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 األهدء 

 

 

الرسول محمد )صل هللا علٌه وسلم ( نفسً ومالً الى... من أشد شوقنا لمرأه وعند الحوض ملقاه الى 

 فداه...

 

 ؼرس فً قلبً حب هللا وتقواه )والدي الؽالً (الى ... من 

والتً الى... المالك التً سهرت من اجلً وعانت معاناتً والتً تحملت عبًء دراستً وتربٌتً 

 التمس دعائها و وفقنً هللا اكراماً بها ) امً العزٌزة (

 الذٌن كانوا نعم  األهل الى... من اشد بهم اذرعً واشكرهم فً امري )اختً .اخوانً .عمتً ( 

 الى... كل من جمعنً بهم لحظة وداد ممن احبونً واحببتهم ممن علمونً وعلمتهم 

 

 

  المتواضع اهدي ثمرة جهدي **

 

 

 

 

 

 

 الباحثة                                                                           

 اٌه عبدالكرٌم محمد                                                                          
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 الشكر وامتنان 

 

 

      الحمدهللا رب العالمٌن فً كل حٌن وال محمود سواه له الحمد وله الفضل العلً القدٌر والصالة 

 والسالم على من ال نبً بعده سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم(.

 

 اما بعد ...

ٌدعونً واجب االعتراؾ بالجمٌل ان ابتدئ شكري وتقدٌري الى الدكتور )احمد نوري حسن(  

باالشراؾ على بحثً هذا واحسن الً بعمله وارشدنً الى ؼاٌتً بصبره شكرا وال الذي تفضل 

ٌوفٌه حقه فقد كان نعم المرشد والمربً مخلصا بتوجٌهاته السدٌدة اسال هللا تعالى له بالعمر المدٌد 

 والتوفٌق فجزاه هللا كل خٌر .

 

والتربٌة االسالمٌة ( وكل من  والتقدٌر الى العمادة ورئاسة قسم )علوم القرانكما اتقدم بالشكر 

 .فً تعلٌمً  ساهم

 كما نشكر كل من ساعدنا من قرٌب او من بعٌد ولو بكلمة اودعوة صالحة 

 

 

 

 

 

 

 )وهللا ولً التوفٌق( 

 

 

 

 ج                                                    



 المحتوٌات 

 

 

 الموضوع

 

 رقم الصفحة

 

 األٌة القرأنٌة                                  

 االهداء

 الشكر

 المحتوٌات

 المقدمة

 تمهٌد -المبحث االول:

 وصؾ لسورة ابراهٌم -المطلب االول :

 مفهوم ومضات و التربٌه -المطلب الثانً:

 ومضات التربٌة فً سورة ابراهٌم -المبحث الثانً:

 الخاتمة
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 ب
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 المقدمة 

 

 

الحمد هللا رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم االنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد وعلى اله صحبه 

 اجمعٌن ومن سار على نهجهم واقتضى اثرهم الى ٌوم الدٌن وسلم 

 اما بعد...

دستورنا االعظم وشرعة االنسانٌة السمحاء فما زال هذه القران بحرا فان هذه القران الكرٌم هو 

زاخراً بانواع المعارؾ والعلوم وٌحتاج الى من ٌرؼب فً الحصول االلئه الؽوص فً اعماق 

ذلك اال من خالل علم التفسٌر الذي هو اشرؾ العلوم واجلها قدراً واعظمها اجراً وانبلها والٌكون 

فهذا بحثً تناولت فٌه سورة ابراهٌم متفكراً بالقدر الذي ٌسرة هللا تعالى لً مقصداً وارفعها ذكراً 

وقد تعرضت الى النواصً التربوٌة فً هذه السورة وذلك من خالل ما تٌسرت الى مطالعتة من 

كتب التفسٌر وقد جاء البحث مجازاً منبها على حقائق علمٌة عظٌمه شملتها هذه السورة المباركة 

السورة عن مواجهة الرسل مع اقوامهم الرافضٌن لدعوتهم وتركز السورة على ان  وقد تحدثت هذه

اهم نعمة على االطالق هً نعمة االٌمان واشر نقمه هً الكفر ثم تنتقل السورة الى عرض نموذج 

 سٌدنا ابراهٌم )علٌه السالم( الذي عرؾ ان نعمة هللا تتجلى فً نعم االٌمان 

الموضوع ذلك لما فً هذه السورة من الدروس التربوٌه التً تربً الفرد اختٌاري لهذه وان سبب 

وخاصه التً نحتاجها فً وقتنا الحاضر واٌضاً فٌها بشارات التً ترابط على قلوبنا وتطرد الٌاس 

واالحباط وقد قسمت بحثً الى مبحثٌن تناولت فٌه المبحث االول مطلبٌن المطلب االول وصؾ 

الثانً تعرٌؾ بعض المفاهٌم والمبحث الثانً تناولت فٌه الومضات  لسورة ابراهٌم والمطلب

 التربوٌه فً السورة 

ومن خالل كتابتً لهذا البحث واجهت بعض الصعوبات منها ضٌق الوقت وقله الحصول على 

  المصادر .
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 تمهٌد  -المبحث األول :

 

 ابراهٌموصف لسورة  -المطلب االول:

 المصحؾ وعدد اٌاتها  اسم السورة وترتٌبها فً -0

 قد سمٌت بهذا االسم لذكر قصة ابراهٌم )علٌه السالم( بمكة فٌها عدد اٌاتها اثنان وخمسون اٌة    

 (0)  وعدد حروفها ثالثة االؾ واربعة وثالثون حرفاً 

اضٌؾ هذه السورة الى اسم ابراهٌم )علٌه السالم( فكان ذلك اسما لها الٌعرؾ بها ؼٌره و وجه 

مٌتها بهذا وان كان ذكر ابراهٌم بكثٌر من السور انها من السور ذوات الر وقد مٌز بعضها تس

 (2)عن بعض باالضافة الى اسماء االنبٌاء )علٌهم السالم( التً جرت قصصهم فٌها. 

 ))وفً ترتٌبها اقوال : وجه وضعها بعد سورة الرعد وزٌادة على ماتقدم بعد افكاري برهة 

 (3))كتاب انزل الٌك( مناسبة لقوله فً مقطع تلك )ومن عنده علم الكتاب( ان قول فً مطلعها

استهزئ برسل من قبلك فً الرعد )لقد هللا تعالى جل جالله واٌضاً  -على ان المراد بــ)من( هو:

و وذلك مجمل فً اربعة مواضع الرسل  (4)فأملٌت للذٌن كفروا ثم اخذتهم فكٌؾ كان عقاب(

االستهزاء واالخر قال تعالى )الم ٌاتٌكم نبا الذٌن من قبلكم قوم نوح وعاد االستهزاء وصؾ 

 ( 6) (( (5)وثمود(

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة القرأنٌة فً خصائص السور ,جعفر شرؾ الدٌن )د.ت( تحقٌق عبد  -ٌنضر: -0

ـ ÷ 0421, 0بٌروت, ط–التقرٌب بٌن المذاهب االسالمٌة العزٌز بن عثمان التوٌجري, دار 

القران ,عبد الرحمن بن ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً . االتقان فً علوم 4/333

, 0ابراهٌم نشر الهٌئة المصرٌة العامة للكتب طهـ( تحقٌق , محمد ابو الفضل 900)ت

 . 0/59م : 0914هــ . 0394

هـ( 0393-كتاب التحرٌر والتنوٌر / محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً )ت -2

 3/011م :0914دار التونسٌة 

  32سورة الرعد االٌة  -3

  9سورة ابراهٌم االٌة  -4

هـ( دار 900ً بكر , جالل الدٌن السٌوطً )تاسرار الترتٌب القران , عبد الرحمن بن اب -5

 .  0/91: 0الفضٌلة للنشر والتوزٌع ط
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 مكٌه السورة مدنٌها . -8

  )عن قتادة قال رسول هللا )صل هللا علٌه ) -اما فً مكة السورة ومدنٌتها هناك قوالن : أ))        

 ( 0)((ابراهٌم مكٌة عدا االٌتٌن مدنٌه هما قال تعالى ))الم ترا الذٌن ٌدلوا نعمة هللا كفرا  سورة وسلم (

 (( ( 2)وقال تعالى ) جهنم ٌصلونها وبئس القرار (

سورة ابراهٌم )علٌه االسالم ( مكٌة ما عدا قوله تعالى ))الم ترا الذٌن بدلوا نعمة هللا كفرا((  -ب

 ( 4)فهً مدنٌة 

(وقال قتادة ال ٌمتنع قد تكون السورة  29, 21سورة ابراهٌم مكٌة ؼٌر أٌتٌن نزلت بمكة وهً اٌه )

فٌامر رسول هللا )صل هللا علٌه وسلم( بجعله فٌها وال ٌكون الحق الحد مكٌة فٌنزل شًء بالمدٌنة 

 (5)ؼٌر الرسول )صل هللا علٌه وسلم( ٌاتٌه من الوحً .

 ناسخ ومنسوخ السورة  -3

قول عبد الرحمن بن زٌد بن اسلم فانه قال اٌه لسورة محكمة عند الجمٌع المفسرون اال فً هذه ا

منسوخه و الجمهور على خالؾ قوله وهً قوله تعالى ))ان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ان 

قول تعالى ))و ان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ان هللا نسخت وناسخها  (5)االنسان لظلوم كفور ((

 ( 1()6)رحٌم (( لؽفور

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21سورة ابراهٌم االٌه : -0

  29سورة ابراهٌم االٌه :  -2

هـ(  900ٌوطً )تالبرهان فً علوم القران , عبد الرحمن بن ابً بكر جالل الدٌن الس -3

 م 0914-هـ 0394: 0تحقٌق: محمد ابو الفضل ابراهٌم نشر الهٌئة المصرٌة العامة للكتب ط

ٌنضر السراج المنٌر فً االعانه على معرفه بعض معانً فً كالم ربنا السٌم شمس الدٌن  -4

هـ: 0215القاهرة  –هـ( مطبعة بوالؾ االمٌرٌه  911بن احمد الخطٌب الشافعً )ت 

2/061  

ابو جعفر النحاس احمد بن محمد بن اسماعٌل بن ٌونس المرادي ننظر / الناسخ والمنسوخ ٌ -5

 531: 0411- 0النحوي تحقٌق ,د . محمد عبد السالم محمد , مكتبة الفالح الكوٌت ط

  06سورة ابراهٌم : اٌه  -6

هـ( تحقٌق  401الناسخ والمنسوخ: ابو القاسم هبة هللا بن سالمة بن نصر البؽدادي )ت  -1

  001هـ :  0414, 0زهٌر الشاوٌشً محمد كنعان المكتب االسالمً بٌروت ط
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 موضوع سورة ابراهٌم  -3

 

 

ان الموضوع االساسً هو موضوع المكٌة الؽالب وهو العقٌدة فً احوالها الكبٌرة وتشمل 

والجزاء ولكن سٌاؾ هذه الصورة ٌسلك نهجاً خاصاً فً  الرساله والتوحٌد والبعث والحساب

عرض هذه المواضٌع وحقائق االصلٌة . نهجاً مفرداً ٌمٌزها عن ؼٌرها من السور ٌمٌزها 

بجوها وطرٌقة ادائها والحقائق الكبرى التً تتضمنها ولون هذه الحقائق التً ال تفترق 

ترض من زاوٌة خاصة كما تختلؾ .الكنها تع موضوعٌاً عن مثٌالتها فً السور االخرى

مساحتها فً رقعة السور وجوها فتزٌد اطرافها وتنقص اطرافاً فٌحسبها القارئ جدٌدة بما وقع 

وٌبدو انه كان االسلوب والسورة فٌها من تجدٌد . وذلك من االعجاز القرانً فً طرٌقة االداء 

(0) -من اسمها نصٌب ... ابراهٌم :
 

الصفات االواب , والمنٌب , ركل الضالل التً تخلفها هذه لشاعر المبارك , اابو االنبٌاء 

تضهران الرئٌسٌة عدة فً العقٌدة ولكن حققتٌن كبٌرتٌن ملحوظ فً جو السورة وفً الحقائق 

 اكبر من ؼٌرهما فً سورة ابراهٌم 

المكذبه وحدة الرساله والرسل و وحدة دعوتهم و وقفتهم امه واحدة فً مواجهة الفرق  -االولى :

  بدٌن هللا

 بٌان نعمة هللا على البشر وزٌادة الشكر ومقابلة اكثر الناس لها بالجحود والكفران . -الثانٌة :

مباشر ال بئس فٌه با سلوب سهل بسٌط  فً هذه السورةوقد جاء تقرٌر هذه الرسالة وهذه الدعوة 

ورة باحداهما واختتمتت وال ؼموض وتتمثل عناصر هذه الرسالة فً اٌتٌن معجزٌن استهلت الس

باالخرى فاالولى قول تعالى )المر كتاب انزلناه الٌك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 

 (2)ربهم الى صراط العزٌز الحمٌد (

 (3) )هذا ابالغ للناس لٌنذروا اٌه ولٌعلموا انما هو اله واحد ولٌذكروا اولو االلباب(والثانٌة 

السورة هو )الخروج من ضلمات الجهل والكفر واالخالق السٌئة وتقدر بكل وضوح ان هدؾ 

 (4) الى نور العلم واالٌمان واالخالق الحسنة (

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  4/225عة القرانٌة فً خصائص السور , ٌنضر : الموسو -0

 ( 0سورة ابراهٌم اٌه ) -2

 ( 52سورة ابراهٌم اٌه ) -3

-المنان , عبد الرحمن بن ناصر السعدي )تانضر / تٌسٌر الرحمن فً تفسٌر الكتاب  -4

هـ 0422هـ( تحقٌق عبد الرحمن المعال مكتبة دار السالم للنشر الرٌاض )ط.د( 0216

 311م : 2112
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  ابراهٌم بٌن السور : امكانٌة سورة -5

 

 

  -)) انارتباط سورة ابراهٌم بما قبلها وجوة :

 

 من وصؾ الكتاب بالمبٌن . انها افتحت بمثل ما افتحت به سابقتها  -0

 م لو كانوا مسلمٌن كما فً السابقة انها شرحت احوال كفار ٌوم القٌامه تمبه -2

 انها فً كل منها وصؾ للسموات واالرض  -3

 ان فً كل منهما قصص مفصلة عن ابراهٌم )علٌه السالم (  -4

انه فً كل منها تلٌه لرسول هللا )صل هللا علٌه وسلم ( بذكر ماال فاه الرسل من اممهم  -5

 وكانت العاقبة للمتقٌن . 

  -بما ٌعده وهً سورة الرعد عدة وجوها :اما ارتباطها 

 سبحانه تعالى أنزل حكماً عربٌا ولم ٌفرح بحكمة فذكرة هً سورة الرعد انه ذكر  -0

وهنا ذكر  (0)انه ذكر فً السورة السابقة قول تعالى ) ماكان لرسول ان ٌاتً اال باٌة بأذن هللا ( -2

  (2)( ان الرسل قالوا )ما كان لنا ان ناتٌكم بسلطان اال بأذن هللا

على هللا وهنا حكما عن اخوانه المرسلٌن وامرهم بالتوكل ذكر هنا امره )علٌه السالم( بالتوكل  -3

 علٌه جل شانه . 

 اشتملت تلك على تمثٌل الحق بالباطل واشتملت هذه على ذلك . -4

ذكرهنا رفع السماء بؽٌرعمد ومدا االرض وسخر الشمس والقمر وذكر هنا مكر الكافرٌن وذكر  -5

 ( 3)من حقه ما لم ٌذكر هنا ((

د سورة نوح وهً من السور التً نزلت بمكة بعد االسراء فٌكون نزولها مثلها نزلت سورة ابراهٌم بع

 (4)بعد االسراء وقبٌل الهجرة وعلى هذا تكون من السور المكٌة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  31سورة الرعد االٌه  -0

 سورة الرعد االٌه -2

هـ( شرعة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً  0310تفسٌر المراؼً , احمد بن مصطفى المراؼً )ت-3

 . 010,  3/04م : 0946هـ.  0365,  0واوالده بمصر ط

 ٌنضر موسوعة القرانٌة خصائص السور  – 4
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 التعرٌف بالمصطلحات  -: الثانًالمطلب 

 

 مفهوم ومضات لؽة :  -اوال :

  

من لمعان البرق وكل شًء صافً )الون( ومض البرق واومض و              -) الومضا والومٌض :   

 ( 0)اومضت فالنه ٌعٌنها اذا ابرقت له تومض اٌماضاً مومضة ( 

 

ومض البرق لمعاً خفٌفاُ لم ٌعترض فً نواحً الؽٌم دبابه وعد و ومٌضاً اٌضاً و ومضاناً  -) ومض :

 (2)بفتح المٌم وكذا اومض ( 

 

 ُ ً  الومضات مفهوم -ثانٌا   اصطالحا

 ( هللا ٌارسول ومضت هال وفٌه)  -: ومض

 لمع اذا ومضاً  و اٌماناًومٌضاً  ومض و البالق اومض -: ٌقال خفٌة اشارة الً اشرت هال اي

 (3)( ومٌضاً  ام اخفضوا -: فقال البرق عن سأل انه)  الحدٌث منه ٌعترض لم خفٌاً  لمعاً 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب العٌن ابً عبدهللا الرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ) د,ت( دار االحٌاء العربً  -0

  0161:  2151هـ 0426:  2لبنان ط –بٌروت 

مختار الصحاح , زٌن الدٌن ابو عبدهللا محمد بن ابً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي  -2

ر النموذجٌة بٌروت         هـ( المحقق ٌوسؾ الشٌخ محمد المكتبة المصرٌة . الدا 666)ت

   341:  0999هـ .  0421:  5ط

النهاٌة فً ؼرٌب االثر , لمجد الدٌن ابو السعادات المبارك بن محمد بن ابً محمد عبد  -3

هـ( تحقٌق طاهر احمد الراوي . محمود  616الكرٌم الشٌبانً الحزري ابن االثٌر ) ت.

  231 /5م :  0919هـ .  0399الطناصً , المكتبة العلمٌة . بٌروت 
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 مفهوم التربٌة لغة واصالحا   -:ثانٌا  

 

 مفهوم التربٌة لؽة  -0

 قال  التربٌة : اسم مشتق من عدة اصول 

 

ربا ٌربون بمعنى زاد ونما ومنه قول تعالى )وما اوتٌتم من ربا لٌربو فً  -االصل االول :

 ( 0)اموال الناس فال ٌربون عند هللا (

 

   ٌوزن مد ٌمد بمعنى اصلحه وتولى امره وقام علٌه  ٌرب ,رب,  -االصل الثانً :

 رب الشًء اذا اصلحه وربٌن القوم اي : مستهم .  -ٌقال :

 

 (2)ربً , ٌربً على وزن خفً ٌخفً بمعنى نشا وترعرع . -االصل الثالث:

 

 مفهوم التربٌة اصطالحاً :  -2

لتنشئه االجٌال ) هً العملٌة المقصودة او ؼٌر المقصودة التً اصطنعها المجتمع  -التربٌة :

الجدٌدة بما ٌسمح بتنمٌه طاقاتهم و امكانٌاتهم الً اقص درجة ممكنة ضمن اطار ثقافً معٌن 

 ( 3)(قوامه : المناهج واالفكار والنظم التً ٌحددها المجتمع 

 

االفراد والمتخصصون فً المجتمع للتائثٌر على نمو الصؽار وذلك  ) محاولة ٌقوم بها -التربٌة :

لتنشئه شخصٌة قومٌة باختبار الخبرات التً تنمو بها القٌم المطلوبة للفرد وتنظٌم هذا الخبرات 

 ( 4)ذات اهداؾ ومالمح محدودة (

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  39سورة الروم : اٌة  -0

ٌنضر لسان العرب , محمد بن مكرم بن علً ابو الفضل جمال الدٌن ابن منضور   -2

          96 /5هـ  0404 3بٌروت , ط –هــ( دار صادر 100)ت االنصاري االفرٌقً 

  مادة ربا 021, 026

, سٌؾ الدٌن فهمً , سلمان نسٌم ) د, ت ( مكتبة االنجلو المصرٌة مبادئ التربٌة الصناعٌة  -3

  4م : 0961القاهرة : 

 0القاعرة , ط –الدكتور عبد الؽنً عبود ) د,ت( دار الفكر العربً  التربٌة االسالمٌة ,  -4

  061م : 0990
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 مظاهر التربٌة فً سورة ابراهٌم  -المبحث الثانً :

 

  -تربٌة النفوس مع هللا تعالى : -اوال :

ان النظرة االسالمٌة الى الكون ٌتضح ان الهدؾ االساسً لوجود االنسان هو عبادة هللا والخضوع له 

صرح القران بهذا للهدؾ فً قولة تعالى والخالفة فً االرض لٌعمرها بتحقٌق شرٌعة هللا وطاعته وقد 

 ( 0))وما خلقت الجن واالنس اال لٌعبدون (

واذا كانت هذه مهمة االنسان فً الحٌاة فان تربٌته ٌجب ان تكون لها نفس الهدؾ وبذلك تكون الؽاٌة 

 (2.)النهائٌة للتربٌة االسالمٌة هً تحقٌق العبودٌة هللا فً حٌاة الفرد 

  -وقد اعد هللا تعالى ان العبودٌة هللا وحدة فً قوله تعالى :

 ( 3)بٌاه فال تمنعوا فان مصٌركم النار ()وجعلوا هللا اندادا لٌضلوا عن س

وانه تعالى له حكر عنهم بدلوا نعمة هللا كفراً وذكر انهم بعد ان كفروا باهلل جعلوا له انداداً والمراد من 

 االشباه والشركاء وهذا الشرٌك ٌحمل وجوحاً االنداد 

 انهم جعلوا لالصنام حظاً فٌما انعم هللا به علٌهم . -احدهما :

 اشركوا بٌن االصنام وبٌن خالق العالم بالعبودٌة . انهم -ثانٌا:

 ( 4)انهم كانوا ٌصرحون بثبات الشركاء هلل . -ثالثا:

هللا بسبب ما )لٌضلوا عن السبٌله( اي لٌضلوا العباد عن السبٌل )وجعلوا هللا اندادا( اي نضراء وشركاء 

بكفر خاللكم فان معبركم النار مالكم من فرار وبئس  جعلوا هللا من انداد ودعوهم الى عبادته منوعدا لهم

 (5)المصٌر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 56سورة الذارٌات : اٌه ) -0

والمجتمع , عبد الرحمن النحالوي ,دار اصول التربٌه االسالمٌة واسالٌبها فً البٌت و المدرسة  -2

 .  043م : 2111هـ . 0421 25الفكر ط

 ( 31سورة ابراهٌم :اٌة ) -3

ٌنظر مفاتٌح الؽٌب , التفسٌر الكبٌر , ابو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسٌن النعٌمً, الرازي  -4

هـ 0421.  3بٌروت ط –هـ ( دار االحٌاء التراث العربً  616الملقب بفخر الدٌن الرازي )ت 

9/94 . 

السعدي  ٌنضر / تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر الكالم المنان عبد الرحمن بن ناصر بن عبدهللا -5

 426م :2111هـ / 0421هـ( , تحقٌق عبد الرحمن بن معال , مؤسسة الرسالة 0216 –)ت 
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  -تربٌة النفوس مع هللا تعالى على الشكر والحمد : -ثانٌا :

 

 

  -الشكر : -0

 

 (0)هو الثناء على المحسن بما القاه من المعروؾ (( -)) الشكر :         

الفضٌلة لها ان االسالم جعل من الشكر عباده هللا سبحانه تعالى وان تربٌة النفوس على هذا 

اثر كبٌر فً حٌاة الفرد حٌث ان شكر النعمة واالعتراؾ بها ٌؤدي الى زٌارده هذا النعم 

وهذا ما قاله هللا تعالى فً كتابة العزٌز قال تعالى )) واذا تأذن ربكم لئن شكرتم الزٌدنكم 

  (2)ن كفرتم ان عذابً لشدٌد(( ولئ

الشكر ان ترٌد  -شكر العلم العمل , وشكر العمل زٌادة العلم فهو ابدا فً هذا, وقال : -قال :

العجز به وقد حكا ان داود )علٌه السالم( قال :ربً المزٌد واالشكر مطعون , قال :حقٌقة 

قول تعالى ))كرتنً ( كٌؾ اشكرك وشكري الٌك تجدٌد منه منك علً ؟ قال تعالى )لئن ش

الئن وجتمونً ))لئن شكرتم الزٌدنكم(( اي مما ٌجب الشكر علٌه هو النعمة وقال ابن عباس 

وقال قتادة هذه االٌة وصؾ على هللا ان التً تقوم الى جنتً واطعمتونً الزٌدنكم طاعتً 

  (4) على هذا النعمة ((ٌعطً من ساله وهللا منعم ٌحق الشاكرٌن فاشكروا هللا 

ان االنسان اذا شكر هللا على نعمتة التً انعمها علٌه سٌزٌد هللا من فضلة  -وترى الباحثة :

وان ضهور اثر النعم االلهٌة على العبد فً سٌعذبه عذاباً شدٌد .ونعمه او اذا كفر فانه 

وٌكون القلٌل من النعم مستوحً بالكثٌر من الشكر فكٌؾ اذا كانت قلبةاٌمانا وفً لسانه حمداً 

 لنعم كثٌره ا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 354/0مختار الصحاح : زٌن الدٌن ابو عبدهللا محمد بن ابً بكربن عبد القادر الحنفً  -0

 ( 1سورة ابراهٌم : اٌه ) -2

هـ(  213تفسٌر التستري : ابو محمد سهل بن عبدهللا بن ٌونس بن رفٌع التستري )ت  -3

  0423  0السود , دار الكتب العلمٌة بٌروت طمحمد باسل عٌون  -تحقٌق:

ٌنظر الوسٌط فً تفسٌر القرأن المجٌد ابو الحسن علً ابن احمد بن علً الواحدي  -4

هـ( تحقٌق الشٌخ عادل احمد عبد الموجر , الشٌخ على المعرض الدكتور احمد 461)ت

 0الدكتور احمد عبد الؽنً الدكتور عبد الرحمن عوٌس, نشر الكتب العلمٌة بٌروت :ط

   3/24م . 0994 -هـ 0405
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 الحمد  -8

 

الحمد: هو الثناء بالكالم على الجمٌل االختٌاري وهو على وجه التعظٌم , ومورده القلب      

 ( 0)واللسان .

هو الحمد هللا تعالى على النعم الظاهرة والباطنة الن هللا سبحانه ان خبر ما بتدئ به الكالم 

 علٌه وتعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جمٌع الوجو لذا كان الرسول )صل هللا

 ( 2)وسلم( بحمد هللا فً السراء والضراء 

وقال تعالى )) الحمد هللا الذي وهب لً على الكبر اسماعٌل واسحاق وٌعقوب ان ربً 

 ( 3)لسمٌع الدعاء(( 

 

)) الحمد هللا الذي وهب لً على الكبر اي وهب لً الولد وانا كبٌر بالسن وقٌد الهبة بحال 

 واضهاراً لما فٌها .الكبر استعظا ما للنعمة 

و ورد انه ولد له اسماعٌل لتسع وتسعٌن سنة واسحاق لمائة واثنتً عشر سنة ان ربً 

, وهو من ابنٌة المبالؽة من قول سمع الملك كالمً اذا اعتدبه لسمٌع الدعاء اي المجٌب 

لى العاملة عمل الفعل اضٌؾ الى مفعوله او فاعلة اسناد السماع الى الدعاء هللا تعالى ع

وسال منه الولد فاجابه و وهب له سؤاله حٌث ما وقع الٌائس  المجاز فٌه اشعار انه دعا ربه

 (4)منه من اجل النعم اجالئها (( 

وان الفرق بٌن الحمد والشكر متقاربان والحمد اعمهما النك تحمد االنسان على صفاته 

 ( 5)الذاتٌة وعطائه وال نشكره على معرفه دون صفاته .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح المجٌد فً شرح التوحٌد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلمان  -0

محمد حامد الفقً مطبعة السنة المحمدٌة القاهرة مصر هـ( تحقٌق 0215التمٌمً )ت 

  32م :  0951هـ / 0311 – 1ط

هـ( تحقٌق 213ابو عبد هللا بن ٌزٌد القزوٌنً وماجه اسم ابٌه ٌزٌد )ت -سنن ابن ماجه : -2

فٌصل عٌسى البابً الحلبً  –محمد فؤاد عبد الباقً نشر دار االحٌاء الكتب العربٌة 

  2113كتاب االدب 

  39سورة ابراهٌم : االٌة  -3

ناصر الدٌن ابو سعٌد عبدهللا بن عمر محمد الشٌرازي  -انوار التنزٌل واسرار التأوٌل : -4

بٌروت  –العربً هـ( تحقٌق محمد عبد الرحمن دار احٌاء التراث 615البضاوي )ت

  3/210هـ( : 0401 – 0)ط

  0211/  2ٌنضر النهاٌة فً ؼرٌب االثر  -5
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 النفس على التواضع وعدم التكبر تربٌة  -ثالثا  :

 

اٌات كثٌرة تمدح التواضع وتتوعد المتكبٌرن وتبٌن ان ال فضل احد عن االخر اال ان فً القران الكرٌم 

فا العبرة بالتقوى ولٌست بالعلم والمال او لكسب  (0)قال تعالى )) ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ((بالتقوى 

مال اودى اقترن واحد بالتقوى كان خٌراً عظٌماُ كان سبباُ الستحقاق العذاب االلٌم فكم من السلطات فاذا 

 ( 2)صاحبة الى المهالك وؼٌرها فالتقوى والتواضع هً قطب الرحما فً جمٌع االمور .

ون عنا قال تعالى )) وقد برزوا هللا جمٌعاً فقال الضعفاء للذٌن استكبروا وانا كنا لكم تبعاً فهل انتم مؽن

 ( 3)لهٌناكم سواء علٌنا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محٌص ((من عذاب هللا من شًء قالوا لوجدنا هللا 

هم المر هللا تعالى القادة واالتباع اجتمعوا للحشر )برزو هللا جمٌعاً( خرجوا من قبورقوله تعالى 

االتباع والسفلة  -ال الضعفاء ٌعنى :ق (3)والحساب وهذا كقوله تعالى )) فحشرناهم فلم نؽادر منهم احدا(

للذٌن استكبروا وهم القادة انا كنالكم تبعاً فً الدنٌا ونطٌعكم فٌما امرتونا به فهل انتم مؽنون عنا ٌقول 

القادة والسفلة لو هدٌناكم ٌقوم اكرمنا هللا  -هل انتم حاملون عنا من عذاب هللا من شًء قالوا ٌعنً :

لدٌنه انا امرناكم باعمالنا التً كنا علٌها ٌقال معناه لو دخلنا هللا بالجنة  بالهدي والتوحٌد لهدٌناكم

لشفعنالكم ,ثم قالت القادة للسفلة سواء علٌنا العذاب جزعنا ام صبرنا مالنا من محٌص ٌعنى من مفر وال 

ٌبرزون من قبورهم ٌوم القٌامة المر هللا تعالى ومحاسبتهم فانهم كانوا ٌخفون اي .ملجأ من عذاب هللا 

ارتكاب الفواحش وٌضنون انهم ٌخفونهم عن  هللا تعالى فاذا كان ٌوم القٌامة انكشفوا هللا تعالى عند 

  (6). لتحقٌق وقوعهانفسهم وذكرت بلفظ الماضً 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  03االٌه  -سورة الحجرات: -0

هـ( تحقٌق 210عبٌد البؽدادي ابو بكر ابن ابً الدنٌا )ت عبدهللا محمد  -التواضع والخمول : -2

  02م( :0919هـ / 0419 0)طمحمد عبدالقادر احمد عطا دار الكتب العلمٌة بٌروت 

  20االٌة  -سورة ابراهٌم : -3

  41سورة الكهؾ االٌة  -4

,ط(   هـ( : )د313)ت ٌنظر / بعد العلوم ابو الٌث نصر محمد بن احمد بن ابراهٌم السمر قندي -5

2/39  . 

 091/  3ٌنظر / انوار التنزٌل واسرار التوٌل : -6
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 تربٌة النفس على الكلمة الطٌبة  -رابعا  :

 

ان تربٌة النفس على الكلمة الطٌبة وهً كلمة الصادقة التً لها حٌز فً الواقع وان الكلمة المحلعة التً 

ٌبتؽى معها صاحبها وجه هللا وهً اذا انطق بها اصلحت نفوسنا وما من صدقة اعظم من كلمة الحق 

ا ثابت وفرعها فً كشجرة طٌبة اصلهحٌث قال هللا تعالى )) الم ترىكٌؾ ضرب هللا مثال كلمة طٌبة 

 ( 0)السماء ((

)الكلمة الطٌبة ٌعنً كلمة االخالص كشجرة طٌبة ٌعنً النخلة اصلها ثابت وفروعها فً السماء ٌعنً 

كلمة التوحٌد وهو اصل ثابت وفرعه عملٌة كذلك اصل عمل المؤمن  اعضائها مرفوعه الى السماء

و كلمة التوحٌد اصلها ثابت وشبه عمل الكافر مرفوعة الى السماء مقبوالً . لكن ال ٌزول اصل عمله وه

كشجرة خبٌثة وٌعنً كشجرة الحنظل اخبث ما فً االرض لٌس لها اصل ثابت فً االرض كذلك الكفر 

  (2)فً االخره من ثبات ولٌس فً خزائن هللا اكبر من التوحٌد ( والنفاق لٌس له 

شبه هللا تعالى االٌمان بالنخله , لثبات االٌمان فً قلب عشبان النخله فً منبتها , شبه ارتفاع عمله الى 

 (3)وثوابه فً كل وقت وزمان السماء بارتفاع فروع النخله وشبه ما اكتسب المؤمن من بركة االٌمان 

التوحٌد )ال اله اال هللا (  ان هللا سبحانه وتعالى ضرب مثالً كلمة طٌبة وهً كلمة -وترى الباحثة :

اصلها ثابت متمكن فً االرض  راكالها مرتفع نحو السماء فالتوحٌد اصل  بشجرة عظٌمة وهً النخلة 

 االٌمان وبدونه ٌصبح العبد خارجاً عن االسالم 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24سورة ابراهٌم : اٌه  -0

  11بن رفٌع التستري : تفسٌر التستري : ابو محمد بن سهل بن عبدهللا بن ٌونس  -2

   3/31ٌنضر الوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد :  -3
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 ( 0)قوله تعالى )كشجرة خبٌثة( 

 

احدهما : انها الحنظل , رواه انس بن مالك عن النبً محمد )صل هللا علٌه  -)) وفٌها خمسة اقوال :

 وسلم( 

الكافر ال ٌقبل عمله  -العوفً عنه انه قال :الثانً :انها الكفر رواه ابن ابً طلحة عن ابن عباس وروي 

 وال ٌصعد الى هللا تعالى فلٌس له اصل فً االرض ثابت وال فرع فً السماء . 

 انها الكثونى , رواه الضحاك عن ابن عباس  -الثالث :

 انه مثل ولٌس بشجرة مخلوقة , رواه ابو ضبٌان عن ابن عباس  -الرابع :

عن ابن عباس اٌضاً قوله تعالى )اجنثت ( قال ابن قتٌبة , استوطنت انها الثوم , روي  -الخامس :

اخذت جثته بكاملها وفً قوله تعالى ) مالها من  -وقطعت قال الزجاج , معنى اشنثت الشًء كا اللؽة :

 قرار( 

 -قوالن :

 مالها من اصل اي لم تضرب باالرض عرقاً  -:احدهما 

  (3)فر بهذه النه ال ٌصعد له عمل صالح وال قول طٌب ((مالها من ثبات , وقد شبه الكا -الثانً :

معنى الكلمة الخبٌثة عً كلمة الكفر شبهها بعضهم بهذه االشجار كمثل النها قرٌبه من  -وٌرى الباحث :

 االرض  فكلمة الكافر الثبات له وال خٌر فٌه وال ٌرفع له عمل صالح الى هللا .سطح 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26سورة ابراهٌم اٌة : -0

زاد المسٌر فً علم التفسٌر , جمال الدٌن ابو الفرج بن عبد الرحمن بن علً بن محمد  -2

 – 0هـ( تحقٌق عبد الرزاق المهدي , دار الكتب العربً بٌروت )ط591الخوارزمً )ت

  2/502هـ( : 0422
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 تربٌة النفس على ترك ملذات الدنٌا  -خامسا :

 

ان التربٌة النفس البشرٌة على ترك ملذات الدنٌا وترك شهوات النفس واالتجاه نحوه االعمال المستحبة 

ب الحٌاة الدنٌا عن االخرة ٌصد عن عمل الصالحات وفعل الطاعات فاستحباالتً تقربهم من هللا تعالى 

الن حب الدنٌا ٌصطدم بتكالٌؾ االٌمان وٌتعارض على االستقامة على الصراط المستقٌم الذي امر به 

هللا تعالى فٌحرم االنسان الخٌر الكثٌر والذٌن ٌتوجهون الى الدنٌا ٌكون هذه التوجه على حساب االخرة 

لذٌن ٌتوجهون الى االخرة فال ٌخسر الحٌاة الدنٌا فصالح االخرة فً االسالم ٌقتضً اعلى العكس 

  (0)اصالح الدنٌا . 

وقال هللا تعالى )) والذٌن ٌستحبون الحٌاة الدنٌا على االخرة وٌصدون عن سبٌل هللا وٌبؽضونها عوجا 

  (2)اولئك فً ضالل بعٌد ((

وٌمنعون الناس )) الذٌن ٌستحبون ٌختارون الحٌاة الدنٌا على االخرة وٌصدونها عوجا عن سبٌل هللا 

عن قبول دٌن هللا وٌبؽونها عوجا اي ٌطلبونها زٌفا ومٌالً ٌرٌد ٌطلبون سبٌل هللا جائرٌن عن الحق 

  (3)وقٌل انها راجعة الى الدنٌا ومعناه ٌطلبون الدنٌا عن طرٌق المٌل عن الحق ((

وقٌل الذٌن ٌستحبون الحٌاة الدنٌا على االخرة و ٌختارونها فان المختار للشًء ٌطلب من نفسه احب 

 ٌمان وٌبؽونها عوجا وٌبؽون لها زٌفاً الٌه من ؼٌره , وٌصدون عن سبٌل هللا بتعوٌض الناس عن اال

  (4)اولئك فً ضالل بعٌد اي اضلوا عن الحق و وقعونه والبعد فً الحقٌقة للضال .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ( مكتبة دار الشروق 0315ٌنظر : فً ظالل القران , سٌد قطب ابراهٌم حسٌن الشاربً )ت  -0

 . 0/342:  0ط –م  0961فً بٌروت 

  3سورة ابراهٌم : االٌة  -2

معالم التنزٌل فً تفسٌر القران محً السنه ابو محمد الحسٌن بن مسعود بن محمد بن الفداء  -3

هـ( , تحقٌق عبد الرزاق المهدي دار احٌاء التراث العربً بٌروت  501البؽوي الشافعً )ت 

 .  3/31هـ(  0421 – 0)ط

 . 093/ 3تأوٌل : ٌنضر : انوار التنزٌل واسرار ال -4
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 تربٌة النفس على التذكر بالعمل الصالح واٌام هللا -سادسا  :

 

ان االعمال الصالحة هً اثمن شًء ٌملكه المسلم وعلٌه ان ٌتجنب كل طرٌق ٌؤدي الى المحبطات 

االعمال وذلك من خالل تربٌة النفس على كل عمل خٌر وصالح ٌؤدي الى التقرب من هللا تعالى 

 ونخرجهم من الظلمات الكفر الى نور الهداٌة 

قومك من الظلمات الى النور وذكرهم باٌام هللا ان فً قال تعالى ))ولقد ارسلنا موسى باٌاتنا ان اخرج 

 (0)ذلك الٌات لكل صبار شكور (( 

))ولقد ارسلنا موسى باٌاتنا (( اي بحجتنا وبراهٌننا اي بالمعجزات الدالة على صدقة , قال مجاهد تسع 

تخرج قومك من اٌات )ان اخرج قومك من الظلمات الى النور (نظٌرة قوله تعالى لنبٌنا علٌه السالم :)ل

 الظلمات الى النور ( ان هنا بمعنى اي كقوله تعالى )انطلق المأل منهم ان امنو(

اي امنو قال تعالى )وذكرهم باٌام هللا( اي قال لهم قوالً ٌتذكرون به اٌام هللا تعالى , قال ابن عباس 

هللا علٌهم من النجاة من  ومجاهد وقتادة وبنعم هللا علٌهم او قاله ابن كعب ورواه مرفوعا اي بما انعم

(2)التٌه وسائر النعم وقد تسمى النعم االٌام وقول عمر ابن كلثوم )اٌام لنا ؼر طوال ( فرعون ومن
  

من وسى باٌاتنا ( ٌعنً بالٌد والعصا )ان اخرج قومك ( ٌعنً ادع قومك )قواله تعالى ) ولقد ارسلنا م

)وذكرهم باٌام هللا ( اي خوفهم بمثل عذاب االمم الضلمات الى النور( ٌعنً من الكفر الى االٌمان 

 (3)الخالٌة لدذورا فلٌؤمنو.

وٌرى الباحث : ان هللا سبحانه وتعالى ارسل موسى علٌه السالم الى بنً اسرائٌل لٌدعوهم الى االٌمان 

انعم وٌخرجهم من الظلمات الكفر الى نور االٌمان من خالل المعجزات التً اٌدها هللا لموسى وبذكرهم 

هللا علٌهم وٌجب علٌهم شكر هللا على هذه النعم وخصم بذلك النهم هم الذٌن ٌعتبرون بها وال ٌؽفلون 

 عنها .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5م : اٌة )سورة ابراهٌ -0

الجامع االحكام القران , ابو عبدهللا محمد بن احمد بن ابً بكر بن فرح االنصاري الخزرجً  -2

هـ(  تحقٌق احمد البردونً وابراهٌم اطفٌش نشرة دار الكتب 610شمس الدٌن القرطبً ) ت

 9/340م (: 0964هـ/0314, 2المصرٌة القاهرة )طـ

 2/235ٌنضر / بحر العلوم :  -3
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 تربٌة النفوس على الصالة سابعا :

 

بحد ذاتها كفٌلة وهذا التوجٌه بالهتمام بالصالة الخمسة بالمحافظة علٌها والقٌام بها حٌث ان الصالة 

 (0)بتربٌة االنسان تربٌة مثلى جوهرٌة 

ه العزٌز فً اكثر من اٌة على اهمٌة الصالة وقال تعالى )) قل لعبادي الذٌن امنوا ان واعده فً كتاب

 (2)ا الصالة وٌنفقون مما رزقناهم سرا وعالنٌه من قبل ان ٌاتً ٌوم ال بٌع فٌه وال ضالل (( ٌقٌمو

)قل لعبادي الذٌن امنوا ان ٌقٌموا الصالة( هذا خبر بمعنى االمر ان ٌقٌموا الصالة )لٌنفقوا مما رزقناهم 

 (3)ٌعنً ال فداء فٌه وال محاله بمعنى جهرا او ؼٌر جهرا ) من قبل ان ٌاتً ٌوم...( 

وقٌل : اي قل لعبادي المؤمنون امر بما فٌه ؼاٌه صالتهم وان ٌنتظروا الفرحة قبل ان ال ٌمكنهم ذلك 

وهو اقامه الصالة ) وٌنفقوا مما رزقناهم ( اي من النعم التً انعمها علٌهم قلٌال وكثٌرا وهذا ٌشمل 

ٌوم( اي ال ٌنفع فً شًء وال سبٌل الى استدراك ما فات وال الزكاة والنفقه وؼٌرها )من قبل ان ٌاتً 

  (4). وال هبه فلٌقدم العبد لنفسه ولٌنظر ما قدمهبمعارضة بٌع او شراء 

وهذه االٌه امر للمؤمنٌن بعباده هللا من الصالة و االنفاق فً وجوه البر ٌوم القٌامة , وقبل ان ٌاتً ٌوم 

 (5)ٌثاب بها قوم وٌعاقب علٌها اخرون .  انما هً اعمالال بٌع فٌه وال شراء 
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اسماعٌل , دار النشر  ٌنطر/ العبادات فً االسالم مفهومها وخصائصها  دكتور شعبان محمد -0

 019م(:0911هـ _0411, 0لطباعة )طـ

 سورة ابراهٌم االٌة  -2

ٌنظر /تفسٌر ابو مضفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد المرزومً السمعانً التمٌمً  -3

هـ (تحقٌق ٌاسر ابن ابراهٌم وؼنٌم بن عباس بن ؼنٌم , دار 419الحنفً ثم الشافعً )ت_

 3/001م(:0991-هـ 0401- 0)طـالوطن الرٌاض السعودٌة

 (هـ0216تٌسر رحمن فً تفسٌر الكالم المنان عبد الرحمن بن ناصر العبدهللا  السعدي )ت -4

  426 م 2111هـ 0411-0مؤسسة الرسالة ط تحقٌق عبد الرحمن المعال 

 3/32الوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد :  -5
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  -ٌعة :التربٌة على عدم المكر والخد - 1

 

النها صفة من صفات المجرمٌن والمنافقٌن واعداء الرسل  النفس على عدم المكر والخدٌعةتربٌة ٌجب 

, حٌث ان اهل المكر ابعد الناس عن وبٌن عاقبت الماكرٌن وقد ضرب هللا تعالى الكثٌر من االمثله 

ل تعالى الصدق فهم اهل للكذب والزور وقد ضرب هللا تعالى الكثٌر من االمثلة لمكر الكافرٌن قا  

  (0))وقد مكروا مكرهم عند هللا مكرهم لو كان مكرهم لتزول فٌه الجبال ( 

)قد مكروا مكرهم ( اي مكرهم بالنبً محمد )صل هللا علٌه وسلم ( حٌث همو بقتله ونفٌه . )عند هللا 

ه على (وما اتً به من دٌن االسالم , ضرب الجبال مثال لمكرهم ( اي أمر النبً )صل هللا علٌه وسلم 

 معنى ان ثبوته كثبوت الجبال 

على ازالة  امر محمد ان مكرهم عظٌم حتى بلػ محال ٌزٌل الجبال ولم ٌقدرو  -وقٌل :  

وهو قول هللا تعالى ) زنخر الجبال وهذا ان  (2) معناه وان كان شرعهم لتزول منه الجبال -وقال قتادة :

   (3) دعوا للرحمن ولدا (
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 (42سورة ابراهٌم : اٌه ) -0

  36/ 3ٌنظر الوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد : -2

 (  90 – 91سورة مرٌم / االٌه ) -3
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 الخاتمة

 

 الحمدهللا الذي تتم بفضله النعم والصالة والسالم على محمد صل هللا علٌه وسلم خٌر العرب والعجم 

 وبعده هذه الرحله المباركة فً رحاب بحثنا المتواضع فقد تم التوصل الى النتائج االتٌة

الدٌن  افتتح سبحانه وتعالى هذه السورة لبٌان ان المقصود من انزال الكتاب هو ارشاد الخلق الى -0

 والتقوى ومنعم من الكفر والعصٌان 

 توحٌد هللا سبحانه وتعالى وهذا ما جاء على لسان ابراهٌم علٌه السالم وتجنب عبادة االصنام  -2

اوضحت السورة ان القران ؼاٌة البالغ من هللا سبحانه وتعالى الى الناس النه كافل ببٌان  -3

 الصراط الى الناس 

 ضات والقوارع من تنبٌه الناس من عذاب ٌوم القٌامة تضمنت السورة جمل من فنون الع -4

قدمت السورة نموذج لشكر نعمة ابراهٌم علٌه السالم حٌث احد الذٌن امنوا ٌلون من الوان  -5

 الشكر هً الصالة 

الدٌمومة هلل وحده النه هو الرب الذي ٌستحق فالسورة اكدت على المقصود الرئٌسً من خلق االنسان 

 ٌكون له المعبودا
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   المصادر

 

البرهان فً علوم القرأن , ابو عبدهللا بدر الدٌن محمد بن عبدهللا بن بهادر الزركشً  -0

م دار االحٌاء الكتب 0951 -هـ  0316- 0هـ( تحقٌق محمد ابو الفضل ابراهٌم , ط194)ت

 العربً عٌسى البابً الحلبً وشركائه . 

البرهان فً تناسب السور القران , احمد بن ابراهٌم بن الزبٌر الثقفً الؽرناطً ابو جعفر  -2

ط(  -المؽرب ) د –هـ ( تحقٌق محمد شعبانً وزارة االوقاؾ والشؤن االسالمٌة  111)ت

 م 0991 -هـ 0401

جً الحكام القران , ابو عبدهللا محمد بن احمد بن ابً بكر بن فرج االنصاري الخزرالجامع  -3

هـ( تحقٌق احمد البردونً وابراهٌم اطفٌش , نشر دار الكتب  610شمس الدٌن القرطبً )ت 

  340/ 9( : 0964هـ / 0314 – 2القاهرة )ط –المصرٌة 

هـ( تحقٌق زهٌر  401الناسخ والمنسوخ , ابو القاسم هبة هللا بن سالمةبن نصر البؽدادي )ت  -4

 هـ .  0414,  0بٌروت ط –الشاوٌشً , محمد كنعان المكتب االسالمً 

 م 0990,  0القاهرة ط –الدكتور عبد الؽنً عبود )د.ت( دار الفكر العربً  التربٌة االسالمٌة  -5

-الشافعً )تمحمد بن احمد الخطٌب الشربٌنً  -:السراج المنٌر فً االعانع على معرفة بعض  -6

 مطبعة بوالق االمٌرٌة . القاهرة )د.ط(  هـ(911

هـ( تحقٌق 900االتقان فً علوم القران , عبد الرحمن بن ابً بكر جالل الدٌن السٌوطً )ت  -1

 م 0914هـ ,  0394:  0محمد ابو الفضل ابراهٌم نشر الهٌئة المصرٌة العامة للكتب ط

هـ( دار الفضٌلة 900اسرار ترتٌب القران عبد الرحمن ابن ابً بكر, جالل الدٌد السٌوطً )ت  -1

  0ع .طللنشر والتوزٌ

الموسوعة القرانٌة فً خصائص السور , جعفر شرؾ الدٌن )د.ت( تحقٌق عبد العزٌز ابن  -9

 هـ 0421.  0عثمان التوٌجري ,دار التقرٌب بٌن المذاهب االسالمٌة . بٌروت ,ط

النهاٌة فً ؼرٌب االثر , مجد الدٌن ابو السعادات مبارك ابن ابً محمد عبد الكرٌم  -01

محمود محمد الطناطً  –تحقٌق طاهر احمد الراوي هـ( 616ثٌر )تالشٌبانً الجزري ابن اال

  0المكتبة العلمٌة بٌروت ,ط

ناصر الدٌن ابو سعٌد عبدهللا ابن عمر محمد الشٌرازي  -انوار التنزٌل واسرار التوٌل : -00

 هـ( 0401 – 0بٌروت ) ط –العربً 

هـ( 210عبدهللا محمد عبٌد البؽدادي ابو بكر ابن ابً الدنٌا ) ت -التواضع والخمول : -02

 م( 0919-هـ  0419 – 0تحقٌق محمد عبد القادر احمد عطة , دار الكتب العلمٌة بٌروت )ط

هـ( شركة ومطبعة البابً 0310تفسٌر المراؼً , احمد ابن مصطفى المراؼً )ت -03

 م ( 0946 -هـ 0365 0ط)الحلبً واوالده فً مصر 

هـ( تحقٌق 213ابو محمد ابن عبدهللا ابن ٌونس ابن رفٌع التستري )ت -تفسٌر التستري : -04

 هـ . 0423,  0محمد باسل عٌون السودة دار الكتب العلمٌة بٌروت ط

 



 

تٌسٌر الرحمن فً تفسٌر الكالم المنان عبد الرحمن ابن ناصر عبد هللا الساعدي  -05

 م . 2111 -هـ  0411 0لرحمن ابن معله مؤسست الرسالة طهـ( تحقٌق عبد ا216)ت

تفسٌر ابو المضفر , منصور ابن محمد ابن عبد الجبار ابن احمد المرزوي السمعانً  -06

دار هـ( تحقٌق ٌاسر ابن ابراهٌم ؼنٌم ابن عباس ابن ؼنٌم 419التمٌمً الحنفً ثم الشافعً )ت

 م 0991-هـ  0401 0الوطن الرٌاض ط

مد ابن مكرم ابن علً ابو الفضل جمال الدٌن ابن منظر االنصاري لسان العرب مح -01

 هـ.  0404 3صادر بٌروت طهـ دار 100االفرٌقً ت 

لوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد , ابو الحسن علً ابن احمد ابن علً الوافدي  -01

هـ( تحقٌق الشٌخ عادل احمد عبد الموجب , الشٌخ علً معروؾ ,  461التسٌاروري )ت 

 0احمد عبد الؽنً , الدكتور عبد الرحمن اعوٌس , نشر الكتب العلمٌة , بٌروت ط الدكتور

 م 0994 -هـ 0405

والمدرسة والمجتمع , عبد الرحمن اصول التربٌة االسالمٌة واسالٌبها فً البٌت  -09

 م 2111 -هـ  0421 25النحالوي دار الفكر ط

) د.ت( دار االحٌاء العربً  كتاب العٌن , ابً عبد الرحمن الخلٌل ابن احمد الفراهٌدي -21

 م 2115 -هـ  0426 2بٌروت لبنان ط

محً السنة ابو محمد الحسٌن ابن محمد المسعود ابن معالم التنزٌن تفسٌر القرأن  -20

هـ( تحقٌق عبد الرزاق المهدي دار االحٌاء تراث العربً 501الؽراري لؽوي الشافعً )ت

 هـ  0421 0بٌرروت ط

هـ( مكتبة دار الشروق 0315اهٌم حسٌن الشافعً )تفً ضالل القران سٌد قطب ابر -22

  0م ط 0961بٌروت 

فتح المجٌد فً شرح كتاب التوحٌد عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد هللا وهاب  -23

- 1هـ( محمد حامد الفقً مطبعة سنة المحمدٌة القاهره مصر )ط0215ابن سلمان التمٌمً )

 م (  0951-هـ 0311

ٌزٌد ماجه ابو عبد هللا ابن مجٌد القزوٌنً وماجة اسم ابٌه ابن  -سنن ابن ماجه : -24

هـ( تحقٌق محد فؤاد عبد الباقً نشر دار االحٌاء الكتب العربٌة. فٌصل عٌسى البابً 213)ت

 الحلبً )د . ط( باب االدب 

مبادء التربٌة الصناعٌة سٌؾ الدٌن فهمً , سلمان نسٌم )د.ت( مكتبة االنجلو المصرٌة  -25

 \القاهرة . 

مختار الصحاح زٌن الدٌن ابو عبدهللا محمد ابن ابً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي  -26

دار النموذجٌة , بٌروت صٌدا ,  –هـ( المحقق ٌوسؾ الشٌخ محمد المكتبة المصرٌة 666)ت 

 م 0999 -هـ  0421 5ط

 

 



 

 

 

 

 

 


