػؾالهؼ لمشػػا : همسػػؾار قالػػل 
 فعػػػالهؼ: ال تدػػػسعؾا مػػػشهؼر فمػػػؾ كػػػاف مػػػا وػػػد ؾف إليػػػ  حقػػػار كػػػادمحمؾا  كؿ 

                                                 
 ٖ-ٔ(ر اريات: ٕٔ) سؾرة وؾسْ -ٔ
 ٖ-ٔ( ر اريات: ٖٓٔسؾرة العرر )  -ٕ
 (ٕٙ/ ٔر لمقحظادمحمي ) الد ؾة في  حيح اإلماـ البخار   فق  -ٖ

 ٗٗ(ر ارية: ٕ) سؾرة البقرة -ٗ
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فعمػع ٔ." دال ر كفي الحقيقػة قظػاع طريػ  لرؾرةالسدتجيبيؽ ل ر فهؼ في ا
 الدا ية السدمؼ  ف يكؾف قدكة لمشا  بقؾل  كفعم .

 أٔنٕيح تغيري يا تاألَف  عهى تغيري يا تانٕاقع . 5
ـ  َحتهػػػػػػػع قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالع: ُيَميػػػػػػػُِّركا َمػػػػػػػا  ﴿ِإفه َّللاهَ اَل ُيَميػػػػػػػُِّر َمػػػػػػػا ِبَقػػػػػػْؾ

تؾجي  الظاقات كاستمبلؿ األكقات لتميير ضركرة تايددمحما ارية ف رٕ﴾ِبَأدمحمُاِدِهؼْ 
ما بػاألدمحماس ال تبدوػدها فػي تمييػر مػا فػي الؾاقػعر إ   ف هللا تكاػ  بػللػ إ ا 

 التـز الشا  تميير ما بأدمحمادهؼ.

  انتيسري ال انتعسريانذعٕج ت. 6
ر مػػؽ   غػػؼ مقا ػػد الذػػريعة السباركػػةر بػػ  الػػدوؽ قػػائؼ  مػػع يالتيدػػ

الػػدا ي  ف ويدػػر فػػي د ؾتػػ   مػػع  هػػلا فعمػػع  مػػعر ك ٖالدػػساحة كاليدػػر
ر  مػػػػػيهؼ ال  ف وتذػػػػػدد فػػػػػي  لػػػػػػ ر بػػػػػالقؾؿ كالاعػػػػػ  كالدػػػػػمؾؾرالشػػػػػا 
)إدمحمسا بعثتؼ ميدريؽر كلؼ   يزا: كقؾل   رٗركا كال تعدركا()يدّ  : لقؾل 

 ٘.تبعثؾا معدريؽ(

تسيػ  "إ  كال يخاع  مع  حػد  ؾاقػب تػرؾ التيدػير فػي د ػؾة الشػا ر 
ػا  ػا إلػع الدػساحة كالدػعة فػي كػ  شػي ر كتزػي   ر   الشاس البذػرية دائس 

                                                 

ر فقػػػػ  الػػػػد ؾة فػػػػي  ػػػػحيح اإلمػػػػاـ البخػػػػار  (ر ٕٔٔ :ص)الاؾائػػػػدر البػػػػؽ القػػػػيؼر  -ٔ
 (ٗٙ/ٔلمقحظادمحمي )

 ٔٔ(ر ارية: ٖٔ)سؾرة الر د -ٕ

وشغر في هل  القا دة كتاا يمها: األشبا  كالشغائر في قؾا د كفركع فق  الذػافعيةر  -ٖ
 كيير  مؽ كتب القؾا د الاقهية. (رٕٛ-ٙٚص)لمديؾطير 

 ٖٗٚٔؼر حدو : كمدمر ٜٙ : ر حدوركا  البخار   -ٗ
 (ٕٕٓر حدو : )ركا  البخار   -٘
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ػػار كسػػا تسيػػ  هػػل  الػػشاس إلػػع  كلئػػػ  بالسذػػقة كالعشػػل فػػي كػػ  شػػي   يز 
الشا  الػلوؽ وشتهجػؾف الدػساحة فػي حيػاتهؼ كتتعمػ  بهػؼ  كثػر مػؽ الػلوؽ 

 ٔ."وشتهجؾف خبلؼ  لػ

  أٔنٕيح انرتغية عهى انرتْية. 7
هللا إلع قمؾب السػد ؾيؽ لعبادتػ ر كإ بلمهػؼ بػأف  كامػر ك لػ بتحبيب 

هللا كدمحمؾاهي  خير لهؼ في دوشهؼ كددمحمياهؼر كمؽ  ج   لػ  رس  الرس  كقػرر 
ر كاقتزػل حكسػة هللا ٕ﴾(ٚٓٔ﴿َكَمس َ ْرَسْمَشاَؾ ِإاله َرْحَسة  ِلْمَعاَلِسيَؽ ) الذرائع:

الػرحيؼر الػؾدكدر  ف دمحمجد في  سسائ  الحدشع  سػسا  جسػاؿ مثػ : الػرحسؽر 
 .مث : القهارر الجبارر السشتقؼ الماؾر...ك سسا  جبلؿ

  أٔنٕيح انتخهيح عهى انتثهيح. 8
متحمي الدػبقم تقديؼ التخمػي  ػؽ األفكػار كالعػادات الدػيئة  مػعب ك لػ

بالازائ  كالعادات الحدشةر كلقد قدـ هللا تعالع الكار بارلهة السزياة  مػع 
ْشُد ِمَؽ اْلَميِّ َفَسْؽ يهْكُاػْر  :﴿الاإليساف ب  في قؾل  وِؽ َقد تهَبيهَؽ الرم ِإْكَراَ  ِفي الدِّ

ـَ َلَهػػا َوَّللاهُ  ِبالظهػػاُيؾِت َكُيػػؾِمؽ ِبػػاقهِ َفَقػػِد ِاْسَتْسَدػػَػ ِبػػاْلُعْرَكِة اْلػػُؾْثَقع اَل َادمحمِاَرػػا
 .ٖ(﴾َٕٙ٘سِسيع  َ ِميؼ  )

جيػ  السدػار الاكػر  تؾ  مع مرا اة ترحيح الاكر قب  ترشيد الدػمؾؾ:
لمتائػػب مقػػدـ  مػػع تؾجيػػ  سػػمؾك ر ألف الدػػمؾؾ ترجسػػة  سميػػة لماكػػرر فػػبل 

                                                 
 (ٜٗر لمدكتؾر فالح القرير )ص: اليدر كالدساحة في اإلسبلـ -ٔ
 ٚٓٔ(ر ارية: ٕٔ) سؾرة األدمحمبيا  -ٕ

 ٕٙ٘(ر ارية: ٕ) سؾرة البقرة -ٖ
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يكػػؾف السدػػمؼ مماػػبلر كمػػؽ مقتزػػيات اسػػتقامة الاكػػر: فهػػؼ قزػػايا األمػػة 
 كالتاا   معها.

  ضثط انثذاياخ ٔتزشيذ اخلطٕاخ ٔانعًم عهى حتقيق انغاياخ. 9
دائسػػا يسر بسراحػػ  ك شػػؾا   ػػدةر فيحتػػاج سػػالدػػائر فػػي طريػػ  هللا إ  

ر كالبػد حيػد  ػؽ مدػار حتػع ال ي مدػتسرإلع ترشيد لبمؾغ السقا د الكريسة 
 جزئيػة هػداؼ  مػؽ كضػع لمد ؾةشذػؾدةمؽ الحرص  مع بمػؾغ األهػداؼ الس

فػي معاهداتػ  مػع اليهػؾدر  كهلا مػا فعمػ  الشبػي ر  مع جسيع السدتؾيات
لتأميؽ الجبهة الداخميةر كضبط  حؾاؿ  هػ  السدوشػة فػي تعػايش كػريؼ فيسػا 
بيشهؼ بمض الشغر  ؽ اختبلؼ ديادمحمتهؼر كلسا خػالْ اليهػؾد هػل  السؾاثيػ  

 جا هؼ ما يدتحقؾدمحم  مؽ  قاب.

  انعًم عهى اجتًاع انٕجذاٌ ال األتذاٌ. 10
السيمشيؽ في تؾادهؼ كتراحسهؼ )مث   تحقيقا لسقرد الحدو  الذريف:

كتعاطاهؼ كسث  الجدد إ ا اشتكع مش   زؾ تدا ع ل  سائر الجدد 
البد لمعس  مؽ  ج  تقريب ك ر فاألركاح جشؾد مجشدة ٔبالدهر كالحسع(

ر ي  معادمحمي السحبة كاألخؾة في هللا ركاح السدمسيؽ فيسا بيشهؼ كتعس
 األبداف.بالد ؾة لعقيدة كاحدةر تجسع القمؾب ثؼ تتبلحؼ 

 حتقيق اإلخالص ٔانتجزد . 11
ر كاإلقباؿ  مع هللا بقمب مجرد قؾؿإخبلص الشية  في ك   س  ك 

َكَما ُ ِمُركا ِإاله ِلَيْعُبُدكا َّللاهَ ُمْخِمِريَؽ َلُ  ﴿مؽ األدمحمداد كالذركا ر قاؿ تعالع: 

                                                 
 (ٕٙٛ٘( ر كركا  مدمؼر حدو : )ٔٔٓٙركا  البخار ر حدو  ) -ٔ
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بَلَة َكُيْيُتؾا الزهَكاَة  وَؽ ُحَشَااَ  َكُيِقيُسؾا الره َسةِ الدِّ كمؽ ر ٔ(﴾٘)َكَ ِلَػ ِدوُؽ اْلَقيِّ
معادمحمي اإلخبلص التبرؤ مؽ   دا  هللا ك  دا  دوش ر كتحقي   قيدة الؾال  

﴿اله َوتهِخِل اْلُسؾِمُشؾَف اْلَكاِفِريَؽ َ ْكِلَيسَ  ِمؽ ُدكِف قاؿ تعالع:  ٕكالبرا ر
َشْي   ِاره َ ف َتتهُقؾْا ِمْشُهْؼ ُتَقاة   اْلُسؾِمِشيَؽ َكمْؽ يهْاَعْ  َ اِلَػ َفَمْيَس ِمَؽ َّللاهِ ِفي

ُرُكُؼ َّللاهُ دمحَمْاَدُ  َكِإلَع َّللاهِ اْلَسِريُر)  .ٖ(﴾َٕٛكُيَحلِّ

 ٔتزك انُتائج  األسثاب تذل. 12
ر الجهد السدتظاع كادمحمتغار التؾفي  كالشتائج مؽ هللاكهلا وتحق  ببلؿ 

 :كهلا وتحق  بأمؾر

سيرة كخير تظبي  لهلا ما دمحمجد  في اتخا  األسباب الستاحة:  - 
 كمؽ  لػ قؾل  : كد ؾت  لهلا في مؾاضع كثيرة فعبل كفؾال  الرسؾؿ

﴿َكالِلوَؽ َ اَمُشؾا  :في  ه  اإليساف قاؿ تعالعك ر ٗ(تؾك ك   قمها لؤل رابي: )
دمحَمَرُركا ُ ْكَلِئَػ  ُهُؼ اْلُسؾِمُشؾَف َكَهاَجُركا َكَجاَهُدكا ِفي َسِبيِ  َّللاهِ َكالِلوَؽ َ اَككا كه

ا لهُهؼ مهْمِاَرة  َكِرْمؽ  َكِريؼ  )  .٘(﴾َٗٚحقًّ

كال تثريب  مع ما بلل  السر ر لكؽ المـؾ  الجهد السدتظاع:بلؿ  -ب
ا ِااله ُكْسَعَها َلَها َما َكَدَبْل   مع الستؾاك ر قاؿ تعالع: ُْ َّللاهُ دمحَمْاد  ﴿اَل ُيَكمِّ

َشا اَل ُتَؾاِخْلدمحَمس ِإف دمحمهِديَشس َ َك َاْخَظْأدمحَما َربهَشا َكاَل َتْحِسْ  َ َمْيَشس َكَ َمْيَها َما َاْكَتَدَبْل َربه 
ْمَشا َما اَل َطاَقَة َلَشا ِبِ   ِإْ ر ا َكَسا َحَسْمَتُ  َ َمع الِلوَؽ ِمؽ َقْبِمَشا َربهَشا َكاَل ُتَحسِّ

                                                 
 ٘(ر ارية: ٜٛ) سؾرة البيشة -ٔ
 (ٓٗ/ ٔالؾال  كالبرا  لمقحظادمحمي )  -ٕ
 ٕٛ(ر ارية: ٖ) سؾرة  ؿ  سراف -ٖ

 (ٕٚٔ٘ركا  الترمل ر حدو : ) - ٗ
 ٗٚ(ر ارية: ٛ) سؾرة األدمحمااؿ -٘
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ـِ اْلَكاِفِريَؽ  َكاْ ُف َ شها َكاْيِاْر َلَشا َكاْرَحْسَشس َ دمحمَل َمْؾاَلدمحَما َفادمحمُرْردمحَما َ َمع اْلَقْؾ
(ٕٛٙ﴾)ٔ. 

 .ٕب  مائة ال تكاد تجد فيها راحمة()الشا  كإ :كقاؿ 

ادمحمتغار التؾفي  مؽ هللا: قاؿ تعالع: ﴿َكَما َجَعَمُ  َّللاهُ ِإاله  -ج
َّللاهِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِؼ َلُكْؼ َكِلَتْظَسِئؽه ُقُمؾُبُكؼ ِبِ  َكَما الشهْرُر ِإاله ِمْؽ ِ شِد  اُبْذَر  

﴿...َسُأِريُكُؼ  ستعجاؿ في قظْ الثسار:االمع  هسية  دـ ر ٖ(﴾ٕٙٔ)
 .ٗ(﴾َٖٚ اَياِتي َفبَل َتْدَتْعِجُمؾِف )

 . انشًٕنيح يف انفٓى ٔاالختصاص يف انعًم 13
ذام  لجسيع السدتؾ  الكيراد بهل  القا دة استيعاب اإلسبلـ  مع 

الاردية  لسجتسعركإدراؾ قدرت   مع تشغيؼ جسيع جؾادمحمب ا رمشاحي الحياة
ُقْ  ِإفه َ بَلِتي َكدمحُمُدِكي َكَمْحَياَ  ادمحمظبلقا مؽ قؾل  تعالع: }كالجسا يةر 

ِ َربِّ اْلَعاَلِسيَؽ ) ُؿ َٕٙٔكَمَساِتي قِه ( اَل َشِريَػ َلُ  َكِبَلِلَػ ُ ِمْرُت َكَ دمحَما َ كه
ع لتتكام  التخرص في السجاؿ الستاح السدتظامع ر ٘{(ٖٙٔاْلُسْدِمِسيَؽ )

                                                 
 ٕٙٛ(ر ارية: ٕ) سؾرة البقرة -ٔ

كقػاؿ ابػؽ َبظهػاؿ: (ر ٕٚٗ٘(ر كركا  مدػمؼر حػدو : )ٖٜٚٔركا  البخار ر حدو : ) -ٕ
كإلػػػع هػػػلا السعشػػػع  كمػػػأ  رمعشػػػع الحػػػدو : َ ف الّشػػػا  كثيػػػرر كالسرضػػػيه مػػػشهؼ قميػػػ "

دمحمػػل هػػل   ػػات  فاالختيػػار  ػػدـ البخػػاِر  ِبإدخالػػ  فػػي بػػاب رفػػع األمادمحمػػةر ألف مػػؽ كا
 (.ٖٖ٘/ ٔٔفتح البار  )". ُمعاشرت 

 ٕٙٔ(ر ارية: ٖ) سؾرة  ؿ  سراف -ٖ

 ٖٚ(ر ارية:ٕٔ) سؾرة األدمحمبيا  -ٗ

 ٖٙٔر ٕٙٔ(ر اروتاف: ٙسؾرة األدمحمعاـ ) -٘
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َفاْسَأْؿ ِبِ  َخِبير ا ر كفي هلا تحقي  لقؾؿ هللا تعاؿ: }جهؾد العامميؽ لئلسبلـ
(ٜ٘)}ٔ 

 انذرايح تفقّ االتتالء . 14
طريػ  الػد ؾة إلػع هللا تعػالعر كبػلؿ الشرػح مسا ال شػ في   ف 

لمشا  محاؾؼ بالسكار  كالسذاؽر كحاؿ األدمحمبيػا  كهػؼ  ػاؾة الخمػ ر 
ردمحمػػػا بؾجػػػؾب التشا ػػػح  كّ   تػػػلكير ربشػػػا سػػػبحادمحم  بعػػػد  دمحمجػػػد  فكلػػػللػ 

ْبِر )﴿بالربرر قاؿ تعالع:   ٕ.﴾(َٖكَتَؾاَ ْؾا ِباْلَح ِّ َكَتَؾاَ ْؾا ِبالره

﴿َ َحِدػػَب : ر قػػاؿ تعػػالعربػػ  سػػبحادمحم كالسػيمؽ مبتمػػع بسػػا يذػػاؤ  
( َكَلَقْد َفَتشهػا الػِلوَؽ ٕالشهاُ  َ ْف ومْتَرُكؾا َ ْف يهُقؾُلؾا َ اَمشها َكُهْؼ اَل ُيْاَتُشؾَف )

 .ٖ(﴾ِٖمػػػؽ َقػػػْبِمِهْؼ َفَمػػػَيْعَمَسؽه َّللاهُ الػػػِلوَؽ َ ػػػَدُقؾا َكَلػػػَيْعَمَسؽه اْلَكػػػاِ ِبيَؽ )
 

                                                 
 ٜ٘(ر ارية: ٕ٘سؾرة الارقاف )ٔ

 ٖ(ر ارية: ٖٓٔ) العررسؾرة -ٕ
 ٖر  ٕ(ر اروتاف: ٜٕ) سؾرة العشكبؾت -ٖ
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 ادلثث  انزاتع 
 يف سٕرج احلشز اآلثار انذعٕيحيٍ 

 باالسػتاادة السرتكػز ك ميػ  ك ساسػ ر السؾضػؾع لػب هؾ السبح  هلا لع 

 الػػد ؾةر مػػؽ متشؾ ػػة جؾادمحمػػب بيػػاف فػػي تشؾ ػػل بعسؾمهػػا القػػر ف سػػؾر فػػإف

 هللا لكتػػاب القػػارئ  ك مػػع ألقػػؾامهؼر الحػػ  تؾ ػػي  فػػي األدمحمبيػػا  سػػب  ك ػػددت
 الشا . مؽ ل حؾ  مؽ حاؿ وشاسب بسا الدب  هل  مؽ الشه 

 الد ؾية: ارثار تمػ كمؽ

 نّ. ٔحكى أيز كم يف سثثاَّ هلل انكًال  أٔال
 في تعالع  كالتشزي  التعغيؼب لمتلكير الدؾرة في ابتدا  االستاتاح جا 

ساكاِت َكما ِفي اأْلَْرِض َكُهَؾ } تعالع: قاؿ في ر هؾ حاؿ ك  ِ َما ِفي الده َسبهَح قِه
 سػػبحادمحم ر قػػدر  كجػػبلؿ شػػأدمحم ر  غسػػة مػػع  داللػػة كهػػلا {(ٔاْلَحِكػػيُؼ )اْلَعِزيػػُز 

 السيمشيؽ. ألكليائ  ر اوت  في كخرؾ ا ممكؾت ر في تدبير  كحكيؼ

 ركمػ  ممكؾتػ  في مركاأل الحكؼ ل  سبحادمحم  هللا بأف ةالدا ي لكروت كحيشسا
 مػؽ  ميػ ر الكػريؼ  ثػر  لػ  هلا فإف هللا يدتحق  الل  التشزي  جادمحمب في كيكؾف 

 بالذػػػرؾر يقبػػػ  كال ربػػػالغمؼ ورضػػػع كال رباطػػػ  كػػػ   ػػػؽ مشػػػز  تعػػػالع هللا  ف

 الشػا ر بػيؽ يحبػ  مػا تحقيػ  إلػع الػد اة-حػيؽ بعػد كلؾ- سبحادمحم  كسيشرر

 بقؾت  قرسهؼ  دمحم  ككيْ باليهؾد وتعم  ما  كر سبحادمحم   دمحم  كيْ دمحمبلحع كلهلا

 لسدمسيؽ.ا قؾة كال بحؾؿ كليس ركحؾل 

  مػػر   ػػؽ يحيػػد مػػؽ كقرػػؼ السػػيمشيؽر  بػػاد  دمحمرػػرة فػػي باقيػػة هللا فدػػشة

 الهػِلوؽَ  َ ْخَرجَ  الهِل  ُهؾَ  } تعالع: قاؿ كسا سبحادمحم ر بشاد  األمر كتؾلع كشر  ر
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ؿِ  ِدَياِرِهؼْ  ِمؽْ  اْلِكَتاِب  َ ْه ِ  ِمؽْ  َكَاُركا  َ دمحمهُهؼْ  َكَعشمؾا َيْخُرُجؾا َ فْ  َعَشْشُتؼْ  َما اْلَحْذرِ  أِلَكه

 ٔ{َيْحَتِدُبؾا َلؼْ  َحْي ُ  ِمؽْ  َّللاهُ  َفَأَتاُهؼُ  َّللاهِ  ِمؽَ  ُحُرؾدمحُمُهؼْ  َمادمحمَعُتُهؼْ 

 اجلُٕد. يٍ شىت تإَٔاع حلقا اجعنذ تعاىل اهلل َصزج  اثاَي
 فيػػػ  الداللػػػة  مػػػع  ف هللا الشهِزػػػيرِ بشػػػي وهػػػؾد هزيسػػػةب وتعمػػػ  مػػػا  كػػػرُ 
ر كهػػؾ الػػل  كدػػر ك كليائػػ  السػػيمشيؽ  بشرػػرة دمحمبيػػ  هػػؾ الستكّاػػ سػػبحادمحم 

ر لػؽ وهػزمهؼ  حػدشؾا فػي قبل هػؼر كتؾهسػؾا  دمحمػ  شؾكة اليهؾد بعػد  ف تحّرػ
بهػػؼر الشادػػية ر كتشػػزؿ الهزيسػػة لتز ػػزع دمحماؾسػػهؼ سػػبحادمحم  فجػػا ت جشػػؾد 

َفَأتػاُهُؼ َّللاهُ ِمػْؽ َحْيػُ  َلػْؼ َيْحَتِدػُبؾا : }ؽ  لػ سبحادمحم  في سؾرة الحذػركسا بيّ 
{ر كهلا ما وِهْؼ َكَ ْوِد  اْلُسْيِمِشيؽَ َكَقَلَؼ ِفي ُقُمؾِبِهُؼ الرمْ َب ُيْخِرُبؾَف ُبُيؾَتُهْؼ ِبَأْودِ 

األ ػدا   مػيهؼر  مؾاضػع كثيػرة مػؽ دمحمرػرة هللا ألكليائػ  بعػد تكالػبدمحمجد  في 
   مؽ د ا إلع سبي  هللا.مْ لكتخيس بسكالتلكير بالشررة ل

َتِبُركا يػا ُ كِلػي َفػا ْ }: كهلا في  العبرة كالشغرر كسا كرد فػي  ختػاـ اريػة
كقيػ : يػا مػؽ  ػاوؽ  لػػ  ر   اتعغػؾا يػا   ػحاب العقػؾؿ كاأللبػاب{اأْلَْبرارِ 

كمػػػؽ جسمػػػة اال تبػػػار هشػػػا  دمحمهػػػؼ ا ترػػػسؾا  رببرػػػر ر فهػػػؾ جسػػػع لمبرػػػر
 كمؽ كجؾه :  دمحم  سمط  ميهؼ مؽ كػاف ربالحرؾف مؽ هللا فأدمحمزلهؼ هللا مشها

كمػؽ لػؼ يعتبػر  ركمؽ كجؾهػ   يزػا:  دمحمهػؼ هػدمؾا  مػؾالهؼ بأوػدوهؼ روشررهؼ
 ٕعيد مؽ ك ع بمير ".كفي األمثاؿ الرحيحة:"الد ربمير  ا تبر في دمحماد 

  

                                                 
 ٔ(ر ارية: ٜ٘سؾرة الحذر ) -ٔ
 (ٕ٘/ ٘( تادير البمؾ  )٘/ ٛٔتادير القرطبي )  -ٕ
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 ٔجٕد انقذٔج نهذاعيح.ثانثا  
حػع القػارئ ر يبلمؽ  حػؾاؿ ما جر   مع وهؾد بشي الشزيركضؾح بعد 

ر دمحمرػػرة الجسيمػػة إلػػع حػػاؿ مػػؽ كػػادمحمؾا مػػع الشبػػي  االلتااتػػةلدػػؾرة الحذػػر 
 مؾالهؼ كبيؾتهؼ ريبة بالهجرة كالجؾار حػؾؿ  سابقا ا كد ؾةر كقد تركؾاكسشد  

 فػػػػي سػػػػبي  هللار فجػػػػا  التػػػػلكير بحػػػػالهؼ مػػػػؽ الاقػػػػر كالهجػػػػرة رالشبػػػػي 
ر ك ػدؽ فػي تعػالع كاستحقاهؼ لمساؿ بدبب مػا بػللؾ  مػؽ جهػاد كدمحمرػرة 

ْمُاَقػػَراِ  قػػاؿ تعػػالع: }لففجػػا  التػػلكير ابتػػدا  بحػػاؿ السهػػاجريؽر الحػػاؿر ثػػؼ 
َوْبَتُمػػػؾَف َفْزػػػبل  ِمػػػَؽ َّللاهِ  اْلُسَهػػػاِجِريَؽ الهػػػِلوَؽ ُ ْخِرُجػػػؾا ِمػػػْؽ ِدَيػػػاِرِهْؼ َكَ ْمػػػَؾاِلِهؼْ 

اِدُقؾَف )  .{(َٛكِرْضَؾادمحم ا َكَيْشُرُركَف َّللاهَ َكَرُسؾَلُ  ُ كَلِئَػ ُهُؼ الره

حػػاؿ األدمحمرػػارر كهػػؼ  هػػ  السدوشػػة الػػلوؽ   ػػؽبعػػدها ثػػؼ جػػا  التػػلكير 
 كمػؽ جػا هؼ مػؽ السهػاجريؽر ضربؾا  ركع ك جس  السث  في دمحمررة الشبي 

جسي  بللهؼ ك ظائهؼ كلؾ كادمحمل بهؼ الحاجة إلع ما مؽ مكة كييرهار كبياف 
يساَف ِمْؽ َقػْبِمِهْؼ ُيِحبمػؾَف  ثركا ب  ييرهؼر قاؿ تعالع: } اَر َكاإلِْ ُؤا الده َكالهِلوَؽ َتَبؾه

ػا ُ كُتػػؾا َكُيػْيِثُركفَ  َ مػػع  َمػْؽ هػاَجَر ِإَلػػْيِهْؼ َكال َيِجػُدكَف ِفػي ُ ػػُدكِرِهْؼ حاَجػة  ِمسه
َ دمحْمُاِدػػػػِهْؼ َكَلػػػػْؾ كػػػػاَف ِبِهػػػػْؼ َخراَ ػػػػة  َكَمػػػػْؽ ُوػػػػؾَؽ ُشػػػػحه دمحَمْاِدػػػػِ  َفُأكلِئػػػػَػ ُهػػػػُؼ 

 ٔ.{(ٜ)اْلُسْاِمُحؾفَ 
خبلقيػػػػات األجسمػػػػة مػػػػؽ مػػػػؽ مؾهػػػػف  هػػػػ  السدوشػػػػة الدا يػػػػة  كيػػػػتعمؼ
َكال َيِجػُدكَف ِفػي ُ ػُدكِرِهْؼ }تعػالع: مػا كرد فػي قؾلػ   كمػؽ  لػػ كالدمؾكياتر
يعشي ال يحدػدكف السهػاجريؽ  مػع مػا خرػؾا بػ  مػؽ مػاؿ {ُ كُتؾاحاَجة  ِمسها 
كيحتس   ف وريد ب  كال يجدكف في  دكرهؼ حاجػة مسػا كقي  ر الاي  كيير 

                                                 

 (ٛ٘/ ٘تادير البمؾ  ) -ٔ
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كاإلوثػػار بػػالشاس فػػؾؽ ر  كتػػؾا إ ا كػػاف قمػػيبل بػػ  يقشعػػؾف بػػ  كيرضػػؾف  شػػ 
كمػػؽ األمثػػاؿ الدػػائرة:كالجؾد بػػالشاس  رإلوثػػار بالسػػاؿ كإف  ػػاد إلػػع الػػشاسا

  ر كهلا مػا وشبمػي  ميػ   ف يكػؾف الدا يػة فػي  خبلقياتػٔ قرع ياية الجؾد
كسمؾكيات ر كدمحمغرت  لعرض الددمحميار مع تؾجي  برر  إلع مؽ يقتػد  بهػؼ فػي 

  حؾالهؼ حاؿ د ؾت  لمشا .

 أْم انفضم.قذر  حعزفيراتعا  
 كلئػػ الرػحب الػلوؽ حػامكا فػي سػؾرة الحذػر تعػالع بعد  ف  كػر هللا 

السشامؿ السباركةر  كر سبحادمحم  حاؿ الائة الثالثة كالتي لؽ وشقظع حالها بعد 
ر كالتػػي  كرهػػا سػػبحادمحم  بقؾلػػ : فػػي    ممػػاف كمكػػاف السهػػاجريؽ كاألدمحمرػػار

ْخَؾادمحمَشػػا الهػػِلوؽَ } َشػػا اْيِاػػْر َلَشػػا َكإلِ َسػػَبُقؾدمحَما  َكالهػػِلوَؽ َجػػاُ كا ِمػػْؽ َبْعػػِدِهْؼ َيُقؾُلػػؾَف َربه
يَساِف َكاَل َتْجَعْ  ِفي ُقُمؾِبَشا ِيبلًّ ِلمهِلوَؽ  َمُشؾا َربهَشا ِإدمحمهَػ َرُ كؼ  َرِحيؼ )  .{(ِٓٔباإلِْ

فػػي   كرد   الحػػاؿ فػػإف لػػ  السشزلػػة لكريسػػةر إكمػػؽ يكػػؾف فػػي مثػػ  هػػل
الدػػبلـ  مػػيكؼ دار )خػػرج إلػػع السقبػػرة فقػػاؿ: الحػػدو  الرػػحيح:  ف الشبػػي 

( قػالؾا: !كددت  ف ر ول إخؾادمحمشػا ركإدمحما إف شا  هللا بكؼ الحقؾف  رقـؾ ميمشيؽ
كإخؾادمحمشػا الػلوؽ لػؼ  ريا رسؾؿ هللار  لدشا بإخؾادمحمػػ  فقػاؿ: )بػ   دمحمػتؼ   ػحابي

 مػػع كػػ   هػػي الحػػاؿ التػػي وشبمػػير ك ٕك دمحمػػا فػػرطهؼ  مػػع الحػػؾض( ريػػأتؾا بعػػد
 فزػاؿ مػؽ  ميػب  ػؽ  هشػ ع بهػار فػي دمحماػس كريسػة ال تدا ية   ف وتحّمػ

جعمهػؼ لػ  دمحمبراسػا جسيػ ر ك ف ي ؽ  كػرهؼ بكػ  قػؾؿ دمحماد   ر كال تما  ؾ سبق
كدمحمؾرا وهتد  بهؼ في سير  في دركب الد ؾةر فالسؾف  مػؽ كػاف مػؽ هػيال  

                                                 

 (٘/ ٛٔبتررؼ مؽ تادير القرطبي )   -ٔ
 (ٜٕٗركا  مدمؼر حدو : )  -ٕ
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ر  قاؿ ابؽ  بي ليمع: الشػا  ثبلثػة مشػامؿ: السهػاجركفر كالػلوؽ تبػؾ كا القـؾ
تخػػػرج مػػػؽ هػػػل   فاجهػػػد  ال رالػػػدار كاإليسػػػافر كالػػػلوؽ جػػػا كا مػػػؽ بعػػػدهؼ

 ٔالسشامؿ.

ذر يٍ صفاخ ادلُافقنخايسا  احل  
ا اإلخبػػار بسػػؽ  مػػؽ جسيػػ  التشاسػػب كبديعػػ  فػػي سػػؾرة الحذػػر تحدوػػد 

 كلئػػػ فػػي السقابػ  ر ك لرضػػا هللا  ػشهؼكدػبا ك لػػػ  يقتػد  بػػأخبلقهؼ الدا يػة
ك لػػػ  أخبلقهؼ خذػػية كقؾ ػػ  فػػي شػػي  مشهػػارالتػػأثر بػػيحػػلر مػػؽ  الػػلوؽ

 : مثمة هلا التأثركمؽ  لسخالاتهؼ شرع هللا تعالعر

كيغهػر بيػاف التحػلور ر /  اة السذػاركة كالشرػرة ألهػ  الباطػ ٔ
َ َلػػْؼ َتػػَر ِإَلػػع الهػػِلوَؽ دمحَمػػاَفُقؾا َيُقؾُلػػؾَف فػػي قؾلػػ  تعػػالع: }مػػؽ هػػلا الدػػمؾؾ 

ْخَؾادمحمِهُؼ الهِلوَؽ َكَاػُركا ِمػْؽ َ ْهػِ  اْلِكَتػاِب َلػِئْؽ  ُ ْخػِرْجُتْؼ َلَشْخػُرَجؽه َمَعُكػْؼ َكاَل إلِ
ا َكِإْف ُقػػؾِتْمُتْؼ َلَشْشُرػػَردمحمهُكْؼ َوَّللاهُ َيْذػػَهُد ِإدمحمهُهػػْؼ َلَكػػاِ ُبؾَف  ا َ َبػػد  دمحُمِظيػػُع ِفػػيُكْؼ َ َحػػد 

رقػة مػؽ تػدا ي ار كهلا مسا يسكؽ القػؾؿ بؾجػؾد  فػي  مكشػة مت{(ٔٔ)
  ه  الباط  بشررة بعزهؼ بعزا.

 هللا تعػالعرالخذػية مػؽ  دكف الشػا   خذػيةالحلر مؽ تعاعؼ / 2
أَلَدمحْمػػُتْؼ َ َشػدم َرْهَبػػة  ِفػػي ُ ػػُدكِرِهْؼ ِمػَؽ َّللاهِ َ ِلػػَػ ِبػػَأدمحمهُهْؼ َقػػْؾـ  اَل قػاؿ تعػػالع: }
ا ؼ ٔر ك كضػػػح الدػػػعد  فػػػي تادػػػير   ػػػؽ سػػػبب ق{(َٖٔيْاَقُهػػػؾَف)

 وهػػػػا -كالدػػػػبب الػػػػل   كجػػػػب لهػػػػؼ  لػػػػػ  دمحمكػػػػؼ يالسشػػػػافقيؽر فقػػػػاؿ: "
}َ َشدم َرْهَبة  ِفي ُ ػُدكِرِهْؼ ِمػَؽ َّللاهِ{ فخػافؾا مػشكؼ   غػؼ مسػا  -السيمشؾف 

يخػػافؾف هللار كقػػدمؾا مخافػػة السخمػػؾؽ الػػل  ال يسمػػػ لشادػػ  كال لميػػر  
                                                 

 (ٖٔ/ ٛٔتادير القرطبي )  -ٔ
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دمحماعا كال ضرار  مػع مخافػة الخػال ر الػل  بيػد  الزػر كالشاػعر كالعظػا  
 ٔ."كالسشع

ال ياقهػػؾف قػػدر هػػلا الدػػمؾؾ فيػػ  الداللػػة  مػػع  دمحمهػػؼ ػ  ف ال شػػك 
لتعم  دمحماؾسهؼ بسرالح ددمحميؾي  فادمحميةر كهؾ مذاب  لسا كقع ر هللا غسة 

ِ قػػاؿ تعػػالع: }مػػؽ تػػلكير لشبػػي هللا دمحمػػؾح لقؾمػػ ر  َمػػا َلُكػػْؼ اَل َتْرُجػػؾَف قِه
 ٕ.{(ٖٔ)َكَقار ا

ر كهػلا مػؽ القتػاؿ شدما تأتي سػا ة كقؾع الذدائدر  ك   شد/ الجبؽ ٖ
 كضؾح  مع كجؾدفي هلا ك  ر اات اليهؾد كالسشافقيؽ ت  مع كضح الدالال

قػاؿ تعػالع مخبػرا  بػا تعػالعر يسػاف الرػحيحدمحماس مزظربة كبعيدة  ؽ اإل
ػػَشة  َ ْك  ػػؽ حػػاؿ السشػػافقيؽ كاليهػػؾد: } اَل ُيقػػاِتُمؾدمحَمُكْؼ َجِسيعػػا  ِإاله ِفػػي ُقػػر   ُمَحره

}ال ُيَقػػػاِتُمؾدمحَمُكْؼ َجِسيع ػػػا{   : فػػػي حػػػاؿ يقػػػؾؿ الدػػػعد : " ٖ.{ِمػػػْؽ َكراِ  ُجػػػُدر  
{   : ال وثبتؾف لقتالكؼ كال  َشة  َ ْك ِمْؽ َكَراِ  ُجُدر  االجتساع }ِإال ِفي ُقر   ُمَحره
يعزمػػػؾف  ميػػػ ر إال إ ا كػػػادمحمؾا متحرػػػشيؽ فػػػي القػػػر ر  ك مػػػؽ كرا  الجػػػدر 

ا تسػادا  مػع حرػؾدمحمهؼ فإدمحمهؼ إ   اؾ ربسا يحرػ  مػشهؼ امتشػاعر ر كاألسؾار
 ٗ".كجدرهؼر ال شجا ة بأدمحمادهؼر كهلا مؽ   غؼ اللـ

  

                                                 
 (ٔ٘ٛ تادير تيدير الكريؼ السشافر لمدعد  ) ص: -ٔ
 ٖٔ(ر ارية: ٔٚسؾرة دمحمؾح ) -ٕ

 ٗٔ: ٗٔ(ر ارية: ٜ٘سؾرةالحذر) -ٖ

 (ٕ٘ٛر لمدعد : )ص: تيدير الكريؼ الرحسؽ في تادير كبلـ السشاف -ٗ
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 سا  انعذل يف انتعايم يع انيٕٓدساد
قد يغؽ بعض الد اة مع قرا ت  في  حػداث سػؾرة الحذػر  ف العقؾبػة 
في اإلجبل  كقع  مع جسيع اليهػؾد الػلوؽ كػادمحمؾا فػي السدوشػة! كمػؽ ثػؼ دمحمػر  

في الدوؽ لسؽ وتظػاكؿ  قؾبة ك  مذاب بعض الميؾريؽ  مع الدوؽ يدارع لع
مػػع اليهػػؾد  ر كػػاف وتعامػػ شبيشػػاكهػػلا عػػؽ كسػػمؾؾ خػػاط ر ف مػػع الػػدوؽر 

الػل  لػؼ وتجػاكم  في حكس   مع بك   دؿ كإدمحمراؼر فمؼ يكؽ ليغمؼ كييرهؼ
  ؽ السدي  مشهؼ. السؾاثي  كالعهؾدر كلؼ يكؽ متراخيا 

َّللاهُ َ ػِؽ الهػِلوَؽ َلػْؼ ُيَقػاِتُمؾُكْؼ ِفػي اَل َوْشَهاُكُؼ  مردمحما بقؾل : }  سبحادمحم  فربشا
كُهْؼ َكُتْقِدػػُظؾا ِإَلػػْيِهْؼ ِإفه َّللاهَ ُيِحػػبم  وِؽ َكَلػػْؼ ُيْخِرُجػػؾُكْؼ ِمػػْؽ ِدَيػػاِرُكْؼ َ ْف َتَبػػرم الػػدِّ

وِؽ َكَ ْخَرُجػٛاْلُسْقِدِظيَؽ ) ؾُكْؼ ِمػْؽ ( ِإدمحمهَسا َوْشَهاُكُؼ َّللاهُ َ ِؽ الهِلوَؽ َقاَتُمؾُكْؼ ِفػي الػدِّ
َفُأكَلِئػػػػَػ ُهػػػػُؼ  ِدَيػػػػاِرُكْؼ َكَعػػػػاَهُركا َ َمػػػػع ِإْخػػػػَراِجُكْؼ َ ْف َتَؾلهػػػػْؾُهْؼ َكَمػػػػْؽ َوَتػػػػَؾلهُهؼْ 

 ٔ{.(ٜ)الغهاِلُسؾفَ 

بكػػ  إدمحمرػػاؼ    مػػع اليهػػؾد دمحمػػ  كػػاف وتعامػػ كدمحمقػػر  فػػي سػػيرة الشبػػي 
عػػؽ  ائذػػة كحدػػؽ تعػػايشر كلػػؼ يقػػاطع بقيػػتهؼ بجريػػرة مػػا فعمػػ  بعزػػهؼر ف

كدر ػػ  مرهؾدمحمػػة  شػػد وهػػؾد ر هللا  رسػػؾؿُ  ُتػػُؾفِّيَ »هللا  شهػػار قالػػل: رضػػي 
كهػلا مسػا وشبمػي  ف دمحمزػع  دمحمرػب   ييشػا  شػد رٕ«بثبلثيؽ  ا ا مػؽ شػعير

فػػي    حػػاؿر  ف يكػػؾف كفػػ  كييػػرهؼ مػػؽ السخػػالايؽ  تعاممشػػا مػػع اليهػػؾد 
 ٖالتعام  الذر ي بعيدا  ؽ الجؾر كالغمؼ.

                                                 
 ٜر  ٛ(ر اروتاف: ٓٙسؾرة السستحشة ) -ٔ
 ٜٕٙٔركا  البخار ر حدو :  -ٕ

ؾضػيح مايػد فػي هػلا كلمذيخ   القحظادمحمي في كتاب : الؾال  كالبػرا  فػي اإلسػبلـر ت -ٖ
 (ٕٜٕالجادمحمب ) ص: 
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 .انغاتزجاالعتثار مبصارع األيى  ساتعا 
لعبػرة ا التلكير بأحؾاؿ مؽ سبقشا لشأخػل مشهػاالقر ف الكريؼ مؽ هدايات 
فػػي  تاكػػرلإمػػا مػػؽ طا ػػة  ك مخافػػة لذػػرع هللار كمػػؽ ثػػؼ ا ربسػػا كػػادمحمؾا  ميػػ 

مػؽ دمحمجػع بػالكاراف, ك همػػ بحػاؿ مػؽ في خمق , كاال تبار  الذر ية سشؽ هللا
 {ر(ٕ)ِبُركا َيا ُ كِلػي اأْلَْبَرػارِ َفاْ تَ كهلا ما ختس  ربشا بقؾل : }مشهؼ باإليساف, 

سػ ر كلسا كاف اال تبار  غيؼ الشاعر ال يحر  إال لمكُ يقؾؿ اإلماـ البقا ي: "
ماد  تعغيسػػا  بقؾلػػ  تعػػالع: }َيػػا ُ كِلػػي اأْلَْبَرػػاِر{ بػػالشغر بأبرػػاركؼ كبرػػائركؼ 

مؽ إعهار في يريب هلا الرشع لتحققؾا ب  ما ك دكؼ  مع لداف رسؾل  
كال تعتسػػػدكا  مػػػع ييػػػر هللا كسػػػا ا تسػػػد هػػػيال   مػػػع  ردوشػػػ  كإ ػػػزام دمحمبيػػػ 

السشافقيؽر فإف مؽ ا تسد  مع مخمؾؽ  سمس   لػ إلػع  ػمار  كمللتػ ر كال 
 ٔ".تمسؾا بمدر كسا  رادكا  ف يمدركا برسؾؿ هللا 

َكُكػبلًّ دمحَمُقػصم }يػل لقمػؾب السػيمشيؽ لقؾلػ  تعػالع: تثب يزا فيهػا ثؼ هي 
ُسِ  َما  ِفػي َهػِلِ  اْلَحػ م َكَمْؾِ َغػة  دمحُمَثبِّػُل ِبػِ  ُفػَياَدَؾ َكَجػاَ َؾ َ َمْيَػ ِمْؽ َ دمحْمَباِ  الرم

 ٕ.{(َٕٓٔكِ ْكَر  ِلْمُسْيِمِشيَؽ)

 انرتغية ٔانرتْية تن جُاحي  انذعٕج ثايُا
ر ابتػػدا  مػػؽ خػػبلؿ العػػرض القر دمحمػػي فػػي الدػػؾرةهػػل  القا ػػدة  لتجّمػػ

 تبا ػ  وػـؾ العػرض ر كالتلكيربحال  مع  كليائ  ك خز  الذيظافبالتحلور مؽ 
ػا َكَاػَر َقػاَؿ }: ر قاؿ تعػالع مع هللا دمحْمَدػاِف اْكُاػْر َفَمسه ػْيَظاِف ِإْ  َقػاَؿ ِلئْلِ َكَسَثػِ  الذه

                                                 
 (ٕٔٗ/ ٜٔدمحمغؼ الدرر )  -ٔ
 ٕٓٔ (ر ارية:ٔٔ) هؾدسؾرة  -ٕ
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ي َ خَ  ي َبِر    ِمْشَػ ِإدمحمِّ بأهسيػة  التشبيػ ك  التػلكير مػعر ٔ{اُؼ َّللاهَ َربه اْلَعػاَلِسيؽَ ِإدمحمِّ
َيػػا َ ومَهػػا الهػػِلوَؽ  َمُشػػؾا اتهُقػػؾا َّللاهَ }: ػػدـ المامػػة  ػػؽ وػػـؾ القيامػػةر قػػاؿ تعػػالع
َمْل ِلَمد  َكاتهُقؾا َّللاهَ ِإفه َّللاهَ   ٕ.{ َخِبير  ِبَسا َتْعَسُمؾفَ َكْلَتْشُغْر دمحَمْاس  َما َقده

فيهػػػا مػػػؽ جادمحمػػػب  خػػػرر التػػػلكير بأهسيػػػة  ف تكػػػؾف دمحماػػػس الدا يػػػة ك 
َلػْؾ َ دمحْمَزْلَشػا } :ر قاؿ تعالعالتأثر بالقر ف كالعس  ب  االدمحمرياع ألمر هللار كجسي 

َهػَلا اْلُقػػْر َف َ َمػع َجَبػػ   َلَرَ ْوَتػُ  َخاِشػػعا  ُمَتَرػدِّ ا  ِمػػْؽ َخْذػَيِة َّللاهِ َكِتْمػػَػ اأْلَْمَثػػاُؿ 
 ٖ.{اِ  َلَعمهُهْؼ َوَتَاكهُركفَ دمحَمْزِرُبَها ِلمشه 

 شو ٔاحليطح يٍ األعذاء تاسعا  احل
مػػػؽ األمػػػؾر السهسػػػة التػػػي وشبمػػػي  ف وترػػػْ بهػػػا السدػػػمؼر كخا ػػػة 

كهػلا يغهػر جميػا فػي  ػدـ تػأخر "؛ لع هللا تعالع: "الحـز كاالحتيػا الدا ية إ
في مقاتمة اليهؾد كالدعي إلخراجهؼ مؽ السدوشةر ك دـ التػردد مػؽ  الشبي 

تشايل ما يدتحاؾدمحم  مؽ جزا ر كاالستسرار في محا رتهؼ حتػع دمحمزلػؾا لحكسػ  
 كهلا وبيؽ  ف الحـز كاالحتيا  مؽ  خبلؽ السدمؼر.ٗ 

السػيمؽ القػؾ  خيػر ك حػب إلػع هللا » دمحم  قاؿ: كلهلا ثبل  ؽ الشبي 
 ا وشاعػػر كاسػتعؽ بػاكفي ك  خيرر احرص  مػع مػمؽ السيمؽ الزعيْر 

كهلا ودؿ  مع  ف قؾة العزيسة ك مؾه الهسػة خمػ   غػيؼ يجعػ  ر ٘«كال تعجز
                                                 

 ٙٔ:(ر اريةٜ٘)الحذرسؾرة -ٔ
 ٛٔ:(ر اريةٜ٘)الحذرسؾرة -ٕ
 ٕٔ:(ر اريةٜ٘) الحذرسؾرة -ٖ
ر كفػػتح البػػار  (ٜٚ٘/  ٘)إكسػػاؿ السعمػػؼر شػػرح األبػػي  مػػع  ػػحيح اإلمػػاـ مدػػمؼر  -ٗ

 .(ٖٛ٘/  ٘ )البؽ حجرر
 (ٕٗٙٙحدو :)سدمؼر ركاه -٘
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 احب   كثر إقداما  مع األمؾر العغيسةر ك شد  زيسػة فػي الػد ؾة إلػع هللا 
 .احتساؿ السذاؽ في  ات هللا تعالعتعالعر كفي الربر  مع األ   ك 

 االستعذاد ٔانتأْة نهًٕخ قثم فٕاخ األٔاٌ   عاشزا 
كخا ػػػة الػػػد اة إلػػػع هللا تعػػػالع؛  -وشبمػػػي  ف وتأهػػػب السدػػػمؼ لمسػػػؾت

كهػػلا مػػا دؿ  ميػػ  ؛ فإدمحمػػ  ال وػػدر  متػػع ياجػػي  السػػؾت؛ -ألدمحمهػؼ قػػدكة الشػػا 
مَ }قؾل  تعالع:  ْل ِلَمد  َكاتهُقػؾا َيا َ ومَها الهِلوَؽ  َمُشؾا اتهُقؾا َّللاهَ َكْلَتْشُغْر دمحَمْاس  َما َقده

 {(َّٛٔللاهَ ِإفه َّللاهَ َخِبير  ِبَسا َتْعَسُمؾَف )

قػػػد حػػػ   متػػػ  كحزػػػهؼ فػػػي هػػػلا الحػػػدو   مػػػع الؾ ػػػيةر كالشبػػػي 
فيدتحب لمسدمؼ  ف وؾ ي بسا تيدر إ ا كػاف لػ  مػاؿ كثيػرر كال وزيػد  مػع 

مػػؽ  ف تػػلرهؼ  الػػة إدمحمػػػ إف تػػلر كرثتػػػ  يشيػػا  خيػػر : »الثمػػ ؛ لقؾلػػ  
وؽر ر ٔ«وتكااػػؾف الشػػا  كلكػػؽ إ ا كػػاف  ميػػ  حقػػؾؽ كاجبػػة: كػػالحجر كالػػده

 .فإدمحم  ومزم   ف وؾ ي بهل  الحقؾؽ  كالشلرر كالؾدائع كيير  لػر

كهكػػلا شػػأف الدا يػػة الرػػادؽ كالسدػػمؼ الحػػاـم يكػػؾف مدػػتعدا لمسػػؾت 
لسحرمػاتر تائبػا مػؽ جسيػع متأهبا ل ر قائسا بجسيع الؾاجباتر تاركػا جسيػع ا

 ٕ.الديئات
 

  

                                                 
 ٜٕ٘ٔركا  البخار ر حدو :   -ٔ

 (ٔ٘/ ٔر لمقحظادمحمي ) فق  الد ؾة في  حيح اإلماـ البخار   -ٕ
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 اي ادلثث  اخل
 
 
 ز انسٕرجانٕاقع ادلأيٕل يٍ تذت

ر ر كاألسػػرةر كالسجتسػػعوتسثػػ  فػػي اإلدمحمدػػاف الاػػرد" فمسػػا ال شػػػ فيػػ  
ر ف السجتسػػعف  سػػرةر كمجسػػؾع األسػػر تكػػؾّ الاػػرد وشذػػأ فػػي األسػػرةر ثػػؼ يكػػؾّ ك 

ككمسػا ر لهلا فالارد ويثر في السجتسعر كالسجتسع ويثر في الارد براة  قؾ  
ؾكّؾف  سػػرة االهتسػػاـ بتربيتػػ  كمسػػا  د  كعياتػػ  الحياتيػػة برػػاة  فزػػمكقػػع 

 ٔ." الحةر فيتكؾف السجتسع الرالح

مػؽ خػبلؿ  كالد ؾيػة التربؾيهػة كالقؾا ػد بعد  ف َ َرْفَشا ُجسمػة  مػؽ ارثػار
السهؼ الشغػر إليػ  فػي خاتسػة  ر فإف الدياؿالشغر فيسا كرد في سؾرة الحذر

: كيْ ُيسكؽ تؾعيْ هػل  السزػاميؽ كتاعيػ  دكرهػا هلا السدير الكريؼر هؾ
  ؼفي مجتسعهتربؾيًّار ليدتايد مشها الشها  جسيعا  

ُيسكػػؽ  ف ُتاعهػػَ  مػػؽ  كالد ؾيػػة بػػأفه هػػل  ارثػػار التربؾيهػػة كيسكػػؽ القػػؾؿ
دة في مجتسعشا اإلسبلميّ ؾمدارات خبلؿ قشؾات  :جهاتكمؽ تمػ الر متعدِّ

دكر كػػػ  فػػػرد فػػػي البيػػػل  الشبػػػي لقػػػد  كضػػػح لشػػػا  :ادلُررررشل -1
ـُ َراع  َكَمْدػُئؾؿ  َ ػْؽ »: )بقؾل  ر َكُكممُكْؼ َمْدػُئؾؿ  َ ػْؽ َرِ يهِتػِ ر اإِلَمػا ُكممُكْؼ َراع 

ُجُ  َراع  ِفي َ ْهِمِ  َكُهَؾ َمْدُئؾؿ  َ ْؽ َرِ يهِتِ ر َكالَسْرَ ُة َراِ َية  ِفي َبْيِل  َرِ يهِتِ ر َكالره
ِدِ  َكَمْدػػُئؾؿ  َ ػػْؽ َمْكِجَهػػا َكَمْدػػ ـُ َراع  ِفػػي َمػػاِؿ َسػػيِّ ُئؾَلة  َ ػػْؽ َرِ يهِتَهػػار َكالَخػػاِد

ُجُ  َراع  ِفػي َمػاِؿ َ ِبيػِ  َكَمْدػُئؾؿ  » -َكَحِدْبُل َ ْف َقْد َقاَؿ  -َقاَؿ: « َرِ يهِت ِ  َكالره
فعمػع األبػؾيؽ تقػع مدػئؾلية رٕ«َ ْؽ َرِ يهِتِ ر َكُكممُكْؼ َراع  َكَمْدػُئؾؿ  َ ػْؽ َرِ يهِتػ ِ 

                                                 
 (٘ٔر )ص:   طاهر الجؾابير لمدكتؾر السجتسع كاألسرة في اإلسبلـ -ٔ
 (ٖٜٛركا  البخار ر حدو : )  -ٕ
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تربية األبشا ر ككقاوتهؼ مؽ الخدراف كالذر كالشارر التػي تشتغػر كػ  إدمحمدػاف 
مػؽ  ثػار ر كمسػا سػب  بيادمحمػ  ٔال ويمؽ بار  ك وتبع ييػر سػبي  السػيمشيؽ

فػي  كالد ؾيػة ارثار التربؾيهػة تمػُيسكؽ  ف ُتؾعهْ  د ؾية في سؾرة الحذر
ألفراد ر مؽ خػبلؿ السسارسػات كالتظبيقػات ؾكي كالدمتشسية الجادمحمب الركحي 
دة الكثيػػرة؛ مػػؽ  فػػياليؾميهػػة فػػي حيػػاتهؼر   دائهػػؼ ألدمحمػػؾاع العبػػادات الستعػػدِّ

 .فرائضر كدمحمؾاف ر كتظّؾعر كيير  لػ

مع تحلور األكالد مؽ السذابهة لراات اليهػؾد  ك السشػافقيؽ الدػيئةر 
 التي ال تجمب لمستذب  بهؼ إال ك  حياة تعيدة.

 ػدد هائػ  مػؽ األفػراد السدػمسيؽر جسعػل بيػشهؼ كهػؾ  :اجملتًع -2
مرػػالحر ك اشػػؾا مع ػػا فػػي  رض كاحػػدةر كاتبعػػؾا اإلسػػبلـ  قيػػدةر كمػػشهج 

ػػْ هػػل  ارثػػار التربؾيهػػةر ٕحيػػاة تعزيػػز فػػي  كالد ؾيػػة حيػػ  ُيسكػػؽ  ف ُوؾعِّ
 ك فػي حػاؿ  رفي حػاؿ العسػ  التعبػد  الرػحيح رالعبلقة بيؽ  فراد السجتسع

 مؽ خبلؿ  بلقػاتهؼ الارديهػة كالجسا يهػة؛ كقؾع    خظأ مؽ  حد السدمسيؽر
ر كإجػػارة ر  ك لػػػ فػػي جادمحمػػب العبػػاداتر  ك حتػػع التعػػامبلت مػػؽ بيػػع  ر كشػػرا  

 كدمحمحؾ  لػ.

بلؿ الشرػح داللػة  رائعر كهؾ السجتسع قائؼ  مع سمؾؾ ترابط فؾرد  ف
الػػػدوؽ »ر قػػػاؿ:  ف الشبػػػي  عػػػؽ تسػػػيؼ الػػػدار   مػػػع إشػػػا ة السحبػػػةر ف

 كلكتابػػ  كلرسػػػؾل  كألئسػػة السدػػػمسيؽ : »قمشػػػا: لسػػؽ  قػػػاؿ!«الشرػػيحة

                                                 
ر لمػشحبلك  ) ص: البيل كالسدرسة كالسجتسػع  ؾؿ التربية اإلسبلمية ك ساليبها في  -ٔ

ٕٔٔ) 
 (ٗٔر )ص:   طاهر الجؾابير لمدكتؾر السجتسع كاألسرة في اإلسبلـ -ٕ
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ؿ لمشرػػح لػػؽ وتقػػدـ إلػػع    سػػبي  فيػػ  يػػش  ك خيادمحمػػة كالبػػا ر ٔ«ك ػػامتهؼ
  ر كيتلكر  ف هللا دائسا وراقب .يلسجتسع ر إدمحمسا يخذع هللا كيتق

كلعػػ  فػػي تػػلكير ربشػػا لشػػا برػػاات السهػػاجريؽ كاألدمحمرػػار فػػي الدػػؾرةر 
حي  كادمحمل  فعالهؼ سببا لترابط السجتسعر كيكؾف هلا لشا في  التلكير الكريؼ 

 لمتذب  بهؼ كاالقتدا  بأفعالهؼ. 

َْ  :ادلذرسح -3 التربؾيهػة فػي الد ؾيػة ارثػار  تمػػكبإمكادمحمها  ف ُتؾعِّ
 ف : ذػػتهع الظػػرؽ كالؾسػػائ ر لمػػر  مبػػد ب بلمُظػػبله  تربػػؾ  تشسيػػة الجادمحمػػب ال

التأثر بشسا ج راقيػة عهػرت حػؾؿ الشبػي بر ك قؾاـ الدوؽ  مع التربية الد ؾية
مذػعب مبارؾ"ل عػيؽمكقدمؾا ك  ما  شدهؼ لشرػرة الػدوؽر كسػيكؾف لهػا  ر

 مػػػع تربيػػػة  بشائػػػ  كتعمػػػيؼ  جيالػػػ ر كترػػػبح االدمحمظبلقػػػة التربؾيػػػة  اتيػػػة ال 
مػؽ   سػاؿ السعمسػيؽ كالستعمسػيؽر كترػبح السدػئؾلية ماركضةر بػ  دمحمابعػة 

التربؾية مرتبظة بالشتائج التي ورتقبهػا السجتسػع مػؽ كػ  ميسدػة تعميسيػةر 
ب  إدمحمها مرتبظة بالسدئؾلية  ماـ هللا الػل  يحرػي كػ  مثقػاؿ  رة مػؽ خيػر 

 ٕ." ك شر

ك لػ في ترسيخ سمؾؾ التظؾع كالسدػا دة لآلخػريؽر ريبػة فيسػا  شػد 
س ادمحمتغارا فيسا  شد السعمؼ مؽ مكافػأة كتذػجيعر اقتػدا  فيسػا فعمػ  هللار كلي
 .إلخؾادمحمهؼ السهاجريؽمؽ مدا دات  األدمحمرار 

                                                 
 (٘٘ركا  مدمؼ ) -ٔ
ص: ر لمػشحبلك  )  ؾؿ التربية اإلسبلمية ك ساليبها فػي البيػل كالسدرسػة كالسجتسػع -ٕ

ٕٔٔ) 
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: دمحمحؽ دمحمعيش حاليا ممؽ الازائيات اإل بلمية اجلاَة اإلعاليي -ٗ
التي لهػا الػدكر الريػاد  فػي التربيػة كالتؾجيػ  كتمييػر األفكػار كالسعتقػداتر 

هادفػة فدػيكؾف هشػاؾ دكر ريػاد  لئل ػبلـ  كحيشسا تكػؾف لشػا خظػة شػر ية
 الهادؼ في الد ؾة إلع هللا.

يقػػـؾ  مػػع تبشِّػػي فػػي  هسيػػة  ف كال دمحمػػشَس دكر كسػػائ  اإل ػػبلـ التربػػؾّ  
؛ إ  بإمكادمحمػ   ف ومرػ  الشػا  بكتػاب ربهػؼر مػع  سػ   الُهد ر كر ايػة الحػ ِّ

ياػا د ؾيػا البرامج التؾ ؾية الهادفة التي تأخل مػؽ القػر ف مػا يكػؾف فيهػا تعر 
ر مازػيمةر كاجتثػاث الر ومػة مػؽ جػلكرهامباركم تأ ي لمسجتسعر ليكؾدمحمؾا  مع 

كتػػػلكيرا بأخبلقيػػػات  هػػػ  اإليسػػػافر ك ػػػدـ دمحمدػػػياف لسػػػا فعمػػػ  مػػػؽ سػػػب  مػػػؽ 
 السذركيؽ كالسشافقيؽ.

مع الحلر مؽ إشػا ة الاػؾاحش التػي هػي سػبي  دمػار القػيؼ الجسيمػة 
بتشػػػؾع البػػػرامج   فػػػراخهؼ ك لػػػػك لشاػػػاؽ ئعػػػةر كالتػػػي يدػػػعع إليهػػػا  هػػػ  االرا

إعهػار بثها لعامة السدمسيؽر كلهلا كاجب  مع األبؾيؽ "الااسدةك اإل بلمية 
االستيا  مؽ ادمحمحرافات الزاليؽر كالسمزؾب  ميهؼ كالسذركيؽ كمػؽ تػبعهؼ 
 مػػاـ الشاشػػ ر مسػػا وبػػدك فػػي  فبلمهػػؼر ك خبػػارهؼر كمغػػاهر حيػػاتهؼ التػػي 

كاسػتهتارر كتػرؼ كادمحمهيػارر كاإليحػا  تدربل إلع كسػائ  إ بلمشػار مػؽ عمػؼ 
 ٔ".إلي  بشتائجها الؾخيسة مؽ طري  القرةر  ك الحؾار  ك القدكة

حي  يسكؽ لمسدػمؼ  ف يكػؾف دا يػة لميػر   :يف انعًم انيٕيي -٘
بحدػػؽ تعاممػػ ر كجسيػػ  سػػمؾك ر كالحػػلر مػػؽ سػػمؾكيات السشػػافقيؽر فيحبػػب 

دمحمػػ  مػػؽ     مػػؽ ييػػر  إلػػع الػػد اة بجسيػػ  مػػا يقدمؾدمحمػػ ر كرائػػع مػػا وتحسمؾ 

                                                 
 (٘ٔٔالسرجع الداب  ) ص:   -ٔ
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دمحمذػػػر الػػػدْ َؾة َكاِجػػػب  مػػػع الػػػد اة مهسػػػا َكادمحَمػػػل السػػػراجعيؽ كالػػػزمبل ر ألف "
ر فاإلمداؾ َ ؽ التهْبِميغ جريسة ِفػي حػ  الػدْ َؾة الغركؼ الهِتي وؾجدكف ِفيَها

اِئؼ مؽ  ج  لشذر   ٔ."اَل يمارها ِإاله اْلَعَس  الده

                                                 
 (ٕٔٗ) ص:    الديد الؾكي ر مدرسة الد ؾة -ٔ
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 اخلامتح
كال  د ػي  دمحمشػي بممػل ر السقػ  متؾاضعةر كهػي جهػدحريمة  كادمحمل تمػ

فيػػ  الكسػػاؿ  ك قاربتػػ ر فالكسػػاؿ  كحػػد  العمػػي الكبيػػر كالػػشقص كالقرػػؾر 
كتحتػػاج زػػ ْر العجػػز ك ال يعتريهػػا هسػػؼ الػػد اةف  ػػاة ال تشاػػػ  ػػؽ البذػػر

  باز  هللا كهلا ما تمسدؾدمحمر لمسعيؽ الل  وركيهار كالسدد الل  وشذط حالها
 في هلا الشغر في ثشايا هل  الدؾرة السباركة.

 كقد تؾ مل في دمحمهاية رحمة هلا البح  إلع  هؼ الشتائج التالية:

كتعس  في تادير ؛ كمسا  كال: إف السدمؼ كمسا ماد مؽ تبلكة القر ف 
اكتذْ  سرارا  جدودة كمعػادمحمي رائعػة لػؼ يكػؽ يعرفهػا... كتجػد  جدوػدا  ال 

 وبمعر ب  تزداد دمحمهسا  لقرا ت  كحبا  لتبلكت  كتدبر .

فكػأف الدػؾرة  رربط بالؾاقعثادمحميا: إف  فز  شي  في التادير  ف وُ 
بالػػد ؾة ألف ربػػط الشػػا  دمحمزلػػل ارف حيػػةر كإ ا  ألفػػددمحما مػػؽ  مػػؾر كثيػػرةر 
اسػتخراج مػا فيػ  مػؽ ب إلع هللا مؽ خبلؿ القر ف مدمػ مهؼر كخرؾ ا

ك حمع ما في   دمحم  وربط  رل   كؽ خاصكهلا  ثار كقيؼ د ؾية كتربؾيةر 
فػػإ ا القػػارئ يحػػس  ف القػػر ف دمحمػػزؿ ارف يخاطبػػ   رالقػػر ف بػػالؾاقع الحػػي

  ؽ  حؾال  كما هؾ في .
كهػي تػلكر األحكػاـ  ثالثا: إف هل  الدؾرة العغيسػة سػؾرة الحذػرر

كالسثيػػػػرات  راأل ػػػػؾلية كالاقهيػػػػة فهػػػػي تحيظهػػػػا بالحقػػػػائ  اإليسادمحميػػػػة
 الؾجدادمحمية التي تدفع إلع العس  كاإلخبلص.

شػػػكر   مػػػع الهدايػػػة كالتؾفيػػػ  كالتيدػػػيرر  حسػػػد هللا ك  دمحمي إكختامػػػا فػػػ
 .كاستمار  مؽ الزل  كالخظأر كاسأل  القبؾؿ كاإل ادمحمة
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سمؼ ك بارؾ  مع مؽ ل  الاز  بعػد هللا سػبحادمحم  فػي هػداوتشا   مي ك  ك 
 تؾب إليػ. ستمارؾ ك  كتبريردمحمار كسبحادمحمػ المهؼ كبحسدؾ 
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 قائًح تادلزاجع
 القر ف الكريؼ. -
عبػد ر ل  ؾؿ التربية اإلسبلمية ك ساليبها فػي البيػل كالسدرسػة كالسجتسػع -

الخامدػػة كالعذػػػركف الظبعػػة: ر الشاشػػر: دار الاكػػرر الػػرحسؽ الػػشحبلك  
 ـٕٚٓٓ-هػٕٛٗٔ

دار  –)بيػػركت ٕبػػاب )األلػػْ(ر   رالجرجػػادمحمي  مػػع بػػؽ   التعرياػػاتر -
 ـ(ٕٜٜٔ –الكتاب العربي

)بيػػركت :دار إحيػػا  ٔر  القرطبػػي   بػػؽ  حسػػد الجػػامع ألحكػػاـ القػػر فر -
 ـ(رٜٜ٘ٔ-هػٙٔٗٔالتراث العربير

الدػعد  )مظبعػة  القؾا د الحداف لتادير القر ف  بد الػرحسؽ بػؽ دمحما ػر -
 (. ٖٙٙٔ دمحمرار الدشة السحسديةر 

ر  سػافر دار مجػػدالك ر ابػراهيؼ مايػدة   القيػادة التربؾيػة فػي اإلسػػبلـر -
 ـ . ٜٚٙٔهػ ر ٚٔٗٔ

السدػػػتااد مػػػؽ قرػػػص القػػػر فر الػػػدكتؾر  بػػػد الكػػػريؼ ميػػػدافر ميسدػػػة  -
 (ٜٜٚٔالرسالةر الظبعة األكلع )

دار  الشاشػر:ر   طػاهر الجػؾابير لمػدكتؾر السجتسع كاألسرة فػي اإلسػبلـ -
 ـٕٓٓٓالظبعة: الثالثة ر  الؼ الكتب

الؾال  كالبػرا  فػي اإلسػبلـر   بػؽ سػعيد القحظػادمحمير السكتبػة التؾفيقيػةر  -
 (ٕٗٔٓالظبعة الدابعة ) 

القػاهرة: دار  بعػةط إسسا ي  بؽ كثيػرر بؾ الادا   تادػير القر ف العغيؼر -
 إحيا  الكتب العربيهة. 
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(ر تحقيػ    فػياد  بػد البػاقير القػاهرة: بعػة األكلػعظال حيح مدػمؼر ) -
 دار إحيا  الكتب العربية.

  حيح البخار ر   بؽ إسسا ي  البخار . -
بػػػؽ  مػػػي بػػػؽ كهػػػب سػػػعيد ر فقػػػ  الػػػد ؾة فػػػي  ػػػحيح اإلمػػػاـ البخػػػار   -

امػػػة إلدارات البحػػػؾث العمسيػػػة كاإلفتػػػا  الشاشػػػر: الرئاسػػػة العر القحظػػػادمحمي
 هػٕٔٗٔالظبعة: األكلعر ر كالد ؾة كاإلرشاد

قؾا د مهسة في األمر بالسعركؼ كالشهي  ؽ السشكػر  مػع ضػؾ  الكتػاب  -
الشاشر: الكتػاب مشذػؾر  مػع ر حسؾد بؽ  حسد الرحيمي ر لمدكتؾركالدشة

 مؾقع كمارة األكقاؼ الدعؾدية بدكف بيادمحمات
 –دار  ػادر  –)بيػركت  ٔر   ابػؽ مشغػؾر   ابػؽ مكػـر لداف العرب: -

 ـ( ٜٜٓٔ –هػ ٓٔٗٔ
الشاشػػػر: الجامعػػػة اإلسػػػبلمية ر سحسػػػد الدػػػيد الؾكيػػػ ر لالػػػد ؾة مدرسػػػة -

( ٛٗ-ٚٗالثادمحميػػػػة  ذػػػػرة العػػػػدد )الظبعػػػػة: الدػػػػشة ر بالسدوشػػػػة السشػػػػؾرة
 هػٓٓٗٔ

مػػشهج الّدػػياؽ فػػي فهػػؼ الػػّشّص د.  بػػد الػػرحسؽ بػػؾدرعر كتػػاب األمػػػةر  -
 ـ.ٕٙٓٓفبراور-هػٕٚٗٔر السحّرـٔٔٔع:

دمحمغرات في  حدػؽ القرػصر الػدكتؾر   الدػيد الؾكيػ ر الػدار الذػاميةر  -
 (ٜٜٗٔبيركتر كدار القمؼر دمذ ر الظبعة األكلع ) 

إبراهيؼ بؽ  سر بػؽ حدػؽ الربػا  ر تشاسب اريات كالدؾردمحمغؼ الدرر في  -
 .اإلسبلمير القاهرة الشاشر: دار الكتابر بؽ  مي بؽ  بي بكر البقا ي
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 انثث حمتٕياخ 
 السقدمة 

 خظة البح  
  (الد ؾية رارثارمرظمح )القؾا در تعريف  : األٔلثث  ادل
 ( ارثار -) القؾا د األكؿ: تعريف مرظمح  ظمبالس

 لمة كا ظبلحا   (الد ؾة)ثادمحمي: تعريف السظمب ال
الؾحػػدة السؾضػػؾ ية كالسقا ػػد العامػػة فػػي سػػؾرة  :ادلثثرر  انثرراَي

 الحذر. 
 قؾا د  امة في الد ؾة إلع هللا.  :ثان ان ثث ادل
   كلؾية التعميؼ باأل ؾؿ  مع الاركع./ ٔ
  .االهتساـ باستسالة القمؾب/ ٕ
  / الد ؾة إلع هللا  مع بريرة.ٖ 
  .االهتساـ بالقدكة في تبميغ الد ؾة/ ٗ
 باألدمحماس  مع تميير ما بالؾاقع كلؾية تميير ما / ٘
  .التيدير ال التعدير/ ٙ
  . كلؾية الترييب  مع الترهيب/ ٚ
  . كلؾية التخمية  مع التحمية/ ٛ
 ضبط البدايات كترشيد الخظؾات كالعس   مع تحقي  المايات/ ٜ

 / العس   مع اجتساع الؾجداف ال األبداف11
  / تحقي  اإلخبلص كالتجرد.ٔٔ
  كترؾ الشتائج. / بلؿ األسبابٕٔ
 / الذسؾلية في الاهؼ كاالختراص في العس ٖٔ
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  / الدراية باق  االبتبل .ٗٔ
 . ارثار الد ؾية في سؾرة الحذرمؽ  ادلثث  انزاتع 

 . ل  كحكؼ  مر ك  في سبحادمحم   الكساؿ  كال:
  . الجشؾد مؽ شتع بأدمحمؾاع الح  لد اة تعالع هللا دمحمررة ثادمحميا:

 ثالثا: كجؾد القدكة لمدا ية . 
  رابعا: معرفة قدر  ه  الاز .

 خامدا: الحلر مؽ  اات السشافقيؽ 
 سادسا: العدؿ في التعام  مع اليهؾد.

 . اال تبار بسرارع األمؼ المابرةسابعا : 
 . الترييب كالترهيبثامشا: الد ؾة بيؽ جشاحي 

 .تاسعا: الحـز كالحيظة مؽ األ دا  
 . اشرا: االستعداد كالتأهب لمسؾت قب  فؾات األكاف 

  الؾاقع السأمؾؿ مؽ تدبر الدؾرة ادلثث  اخلاي  
 اخلامتح

 قائًح ادلزاجع 
 
 

 

 
 


