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 التزكية ابلقرآن، مفهومها، وأمهيتها، وأركاهنا

 املقدمة
 ،ناأنفسً  ن شركرً مً  ابً  كنعوذي  ،ه كنستهديوكنستغفري و، ه كنستعيني ٨تمدي  ً  اٟتمدى  إف  

 ال إلوى  أفٍ  كأشهدي  ،لو فبل ىادمى  ن يضللٍ كمى  ،لو فبل مضل   للاي  هً من يهدً  ،ناأعمالً  كسيئاتً 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ :و ه كرسولي عبدي  دمحمان  أف   كأشهدي  ،لو ه ال شريكى كحدى  إال للاي 

 [.َُِ :عمراف﴾ ]آؿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ﴿

 .[ُ :﴾ ]النساءٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﴿

 -:ا بعدي أم        .[ُٕ-َٕ﴾ ]األحزاب: ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  

 بو الكتبى  للاي  ختمى  ،ٚتيعان  على الناسً  و البالغةي ا٠تالد، كحجتي  للاً  ىو كتابي  الكريي  فالقرآفي 
 ۈ ۆ﴿ :ي البشريةً مزكًٌ  على قلبً  للعا١تُتى  كىدايةن  ، كأنزلو تزكيةن السماكيةى 

 كشريعةن  كامبلن   منهاجان  -وو كرٛتتً بفضلً -و نى كضم   ،[ُُٓ :]البقرة ﴾ۈٴۇۋۋ
 [،ُِ]النور:  ﴾ڄ ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴿: خالدةن 

 ی ی ی ی﴿ :كتسمو و ترتقي األركاحي كهبداايتً  ،كتنمو نفوسي و تزكو الفبتعاليمً 

  .[ُٖ :]فاطر ﴾جئ
 تزكيةً  ن خبلؿً مً  ،كاجملتمعً  الفردً  ىو إصبلحي  الكريً  القرآفً  مقصدى  أف   كال شك  

ا ١ت االتً اجمل يف ٚتيعً  مجتمعاهتً ٔت كاالرتقاءً  ،همأخبلقً  كهتذيبً  ،همأركاحً  هم، كتطهَتً نفوسً 
ىذا  و ٧تدي يف آايتً  كالتأملً  كعند التدبرً  ،مهم كدنياىم كآخرهتً دينً هم يف م كفبلحي سعادهتي فيو 

 من مهاًـٌ ك٢تذا كانت تلك  ؛: التزكيةكىو كشاملو  عاٌـو  على مفهوـو  زى قد تركٌ  ا١تقصدى 
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿  :قاؿ تعاىل ،السماكيةً  الرساالتً  كمقاصدً ، األنبياءً 

 [.ِ :]اٞتمعة ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
من  حالةو  يظهر لنا كجودي  ،ان اٟتاضرً عصرً يف  اإلسبلميةً نا اتً ع٣تتم يف حاؿً  كابلتأملً 

 عدً بي  تيجةى ن ؛ىاكغَتً  كالثقافيةً  كاالجتماعيةً  األخبلقيةً  اٟتياةً  ٣تاالتً  لدينا يف ٚتيعً  التخلفً 
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ىذه  كلعبلجً  ،كالتزكي بو كالعملً  ،وكىداايتً  الكريً  القرآفً  عن تعاليمً  اإلسبلميةً  األمةً 
ا رهبًٌ  إىل كتابً  إىل العودةً  ماسةو  ْتاجةو  ان اٟتاضرً يف عصرً  اإلسبلميةى  األمةى  فإف   ا١تشكلةً 
 . وبتعاليمً  كاجملتمعً  الفردً  ، كتزكيةً وهبداايتً  كالعملً 

 من مهبطً  قرآٌنو  ومٌو تزك مشركعو  بطرحً  القياـً  ضركرةى  "مكنوف" مشركعً  رأت إدارةي ك٢تذا 
 إىل جيلو  و فقطٍ ئي قرً كيي  القرآفى  يقرأي  من جيلو  ؿى ليتحوٌ  ؛ا١تسلمً  ابٞتيلً  ، ينهضي كالرسالةً  الوحيً 

 .ي ابلقرآف أيضان كيزكًٌ  ى ابلقرآفً يتزك  
  :وميكننا تلخيص فكرة املشروع يف النقاط التالية

 ،كالسمو أبركاحهم ،كىو تزكية األمم :ككظائفهمإحياء أبرز مهاـ األنبياء كالرسل  -ُ
 .خركيةوية كاأليكاالرتقاء هبم يف ٚتيع ٣تاالهتم الدينية كالدن ،كهتذيب أخبلقهم

 األمة اإلسبلمية كالعودة هبا إىل منبعها األصيل يف التزكية كىو القرآف الكري.  ردٌ  -ِ
 .اجملاالت يف اجملتمعات اإلسبلميةالتزكية ابلقرآف يف كافة اٞتوانب ك السعي لتطبيق  -ّ
من  ،يها بتعاليم كتاب رهباالنهوض ابجملتمعات اإلسبلمية كتنميتها من خبلؿ تزكًٌ  -ْ

 .عتها ك٣تدىا التليد من بُت األممأجل إعادة عزهتا كرف
 :وأسباب الكتابة فيو ،أمهية املوضوع :أولً 

ابلنصيب الوافر يف  التفسَت كعلـو القرآف بدراسة مصطلح قرآن مل ٭تظى إثراء مكتبة  -ُ
 .لوؤصًٌ ره كتي رًٌ زاؿ ْتاجة إىل دراسات علمية ٖتي يالدراسات القرآنية، كال 

 كىو التزكي كالعمل بو كاالىتداء هبديو.  ،خدمة ا١تقصد الرئيس من مقاصد القرآف -ِ
ها كتنميتها يف كافة قيٌ ه يف صبلح األمة كري كدكر  ،إبراز قيمة التزكي ابلقرآف الكري -ّ

 .ٟتياةجوانب ا
ضركرة إظهار عظمة القرآف الكري كمشوؿ تعاليمو من خبلؿ اعتنائو بتزكية الفرد  -ْ

 . ٚتيع اجملاالت الدينية كالدنيويةكاالرتقاء هبم يف  ،كاجملتمع
 ا٠تواص فضبلن  معاٞتة ما علق هبذا ا١تصطلح القرآن من مفاىيم مغلوطة لدل بعض -ٓ

 . اثرىا السلبية يف ا١تاضي كاٟتاضر٦تا كاف ٢تا آ ،عن العواـ
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 أىداف البحث :اثنياً 
 .الكريبياف مفهـو التزكية ابلقرآف  -
 .ابلقرآف الكريبياف أ٫تية التزكية  -
  .ابلقرآف الكري بياف أركاف التزكية -

 خطة البحث :اثلثاً 
  :تشمل ما يلي :املقدمة

 . كأسباب الكتابة فيو ،ا١توضوعأ٫تية  -
 . أىداؼ ا١توضوع -
 . خطة البحث -

 ابلقرآن الكرميمفهوم التزكية  :املبحث األول
 . لغةتعريف التزكية  :ا١تطلب األكؿ

 . الكري عن التزكية، كبياف معانيهاحديث القرآف  :الثانا١تطلب 
 .   الكري اصطبلحان مفهـو التزكية ابلقرآف  :ا١تطلب الثالث

 .الكريا١تصطلحات ا١تقاربة للتزكية ابلقرآف  :الرابعا١تطلب 
 الكرميأمهية التزكية ابلقرآن  :املبحث الثاين

 .  النفسأ٫تية تزكية  :ا١تطلب األكؿ
 أ٫تية التزكية ابلقرآف الكري.  :ا١تطلب الثان

 الكرمي أركان التزكية ابلقرآن  :املبحث الثالث
 . للقرآف الكري كتبلكتواالستماع  :ا١تطلب األكؿ

 . القرآف الكري رتدب   :الثانا١تطلب 
 . ٔتضامُت ا٢تداايت القرآنيةالعلم  :الثالثا١تطلب 

 وتشتمل على أىم النتائج والتوصيات :اخلامتة
 الفهارس العامة
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 املبحث األول 

 ابلقرآن الكرميمفهوم التزكية 
 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 ا١تطلب األكؿ: تعريف التزكية لغة. 
 ا١تطلب الثان: حديث القرآف عن التزكية كبياف معانيها. 

 ا١تطلب الثالث: مفهـو التزكية ابلقرآف اصطبلحا.  
 ا١تطلب الرابع: ا١تصطلحات ا١تقاربة ١تفهـو التزكية ابلقرآف الكري.
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 املطلب األول
 تعريف التزكية لغةً 

كالكاؼ كاٟترؼ ا١تعتل أصل يدؿ على ٪تاء  مي )زكى( الزا: »--قاؿ ابن فارس 
رجى بو زكاء يت بذلك ألهنا ٦تا يي ٝتيًٌ  :ا١تاؿ قاؿ بعضهم الطهارة. زكاةي  :كزايدة. كيقاؿ

ألهنا طهارة. قالوا: كحجة ذلك قولو  زكاةن يت ٝتيًٌ كىو زايدتو ك٪تاؤه. كقاؿ بعضهم:  ،ا١تاؿ
. كاألصل يف ذلك كلو [َُّ]التوبة:  ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ثناؤه:  جل  

 . (ُ)«النماء كالطهارة :راجع إىل ىذين ا١تعنيُت، ك٫تا
ل منو: قاؿ الليث: الزكاة: زكاة ا١تاؿ، كىو تطهَته، كالفع»: --قاؿ األزىرم 

كالزرع  ،، كرجاؿ أتقياء أزكياءزكيٌ  يقاؿ: رجل تقيٌ  الصبلح. زكى يزكي تزكية، كالزكاة:
كتقوؿ: ىذا األمر ال يزكو  .، ٦تدكد، ككل شيء يزداد كيسمن فهو يزكو زكاءن يزكو زكاءن 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿قاؿ ابن األنبارم يف قولو تعاىل:  أم ال يليق بو. ،بفبلف
أم  ،م للزكاةقاؿ بعضهم: الذين ىي . لو و كتزكيةن يٍ ألبوى  معناه: كفعلنا ذلك رٛتةن  [ُّمري: ]

منو  أم خَتان  [ُٖالكهف: ] ﴾ ﮶ ﮵ ﮴ ﴿: كعز   كمنو قولو جل   فاعلوف. ،العمل الصاحل
قاؿ:  ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ككذلك قولو:  .كقاؿ الفراء: زكاة: صبلحان  .صاٟتان  عمبلن 

 [،ُِالن ور: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :كعز   يف قولو جل   .صبلحان 
ما  ( فمعناه:اا صلح، كمن قرأ )ما زكفمعناه: م (ىفمن قرأ: )ما زك ،(ا)ما زك ئ:كقر 

  صلح.يي  :أم [ُِالن ور: ] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿أصلح 
قيل ١تا ٮترج من ا١تاؿ للمساكُت من حقوقهم: زكاة ألنو تطهَت للماؿ  :كقاؿ غَته

زكي الرجل يزكى، كزكا يزكو  :كقاؿ اللحيان كتثمَت كإصبلح ك٪تاء، كل ذلك قد قيل.
الزكاء: الزايدة من  :قاؿ ابن األنبارم .كقد زكوت كزكيت أم صرت زاكيان ، ، كزكاءن زكوان 

 .(ِ)«قولك: زكا يزكو زكاءن 
                                                           

 (. ُٖ-ُٕ /ّ( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة زكى )ُ)
 (. ُٕٔ/َُ( هتذيب اللغة لؤلزىرم: )ِ)
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النمو اٟتاصل عن بركة للا تعاىل،  :أصل الزكاة» :--قاؿ الراغب األصفهان ك 
يقاؿ: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منو ٪تو كبركة.  ،كيعترب ذلك ابألمور الدنيوية كاألخركية

ال يستوخم عقباه،  إشارة إىل ما يكوف حبلالن  ،[ُٗ :الكهف]﴾  ې ې ې كقولو: ﴿
كتسميتو بذلك ١تا يكوف فيها  ،١تا ٮترج اإلنساف من حق للا تعاىل إىل الفقراء :كمنو الزكاة

أك ٢تما ٚتيعا، فإف  ،من رجاء الربكة، أك لتزكية النفس، أم: تنميتها اب٠تَتات كالربكات
 ڱ ڱ﴿ :بقولو وقرن هللا تعاىل الزكاة ابلصالة يف القرآنا٠تَتين موجوداف فيها. 

األكصاؼ يف الدنيا اإلنساف كبزكاء النفس كطهارهتا يستحق  ،[ّْ :]البقرة﴾ ں ڱ
امودة، كيف اآلخرة األجر كا١تثوبة. كىو أف يتحرل اإلنساف ما فيو تطهَته، كذلك 

 ، كاترةن [ٗ :]الشمس﴾ ڄ ڄ ڦ ڦلذلك، ٨تو: ﴿ ينسب اترة إىل العبد لكونو مكتسبان 
﴾  ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ ٨تو: ،لذلك يف اٟتقيقة لكونو فاعبلن  ؛ينسب إىل للا تعاىل

 ں كاترة إىل النيب لكونو كاسطة يف كصوؿ ذلك إليهم، ٨تو: ﴿ ،[ْٗ :]النساء

إىل  كاترةن [، ُُٓ :]البقرة﴾ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ ،[َُّ :]التوبة﴾ ڻ ں
 ڳ ڳ ﴿، [ُّ :]مري﴾  ڀ ڀ ڀ ڀالعبادة اليت ىي آلة يف ذلك، ٨تو: ﴿

ى اب٠تلقة، كذلك على طريق ما ذكران من مزك   :، أم[ُٗ :]مري ﴾ ڱ ڱ
ال ابلتعلم كا١تمارسة بل بتوفيق  ،ا٠تلق كطاىرى  كىو أف ٬تعل بعض عباده عا١تان  ،االجتباء

إ٢تي، كما يكوف ٞتل األنبياء كالرسل. ك٬توز أف يكوف تسميتو اب١تزكى ١تا يكوف عليو يف 
 ،[ْ :]ا١تؤمنوف ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :االستقباؿ ال يف اٟتاؿ، كا١تعٌت: سيتزكى

أم: يفعلوف ما يفعلوف من العبادة ليزكيهم للا، أك ليزكوا أنفسهم، كا١تعنياف كاحد. كليس 
وتزكية اإلنسان ، بل البلـ فيو للعلة كالقصد. «فاعلوف»لقولو:  مفعوالن « للزكاة» :قولو

﴾  ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :كإليو قصد بقولو ،أحد٫تا: ابلفعل، كىو ٤تمود :نفسو ضرابن
كالثان: ابلقوؿ، كتزكية العدؿ  .[ُْ :]األعلى﴾  مئ حئ جئ ی﴿كقولو:  ،[ٗ :]الشمس
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 ۆ ۆ ﴿غَته، كذلك مذمـو أف يفعل اإلنساف بنفسو، كقد هنى للا تعاىل عنو فقاؿ: 

«كشرعان  بح مدح اإلنساف نفسو عقبلن كهنيو عن ذلك أتديب لقي  ،[ِّ :]النجم﴾ ۈ ۈ
(ُ)

. 
كقولو  ،فر ٢تاىي اليت أذنبت مث غي  :كالزكية ،ىي النفس اليت مل تذنب قط   :الزاكيةك 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿كقولو:  ،ابلفعل، كىو ٤تمود :أم [ُْ]األعلى:  ﴾ مئ حئ جئ ی﴿تعاىل: 

بح مدح اإلنساف لقي  هنى عنو أتديبان  ،كىو مذمـو ،ابلقوؿ ،[ِّ﴾ ]النجم: ۅ ۋ ۋ ٴۇ
مدح الرجل  :فقاؿ ؟ان ما الذم ال ٭تسن كإف كاف حقٌ  :، ك٢تذا قيلكشرعان  و عقبلن نفسى 

 .ِ))نفسو
كل شيء يزداد فهو يزكو زكاة، كيسمى ما ٮترج من ا١تاؿ للمساكُت إب٬تاب كالزكاة   

 .ّ))ج منو كتوفره كتقيو من اآلفاترى ألهنا تزيد يف ا١تاؿ الذم ٗتي  ؛الشرع زكاةن 

 ،كا١تدح ،كالنماء كالربكة ،الطهارة :كأصل الزكاة يف اللغة»: --كقاؿ ابن منظور 
دقة، فلما ٖتركت الواك كانفتح ما ة كالص  لى عى ا فػى ككلو قد استعمل يف القرآف كاٟتديث، ككزهني 

قبلها انقلبت ألفا، كىي من األٝتاء ا١تشًتكة بُت ا١تخرج كالفعل، فيطلق على العُت كىي 
 .ْ))«ى هبا، كعلى ا١تعٌت كىي التزكيةالطائفة من ا١تاؿ ا١تزك  

الصبلح، كالنماء ك  ،التطهَت :أتيت ٔتعٌتـ يتبُت أف التزكية يف اللغة كمن خبلؿ ما تقد  
إىل  -على ما ذكره ابن فارس-كٚتيع ىذه ا١تعان ترجع  ،كا١تدح كالثناء، كالزايدة كالتثمَت

 .منهما بقية ا١تعان عكتتفر   ،هارةكالط ،النماء :٫تا ،معنيُت
 

                                                           

 (. ُّٖ-َّٖ)يف غريب القرآف: ( ا١تفردات ُ)
 (. َْٗ( الكليات أليب البقاء الكفوم: )ِ)
 (. ْٖٔ( الكليات أليب البقاء الكفوم: )ّ)
 (.ّٖٓ/ُْ( لساف العرب: )ْ)
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 ملطلب الثاينا
 (ُ)وبيان معانيها ،التزكيةعن الكرمي حديث القرآن 

 ةٜتس لىتزيد ع ،جاءت كلمة "زكى" كمشتقاهتا يف القرآف الكري يف مواضع كثَتة
 :اٞتدكؿ التايلكإليك بياف مواضعها يف  ،، بعدة معافو (ِ)كٜتسُت موضعان 

                                                           

قبل ذكر تعريف مفهـو التزكية اصطبلحان، كاف ال بد من معرفة اآلايت الواردة فيها، ككيفية حديث القرآف عنها؛  (ُ)
 ليتجلى للقارئ ا١تفهـو االصطبلحي الذم اعتمدان عليو يف ا١تطلب اآليت. 

، انظر: ا١تعجم وضعان كٜتسُت( م ة( كرد مادة )زكو( يف القرآف الكري من خبلؿ ٜتسة عشر مشتقان تتوزع يف )تسعِ)
 . ّْْا١تفهرس أللفاظ القرآف الكري، مد فؤاد عبد الباقي، القاىرة: مطبعة دار الكتب ا١تصرية، ص: 

 السورة رقمها اآلية م
مكان 

 هلاو نز 
 مدنية  البقرة ّْ  ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿  .1
 مدنية  البقرة ّٖ  ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ﴿  .2
 مدنية  البقرة َُُ   ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  .3
 مدنية  البقرة ُِٗ  ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿  .4
 مدنية  البقرة ُُٓ ﴾.ۆۈۈٴۇۋۋ﴿  .5
 مدنية  البقرة ُْٕ .﴾ٴۇۋۋۅۅۉۉېېې﴿  .6
 مدنية  البقرة ُٕٕ  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿  .7
 مدنية  البقرة ِِّ  ﴾ڻ ڱںںڻ ڳڳڳڱڱ ڳ﴿  .8
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 :السابق لاجلدو  حول مالحظات
ٯتكن تدكين من خبلؿ اٞتدكؿ السابق الواردة يف التزكية آلايت التأمل كالتدبر يف ابعد 

  :التالية اتبلحظعدد من ا١ت
 :كىي ،٥تتلفة كاشتقاقات بصيغكردت يف اآلايت الكرٯتة أف لفظة التزكية  :أولً 

ت كر ذي التزكية كالزكاة فإف آايت  كأيضان  ،(زكية -زكيان  -زكاة -يزكي -يتزكى -أزكى -)زكى
 ،ت مرتُت يف آيتُتتكرر ك  ،مكية كعشرين سورةن  كٙتافو ، مدنيةن  ةن سور كعشرين ٜتس  يف

 ،(الزكاةصيغة ) :اليت تكررت أكثر من غَتىا ىيصيغة الأف يبلحظ كما   ،مكية كمدنية
ا١تفسرين حوؿ  اليت دار يف بعض آايهتا اختبلؼكىي  ، مرةُت كثبلثُتتكردت اثن حيث

 تزكية ا١تاؿ. :التزكية ٔتعناىا ا٠تاص كىي، أك لتها على التزكية ٔتعناىا العاـدال
 ،ة اجملاالتكاف تمشلحيث  ،التزكية ا١تنسوبة إىل العبد ٣تاالتيف تنوع كجود  :اثنياً 

 .كغَتىا ...األخبلقيك  ،االقتصادماجملاؿ ك  ،االجتماعياجملاؿ ك  ،العقدماجملاؿ  :منها
 العقدمكا١تبلحظ أف آايت التزكية يف السور ا١تكية كاف ٢تا نصيب أكرب يف اجملاؿ 

التزكية يف اجملاؿ آايت  أف نرل بينما ،العهدذلك  يف الدعوة طبيعةل كذلك ،كاألخبلقي
 . ا١تدن العهد ٝتات من كانتكالتشريعي   االجتماعي

 ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :كما يف قولو تعاىل  ،الدنيايف إىل للا تعاىل  تسبني  أف التزكية اترةن  :اثلثاً 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿ :كما يف قولو  ،كيف اآلخرة، ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿﴾  ې

 ں ﴿﴾ڇ﴿ :كما يف قولو تعاىل ،إىل الرسوؿ نيسبت  كاترةن ، ﴾ ۉ

 .﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :كما يف قولوإىل العبد  نيسبت  اترةن ك  ،﴾ ڻ ں
عطاء األنبياء ٧تد  ففي قصص ،قصص األنبياء كالصاٟتُتذكرت يف أف التزكية  :رابعاً 

 ڀ ڀ ڀ﴿ :٭تِت  وقصة نبيفيقوؿ تعاىل يف  ،وئنبياأيف تزكية  كرمو كاضحان للا ك 

في دعاء إبراىيم كإٝتاعيل ف ،التزكيةأب٫تية  األنبياء كالرسلكما ٧تد معرفة   ،﴾ ڀ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :قاؿ تعاىل ،عليهما السبلـ
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 ڦ ڦ ڦ﴿ :أىلو، قاؿ تعاىللتزكية بُت اب إٝتاعيل قياـ يف ك ، ﴾ ڇ ڇ ڇ

على التزكية،  كانت قائمةن   كما ٧تد أف دعوة موسى  ،﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
يف قصة موسى أيضا  كما ٧تد ذلك االىتماـ كاضحان ،  ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قاؿ تعاىل: 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ ﴾جث يت ىت مت خت حت﴿ :كا٠تضر عليهما السبلـ

 .﴾﮸ ﮷
يف قصة أصحاب الكهف عند  ابلتزكية موجودان  كيف قصص الصاٟتُت ٧تد االىتماـ

كما ٧تده يف قصة   ،﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ :قولو تعاىل
 پ﴿ :قاؿ تعاىل ،عندما جاء إىل النيب  الصحايب األعمى عبد للا بن أـ مكتـو 

قاؿ  ،العبيد ق بعضعندما أعت يف قصة أيب بكر الصديق  كأيضان  ،﴾ ڀ ڀ پ
 .﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :تعاىل

 ،٦تيزةن  أك صفةن  ،أك جنسان  لمتزكي عمران لد مل ٖتدًٌ أف التزكية ا١تتعلقة ابلعبد  :خامساً 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :كما يف قولو تعاىل  ،سول داللتها على رغبتو كاختياره الشخصي للتزكية

  .﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿﴾  جئ ی ی ی ی ﴿ ﴾ ٿ
 ۆكما يف قولو تعاىل: ﴿  ،يف أربع آايتكردت ٔتعٌت ا١تدح كالثناء التزكية أف  :سادساً 

 ككردت التزكية بوصفها مقصدان  ،﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :كما يف قولو تعاىل ،من مقاصد الوحي يف أربع آايت أخرل

، كما يف ا١تاؿٔتعٌت بذؿ يف كثَت من ىذه اآلايت دت ر كك ، ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 .﴾ ں ڱ ڱ ڱ﴿ :قولو تعاىل
كما يف   ،ابلنفس طةن بتأف التزكية جاءت يف بعض اآلايت مر  أيضان  ظبلحى كما يي  :سابعاً 

 يت ىت مت خت ﴿ ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ﴿قولو تعاىل:
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 پ﴿ ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ يف قولو تعاىل: كما  ،ابإلنساف تبطةن مر  كانت. كأكثرىا  ﴾جث

 ﴾.ڀ ڀ پ
 ،للتزكية الواردة يف القرآف الكري عديدةن  علماء الوجوه كالنظائر معانى  ضبع ذكركقد 

إىل ست ة  --آابدم كأكصلها الفَتكز  ،سبعة أكجوأكصلها إىل  --الدامغان ف
 .عشر كجهان 

 .الزكاة بعينها -ِ .النطق ابلشهادة -ُ :ىي --كا١تعان اليت ذكرىا الدامغان 
 . (ُ)الصدقة -ٕ .اٟتبلؿ -ٔ التربئة. -ٓ .صدقة الفطر -ْ اإلصبلح. -ّ

 .اٟتبلؿ -ِ. قرب إىل ا١تصلحةاأل -ُ :ىي --آابدم كا١تعان اليت ذكرىا الفَتكز 
. الدعوة كالعبادة -ٔ. النبٌوة كالرسالة -ٓ. بلح كالٌصيانةالص   -ْ. اٟتيٍسن كاللطافة -ّ
 -َُ. اإلٯتاف كا١تعرفة -ٗ. باؿ على ا٠تدمةقٔتعٌت اإل -ٖ. االحًتاز عن الفواحش -ٕ

التػ ٍوبة من دعول  -ُّ. الن قاء كالط هارة -ُِ. الثناء كا١تدح -ُُ. التوحيد كالٌشهادة
 .أداء الزكاة الشرعية -ُْ. الرٌبيوبٌية

بل رٔتا  ،كال شك أنو عند النظر إىل ىذه الوجوه كا١تعان ا١تذكورة ٧تدىا متداخلةن 
، (ْ)نظر اكبعضها فيه، (ّ)٤تتملة لكنها بعيدة كبعضها معافو  ،(ِ)بعضها تؤدم نفس ا١تعٌت

ىو السياؽ فبل ٭تتاج إىل  ا، كبعضها اٟتاكم فيهٓ))ا١تعان مل يذكرىا ا١تفسركف كبعض
 ىنا. ذكرو 

يف ىذا البحث على أىم ا١تعان اليت ٗتدـ مفهـو الدراسة، كىي  انقتصر اك٢تذا فقد 
  :على النحو اآليت

                                                           

 (. ُِٕ) :( انظر: إصبلح الوجوه كالنظائرُ)
 ( مثاؿ ذلك: معٌت اإلٯتاف كا١تعرفة كالتوحيد كالشهادة.ِ)
 باؿ على ا٠تدمة.( مثاؿ ذلك: معٌت النطق ابلشهادة، معٌت اإلقّ)
 ( مثاؿ ذلك: اليت ىي ٔتعٌت اٟتيٍسن كاللطافة. ْ)
 ( مثاؿ ذلك: اليت ٔتعٌت األقرب للمصلحة، كٔتعٌت النبوة كالرسالة.ٓ)
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 ﮲ ۓ ﴿ :قاؿ تعاىل ،التزكية ٔتعٌت الصبلح كالطهارةأتيت  :الصالح والطهارة -1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿ :كقاؿ ،كنقاءن  كطهارةن  صبلحان  :مأ [ُٖ ]الكهف: ﴾ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ر. ح كما طهي ما صلي  :﴾ أم ڤ
 الذم قتلو صبلحان من الغبلـ  خَتان  يقوؿ: ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﴿» :--قاؿ الطربم

 .ُ))«كدينان 
ر من ىذا الذنب كال معناه: ما طهي » :﴾ ڤ ٹ ٹ ﴿ :يف قولو تعاىل --كقاؿ البغوم 

 .ِ))«ه بعد الذم فعلح أمري صلي 
 .ّ))«الطهارة كالنقاء من الذنوب :كالزكاة» :--كقاؿ الز٥تشرم
 .ْ))«طهارة من الذنوب كاألخبلؽ الرديئة ﴾ ﮶ ﴿»: -- كقاؿ البيضاكم

 مت خت ﴿ :لقوؿ موسى مراعاةن  ،كالزكاة: الطهارة» :--كقاؿ ابن عاشور

 .ٓ))«﴾ىت
﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :قاؿ تعاىل ،أتيت التزكية ٔتعٌت النماء كالزايدة ،النماء والزايدة -2

أم: قد ٧تا كفاز من زكى »: --كقاؿ مكي بن أيب طالب ،ل الصاحلاىا ابلعم٪ت  : أم
 . ٔ))«نفسو فطهرىا ك٪تاىا ابإلٯتاف كالعمل الصاحل، كالزكاة أصلها النماء كالزايدة

                                                           

 (. ٕٖ/ُٖ( جامع البياف: )ُ)
 (.ّٓٗ/ّ( معامل التنزيل:  )ِ)
 (. ُْٕ/ِ( الكشاؼ: )ّ)
 (. َِٗ/ّ( أنوار التنزيل: )ْ)
 (. ُّ/ُٔ) ( التحرير كالتنوير:ٓ)
 (. ِٖٔٗ/ُِ( ا٢تداية إىل بلوغ النهاية: )ٔ)
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ح كالرباءة من أتيت التزكية ٔتعٌت الثناء كا١تد  ،والرفعة والرباءة الثناء واملدح -3
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ قاؿ تعاىل: الذنوب،

 .[ْٗ]النسا: ﴾ې
قاؿ للا تعاىل:  ...ئوف أنفسهم من الذنوبيربًٌ  يقوؿ:»: --قاؿ السمرقندم 

 .ُ))«يشاء من الذنوب ئ منربًٌ كيي  ،صلحيي  :أم ﴾بىًل اَّلل ي يػيزىكًٌي مىٍن يىشاءي ﴿
ركف أنفسهم بقلبك اي دمحم، إىل اليهود الذين يطهٌ  أمل ترى  :معناه»: --كقاؿ مكي 

 .ِ))«من الذنوب كٯتتدحوهنا
قاؿ  ،أتيت التزكية ٔتعٌت أداء الزكاة الشرعية كالصدقات :الشرعيةالفريضة أداء  -4
 .﴾ ۀ ۀ ڻ ﴿ ﴾ں ڱ﴿ :تعاىل

ا١تاؿ  ٔتعٌت-ال أحسب استعماؿ الزكاة )زكاة ا١تاؿ( »: -- عاشورقاؿ ابن 
كمل يرد هبذا ا١تعٌت  ،كرد هبذا ا١تعٌت إال يف مصطلحات القرآف الكري -ا١تبذكؿ لوجو للا

 .ّ))«قبل نزكؿ القرآف الكري
كمن خبلؿ االستقراء كالتتبع ٧تد أف كلمة "التزكية" جاءت يف القرآف الكري ٔتعافو 

آف على كأضاؼ القر  ،فتتوافق معها يف معان النماء كالطهارة ،كتزيد عليهاتتوافق مع اللغة 
 . ا١تاؿ ا١تبذكؿ لوجو للا :معٌت التزكية يف اللغة

 
  

                                                           

(ُ(  :  (.َّٖ/ُ( ْتر العلـو
 (. ُِّٓ/ِ( ا٢تداية إىل بلوغ النهاية: )ِ)
 (.ُِ/ُٖ( التحرير كالتنوير: )ّ)
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 الثالث املطلب 
 الكرمي اصطالحاً ابلقرآن التزكية مفهوم 

تباينت آراء العلماء من السلف كا٠تلف يف تفسَت مفهـو التزكية الوارد يف كبلـ للا 
معٌت  النيب  لقد بُت  ك  ،تعاىل، كإف خَت ما يفسر بو كبلـ للا ىو حديث رسوؿ للا 

أنو  للا  رسوؿعن  رم فعبد للا بن معاكية الغاالذم ركاه اٟتديث يف تزكية النفس 
ال إ ه أبنو ال إلوتعاىل كحدى  للاى  ن عبدى مى  ،اإلٯتاف فقد ذاؽ طعمى  فعلهن  ن مى  ثبلثه » :قاؿ
ةمى رً ا٢تى  عطً كمل يي  ،عاـو  و يف كلًٌ ا نفسي هب و طيبةن مالً  كأعطى زكاةى  ،ىو

كال  ِ))ةنى رً كال الد   ُ))
 ،ىاكمل أيمركم بشرًٌ  ،ىافإف للا تعاىل مل يسألكم خَتى  ؛أكسط أموالكم نكلكن مً  ،ا١تريضة

س؟ فقاؿ: أف يعلم أف للا تعاىل معو حيث  فٍ تزكية النػ   فقاؿ رجل: كما .ى نفسوكزك  
 .ّ))«كاف

عليو ىذا  ا١تعٌت الذم دؿ   إىل ىذا --شيخ اإلسبلـ ابن تيميةكقد أشار 
، بًتؾ السيئات ا١توجب زكاة النفس ؾر كالترب  فإف التزكي ىو التطه  » :، حيث قاؿاٟتديث

ابلنظافة  كاترةن  ،ابلنماء كالزايدة ك٢تذا تفسر الزكاة اترةن  ؛﴾ڄ ڄ ڦ ڦ﴿كما قاؿ: 
كىذا ىو العمل  ،كزايدة ا٠تَت ،إزالة الشر :كاإلماطة. كالتحقيق أف الزكاة ٕتمع بُت األمرين

ه ال شريك لو كذلك ال ينفع إال ابإلخبلص  كعبادتو كحدى  ،الصاحل كىو اإلحساف
 .ْ))«﴾ خب حب جب يئ﴿ :كىو قوؿ ،الذم ىو أصل اإلٯتاف

                                                           

 (. ِّْ/ّا٢ترمة: ىي ا١تسنة، انظر: النهاية يف غريب اٟتديث: )( ُ)
 (. ُُٓ/ِالدرنة: ىي اٞترابء، كأصلو الوسخ، انظر: النهاية يف غريب اٟتديث: ) (ِ)
 (.ّٖ/ّ) :(. كصححو األلبان يف السلسلة الصحيحةٓٓٓ(، برقم: )ّّْ/ُ( ركاه الطربان يف ا١تعجم الصغَت )ّ)
 (. ُٖٗ/ُٔ( ٣تموع الفتاكل: )ْ)
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ن كمً  ،بتعريفات ٥تتلفةلآلايت الواردة فيها ؼ ا١تفسركف التزكية عند تفسَتىم كلقد عر  
  :ذلك

معٌت الزكاة: النماء كالزايدة.  التطهَت، كأف   :معٌت التزكية ...» :--قاؿ الطربم 
كعبادة رىم من الشرؾ اب يف ىذا ا١توضع: كيطهٌ  [ُِٗ]البقرة: ﴾ ڇ ڇ ﴿فمعٌت قولو: 

 .ُ))«يهم كيكثرىم بطاعة للاكينمًٌ  ،األكاثف
كاعلم أف كماؿ حاؿ اإلنساف يف أمرين. أحد٫تا: أف يعرؼ » :-- كقاؿ الرازم

بشيء من ىذين األمرين  اٟتق لذاتو. كالثان: أف يعرؼ ا٠تَت ألجل العمل بو، فإف أخل  
 ،ابلًتغيب الشديد يف العمل» :كقاؿ أيضان  «عن الرذائل كالنقائص مل يكن طاىران 

 .ِ))«كالًتىيب عن اإلخبلؿ ابلعمل كىو التزكية
ركا اآلية ٔتا فسٌ » :﴾ ک ک ڑ ڑ﴿ :يف قولو تعاىل --كقاؿ ابن تيمية 

   .ّ))«كغَتىا من األعماؿ اؿزكاة ا١ت يعمٌ 
، كترؾ أنواع الشر كا٠تبث ،ا٠تَت أف التزكية ىي اإلتياف أبنواع --كيرل ابن القيم 

كأتيت أبنواع ا٠تَت  ،فتزكو ،ن يشاء من النفوسمى  يفهو تعاىل الذم يزكًٌ » :حيث يقوؿ
 .ْ))«فتأيت أبنواع الشر كا٠تبث ،ن يشاء منهاكيًتؾ تزكية مى  ،كالرب

 س ْتسب القوة العمليةفٍ النػ   ي عبارة عن تكميلى»: --كقاؿ أبو السعود
ابلتعليم ا١تًتتب على اٟتاصًل  ،ْتسب القوة النظرية اتكميله ىعل ١تتفرعً ا ،كهتذيبها

 .ٓ))«التبلكة
                                                           

 (.ٖٖ/ّ: )الطربم( تفسَت ُ)
 (.َٔ-ٗٓ/ْ( تفسَت الرازم: )ِ)
 (.ّٕقاعدة حسنة يف الباقيات الصاٟتات: )( ّ)
 (.َِٗ/ُمفتاح دار السعادة: )( ْ)
 (.ُٕٗ/ُ( تفسَت أيب السعود: )ٓ)
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إل أنو يالحظ عليها العموم  ،ح القرآينجاءت تعريفات أخرى هلذا املصطلو 
  :، ومن ذلكوالشمول

كىي ٪تاء النفس ٔتا  ،التزكية: إكساب الزكاةك »: --حيث قاؿ  ،تعريف الكفوم -
 :، كحقيقتهاأك فعبلن  نفي ما يستقبح قوالن  :كأصل التزكية ،الغذاء للجسم ىو ٢تا ٔتنزلة

 .ُ))اإلخبار عما ينطوم عليو اإلنساف
العلم الذم يتكفل بتزكية » :هناإ --يقوؿ حيث  ،اٟتسن الندكم أيبتعريف  -

كالدعوة إىل   ،كٖتليتها ابلفضائل كٗتليتها من الرذائل النفسية كا٠تلقية ،النفس كهتذيبها
 تباع الرسوؿ اك  ،كالتخلق أبخبلؽ النبوة ،كماؿ اإلٯتاف كاٟتصوؿ على درجة اإلحساف

 .(ِ)«ككيفياتو اإلٯتانية ،يف صفاتو الباطنة
 ،تطهَتىا من أمراض كآفاتفزكاة النػ ٍفس » :--حيث يقوؿ  ،تعريف سعيد حول -

 .(ّ)«النهاية تطهر كٖتقق كٗتلق فالتزكية يف، قها أبٝتاء كصفاتكٗتلٌ  ،كٖتققها ٔتقامات
 كمعرفةي  كأغراضها، كأمراضها البشرية النفس على العلم ٢تذا تطبيقه  التزكية» :كيقوؿ أيضا

 بكل خاصة فراسة ذلك كأدكات ،إليو النقل ككيفية ،ابلكماؿ كمعرفةه  كطرقو، التطبيب
 .(ْ)«حاؿ إىل حاؿ من لنقلها نفس

تطهَتىا من نزعات الشر  تعٍت: تزكية النفس» :، حيث يقوؿتعريف أنس كرزكف -
 .(ٓ)«استقامتها كبلوغها درجة اإلحساف ٦تا يؤدم إىل ؛، كتنمية فطرة ا٠تَت فيهاكاإلمث

                                                           

 (.ٔٗ( التوقيف على مهمات التعاريف: )ُ)
 .(َُ)ـ: ََِِق ػ ُِّْ( أبو اٟتسن علي الندكم، رابنية ال رىبانية، دار ابن كثَت، دمشق، ِ)
 .  (ّ: )ـََِٔىػ ػ ُِْٕالقاىرة،  دار السبلـ للطباعة كالنشر، ا١تستخلص يف تزكية األنفس،( سعيد حول، ّ)
 .  ِّّػِِّ، صػ(ُ: )ـُُٗٗىػ ػُُِْ( سعيد حول، األساس يف التفسَت، دار السبلـ للطباعة كالنشر، القاىرة،ْ)
( منهج اإلسبلـ يف تزكية النفس، للباحث: أنس كرزكف، رسالة دكتوراه من جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ ٓ)

 الدين. 
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 -إبذف للا-ك٣تاىدات يف الظاىر كالباطن تورث  ككظائفي  أعماؿه » :كقيل يف تعريفها -
 .(ُ)«يف قلب السالك كأحواالن  كأنواران  معارؼى 

العناصر ا١توىنة إلنسانية  ىدفها استبعادي  ،ٍُت عملية تطهَت كتنمية شاملى » :أيضان كقيل  -
للعناصر  كاملةه   كتنميةه  ،سرافف كخي اإلنساف كما ينتج عن ىذا الوىن من فساد كٗتل  

ـ كفبلح يف حياة كتقد   اققة إلنسانية اإلنساف كما ينتج عن ىذه التنمية من صبلحو 
 .(ِ)«األفراد كاٞتماعات

كتنقيتها  ،كتنزيهها ،د نفسو ابلًتقيةتعه   ىمداكمة اإلنساف الراغب يف ا٠تَت عل» :كقيل -
كاكتساب العلم  ،كٛتلها على طاعة للا  ،ك٣تاىدهتا ،من ا١تعاصي كالرذائل كالعيوب

ا٠تَت للنفس كإرادة  ،كالتحلي ّتميع األخبلؽ كاألفعاؿ كاألقواؿ ،كالعمل الصاحل ،النافع
 .(ّ)«كجودىا ك١تن معها يف

 :من خالل التعاريف السابقة ميكن مالحظة ما أييت
صادرة  ،توافق كبَت بُت تلك التعاريف يف أف التزكية ىي أعماؿ متنوعة كشاملةكجود  -

 من اإلنساف برغبة كاختيار من عنده. 
بزايدة ا٠تَت كإزالة اإلصبلح كالطهارة ىو يف أف ىدؼ التزكية كذلك كقوع توافق كبَت   -

 . الشر
 فجاءت التعاريف بعموميات غَت منضبطة.   ،أهنا مل تتفق على مصدر تلك التزكية -

 : أبهنا ،خاص ١تفهـو )التزكية ابلقرآف(استخبلص تعريف ٯتكننا  ك٢تذا فإنو

                                                           

 (. ٔ) )التزكية كالسلوؾ(، لعبد الفتاح اليافعي:( العلم ا١ترفوع ُ)
  (.ُِٕ: ص: )اجد عرساف الكيبلى١ت وف العاملوف فيها،( انظر: مناىج الًتبية اإلسبلمية كا١تربٌ ِ)
الًتبية ا١تستمرة، كالًتبية الذاتية، للباحثة: ٝتر العريفي،  يً صبلحية مصطلح التزكية اإلنسانية كبديل ١تصطلحى  ( انظر:ّ)

  (.ٕ)ص:  نًتنت:ْتث منشور على اإل
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 درجة اإلحسانإىل  ةلوص   املم  (ُ)يةالقرآنداايت هلالعمل اب
   .كا١تستمر كا١تنقطع ،القليل كالكثَتكما يشمل  ،يشمل القوؿ كالفعل "العمل" :فقولنا
اإلرشادات الواردة يف القرآف الكري اليت توصل شمل ٚتيع ي "ابهلداايت القرآنية" :كقولنا

 ـأ منطوقةن  كانت ىداايتو أسواء  ،ك٘تنع من كل شر كفساد ،كل خَت كصبلح  ىلإ
  .موضوعاتو كأره وى سي  كأ الكري القرآف كانت من خبلؿ آايتأكسواء  ،مفهومةن 

 ،«أف تعبد للا كأنك تراه» :بقولو النيب  بي نو "إىل درجة اإلحسان"املوصلة  :كقولنا
، كألف كما تقدـ بيانو  ٢تا َت النيب لتفسالعمل اب٢تداايت هبذا القيد كإ٪تا قيدان 

 . ل العبد إىل تلك الدرجةوصٌ يي رآنية اب٢تداايت الق االستمرار ابلعمل
 :ف نقوؿنستطيع أ -بتوفيق للا تعاىل-ريف الشامل الذم اخًتانه من خبلؿ ىذا التع

فالعمل  ،فيداخلة يف ىذا التعر  كاصطبلحان  ف كل األقواؿ الواردة يف تعريف التزكية لغةن إ
طهارة للنفوس من الشرؾ فهي  ،أك حديثان  كرت قدٯتان أصل كل تزكية ذي اب٢تداايت القرآنية 

٪تاء -كما أهنا ٪تاء كبركة ١تن عمل بتلك ا٢تداايت   ،كالذنوبكالكفر كالضبللة كا١تعاصي 
م الوصوؿ لٌ لسي  كارتقاءه  رفعةه ، ك -ككل ما يتعلق بو ،كمالو ،كجسده ،كركحو ،كبركة يف عقلو

 .ا١توىل الكري إىل 
كزايدة  ،لؤلركاح كاألجسادك٪تاء العمل اب٢تداايت القرآنية غذاء ف إ :وخالصة القول

  .كإزالة للشر كالفساد ،٠تَت كالصبلحيف ا
إزالة  :كالتحقيق أف الزكاة ٕتمع بُت األمرين» :--ابن تيمية شيخ اإلسبلـ قاؿ 

 .ِ))«كىو اإلحساف ،كىذا ىو العمل الصاحل ،كزايدة ا٠تَت ،الشر

 
                                                           

الداللة  (، ا٢تداايت القرآنية أبهنا:ّّدراسة أتصيلية )ص: –عر ؼ الفريق البحثي يف مشركع ا٢تداايت القرآنية ( ُ)
 ا١تبينة إلرشادات القرآف الكري اليت توصل إىل كل خَت، ك٘تنع من كل شر.

 (. ُٖٗ/ُٔ( ٣تموع الفتاكل: )ِ)
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 املطلب الرابع
   الكرمي فهوم التزكية ابلقرآناملصطلحات املقاربة مل

من  ،أخرل تو لتزكية ابلقرآف مصطلحامقابل مفهـو ايف ا١تعاصركف استعمل العلماء 
كلكي نستطيع ٕتلية مفهـو التزكية ابلقرآف ال بد من التمييز بينو  ،الًتبية :مصطلح أ٫تها
 بدأ بتعريف الًتبية لغةن نسوؼ فإننا ك٢تذا  ؛لقرآفابكالًتبية  ،الًتبية اإلسبلميةمفهـو كبُت 

وضح ما نمث  ،الًتبية اإلسبلمية كالًتبية ابلقرآف ببياف مفهـوعقب ذلك نمث  ،كاصطبلحان 
  :بينهما من عبلقات كفركؽ

 واصطالحاً تعريف الرتبية لغة  :أولً 
  :أ( تعريف الرتبية لغةً 

 :(ُ)ثبلثةن  لكلمة الًتبية أصوالن لغويةن ٧تد أف اللغوية عاجم ا١تمن خبلؿ النظر كالرجوع إىل 
، :األكؿ األصل ءن  ،ان ريبػيوٌ  يػىٍربيو، رىابى  ھ﴿ :التنزيل كيف ،(ِ)٪تٌٍيتو :كأىٍربػىٍيتو ،كزادى  ا٪تى  أم :كرابى

 للا قوؿك ، (ّ)يزداد فبل :أم .[ِٗ :]الرـك ﴾   ې ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
 أجرىا كيضاعف الدنيا يف يينٌميها :أم .[ِٕٔ :]البقرة ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :تعاىل

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿ :كقولو تعاىل، (ْ)اآلخرة يف

 .  (ٓ)ارتفعت كانتفخت :أم. [ٓ :]اٟتج ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ

                                                           

 :كانظر، الفارايب، الصحاح اتج اللغة العربية كصحاح العربية(. َّٓ/ُْ: )( انظر: ابن منظور، لساف العربُ)
 (.ِٖٓ/ِ: )ا١تعاصرةكانظر، عمر، معجم اللغة العربية  .(َِّٓ/ٔ)
 (. َّٓ/ُْ( لساف العرب: )ِ)
 (. ْٓ/ُِ( تفسَت الطربم: )ّ)
 ( ِّٔ/ّ( تفسَت القرطيب: )ْ)
 (.َِٗ/ّ( انظر: تفسَت ابن كثَت: )ٓ)
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ٔتعػػػٌت التنشػػػئة فهػػػي  ،ٔتعػػػٌت نشػػػأ كترعػػػرع ،ىفىػػػٮتىٍ  يى ًفػػػعلػػػى كزف خى  ربى يىػػػ رىيبى  :األصلللل الثلللاين
، [ُٖ الشػػعراء:]﴾  يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ،كمػػا يف قولػػو تعػػاىل:﴿(ُ)كالرعايػػة

 .[ِْ اإلسراء:]﴾  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ كقاؿ تعاىل:
كساسو كقاـ  ،كتوىل أمره ،أصلحورابه ك  :ٔتعٌت ،ٯتد   بوزف مد   يرب   رب   :األصل الثالث

بىةه  رىاب ةه  :للحاضنة قيل كمنو ،كرعاهعليو   األمر كربػىٍبت ،بو كتقـو الشيء هنا تصلح؛ ألكرىبيػٍ

 ىل لكى » :الشريف النبومٌ  اٟتديث كيف ،(ِ)كطٌيبتو ،كأجدتو نتوكمتٌ  أصلحتو أم :رىاٌبن  أريب و
  .(ْ)أبسباب دكامها كإصبلحها . أم: تقـو(ّ)«؟اترهب   ن نعمةو عليو مً 

 :الرتبية اصطالحاً ب( 
يف  ن آراء العلماء األقدمُت، كمً لو عبلقة كثيقة اب١تفهـو اللغوم ان مفهـو الًتبية اصطبلح

إىل حد  فحاالن  حاالن  إنشاء الشيء» بية قوؿ الراغب األصفهان أبهنا:الًت  مفهـو
 . (ٓ)«التماـ
تبليغ الشيء إىل كمالو  :كىي ،الرب يف األصل مصدر ٔتعٌت الًتبية» :البيضاكمٌ  كقوؿ

 .(ٔ)«شيئان فشيئان 
اختبلؼ سب يف ٖتديد مفهـو الًتبية ْتاٟتديثة اآلراء الًتبوية  تختلفكقد ا
 ؛أىداؼ الًتبية كأغراضها ىلإكاختبلؼ نظراهتم  ،، كإتاىاهتم الفكرية كالًتبويةٗتصصاهتم

بل فبلسفة كعلماء اجتماع كسياسيُت كنفسانيُت، تعريفات كثَتة للًتبية من قً  كردتك٢تذا 

                                                           

 (. ُٗٓٔ(، القاموس ايط للفَتكز آابدم: )َّٕ/ُْ( انظر: لساف العرب: )ُ)
 (.َُْ/ُكلساف العرب: )(، ِٕٓ/ٖكتاب العُت للخليل الفراىيدم: ) ( انظر:ِ)
 (. ِٕٔٓ( ركاه مسلم، كتاب الرب كالصلة، ابب فضل اٟتب يف للا، برقم: )ّ)
 (. ُِْ/ُٔكشرح صحيح مسلم للنوكم: ) ،(ُّٕ/ُ( انظر: غريب اٟتديث البن اٞتوزم: )ْ)
 (. ّّٔ( ا١تفردات يف غريب القرآف: )ٓ)
 (.ِٖ/ُ( تفسَت البيضاكم: )ٔ)
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كمن أجل  ،على معظم تلك ا١تعان كالقاصرة يبلحظ على تعريفاهتم النظرة اٞتزئيةكلكن 
  :كضع تعريف شامل للًتبية قيل

يف ىذا ابستثناء ما قد يتدخل  ،عملية تساعد عقل الفرد كخلقو كجسموكل   :ىي -
 .(ُ)التشكيل من عمليات كراثية

ية كالعقلية مالنظاـ االجتماعي الذم يعمل على تنمية النشء من النواحي اٞتس :ىي -
 .(ِ)ش فيهايف البيئة اليت يعي سويةن  حىت ٯتكنو أف ٭تيا حياةن  ؛كاألخبلقية

األفراد من أجل مواجهة عملية ييقصد هبا تنمية كتطوير قدرات كمهارات  :ىي -
كي يستطيعوا  شامبلن  لبناء شخصية األفراد بناءن  ؛تطلبات اٟتياة أبكجهها ا١تختلفةم

التعامل مع كل ما ٭تيط هبم، أك التأقلم كالتكيف مع البيئة اليت يعيشوف هبا، كتكوف 
 .(ْ)، كعرفها علماء الًتبية اٟتديثة أبهنا تغيَت يف السلوؾ(ّ)الًتبية للفرد كاجملتمع

إذ الكل  ؛بُت تعريف األقدمُت كادثُت ١تفهـو الًتبية ضى كالذم يظهر أنو ال تعاري 
  . إىل حد التماـ كالكماؿ من جانب أك أكثر٭تاكؿ أف يصل اب١ترب  

أبلفاظو أك  ة كالسلوكيةالًتبوي تمن كتب يف اجملاال بعضه   ىذا ا١تصطلحأشار إىلكقد 
 :، كمنها ما يلي(ٓ)أك تكوف قريبةن منو ،ا١تقصودد تؤدم ا١تعٌت مصطلحاتو أخرل ق

اإلنسػػػػػاف منػػػػػذ الصػػػػػغر، ك٦تػػػػػن اسػػػػػتخدمو ابػػػػػن كرعايػػػػػة كييقصػػػػػد هبػػػػػا تربيػػػػػة التنشللللل ة:  -1
 .(ٔ)خلدكف

                                                           

 (. ٖٖٔ/ّة كالعلـو السلوكية كالًتبوية، لطو جابر العلوان: )ا١تنهجية اإلسبلمي( ُ)
 (. ُِٕمعجم مصطلحات العلـو االجتماعية، ألٛتد زكي بدكم: )ص:  (ِ)
 (.ُّٓ: صألنوار اٞتندم: )( الًتبية كبناء األجياؿ يف اإلسبلـ، ُ)
 .(ُٗ: ص: )الرٛتن النحبلكمعبد لأصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأساليبها يف البيت كا١تدرسة كاجملتمع،  (ْ)
 (.ْٖ: صمرسي: )مد منَت رىا يف الببلد العربية، الًتبية اإلسبلمية، أصو٢تا كتطو   (ٓ)
 .(ِّٓ :ص، البن خلدكف )مقدمة ابن خلدكف (ٔ)
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كييقصػد بػو العنايػة ابلشػيء  ،كىػو ضػد اإلفسػاد ،كيعٍت التغيَت إىل األفضل اإلصالح: -2
   .(ُ)كالقياـ عليو كإصبلح اعوجاجو

 ،ي ابامػػد مػػن الصػػفات كالطبػػاع كاألخػػبلؽكييقصػػد بػػو التحلًٌػػ األدب:التأديللب أو  -3
كيتضػػػػمن التأديػػػػب معػػػػٌت اإلصػػػػبلح كالنمػػػػاء، كىػػػػو كثيػػػػق الصػػػػلة  ،كاالبتعػػػػاد عػػػػن القبػػػػائح

 ،ا١تعػػػارؼ آداابن كتسػػمية التعلػػػيم أتديبػػػان  ٔتصػػطلح الًتبيػػػة حيػػث ٯتكػػػن أف تيشػػػتق منػػو تسػػػميةي 
 .(ِ)كتسميةي ا١تريب أك ا١تعلم مؤدابن 

  :الرتبية اإلسالميةمفهوم  :اثلثا
  :ها٫تأكمن  ،لًتبية اإلسبلميةفهـو اتوجد تعاريف كثَتة ١ت

 ٟتده إىل مهده من ابلفرد كالعناية" الصاحل اجملتمع" يف" الصاحل اإلنساف" تكوين :ىي -
 ةكا٠تلقي ةيالركح جوانبو ٚتيع كبُت ،كأخراه دنياه كبُت ،ا١تختلفة كنزعاتو واهقي  بُت بتوازف

ح رك  مع فقتتٌ  اليت كالقيم ا١تعتقدات قى كف ةكا١تادي ةكاإلبداعي ةجتماعيكاال كالنفسٌية ةلعقليكا
 .(ّ)هانى بيػ   اليت الًتبية كأساليبؽ طر  ضوء كيفبلـ، اإلس

 ،ان كسلوك ان كخلق ان كجسد بلن قكع ان ركح كتنميتو كإصبلحو كهتذيبو اإلنساف تزكية :ىي -
 هبا، للا موكر   اليت اإلنساف بكرامة يليق مستول يف الدنيا حياتو كسب على إلقداره
 .(ْ)وكخالق ربٌو عنو يرضى مستول يف ألخرلا حياتو ككسب

 . (ٓ)ةاٟتيا مناشط ٥تتلف يف مويى كقً  بتصٌوراتو اإلسبلـ على اجملتمع تنشئة :ىي -
٣تموعة من األصوؿ ا٠تاصة ببناء اإلنساف ا١تسلم كالواردة يف الكتاب كالسنة ىي:  -

مكاف، ك كاآلراء كالتطبيقات الًتبوية اليت ترعاىا اٞتهود الفردية كاٞتماعية يف أم زماف 
                                                           

 .(ِّ: صاٟتازمي: )الد حامد ٠ت ( ا١تشكبلت الًتبوية األسرية كأساليبها العبلجية،ُ)
 (.ٖٓ)ص:  :شليب، ألٛتد مية( اتريخ الًتبية اإلسبلِ)
 (.ُْ) :اندية ٚتاؿ الدينك مدارس الًتبية اإلسبلمية،  ٟتساف دمحم، ( ّ)
 (.ِْٖ/ُانظر: فقو الدعوة إىل للا، لعلي عبد اٟتليم: ) (ْ)
 (. ُِعمَت: )أانظر: الًتبية القرآنية يف سورة النور، ألنور أٛتد  (ٓ)
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هبدؼ بناء الشخصية اإلسبلمية ا١تتكاملة النمو يف ٚتيع مراحل حياهتا اليت تعمل ٠تَت 
 .(ُ)خرهتاآدنياىا ك 

ليقـو للا ٢تا  ىٌيأه اليت الكماؿ درجة إىل اإلنساف إيصاؿ :بقولو ذلك بعضهم كاختصر -
 . (ّ)، كييقصد ابلكماؿ ىنا كماؿ اٞتسد كالعقل كا٠تلق(ِ)بدكره يف ا٠تبلفة يف األرض

  :القرآنية(أو )الرتبية  ابلقرآنالرتبية  مفهوم :رابعاً 
  :أهنا، كمن ذلك )الًتبية القرآنية( رآفلقاب لًتبية١تفهـو اتعاريف ٥تتلفة  توجد أيضان 

 تعاليمو من كا١تنبثقة الكري القرآف على منها جانب كل يف القائمة الشاملة الًتبية :ىي -
 . (ْ)كمفاىيمو

 كتوجيهو اإلنساف لصياغة الكري كتابو يف  للا أكدعو الذم القرآن ا١تنهج :ىي -
 .(ٓ)كاآلخرة الدنيا يف سعادتو كضماف فطرتو مع ينسجم ٔتا ا١تختلفة ٪توه جوانب كرعاية

 اإلسبلمية؛ السلوكيات على كتدريبهم القرآف، أىل أخبلؽ على الشباب تربية :ىي -
 .(ٔ)كسكناهتم حركاهتم كل يف اإلسبلـ فٯتثلو  يصَتكا حىت

 . (ٕ)القرآن ا١تنهج كفق السلوؾ يف كتنمية كتعديل تغيَت :ىي -

                                                           

 .(ِٕ: صلسعيد إٝتاعيل علي: ) أصوؿ الًتبية اإلسبلمية، (ُ)
 (. ِٕٔ)ص:  منهج الًتبية اإلسبلمية يف التصور اإلسبلمي، لعلي أٛتد مدكور:( انظر: ِ)
(، كانظر: الًتبية القرآنية يف سورة النور، ٕٖٖ/ّا١تنهجية اإلسبلمية كالعلـو السلوكية كالًتبوية لطو جابر العلوان: )( ّ)

 (. ِِألنور أٛتد اعمَت: )
 (.ْٖٕ/ّ( ا١تنهجية اإلسبلمية كالعلـو السلوكية كالًتبوية، لطو جابر العلوان: )ْ)
 (. ِّانظر: الًتبية القرآنية يف سورة النور، ألنور أٛتد اعمَت: ) (ٓ)
 .(ّٗ ص:مد شديد: )منهج القرآف يف الًتبية،  (ٔ)
(، ألٛتد صاحل بٍت سبلمة، ْتث منشور يف ٪توذجان كالضوابط  -كاألسس –صيلي )ا١تفهـو ( الًتبية القرآنية منهج أتٕ)

 (.ُّٗتامعة أـ القرل: )ص:  ،ملتقى الًتبية ابلقرآف
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 القرآف كضعو الذم النحو على مشاركتو هبا تتحقق كجهةن  الفرد توجيو عملية :ىي -
 كالفكرية كالتعبدية( عقدية) ٯتانيةاإل الركحية اإلنساف حياة جوانب ٚتيع يف الكري

 .(ُ)كاالجتماعية كالنفسية كاألخبلقية( عقلية)
التزكية ابلقرآن، الرتبية اإلسالمية، الرتبية ابلقرآن،  :بني مفهومعالقة ال :خامساً 

  :هاق بينوالفر 
أهنما  إال من ارتكاز٫تا على القرآف الرغم على كالًتبية ابلقرآف الًتبية اإلسبلمية  امفهومى  -

اليت ٗتتلف  من ا١تناىج البشرية ٍينمستمد   مالكوهنكثرت فيهما االجتهادات الفردية 
ٓتبلؼ  ،جا ببعض اآلراء الفلسفية كالعقليةزً كما أهنما مي   ،البشرثقافات ْتسب اختبلؼ 

 مفهـو التزكية ابلقرآف الذم ىو العمل هبداايت القرآف الكري.
ك٢تذا  ؛كبينهما عمـو كخصوص ،مفهـو التزكية ابلقرآف أعم من مفهـو الًتبية ابلقرآف -

كذلك ألف التزكية ابلقرآف تنظر إىل العبلقة بُت  ؛كليس كل تربية تزكية ،فكل تزكية تربية
عندما يقـو ا١تريب بعمل  :فمثبلن  ،كىكذا ،كبُت الفعل كصاحب الفعل ،القلب كاٞتسد

لوجو للا تعاىل فهو غَت  تربوم انبع من تعاليم القرآف إف مل يكن ىذا العمل خالصان 
  .تزكوم

كامتيازه عن غَته من  ،لكثرة كركده ؛مصطلح التزكية ىو األليق يف الدراسات القرآنية -
  .ا١تصطلحات اٟتديثة

الرغم من منطلقو القرآن إال أنو قاصر على تغيَت كتعديل على مفهـو الًتبية ابلقرآف  -
ٓتبلؼ مفهـو التزكية ابلقرآف الذم ىو العمل هبداايت  ،الكريابلقرآف الفرد سلوؾ 

 ،العباداتألخبلقي كالسلوكي، ك كا  :القرآف الكري ّتميع ٣تاالهتا ا١تختلفة كا١تتنوعة
 .كغَتىا ...كا١تعامبلت

                                                           

( الًتبية ابلقرآف )ا١تفهـو كاألسس كالضوابط( لعلي بن عبده أبو ٛتيدم، ْتث منشور يف ملتقى الًتبية ابلقرآف ُ)
 (. َّٕتامعة أـ القرل: )ص: 
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  صبلحية ا٢تداايت القرآنية لفئات البشرمن ينطلق  كمنهجان  فكرةن مفهـو التزكية ابلقرآف  -
مث االستدالؿ عليو  ،على ا١تنهج البشرم بينما ٧تد مفهـو الًتبية اإلسبلمية قائمان  ،كافةن 

حىت من االستشهاد ابآلايت القرآنية،  خاليةن بعض الدراسات كقد ٧تد  ،ابلقرآف كالسنة
    .كاألحاديث النبوية

بينما مفهـو التزكية موكل  ،مفهـو الًتبية ارتبط يف أذىاف الناس ابٞترب كالضرب كاإلكراه -
  .إىل رغبة الشخص كاختياره يف عمل التزكية دكف إكراه أك جرب أك ضرب

كألف تناكؿ  ،ة منها ابلدراسات الًتبويةألصق ابلدراسات القرآني ابلقرآف مفهـو التزكية - 
 يلـزكىذا ما ال  ،كعلوموآنية ٭تتاج إىل متخصصُت يف تفسَت القرآف الكري الدراسات القر 

 .يف الدراسات الًتبوية
مفهـو التزكية يف بينما  ،يف تربية ا١تًتيبتؤثر  عدة عوامل خارجيةتوجد يف مفهـو الًتبية  -

 رشاداتو كأحكامو. إكاحد كىو القرآف الكري هبداايتو ك  يوجد عامل خارجي ابلقرآف
بينما ال ٧تد  ،أبنواعو كتفريعاتوبينو كبُت التعليم  كاضحان  يف مفهـو الًتبية ٧تد خلطان  -

ثبلثة  ك٢تذا فإف مفهـو التزكية ابلقرآف قائم على ؛ىذا ا٠تلط يف مفهـو التزكية ابلقرآف
ر كتدب   ،االستماع للقرآف الكري كتبلكتو :كىي ،-سوؼ أييت اٟتديث عنها-أركاف، 

كمن بعد ىذه األركاف الثبلثة أييت دكر التزكية ابلقرآف كىو  .كالعلم ٔتضامُت ىداايتو ،آايتو
  .العمل هبداايتو

بينما ما كراء  ،الًتكيز على جانب التعديل كالتغيَت يف السلوؾ يكوفيف مفهـو الًتبية  -
عمل اب٢تداايت ز على المركٌ ٓتبلؼ مفهـو التزكية ابلقرآف فهو  ،ز عليوذلك غَت مرك  

كىي  ،القرآنية اليت من شأهنا التعديل كالتغيَت كإيصاؿ اإلنساف ا١تتزكي إىل درجة الكماؿ
 مرتبة اإلحساف.
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 املطلب األول
 ة النفستزكيأمهية 

إذ ال  ؛اإلنسافكربل يف حياة  ك٢تا أ٫تية، جسيم؛ كأمرىا عظيمشأهنا  إف التزكيةى 
كقد  ،اكال ٯتكن تكوين األفراد كاجملتمعات الصاٟتة إال من خبل٢ت ،تستقيم حياة بدكهنا

كجعل ا١تسلم يف تزكية دائمة كمستمرة ٟتياتو  ،ابلتزكية خاصان  ىل اىتمامان كٍ جاء اإلسبلـ فأى 
ا١تتعلق ابلفرد من تعاليم ديننا اإلسبلمي  كبَتان   فشغلت التزكية حيزان  ،ا٠تاصة كالعامة

  .كاجملتمع
 اكٯتكن تناك٢ت ،أ٫تية التزكية لئلنساف تكضحأالنصوص الشرعية من الكتاب كالسنة ك 

  :يف النقاط التالية
فقد األنبياء كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ،  بعثةً  كىدؼي  أف التزكية ىي ٤توري  :أولً 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ: ﴿إٝتاعيل مهمة نبيو عن  قاؿ تعاىل ٥تربان 

 ٺ ٺ : ﴿لويقوؿ ابلذىاب إىل فرعوف أمره أف  نبيو موسى للا  مر﴾، كعندما أ ڃ

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :فقاؿ تعاىل ،ىو تزكية أمتو ىدؼ بعثة دمحم كما أخرب أف ﴾.   ٿ ٿ ٺ

كما   ،﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ې ۉ﴿ :فقاؿ تعاىل ،يقـو بتزكيتهما١تبعوث إليهم ىو من على ا١تؤمنُت أبف الرسوؿ  امت  

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ﴾. ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 إبراىيم كإٝتاعيل عليهما ٍُت  الكرٯتى ٍُت كركدىا يف دعاء النبيػ   ىذا األمر أيضان ك٦تا يؤكد 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :حيث قاال ،السبلـ

 ﴾.  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
كإ٪تا بعثهم للا ٢تذه  ،إىل الرسل سٌلممي فإف تزكية النفوس » :--قاؿ ابن القيم 

كال  ، ال خلقان ، كإرشادان كبياانن  ، كتعليمان كجعلها على أيديهم دعوةن  ،ىم إايىاالتزكية ككاٌل 
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من عبلج  كتزكية النفوس أصعبي » :قاؿمث « .... فهم ا١تبعوثوف لعبلج نفوس األممإ٢تامان 
اليت مل ٬تئ هبا الرسل فهو   نفسو ابلرايضة كاجملاىدة كا٠تلوةفمن زكى  ،األبداف كأشدٌ 

كا١تريض الذم عاجل نفسو برأيو، كأين يقع رأيو من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء 
كعلى أيديهم، كٔتحض االنقياد  ،فبل سبيل إىل تزكيتها كصبلحها إال من طريقهم ؛القلوب

  .ُ))«كالتسليم ٢تم
 ،منحها ١تن يشاء من عباده٦تا يدؿ على أ٫تية التزكية اختصاص للا تعاىل يف  :اثنياً 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆكما يف قولو تعاىل: ﴿ ،و من كتوفيقه  بةه ىً فهي 

 ﴾.    ى ې ې ې
تزكية للا دساىا فإ٪تا يزكيها بعد  كأى نفسو ف العبد إذا زك  إف: »--قاؿ ابن القيم 
 .ِ))«كالتخلية بينو كبُت نفسو ٓتذالنو، كإ٪تا يدسيها بعد تدسية للا ٢تا ٢تا بتوفيقو كإعانتو

منها من  رى ما صدى  ف  أك  ،العبد يعرؼ حقيقة نفسو كأهنا الظا١تة: »--كقاؿ أيضا 
كل ما فيها من   ف  أك  ،إذ اٞتهل كالظلم منبع الشر كلو ؛شر فقد صدر من أىلو كمعدنو

ال  ،كأعطاىا إايهاىا بو ىو الذم زك   ،كتقول فهو من رهبا تعاىل ل كإانبةو كىدن  لمو كعً  خَتو 
فهو تعاىل الذم يزكى من  ،مع دكاعي ظلمو كجهلو وي تركى  ،فإذا مل يشأ تزكية العبد ،منها

فتأيت أبنواع  ن يشاء منهاكيًتؾ تزكية مى  ،كأتيت أبنواع ا٠تَت كالرب فتزكو ،يشاء من النفوس
نت خَت من أها كزكًٌ  ،ىاانفسي تقو  آتً  اللهم  » :ككاف من دعاء النيب  ،الشر كا٠تبث

 .ّ))«ها كموالىانت كلي  أ ،اىازك  
أف ما يتزكى بو العبد . .. :-كللا تعاىل أعلم-الذم يظهر : »--كقاؿ الشنقيطي

ح فإنو بفضل من للا، كما يف قولو تعاىل ا١تصرٌ  إٯتاف كعمل يف طاعة كترؾ ١تعصية من
                                                           

 (.ََّ/ِ)( انظر: مدارج السالكُت: ُ)
 (. ِٓ/ُ( التبياف يف أقساـ القرآف: )ِ)
(. كاٟتديث ركاه مسلم، كتاب العلم، ابب التعوذ من شر ما عمل كمن شر ما مل َِٗ/ُ( مفتاح دار السعادة: )ّ)

 (. ِِِٕيعمل، برقم: )
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اليت ككل النصوص  .[ُِ ]النور: ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ :بذلك
ل د الضمَت، أك إسناد التزكية إىل العبد، فإهنا بفضل من للا كرٛتتو، كما تفض  وٍ فيها عى 

ل عليو ابلتوفيق إىل العمل الصاحل، كترؾ عليو اب٢تدل كالتوفيق لئلٯتاف، فهو الذم يتفض  
 .ُ))«ا١تعاصي

اإلسبلـ كاإلٯتاف،  مرتبيتىً هي بعد ف ؛-مرتبة اإلحساف-أف التزكية أعلى مراتب الدين  -
مىٍن  :اإلٯتاف ن فعلهن  فقد ذاؽ طعمى مى  ثبلثه » :قاؿ جاء يف اٟتديث أف النيب ك٢تذا 

رافدةن عليو يف   ،وإلو إال ىو، كأعطى زكاة مالًو طيبةن هبا نفسي ه كأنو ال كحدى  عبدى للا 
أف يعلم أف للا »: فقاؿ  ؟كما تزكية النفس :فقاؿ رجله  .وكزك ى نفسى  ...« عاـو  لًٌ كي 
 كىو ، أعلى مراتب الدينالوارد يف اٟتديث كىي هبذا ا١تعٌت  .ِ))«معو حيث كاف

 ،للا كأنك تراه تعبدى  أفٍ » :يف حديث جربيل ا١تشهور الذم قاؿ عنو النيب  ،اإلحساف
 .(ّ)«فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ

إزالة  :كالتحقيق أف الزكاة ٕتمع بُت األمرين» :--ابن تيمية شيخ اإلسبلـ قاؿ 
 . ْ))«كىو اإلحساف ،كىذا ىو العمل الصاحل ؛ايدة ا٠تَتكز  ،الشر

صوف النفس، كتوفَت  :كىي-كىذه األمور الثبلثة : »--كقاؿ ابن القيم 
على تزكية نفسو كصوهنا،  ألنو عامله  ؛٫تةن  صاحبها أرفعي  -اٟتسنات، كصيانة اإلٯتاف
كيصوف حسناتو  ،ك٭تجبها عنو ،فهو يصوهنا عما يشينها عنده ،كأتىيلها للوصوؿ إىل رهبا

كيصوف إٯتانو بربو من  ،كيطلب هبا رضاه ،عما يسقطها كيضعها؛ ألنو يسَت هبا إىل ربو

                                                           

 (. ِْٓ/ٖأضواء البياف: )( ُ)
 (.ّٖ/ّ) :كصححو األلبان يف السلسلة الصحيحة ،(ٓٓٓ(، برقم: )ّّْ/ُ( ركاه الطربان يف ا١تعجم الصغَت )ِ)

عن اإلٯتاف، كاإلسبلـ، كاإلحساف، ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب اإلٯتاف، ابب سؤاؿ جربيل النيب    هنع هللا يضر،ركاه البخارم عن أيب ىريرة  (ّ)
 ،كاإلسبلـ ،اإلٯتاف، ابب معرفة اإلٯتاف، يف كتاب هنع هللا يضر (، كركاه مسلم عن عمر كأيب ىريرةْٗ، برقم: )ةكعلم الساع

 (.َُ( ك)ٗ( ك)ٖكعبلمة الساعة، برقم: ) ،كالقدر
 (. ُٖٗ/ُٔ( ٣تموع الفتاكل: )ْ)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%22
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وىن ذىب هبجتو، كيي كيي  ،حبو لو، كتوحيده، كمعرفتو بو، كمراقبتو إايه عما يطفئ نوره
 .ُ))«درجة األكىلكىذه الصفات الثبلث ىي يف ال ...قوتو

عن ىدؼ بعثتو للنيب دمحم  هباقدـ التزكية على العلم يف اآلايت اليت أخرب  أف للا  -


 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :حيث قاؿ تعاىل ،ِ))

١تصلحة  بكوف الشيء سببان كذلك ألف العلم  ؛﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 :السبب الثان ... :قد يتخلف عنو عملو ٔتقتضاه ألسباب عديدة ،العبد كلذاتو كسركره

، بزكاة ال، كقبولو للتزكية كطان لكن يكوف مشر  ،كقد تكوف معرفتو بو اتمة ،ىليةعدـ األ
فإنو  ،الطها ا١تاءٮتكاف كاألرض الصلدة اليت ال   ،كال قابل للتزكية ،فإذا كاف ال غَت زكيٌ 

كال  ،ال يقبل تزكيةن  حجراين  فإذا كاف القلب قاسيان  ،ٯتتنع النبات منها لعدـ أىليتها كقبو٢تا
صاهبا كل أرض الصلبة كلو ال تنبت األكما  ،يعلمو مل ينتفع بكل علمو  ،ر فيو النصائحتؤثٌ 

 . ّ))مطر كبذر فيها كل بذر
 ولو قكما يف  ،مان ى نفسو بستة عشر قسى ن زك  أف للا تعاىل أقسم يف كتابو على فبلح مى  -

   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ﴿ :تعاىل

 ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ

 ﴾. ڃ ڃ

                                                           

 (.ِٕ/ِ( انظر: مدارج السالكُت: )ُ)
 ڄ، قاؿ تعاىل: ﴿ىذا الًتتيب مل تراعً عليهما السبلـ ينما اآلية اليت ذكرت دعوة نيب للا إبراىيم كإٝتاعيل ب( ِ)

ألهنما ما  ﴾؛  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
يف ٚتيع  كمقصودان  كلذا كاف الًتتيب ىذا كاضحان  ؛بعباده كٔتا ينفعهم يف الدعاء، كألف للا عز كجل أعلمي  ا ترتيبان قصدى 

 اآلايت األخرل.
 (. ٔٗ/ُ( انظر: مفتاح دار السعادة: )ّ)



 
 

 

34  

 التزكية ابلقرآن، مفهومها، وأمهيتها، وأركاهنا

كما يف اآلية السابقة،  ،ىجزاء من تزك  يف الدنيا كاآلخرة أخرب أف الفبلح  أف للا  -
 پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :﴾. كقولو تعاىل مئ حئ جئ یككما يف قولو تعاىل: ﴿

 . [ْ-ُ]ا١تؤمنوف:  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ
 مث جث﴿ :قاؿ تعاىل ،ُت يف الدنياجزاء ا١تتزكٌ ىي جنات عدف أف للا تعاىل أخرب أف  -

 .[ٕٔ]طو:  ﴾حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث
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 املطلب الثاين
 الكرمي أمهية التزكية ابلقرآن 

كاف   ،سعادة الدارين ذم فيواليو ىدكاتباع  ،بوالعمل  ي١تا كانت التزكية ابلقرآف ى
، هتدل هبديوكيي  عمل بوأنزؿ كتابو ليي  ألف للا  ؛على كل مسلم عُتو  فرضى بو التزكي 

أم: يتبعونو حق  [ُُِ :البقرة] چ...ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ :قاؿ تعاىل
 .(1)اتباعو

 .[ُِّ]طو:  ﴾ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ :كقاؿ تعاىل
 أفٍ  ،بع ما فيوكات   ،القرآفى  ١تن قرأى  للاي  نى تضم  » -رضي للا عنهما-قاؿ ابن عباس 

 .(ِ)«مث تبل ىذه اآلية ،كال يشقى يف اآلخرة ،يف الدنيا ال يضلٌ 
فيأ٘تر  ،كمنهاجان  باع أحكامو، كاٗتاذه شرعةن تصديق أخباره، كاتٌ  :العمل ابلقرآف معناهك 

حىت يصَت القرآف  ؛أبمره، كينتهي عن نواىيو، ك٭تتكم إليو يف ٚتيع شؤكنو ا٠تاصة كالعامة
 .(ّ)ٯتشي على األرض و، كيصبح كأنو قرآفه حياتى 

كمن ،  آايت كثَتةيفهبداايتو العمل على  كحض   ،إىل التزكي بوالقرآف الكري دعا كقد 
ڤڤڤ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ﴿ تعاىل:قولو ذلك: 

كالقرآف الكري ىو أصل الصراط  ،[ٖٔ–ٔٔالنساء: ]﴾ڄ  ڃ  ڃڄ  ڄڄ 
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ﴿ :تعاىلقاؿ  ،ا١تستقيم

 كقاؿ ،[٣األعراف: ] چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٺ  ٿ ﴿:تعاىل كقاؿ، [ُّٓاألنعاـ: ]﴾ڎڎ
                                                           

 (.ٗٔٓػ  ٔٔٓ/ِانظر: جامع البياف  ) (ُ)
كركاه اٟتاكم ٔتعناه يف  رضي للا عنهما،(، عن عكرمة عن ابن عباس ِِٓ/ٗ« )تفسَته»أخرجو الطربم يف  (2)

 (.ّّْٖا١تستدرؾ، كصححو، برقم: )
(، كعظمة القرآف الكري للدكتور/ سعيد بن علي بن كىف ِٕٓ( انظر: ىجر القرآف العظيم للدكسرم )ص: ّ)

 (.ُٔالقحطان )ص: 
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﮷ ﴿ :تعاىل  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶
 .[ُٖ]الزمر: 

قاـ بتزكية كما  ،كعمل هبداايتو بوى لدعوة القرآف الكري فتزك   النيب كقد استجاب 
 ؟ فإف  القرآفى  تقرأي  ألستى » :لق النيب عن خي  -اهنع هللا يضر-عائشة لت سئي كقد ؛ أصحابو بو

 .(1)«القرآفى  كافى    للاً  نيبًٌ   لقى خي 
ا من غذائو، كٍ كتغذ   ،اقتبسوا من ضيائوف،  ىو الذم سار عليو أصحابوالنهج كىذا 

،  همنبي  اىم بو زك  الذم كما ذاؾ إال بعملهم ابلقرآف  ،ا هبداهكٍ اىتدى بتزكيتو ك  اوٍ كتزك  
فرضي للا عنهم  ،٢تم بذلك الرفعة العالية كا١تكانة العظيمة يف ديننا اإلسبلمي تفتحقق

  .كأرضاىم
كه فحفظوه، ؤ مع القرآف، أهنم قر  -رضواف للا تعاىل عليهم-ن ىديهم كقد كاف مً 

 ،فوقر اإلٯتاف يف قلوهبم ،موا حرامولوا حبللو، كحرٌ فحلٌ  ،كعملوا آبايتو ،كعلموا ما فيو
 .مكزكت بو نفوسه

م القرآف، برعاية يف تعل   مي مبينان منهج أصحاب النيب لى يقوؿ أبو عبدالرٛتن الس  
 حدثنا من كاف ييقرئنا من أصحاب النيب :حيث يقوؿ ،ي األكؿ عليو الصبلة كالسبلـا١تزكًٌ 
:  أهنم كانوا يقًتئوف من رسوؿ للا فبل أيخذكف يف العشر األخرل  ،عشر آايت

 .(ِ)منا العلم كالعملعل  تكالعمل، قالوا: فلم حىت يعلموا ما يف ىذه من الع
، مل عشر آايت من القرآف منا من النيب ا إذا تعل  كن  »قاؿ:  كعن ابن مسعود 

 .(ّ)قاؿ:نعم العمل؟ نى فقيل لشريك:مً «اليت نزلت بعدىا حىت نعلم ما فيوم من العشر نتعل  
                                                           

 (.ْٕٔكتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب جامع صبلة الليل، برقم: )   صحيح مسلم، (ُ)
(، كقد تقدـ ٗتر٬تو ِِّْٖ(، برقم: )ْٔٔ/ّٖ(، كاإلماـ أٛتد يف مسنده )ُّٗ/ُ( أخرجو ٣تاىد يف تفسَته )ِ)

 كاٟتكم عليو. 
(، َُُٖ(، برقم: )ّْْ/ّ(، كالبيهقي يف شعب اإلٯتاف )َِْٕ(، برقم: )ّْٕ/ُ( ركاه اٟتاكم يف ا١تستدرؾ )ّ)

 كسكت عنو الذىيب. « ىذا حديث صحيح اإلسناد، كمل ٮترجاه»كقاؿ اٟتاكم: 
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ان  من دىران، كإف   شنا بيرىةن لقد عً : »رضي للا عنهما-بن عمر عبد للا كقاؿ  أحدى
ها، كما ينبغي أف ا كحرامى م حبل٢تى فيتعل   قبل القرآف، كتنزؿ السورة على دمحم  يؤتى اإلٯتافى 

مث لقد رأيت رجاالن اليـو يؤتى أحديىم القرآف  ،عنده فيها، كما تعلموف أنتم القرآفف وقى يي 
ف عنده وقى ه، كال ما ينبغي أف يي ري ه كال زاجً ري مً آفيقرأ ما بُت فاٖتتو إىل خا٘تتو، ما يدرم ما 

 .(1)«لقى الد   ه نثرى ري منو، ينثػي 
كعدـ االكتفاء ٔتجرد  ،ما ٭تض على العمل هبداايتو كإرشاداتو الكري كثَتان كالقرآف 

نصوص كثَتة ابلوعيد الشديد كالتهديد األكيد ١تن قرأ القرآف  تٝتاعو كقراءتو؛ كقد جاء
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک        ﴿ :فقاؿ سبحانو ،ي بوبلسانو دكف العمل كالتزكٌ 

 .[٥اجلمعة: ] ﴾گ     گ  گ

ليؤمن بو، كيعمل بو، كيدعو و لو سبحانو كتابى ن ٛتٌ مى  فقاسى »: --قاؿ ابن القيم 
باع كال اتٌ  ،مر، كال تفه  إليو، مث خالف ذلك، كمل ٭تملو إال على ظهر قلب، فقرأه بغَت تدبٌ 

ال يدرم ما فيها،  ،كحمار على ظهره زاملة أسفار  :كال عمل ٔتوجبو ،كال ٖتكيم لو ،لو
ذا اٟتمار من فحظ ىذا من كتاب للا كحظ ى .ٛتلها على ظهره ليس إاٌل  :و منهافحظ  

رب لليهود، فهو متناكؿ من حيث فهذا ا١تثل، كإف كاف قد ضي  ،الكتب اليت على ظهره
 .(ِ)«رعايتو و حق  و، كمل يرعى حق   ا١تعٌت ١تن ٛتل القرآف فًتؾ العمل بو كمل يؤدًٌ 

فإف طريقة أىل اإلٯتاف مشتملة على العلم ابٟتق كالعمًل » :--يقوؿ ابن كثَت
ك٢تذا كاف الغضب لليهود، كالضبلؿي  ؛العملى، كالنصارل فقدكا الًعلمى  فقدكا بو، كاليهودي 

                                                           

(، َِٗٓ(، برقم: )َُٕ/ّ(، كالبيهقي يف السنن الكربل )َُُ(، برقم: )ُٗ/ُ( أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ )ُ)
كمل ٮتٌرًجاه، ككافقو  بسند صحيح، قاؿ عنو اٟتاكم: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت، كال أعرؼ لو علة،

الذىيب، كقاؿ ابن منده: ىذا إسناد صحيح على رسم مسلم كاٞتماعة إال البخارم، نقلو أبو عبدللا الدان آؿ زىوم 
(، كأبو إسحاؽ اٟتويٍت يف ا١تنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة ُٕٓ(، برقم: )ُْٔ/ُيف سلسلة اآلاثر الصحيحة )

 (.ََٗ(، برقم: )ُْٓ، ُْْ/ِ)
 (.ْْٓ-ّْٓالتفسَت القيم ) (ِ)
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ا كانوا م  ػاستحق الغضب، خبلؼ مىن مل يعلىٍم، كالنصارل ل م كترؾى لً للنصارل؛ ألف من عى 
قاصدين شيئان لكنهم ال يهتدكف إىل طريقو؛ ألهنم مل أيتوا األمر من اببو، كىو اتباع 

 أخصٌ  ، لكن  يومغضوب عل ككلٌّ من اليهود كالنصارل ضاؿٌّ وا، ضل   ،الرسوؿ اٟتق
كهبذا جاءت  ...أكصاؼ النصارل الضبلؿ كأخصٌ  ...أكصاؼ اليهود الغضب

 .(ُ)«األحاديث كاآلاثر
 .[٣٣الفرقان: ] چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿ : كقاؿ

ر ىذا ىجى كىذه شكول عظيمة، كفيها أعظم ٗتويف ١تن »: --قاؿ الشنقيطي 
كمل يعتقد ما فيو  ،كاآلداب كا١تكاـر ،من اٟتبلؿ كاٟتراـ ،القرآف العظيم، فلم يعمل ٔتا فيو

 .(ِ)«كاألمثاؿ ،كالقصص ،من العقائد، كيعترب ٔتا فيو من الزكاجر
بو األبداف  ما تقشعر بو كالتزكي ابلقرآف حاديث يف ترؾ العملاألمن كقد جاء 

٦تا يكثر أف يقوؿ  كاف رسوؿ للا   :قاؿ رة بن جندب عن ٝتي ف ،كتتقطع بو القلوب
، ن شاء للا أف يقصٌ عليو مى  فيقصٌ  :قاؿ ،«ىل رأل أحده منكم من رؤاي: »ألصحابو

ن إ يل: انطلق، ك كإهنما ابتعثان، كإهنما قاالى  ،إنو أاتن الليلة آتياف» :داةكإنو قاؿ ذات غى 
 أتينا على رجلو مضطجع، كإذا آخر قائم عليو بصخرة، كإذا ىو انطلقت معهما، كإان  

فيتبع اٟتجر فيأخذه، فبل  ،يهوم ابلصخرة لرأسو فيثلغي رأسىوي، فيتدىده اٟتجر ىا ىنا
 ،األكىل يرجع إليو حىت يصح  رأسيوي كما كاف، مث يعود عليو فيفعل بو مثل ما فعل ا١ترةى 

اٟتديث، إىل « ...انطلق انطلق : يلقاالى  :؟ قاؿفما ىذا !سبحاف للا :فقلت ٢تما :قاؿ
ا الرجل األكؿ الذم أتيتى عليو ييثلغ رأسو أم   ، سنخربؾا إان  أمى : »أف قاؿ يف آخره

 .(3)اٟتديث «...ابٟتجر، فإنو الرجل أيخذ القرآف فَتفضو كيناـ عن الصبلة ا١تكتوبة

                                                           

 (.ٓٓ/ُ( تفسَت القرآف العظيم )ُ)
 (.ْٖ/ٔأضواء البياف ) (ِ)

 (.َْٕٕ( صحيح البخارم، كتاب التعبَت، ابب تعبَت الرؤاي بعد صبلة الصبح، برقم: )ّ)
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لى على قفاه، كرجله قائم ع مضطجعو  فانطلقنا حىت أتينا على رجلو  ...» :كيف ركاية
خ بو رأسو، فإذا ضربو تدىده اٟتجر، فانطىلىقى إليو ليأخذه، دى شٍ فيى  –أك صخرة–ر هٍ رأسو بفً 

إىل أف  «...فبل يرجع إىل ىذا حىت يلتئم رأسو، كعاد رأسو كما ىو، فعاد إليو فضربو
لليل كمل يعمل فيو مو للا القرآف فناـ عنو ابكالذم رأيتىو ييشدخ رأسو، فرجل عل  »قاؿ: 

 .(1)«...ييفعل بو إىل يـو القيامة ،لنهاراب
إف  أك ؿ الناس ييقضىى يـو » :يقوؿ ٝتعت رسوؿ للا  :قاؿ كعن أيب ىريرة 

فما عملتى فيها؟ قاؿ:  :رجله استيشًهدى، فأييتى بو، فعر فو نعمو فعرفها، قاؿ :القيامة عليو
، قاؿ كقاتلتي في ، كلكنك قاتلت ألف يقاؿ: جرئه، فقد قيل، كذبتى  :حىت استهشدتي

مو، كقرأ القرآف، مث أيمر بو فسيحب على كجهو حىت ألقي يف النار، كرجله تعلم العلم كعل  
العلم كعلمتيوي، كقرأت  تعلمتي  :فأييت بو فعرفو نعمو فعرىفىها، قاؿ: فما عملتى فيها؟ قاؿ

عامل، كقرأت القرآفى لييقاؿ: ىو  ، كلكنك تعلمت العلم ليقاؿ:كذبتى   :فيك القرآف، قاؿ
قارئ، فقد قيل، مث أيمرى بو فسيحب على كجهو حىت ألقي يف النار، كرجله كس ع للا عليو، 

 :كأعطاه ًمن أصناؼ ا١تاؿ كلًٌو، فأيت بو فعر فو نعمو فعرفها، قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ
كلكن ك فعلت  ،قاؿ: كذبتى  ما تركتي من سبيلو ٖتب  أف يينفق فيها إال أنفقت فيها لك،

 .(2)«حب على كجهو، مث ألقي يف النارفسي بو ليقاؿ: ىو جواده، فقد قيل، مث أيمر 
أتيت ليلة أيسرم يب على قوـو » :قاؿ رسوؿ للا  :قاؿ كعن أنس بن مالك 

؟ ما قيرضت كىفىٍت، فقلت: اي جربيل! من ىؤالءتيقرضي شفاىيهيم ٔتقاريضى من انرو، كيل  
 .(3)«ف، كيقرؤكف كتاب للا كال يعملوفخطباء من أمتك الذين يقولوف كال يفعلو  قاؿ:
ركف الناس من فكانوا ٭تذٌ  ،٢تذا فإف سلف ىذه األمة علموا ٓتطورة ىذا األمرك 

                                                           

 (. ُّٖٔ( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب اٞتنائز، ابب ما قيل يف أكالد ا١تشركُت، برقم: )ُ)
 (.َُٓٗأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإلمارة، ابب من قاتل للرايء كالسمعة استحق النار، برقم: )( ِ)
 نو الشيخ األلبان.( بسند حسٌ ّٕ)ص:  العلم العمل تضاءق( أخرجو ا٠تطيب البغدادم يف اّ)
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كم من قرأ ال يغرنٌ » :يقوؿ عمر بن ا٠تطاب  ،االكتفاء بقراءتو دكف العمل كالتزكي بو
 .(1)«ن يعمل بوكلكن انظركا مى  ،بوم ، فإ٪تا ىو كبلـ يتكلٌ القرآف

 دـ التزكي ابلقرآف كالعمل ٔتضموفخطورة ع مبينان  --كقاؿ اٟتسن البصرم 
من  لوا األمرى إف ىذا القرآف قد قرأه عبيده كصبيافه ال علم ٢تم بتأكيلو، كمل يتأك  » :ىداايتو
و آايتً  ري تدبػ   ، كما[ِٗ :ص] چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ :و، كقاؿ للا لً ًقبل أك  
باعو، كللا يعلم، أما كللا ما ىو ْتفظ حركفو كإضاعة حدكده، كقد كللا أسقطو  إال اتًٌ 

كل و، ما ييرل لو القرآف يف خلق، كال عمل، حىت إف أحدىم ليقوؿ: إن ألقرأ السورة يف 
راءة لورعة، مىت كانت القاء، كال العلماء، كال اٟتكماء، كال ارٌ س، كللا ما ىؤالء ابلقي فى نػى 

 .(2)«ءىؤال ر للا يف الناس مثلى كث   ؟ المثل ىذا
قراءتو فاٗتذ الناس  ،إ٪تا نزؿ القرآف لييعمل بو» :--يل بن عياضضى كيقوؿ الفي 

رموا حرامو، كأي٘تركا أبكامره، كينته :؟ قاؿعمبلن، قيل: كيف العمل بو وا لييحلوا حبللو، ك٭تي
 .(ّ)«عن نواىيو، كيقفوا عند عجائبو

إرشاداتو، قد اكتسبت التزكية ابلقرآف أ٫تيتها الكربل يف ديننا اإلسبلمي ألف ك 
 ڭ﴿ :قاؿ تعاىل ،للفرد كاجملتمع كافيةه  ،لكل زماف كمكاف صاٟتةه كىداايتو، كأحكامو 

 ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۆۈ ۇ ۇ
 . [ُٓ]العنكبوت:

و  من مل يشفً كال شفى للا ،و القرآف من مل يكفً ال كفى للا»: --قاؿ السعدم 
ۋ  ۅ  ۅ   چفلذلك قاؿ تعاىل:  ؛الفرقاف، كمن اىتدل بو كاكتفى، فإنو رٛتة لو كخَت

                                                           

 (، كضعفو ٤تققو. ُِٕ(، برقم: )ّّٗ/ِ( أخرجو سعيد بن منصور يف التفسَت من سننو )ُ)
(، برقم: ِّْ/ِ(، كسعيد بن منصور يف التفسَت من سننو )ّٕٗ(، برقم: )ِْٕ/ُخرجو ابن ا١تبارؾ يف الزىد )( أِ)
 (، كحسن إسناده اقق.ُّٓ)
 (.ٕٔ)ص:  العلم العمل ( أخرجو ا٠تطيب البغدادم يف اقتضاءّ)
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كذلك ١تا ٭تصل فيو من العلم الكثَت، كا٠تَت الغزير،  ؛چېې ۉ  ۉ
حات اإل٢تية، كاألسرار ، كالفتو كتطهَت العقائد، كتكميل األخبلؽ كتزكية القلوب كاألركاح،

 .(ُ)«الرابنية
يف تزكيهم هبداايت القرآف الكري ليسوا يف حاجة إىل  ات ا١تسلمةكاجملتمعا١تسلم فرد كال

كال ٧تاة  ،ال طريق إىل للا سواه»الذم ىو منبع التزكية القرآف الكري كذلك ألف  ؛غَته
 ،كثَت ا٠تَت، غزير العلم  :أم ﴾كري﴿»فهو كتاب  ،2))«كال ٘تسك بشيء ٮتالفو ،بغَته

 .ّ))«كيستنبط منو ،فكل خَت كعلم فإ٪تا يستفاد من كتاب للا
كداللة موصلة  ،كحكمة صاٟتة، كىداية راشدة ،كل علم انفع  كتابو  ٚتع للا يفكقد 

للعباد  ك٪تاءن  كصبلحان  ،من كل داء كشفاءن  ،من كل شقاء كجعلو رٛتةن  ،كل خَت  ىلإ
و كل  في؛ ألف للا تعاىل بُت  هاميع جوانبّتاٟتياة تستقيم كبو ، ح العقائدصحٌ تي بو ، فكالببلد

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ :قاؿ تعاىل ،ما كانت األمة يف حاجة إليو

 .[ٖٗالنحل: ]چ  ڃ  ڃ  ڃ
كعلم  ،فيو خَت كثَت» :چڄ ڄ ڄ ڄ چ :يف قولو تعاىل -- مقاؿ السعد

ككل  ،غزير، فيو كل ىدل من ضبللة، كشفاء من داء، كنور يستضاء بو يف الظلمات
كفيو من األدلة القطعية على كل مطلوب ما كاف بو أجل    ،حكم ٭تتاج إليو ا١تكلفوف

 .(4)«كتاب طرؽ العامل منذ أنشأه للا

                                                           

 (. ّٓٔ( تيسَت الكري الرٛتن )ص: ُ)
 (. ُْْ/ ْ( ا١توافقات يف أصوؿ الفقو )ِ)
 (. ّٖٔ( تيسَت الكري الرٛتن )ص: ّ)
 (. ُِٕ( تيسَت الكري الرٛتن )ص: ْ)
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 :قاؿ تعاىل ،األخرليف الكتب السماكية تزكية ذكرت كل ن  تضم  كالقرآف الكري 
 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ    مب خب حب جب يئ     ىئ مئ حئ جئ ی﴿

 .﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ
 حئ جئ ی ﴿من قاؿ: إف قولو:  ىل األقواؿ يف ذلك ابلصواب، قوؿي كٍ كأى » :قاؿ الطربم

لفي الصحف ﴾  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب خب حب جب يئ  ىئ مئ
ىل كٍ ذلك أى  :كإ٪تا قلت ،كصحف موسى بن عمرافاألكىل، صحف إبراىيم خليل الرٛتن، 

إىل ما قرب منها أكىل  فؤلف يكوف إشارةن  ؛ابلصحة من غَته؛ ألف ىذا إشارة إىل حاضر
كتب   :هبا عىٌتى كإ٪تا  ،فإهنا ٚتع صحيفة :إىل غَته. كأما الصحف من أف يكوف إشارةن 

  .ُ))«إبراىيم كموسى
 ،مع اختبلؼ أزماهنم ،ن كل تزكية ٗتص الفرد كاجملتمعتضم  كما أف القرآف الكري 

اشتمل  ك كاختبلؼ ألسنتهم كألواهنم،  ،ثقافاهتمع ن عصورىم، كتنو  د بلداهنم، كتبايي كتعد  
ككل حاجات النفس البشرية الظاىرة  ،العامة كا٠تاصة ىمقضاايكذلك على ما تتزكى بو 

 .كالباطنة
 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :قاؿ الشنقيطي عند تفسَته لقولو تعاىل

أف ىذا القرآف العظيم الذم ىو  :ذكر جل  كعبل يف ىذه اآلية الكرٯتة: »[ٗ ]اإلسراء:
، كآخري أعظم الكتب السماكية، كأٚتعي   :ىا عهدان برب العا١تُت جل  كعبلها ٞتميع العلـو

كىذه اآلية الكرٯتة  ...الطريقة اليت ىي أسد  كأعدؿ كأصوب :أم چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ
 ،كأعد٢تا كأصوهبا فيها ٚتيع ما يف القرآف من ا٢تدل إىل خَت الطرؽ للا جل  كعبلى  أٚتلى 

ما  ؛ لشمو٢تا ٚتيعى عنا تفصيلها على كجو الكماؿ ألتينا على ٚتيع القرآف العظيمفلو تتب  
 .ِ))«الدنيا كاآلخرة مً فيو من ا٢تدل إىل خَتى 

                                                           

 (. ِّْ /ِْتفسَت الطربم: )( ُ)
 (. ِٕ/ ُٖ( أضواء البياف )ِ)
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كالعمل بو؛  ،كفهمو ،ي ابلقرآف الكري يتميز ابلسهولة كاليسر سواء يف تبلكتوكالتزكٌ 
ڀ  چ صف ابليسر يف كل ما يتعلق بو، قاؿ تعاىل:كي  ألهنا مأخوذة كمستنبطة من كتابو 

ں  چ  كقاؿ تعاىل: ،[97 :مريم] چ ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

 .[17 الكمر:] چں  ڻ  ڻ     ڻ      ڻ  ۀ 
كجعلناه  ...حيث أتينا فيو بكل حكمة ،سهلناه ؛ لبلتعاظ» :--قاؿ الرازم 

كفهمو، ن ٝتعو مو، كال يسأـ مً ٝتاعو، كمن ال يفهم يتفهٌ  ْتيث يعلق ابلقلوب، كيستلذٌ 
 .ُ))«كعلمان  ؛ بل كل ساعة يزداد منو لذةن أٝتعو قد علمت فبل :كال يقوؿ

و للحفظ ألفاظى  ،نا ىذا القرآف الكريلٍ ان كسه  رٍ كلقد يسٌ  :أم: »--قاؿ السعدم ك 
 .ِ))«و للفهم كالعلم ؛...كمعانيى  ،كاألداء

العودة إىل  اجة ماسة إىل اإلسبلمية يف ماضيها كحاضرىا كمستقبلها ْتاألمة ك٢تذا ف
انبع من التزكي  ،يٍت أك دنيومدكصبلح ك٪تاء كل كماؿ ألف   ؛والعمل هبداايتكتاب رهبا ك 

 .يف معاشو كمعادهالتزكي بو  االستغناء عن ،كاف أك ٚتاعةن  فردان كال ٯتكن للمسلم  ،وب
 ،تعاىل للا عن البعد عُت ىو القرآنية اب٢تداايت التزكي عن البعد فإف :وخالصة القول

 تعاىل: قاؿف ،هبداايتو كالعمل الكري ابلقرآف التزكي عن أعرض من كل تعاىل للا دتوع   ك٢تذا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[ََُ-ٗٗطو سورة] ﴾ٹ
 

 
  

                                                           

 (. ََّ/َُ( مفاتيح الغيب )ُ)
 (.ِٖٓتيسَت الكري الرٛتن )ص: ( ِ)
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 الثالثاملبحث 

 ابلقرآن الكرميالتزكية أركان 
 ويشتمل على مدخل وثالثة مطالب: 

 ا١تطلب األكؿ: االستماع للقرآف الكري كتبلكتو.
 ا١تطلب الثان: تدبر القرآف الكري. 

 ا١تطلب الثالث: العلم ٔتضامُت ا٢تداايت القرآنية. 
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 مدخل 
 

كقد أشارت بعض اآلايت الواردة  ،أركافثبلثة  الكري كالعمل هبداايتوابلقرآف  ةللتزكي
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قاؿ تعاىل ،األركافىذه إىل التزكية يف 

 ،ففي ىذه اآلية كمثيبلهتا ،﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ضامُت ، كالعلم ٔت(ُ)اآلايت القرآنية تبلكة :ركنُت من أركاف التزكية ك٫تا ٯتكننا استنباط

 .ةا١تتلوٌ ىداايت اآلايت 
ال يتم إال من خبلؿ التأمل كالتدبر ٔتضامُت تلك ا٢تداايت ك١تا كاف طريق العلم 

فقد كلذا  ؛كاف الركن الثان من أركاف التزكية ىو التدبر  ،كالنظر يف آايت الكتاب الكري
 .وكالعمل هبداايتابلقرآف الكري أصبح لدينا ثبلثة أركاف للتزكية 

  :اآليتكىي على النحو  ،ثبلثة مطالبكعليو فقد قسمنا ىذا ا١تبحث إىل 
  .تبلكتوك  للقرآف الكري االستماع :ا١تطلب األكؿ
  .القرآف الكرير تدب   :ا١تطلب الثان

  .القرآنيةداايت ضامُت ا٢تالعلم ٔت :ا١تطلب الثالث
  

                                                           

يبلحظ يف ىذه اآلية الكرٯتة كمثيبلهتا ذكر التبلكة دكف االستماع، يف حُت يلـز ًمن ذكر تبلكة النيب صلى للا عليو ( ُ)
 كسلم على ا١تؤمنُت استماعهم ٢تا؛ ك٢تذا فإننا أضفنا إىل ركن التبلكة: االستماع إىل القرآف الكري.  
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 املطلب األول 
 تالوتو و للقرآن الكرمي الستماع 

إذ كيف  ؛آايتو تبلكةك لو لها ما مل تقًتف ابالستماع كي تؤيت أي لن ابلقرآف إف التزكية 
 .آلايتو كال اتؿو  ويلإ، غَت مستمع و، كىو ىاجر لوهبداايت ىأف يتزكٌ الكري للعامل ابلقرآف 

كما أنو ركن   ،آايتو، سبب من أسباب التزكي بو تبلكةككثرة  ،لقرآف الكريلاالستماع ك 
كاالستماع  ،ككلما أكثر ا١تسلم من قراءة القرآف ،كالعمل هبداايتو ،من أركاف التزكية ابلقرآف

 .ق للعمل هبداايتوفًٌ ككي  ،يقينو كقومى  ،زاد إٯتانو ،لو
لو، االستماع قبل  أف ينطلق يف تبلكة القرآف الكري نبيو هني  ك٢تذا فإف للا 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قاؿ تعاىل ،ما يلقى إليوإىل صغاء إلأمره ابك 

  .[ُٔ]القيامة: ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ :كقاؿ تعاىل، [ُُْ]طو:  ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ۆ﴿ :فقاؿ تعاىل ،نصات إىل كتابو الكريابالستماع كاإلعباده ا١تؤمنُت للا أمر قد ك 

تعليق الرٛتة ىنا كيف ، [َِْ]األعراؼ:  ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 .توعلى أ٫تي دليله  ،ابالستماع آلايت القرآف، كاإلنصات ٢تا

 ؛ستمع القرآفمنها إىل م أبسرعى  إىل أحدو  ما الرٛتةي  :يػيقىاؿ»: --قاؿ الليث ك٢تذا 
)لعل( من للا ك ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ :لقوؿ للا 

 .(ُ)«كاجبة
يقوداف العبد إىل التدبر لكوهنما ؛ نصات دكف غَت٫تاكإ٪تا ذكر للا تعاىل االستماع كاإل

 .كالعمل هبداايتو ىل التزكيإكاالستدالؿ ا١تؤدم كالنظر 
فاالستماع كاإلنصات ا١تأمور هبما ٫تا ا١تؤدايف ابلسامع »: --قاؿ ابن عاشور 

إىل النظر كاالستدالؿ، كاالىتداء ٔتا ٭تتوم عليو القرآف من الداللة على صدؽ الرسوؿ 
 ضي إىل اإلٯتاف بو، ك١تا جاء بو من إصبلح النفوس، فاألمر ابالستماع مقصود بو فا١ت

                                                           

 (.  ٗ/ُتفسَت القرطيب: )( ُ)
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التبليغ كاستدعاء النظر كالعمل ٔتا فيو، فاالستماع كاإلنصات مراتب ْتسب مراتب 
 .(ُ)«ا١تستمعُت
ن الـز على ىذين فإف مى » :ستماع كاإلنصاتأ٫تية اال مبينان  --السعدم كقاؿ 

، ان متجدد ان مستمر  ، كإٯتاانن ان غزير  ان كعلم ،ان كثَت   ان للا، فإنو يناؿ خَت تلى كتاب األمرين حُت يي 
فدؿ ذلك على  ،ك٢تذا رتب للا حصوؿ الرٛتة عليهما ؛يف دينو ، كبصَتةن ان ل متزايدكىدن 

قد فاتو  ،أنو ٤ترـك اٟتظ من الرٛتة ،فلم يستمع لو كينصت ،أف من تيًليى عليو الكتاب
 .(2)«خَت كثَت

فكارىم الباطلة أمعتقداهتم ك الكري على ستماع إىل القرآف خطورة اال الكفاركقد علم  
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :، قاؿ تعاىلف بعدـ ٝتاعو، كاللغو فيووٍ يتواصى فكانوا 

 [.ِٔ :فصلت] ﴾ ﮷ ﮶ ﮵
، شريف معافو  ،الكبلـ ىو أكملي  كبلـه   وا أف القرآفى مي علً »: --ابن عاشور قاؿ 

ألفاظو  و جزالةي نفسى  لي داخً كتي  ،كأيقنوا أف كل من يسمعو ،كفصاحة ألفاظ كببلغة تراكيب
 .(3)«كقد أدركوا ذلك أبنفسهم ،اتباعو و أنو حقٌّ قضى لو فهمي  ،أغراضو كٝتوٌ 

كا١تؤمنُت ،  للا نبيو أمر ،للقرآف الكري عباده ابالستماع كاإلنصات ككما أمر 
 ۈ ۆ ﴿ :كقاؿ  ،[ِٕالكهف:] ﴾جئ ی ی ی ىئىئی﴿: ، قاؿ توبتبلك 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :كقاؿ تعاىل ،[ْٓالعنكبوت: ]﴾...ۉ ۅ ۋۋۅ ٴۇ ۈ

، ُٗالنمل: ]﴾...ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[َِ :ا١تزمل]﴾ ڄ ڦڦڦڦ﴿: كقاؿ  ،[ِٗ
كىذا األمر يشمل  ،ن للا تعاىل لنبيو أبف يتلو القرآفمً  ففي ىذه اآلايت كمثيبلهتا أمره 

                                                           

 (.ِّٗ /ٗ)التحرير كالتنوير ( ُ)
 (.ُّْتيسَت الكري الرٛتن )ص:  (ِ)
 .(ِٕٕ/ِْ)التحرير كالتنوير  (ّ)
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ا١تؤمنُت ا١تتزكُت أثٌت للا تعاىل على عباده ك٢تذا  ؛أمتو من بعده عليو الصبلة كالسبلـ
 ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ﴿: فقاؿ  ،بتبلكة القرآف الكري

 ڄ ڄ﴿ : كقاؿ ،[ِٗ :فاطر]﴾ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ

ففي ىذه  ،[ُُِ :البقرة] ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .ىل بُت تبلكة القرآف كاإلٯتاف بوربط للا تعااآلية الكرٯتة 

عليو الصبلة يقوؿ  ،الكري فضل تبلكة القرآف كقد جاءت األحاديث النبوية تبٌُت 
، كطعمها طيب ،ر٭تها طيب ،ةل األترج  ثى مى  ،ل ا١تؤمن الذم يقرأ القرآفثى إف مى : »السبلـك 

ل ا١تنافق ثى كمى  ،كطعمها حلو ،ريح ٢تاال  ،ةالتمر مىثىل ل ا١تؤمن الذم ال يقرأ القرآف ثى كمى 
ل ا١تنافق الذم ال يقرأ القرآف  ثى ل الر٭تانة ر٭تها طيب كطعمها مر، كمى ثى الذم يقرأ القرآف مى 

 .(1)«ل اٟتنظلة ليس ٢تا ريح، كطعمها مرثى كمى 
يف ٚتيع  ،كاالستماع لوكري اإلكثار من تبلكة القرآف ال النيب كقد كاف من ىدم 

 يف سَته كركوبو. ،حاؿ قيامو كقعوده كاضطجاعو ،هنارهليلو ك يف  ،كأكقاتو ،أحوالو
كاف لو » :يف قراءة القرآف كاستماعو ىدم النيب  كاصفان  --ابن القيم يقوؿ 
 بل قراءة مفس رةككانت قراءتو ترتيبلن ال ىٌذان كال عجلةن  ،بو كال ٮتلٌ  ،حزبه يقرؤه ، 

ككاف ٭تب أف  ...، ككاف ٯتد  عند حركؼ ا١تدآيةن  ككاف يقطع قراءتو آيةن  ،حرفان حرفان 
 فقرأ عليو كىو يسمع، كخشع  كأمر عبد للا بن مسعود  ،يسمع القرآف من غَته

ككاف يقرأ القرآف قائمان، كقاعدان، كمضطجعان،  ،لسماع القرآف منو حىت ذرفت عيناه
ًداثن، كمل يكن ٯتنعو من القراءة إال اٞتنابة  .(2)«...كمتوضئان، ك٤تي

الصحابة أمتو من من الكري ابلقرآف  وفا١تتزك   وفالصاٟتن بعده سار مً كىكذا 

                                                           

(، كمسلم يف صحيحو، كتاب ِْٕٓ( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األطعمة، ابب ذكر الطعاـ، برقم: )ُ)
 (.ٕٕٗصبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب فضيلة حافظ القرآف، برقم: )

 (.ْٕٓػ  ّْٔ/ُالعباد )( زاد ا١تعاد يف ىدم خَت ِ)
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 :إذا لقي أخاه يقوؿ لو بعضهم فكاف ،، كمن سار على هنجهم كاتبع خطاىمكالتابعُت
نذكر للا تعاىل، كال شك أف أعلى مراتب ذكر للا  :، يعٍت(1)«بنا نؤمن ساعةن  اجلسٍ »
  كتابو  تبلكةي. 

الناس على تبلكة القرآف  ن أحرصً مً  -عليهم رضواف للا تعاىل- الصحابة كافقد  ك 
إن ألعرؼ » :فقد قاؿ  ،من بداية العهد األكؿ كقد كاف ىذا األمر ظاىران  ،كختمو

حُت يدخلوف ابلليل، كأعرؼ مناز٢تم من أصواهتم  ،أصوات رفقة األشعريُت ابلقرآف
 . (ِ)«مناز٢تم حُت نزلوا ابلنهار ابلقرآف كابلليل، كإف كنت مل أرى 

 .(ّ)«يف ا١تصحف أدٯتوا النظرى » :كقاؿ عبد للا بن مسعود 
 .(ْ)«فاشغلوىا ابلقرآف كال تشغلوىا بغَته ،ىذه القلوب أكعية إف» كقاؿ أيضا: 

 . (ٓ)«ريب مرة يـو يف عهدً  أال أنظر كل   إن ألستحي: »كقاؿ أبو موسى األشعرم 
: لو أف قاؿ أمَت ا١تؤمنُت، عثماف بن عفاف : »--كقاؿ اٟتسن البصرم 

يـو ال أنظر يف  كإن ألكره أف أييت علي   ،قلوبنا طهرت ما شبعت من كبلـ ربنا
(ٔ)«و من كثرة ما كاف يدي النظر فيوحىت خرؽ مصحف ، كما مات عثماف ا١تصحف

. 

                                                           

« اجلس بنا فلنؤمن ساعة»أنو كاف يقوؿ لرجل من إخوانو:  ( أخرج ابن أيب شيبة كغَته عن معاذ بن جبل ُ)
: فيجلساف يتذاكراف للا ك٭تمدانو، كىذا األثر ذكره البخارم يف صحيحو معلقان، كتاب اإلٯتاف، ابب قوؿ النيب 

(، كعبد للا َّّّٔ(، برقم: )ُْٔ/ٔيب شيبة يف مصنفو كاللفظ لو )أابن كأخرجو «  بٍت اإلسبلـ على ٜتس...»
 (. ٕٔٗ(، برقم: )ّٖٔ/ُبن أٛتد يف السنة )

(، كمسلم، كتاب فضائل الصحابة مهنع هللا يضر، ابب فضل ِِّْ( ركاه البخارم، كتاب ا١تغازم، ابب غزكة خيرب، برقم: )ِ)
 (.ِْٗٗاألشعريُت مهنع هللا يضر، برقم: )

 (، كرجاؿ إسناده كلهم ثقات.ٖٖٓٓ(، برقم: )َِْ/ِأخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تصنف ) (ّ)
(: ُٕٕ/ِ(، قاؿ األلبان يف السلسلة الصحيحة: )ََُُّ( برقم: )ُِٔ/ٔ) ( أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تصنفْ)

 ال أبس بو.
 (.ِْ/ُاٞتامع ألحكاـ القرآف ) (ٓ)
 (، كفيو انقطاع، فاٟتسن مل يسمع من عثماف.ٕٕٓ(، برقم: )ْٕٗ/ُأخرجو أٛتد يف فضائل الصحابة ) (ٔ)
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القرآف كانت ٝتة ابرزة يف فطوؿ القياـ ككثرة تبلكة  ،ك٧تد ذلك يف صلواهتم كذلك
طوؿ »، أم الصبلة أفضل؟ فقاؿ: ئل النيب حيث سي  ،؛ ١تعرفتهم فضل ذلكحياهتم
 .١تا يتضمنو القياـ من قراءة للقرآف، كىو ىديو  ؛طوؿ القياـ :أم (ُ)«القنوت

ذات ليلة، فافتتح البقرة فقرأىا، مث  صليت مع النيب »قاؿ:  فعن حذيفة 
بسؤاؿ  ح، كإذا مر  آبية فيها تسبيح سب   ، إذا مر  النساء، مث آؿ عمراف فقرأىا، يقرأ مًتسبلن 

 .(ِ)«ذذ تعو  بتعو   سأؿ، كإذا مر  
، فقرأ فيها ابلبقرة ،صليت خلف عمر الصبح» :، قاؿ--كعن السائب بن يزيد 

. فقاؿ: لو طلعت مل ٕتدان طلعت الشمس :فقالوا ،رفوا الشمسفلما انصرفوا استش
 .(ّ)«غافلُت

الدارم أف  بن كعب ك٘تيمان  يبٌ أي  أمر عمر بن ا٠تطاب » :أنو قاؿ --كعنو 
١تئُت، حىت كنا نعتمد على كقد كاف القارئ يقرأ اب يقوما للناس إبحدل عشرة ركعة، قاؿ:

 .(ْ)«كما كنا ننصرؼ إال يف فركع الفجر ،من طوؿ القياـ العصي
 .(ٓ)«، قرأ ابلسبع الطواؿ يف ركعةأف عثماف : »--كعنو 

فخذكا منو ما  ،إف ىذا القرآف مأدبة للا»قاؿ:   كعن عبد للا بن مسعود
من بيت ليس فيو من كتاب للا شيء، كإف  ،أصفر من خَت استطعتم، فإن ال أعلم شيئان 

 .(ٔ)«كخراب البيت الذم ال ساكن لو ء خرب،القلب الذم ليس فيو من كتاب للا شي
                                                           

 (.ٕٔٓركاه مسلم، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب أفضل الصبلة طوؿ القنوت، برقم: ) (ُ)
 (.ِٕٕبرقم: ) ركاه مسلم، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب استحباب تطويل القراءة يف صبلة الليل، (ِ)
(، كقريب منو عند عبد الرزاؽ يف ا١تصنف َُٖٕ( برقم: )َُٖ/ُركاه الطحاكم يف شرح معان اآلاثر ) (ّ)

 (.ُِٕٕ(، برقم: )ُُْ/ِ)
(، كصححو األلبان ْ(، برقم: )ُُٓ/ُموطأ مالك، كتاب الصبلة يف رمضاف، ابب ما جاء يف قياـ رمضاف ) (ْ)

 (. ُّْ/ُيف السلسلة الصحيحة )
 (.ِْٖٓ(، برقم: )ُْٖ/ِ( ركاه عبد الرزاؽ يف ا١تصنف )ٓ)

رجالو ثقات غَت أف أاب سناف سعيد بن سناف (، قاؿ ٤تققو: َّّٓ( برقم: )َِّٖ/ْأخرجو الدارمي يف سننو ) ٔ))
 كىو موقوؼ على ابن مسعود. ،متأخر السماع من أيب إسحاؽ
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ٖتضره ا١تبلئكة، كهتجره ك  ،سع على أىلويتٌ إف البيت لى » :كقاؿ أبو ىريرة 
، أىلو، كهتجره ا١تبلئكة يضيق على، كيكثر خَته أف يقرأ فيو القرآف، كإف البيت لى الشياطُت

 .(ُ)«كيقل خَته أف ال يقرأ فيو القرآف ،كٖتضره الشياطُت
 كنا نعدٌ » :؛ لذلك يقوؿ أبو العاليةك٭تملوهنا عليو ،بل كانوا يلزموف أنفسهم بذلك
 .(ِ)«لقرآف مث يناـ ال يقرأ منو شيئان من أعظم الذنب أف يتعلم الرجل ا

فهذا  ،كيتنافسوف فيها ،٭تافظوف عليها ،مرتبةختمات  -رٛتهم للا-كقد كانت ٢تم 
 .يف أف يكثر من ا٠تتمات  عبدللا بن عمرك يستأذف النيب

إن قلت: « قرآف يف شهرال أً اقر : »  بن عمرك قاؿ: قاؿ رسوؿ للافعن عبد للا
 .(ّ)«لى ذلككال تىزًد ع يف سبع هفاقرأ» :حىىت  قىاؿ ...أجد قوةن 
 .(ْ)«مىن قرأ القرآف يف أقل  من ثبلثوي  يىفقال» :قاؿ أف رسوؿ للا  :كفيو

 هم من األئمة األجبلءن تبع، كمى الصحابة العظماء  اعمل هب يتالىذه الوصية ىي ك 
اقرؤكا القرآف يف سبع، كال تقرؤكه يف أقل من »قاؿ:  ، فعن ابن مسعود -رٛتهم للا-

 .(ٓ)«ثبلث
 .(ٔ)أنو كاف يكره أف يقرأ القرآف يف أقل من ثبلث كثبت عن معاذ بن جبل 

                                                           
قاؿ ٤تققو: إسناده صحيح، كىو موقوؼ على أيب ىريرة، (، ِّّٓ(، برقم: )َِٖٓ/ْأخرجو الدارمي يف سننو ) ُ))

 (.ٕٗ/ٗكصححو اٟتافظ ابن حجر يف الفتح )
 (.َّّالزىد ألٛتد بن حنبل )ص:  (ِ)
النهي (، كمسلم، كتاب الصياـ، ابب َْٓٓقرأ القرآف، برقم: )يي  ركاه البخارم، كتاب فضائل القرآف، ابب يف كمٍ  (ّ)

 (.ُُٗٓرقم: )، بر بوعن صـو الدىر ١تن تضر  
كتاب إقامة  (، كابن ماجو،ُّْٗركاه أبو داكد، أبواب قراءة القرآف كٖتزيبو كترتيلو، ابب ٖتزيب القرآف، برقم: ) ْ))

 (، كصححو األلبان يف صحيح السنن.ُّْٕم القرآف، برقم: )تى ٮتي ب ستحى يي  الصبلة كالسنة فيها، ابب يف كمٍ 
( كصحح ٤تققو إسناده، ككذا اٟتافظ ابن ُْٔ(، برقم: )ِْْ/ِركاه سعيد بن منصور يف التفسَت من  سننو  ) (ٓ)

 (.ٖٕ/ٗحجر يف "فتح البارم" )
 (.ِْٓ ( كصححو ابن كثَت يف "فضائل القرآف" )ص:ٖٗركاه أبو عبيد يف "فضائل القرآف" )ص: (ٔ)
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قراءة القرآف يف أقل من  ،من السلف كاحدو  كقد كره غَتي »: --قاؿ ابن كثَت 
 .(ُ)«كغَت٫تا من ا٠تلف أيضان  ،كإسحاؽ بن راىويو ،كما ىو مذىب أيب عبيد  ،ثبلث

كعن بعضهم أنو ختم أكثر  ،بل كيف ركعة ،تم يف ليلةة منهم أنو خي لكن ركم عن ًجلٌ 
 .من ختمة يف اليـو كالليلة

صى : »--قاؿ النوكم  ، ف؛ لكثرهتموٍ كأما الذين ختموا القرآف يف ركعة فبل ٭تي
 . (ِ)«كسعيد بن جبَت ،ك٘تيم الدارم ،: عثماف بن عفاففمنهم
، قاؿ ابن ٢تم عن ٥تالفة هني النيب  ؛ تنزيهان لكن ذلك ٭تمل على عدـ ا١تداكمة 

كيف  ،كيف رمضاف يف كل ثبلث ،ككاف قتادة ٮتتم يف كل سبع دائمان : »--رجب 
 ،يقرؤىا يف غَت الصبلة ككاف للشافعي يف رمضاف ستوف ختمةن  ،العشر األكاخر كل ليلة

.. كإ٪تا كرد النهي عن قراءة القرآف يف أقل من ثبلث على ا١تداكمة .كعن أيب حنيفة ٨توه
خصوصان الليايل اليت يطلب فيها  ،كشهر رمضاف  ،األكقات ا١تفضلة على ذلك، فأما يف

كمكة ١تن دخلها من غَت أىلها، فيستحب اإلكثار   ،أك يف األماكن ا١تفضلة ،ليلة القدر
كغَت٫تا من  ،أٛتد كإسحاؽفيها من تبلكة القرآف؛ اغتنامان للزماف كا١تكاف، كىو قوؿ 

 .(ّ)«سبق ذكره ، كعليو يدؿ عمل غَتىم كمااألئمة
ن ، معظيمة ، ومثرات  كبرية  فوائد  ، إليولستماع وا لكثرة تالوة القرآنوإن ىذا 

 :أمهها
كتشنيف  ،ف تبلكة القرآف الكريأل ؛وديالىتداء هبو  ،التزكي بوحصول املراد من  -1

 ٺ ٺ ﴿ :قاؿ تعاىل ،إىل العمل هبداايتواآلذاف ابالستماع آلايتو أقرب السبل ا١توصلة 

من : »-رضي للا عنهما-يقوؿ ابن عباس  ،[ٗ :]اإلسراء ﴾ ...ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           

 (.ِْٓفضائل القرآف )ص:  (ُ)
 (.  َُِ)ص:  األذكار للنوكم (ِ)
 (.ُُٕلطائف ا١تعارؼ )ص:  (ّ)
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ف ألكذلك  ؛ككقاه يـو القيامة سوء اٟتساب ،بع ما فيو ىداه للا من الضبللةقرأ القرآف كات  
 .(1)«[ُِّ :]طو ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿للا يقوؿ: 

للا تعاىل ٢تم يف ر كٍ كذً  ،الكرمي لقرآنواملستمع ل القارئإلقاء السكينة يف قلب  -2
ما اجتمع قـو يف بيت من بيوت للا تعاىل » :قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،ا١تؤل األعلى

تهم كحف   ،غشيتهم الرٛتةك  ،يتلوف كتاب للا كيتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة
 .(2)«، كذكرىم للا فيمن عندها١تبلئكة

 ،خصائص خص  للا تعاىل هبا أىل القرآف اشتمل على أربعالشريف كىذا اٟتديث 
 :الذين يتلوف كتابو كيتدارسونو بينهم

فبل يصيبهم ما ٯتؤل  ،الطمأنينة كالراحة النفسية»كىي  ،نزكؿ السكينة عليهم :األوىل
جعلت حياة ىؤالء  قلوب اآلخرين من قلق كاضطراب، كأمراض نفسية كعقد ك٥تاكؼ،

 .(3)«جحيمان ال يطاؽ
ه ، ٮتتص هبا عبادى من للا تعاىل، كفضل عظيم منو  ةه السكينة يف القلب منٌ ككقوع 

﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ :قاؿ  ،ا١تؤمنُت ليزدادكا إٯتاانن 
 .[ْ :الفتح]

 .كحسن ىذا ا١تعٌت النوكم ،الطمأنينة كالوقار كسكوف القلب :كا١تراد من السكينة
صفاء القلب بنوره  :كقيل ،كىذا أليق الوجوه ىنا :قاؿ القاضي عياض ،: الرٛتةكقيل

ك يسكن قلب السكينة ملى  :كقيل .كحصوؿ الذكؽ كالشوؽ ،كذىاب ظلمتو النفسانية

                                                           

(، كابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب فضائل َّّٔ(، برقم: )ُّٖ/ّ( أخرجو عبدالرزاؽ الصنعان يف مصنفو )ُ)
 (.ِٓٓٗٗ(، برقم: )َُِ/ٔالقرآف، ابب فضل من قرأ القرآف )

ابب فضل االجتماع على تبلكة القرآف، ( أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، ِ)
 (.ِٗٗٔبرقم: )

 (.ُِ، للدكتور/ أنس كرزكف )ص( كرتل القرآف ترتيبلن ّ)
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 .(1)ا١تؤمن كيؤمنو كأيمره اب٠تَت
تغطيهم، كالرٛتة ىنا: رٛتة للا  :أم :تغشاىم الرٛتة :الثانية

كرٛتة للا تعاىل » ،(2)
 :الزخرؼ]﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ :كما قاؿ تعاىل  ،خَت ٢تم ٦تا ٬تمعو أىل الدنيا

عند ذلك نعلم يقينان أف ما ٬تنيو أىل ٣تلس التبلكة كا١تدارسة من ا٠تَت العظيم ال  ،[ِّ
 (.3)«يو كل شيء ٬تمعو أىل الدنيا من اٟتطاـ الزائلز يوا

أم ٖتيط هبم مبلئكة الرٛتة كالربكة، كتقرب منهم حىت ال  :ٖتفهم ا١تبلئكة :الثالثة
تعظيمان لصنيعهم، كاستماعان لتبلكهتم كقراءهتم، ٭تفظوهنم أبمر للا  ؛تدع فرجان للشيطاف

 .(4)نوف على دعائهم، كيستغفركف ٢تمتعاىل من اآلفات، كيؤمٌ 
يذكرىم للا تعاىل فيمن عنده ثناءن ٢تم لتدارسهم   :-كىي أ٫تها كأعظمها- الرابعة

كأم مكانة أكـر كأعظم من أف يذكر للا هلالج لج، »كتبلكهتم آايتو،  ،كبلمو سبحانو
ه الفقَتى بٍ عى  ،كتقدست أٝتاؤه  .(5)«فيمن عنده يف ا١تؤل األعلى ،الضعيفى  دى

أان عند  :يقوؿ للا » :قاؿ رسوؿ للا  :قاؿ كقد كرد من حديث أيب ىريرة 
فإف ذكرن يف نفسو ذكرتو يف نفسي، كإف ذكرن  ،كأان معو حُت يذكرن ،ظن عبدم يب

الذم من ىذا  ألىل القرآف أعظمي  كبركةو  فأم خَتو  .(6)«يف مؤلو ذكرتو يف مؤلو خَت منو
                                                           

(، كمرقاة ُِ/ُٕ(، كشرح النوكم على صحيح مسلم )ُٓٗ/ٖ( انظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض )ُ)
(، كٖتفة ِٕٔ/ُمَت الصنعان )(، كالتحبَت إليضاح معان التيسَت لؤلِٕٖ/ُا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح )

 (.ُِٔ/ٖاألحوذم شرح سنن الًتمذم )
 (.ّٖٓ( شرح األربعُت النوكية للشيخ ابن عثيمُت )صِ)
 (.ِْْ( ىجر القرآف العظيم أنواعو كأحكامو، للدكتور/ ٤تمود بن أٛتد الدكسرم )ص: ّ)
(، كمشارؽ األنوار الوىاجة، كمطالع األسرار البهاجة يف ُُِ( انظر: شرح األربعُت النوكية البن دقيق العيد )صْ)

 (.ِّْ/ْشرح سنن اإلماـ ابن ماجو، مد بن علي بن آدـ )
 (.ْْْ( ىجر القرآف العظيم للدكسرم )ص: ٓ)
فار، ابب اٟتث على ذكر للا تعاىل، برقم: ( أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغٔ)
(ِٕٔٓ.) 
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 ؟!!أعد ه للا ٢تم

 : كما قاؿ ،الغفلةاملستمع املنصت آلايت القرآن الكرمي من القارئ و براءة  -3
 ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 .[َِٔػ  َِْ :]األعراؼ ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

كاف يقاؿ: إف : »--يقوؿ عبد ا١تلك بن عمَت  ،سالمة العقل وصحة البدن -4
 .(1)«اء القرآفقرٌ  :أبقى الناس عقوالن 

كقد  ،القلبية كاٞتسديةأما صحة البدف فإف القرآف الكري شفاء من ٚتيع األمراض 
أبمر  شفاءه  ،كٝتاع آايتو بشكل مستمر ،تبلكة القرآف الكرييف أثبت الطب اٟتديث أف 

إف » :عبد الدائم الكحيل :يقوؿ الدكتور ،للا تعاىل من كافة األمراض اٟتسية كالنفسية
ضطراب، االستماع إىل القرآف يؤدم إىل تنشيط عمل القلب كاستقراره، كإزالة التوتر كاال

 .(2)«ينعكس على عمل بقية أجهزة اٞتسم كىو ما ،كابلتايل اطمئناف القلب
حيقق يف القلب  ،تالوتو وتالوتو حق   ،واإلنصات لو ،الستماع للقرآن الكرمي -5

يفوضوف إليو أمورىم، »فػأىل القرآف  ،حقيقة التوكل على هللا تعاىل، واليقني بو 
 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :، قاؿ تعاىل(3)«كيثقوف بو، كال يرجوف غَته، كال ٮتافوف سواه

: قولوف ،[ْػ  ِ :األنفاؿ] ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ضوف كال يفوٌ  ،ال يتوكلوف على غَته ه،يتوكلوف على رهبم كحدى : »أم﴾ ڃ ڃ ڄ﴿

 .ال يرجوف غَته :تركيب اٞتملة، كعن ابن عباس قاؿ، كما أفاده أمورىم إىل سواه 
كالتوكل أعلى مقامات التوحيد، فإف من كاف موقنان أبف ربو ىو ا١تدبر ألموره كأمور 

                                                           

(، ِٔٓٗٗ(، برقم: )َُِ/ٔ( أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو، كتاب فضائل القرآف، ابب فضل من قرأ القرآف )ُ)
 (.ِِْٓ(، برقم: )ِّٓ/ْكالبيهقي يف شعب اإلٯتاف )

 (.ُُ( عاجل نفسك ابلقرآف )ص: ِ)
 (.ّٖٓ/ُّ: جامع البياف )(، كانظرِّٔ/ّ( معامل التنزيل )ّ)
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 ،على للا كحدهفيو فا١تؤمن يتوكل  ...ل شيئان منها إىل غَتهكً العامل كلهم، ال ٯتكن أف يى 
 .(1)«...كإليو يتوجو، كإايه يدعو فيما يطلبو منو

يقوؿ: ٝتعت   مامة الباىليٌ فعن أيب أي  ،حصول الربكة لقارئ القرآن الكرمي -6
كال تستطيعها  ،ها حسرةه كى ، كتٍر ىا بركةه أخذى  رة، فإف  كا سورة البقؤ اقر » يقوؿ: رسوؿ للا 

 .(2)«لةطى البى 
 ؛بتقول للا عليك»ؿ: رسوؿ للا! أكصٍت، قا اي :قاؿ: قلت كعن أيب ذر الغفارم 

 فإنو نوره  ؛عليك بتبلكة القرآف»رسوؿ للا! زدن، قاؿ:  قلت: اي ،«فإنو رأس األمر كلو
 .(3)«لك يف السماء لك يف األرض، كذخره 

فعن عامر بن كاثلة أف انفع بن  ،كثرة التالوة سبب للرفعة يف الدنيا واآلخرة -7
من  :فقاؿبعيسفاف، ككاف عمر يستعملو على مكة،  لقي عمر  ،اٟتارث  عبد

موىل من  :؟ قاؿاؿ: ابن أبزل، قاؿ: كمن ابن أبزلاستعملت على أىل الوادم، فق
، كإنو عامل إنو قارئه لكتاب للا  :فاستخلفت عليهم موىل؟ قاؿ :موالينا، قاؿ

ذا الكتاب أقوامان كيضع بو إف للا يرفع هب»قد قاؿ: نبيكم  ف  ا إً ابلفرائض، قاؿ عمر: أمى 
 .(4)«آخرين

يقاؿ لصاحب » يف اٞتناف، حيث: أف تبلكة القرآف الكري تورث الدرجات العلى كما
 .(5)«ل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإف منزلك عند آخر آية تقرؤىا، كرتًٌ قً تى القرآف: اقرأ، كارٍ 

                                                           

 (.ّْٗ/ٗ( تفسَت ا١تنار )ُ)
 (.َْٖ( أخرجو مسلم يف صحيحو بلفظ أطوؿ، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب فضل قراءة القرآف، برقم: )ِ)
(، كحسنو ُّٔ(، برقم: )ٕٗػػ ٕٔ/ِ) :( أخرجو ابن حباف يف صحيحو يف حديث طويل ٬تمع العديد من الوصاايّ)

 (.ُِِْ(، برقم: )ُْٔ/ِاأللبان يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ) لغَته الشيخ
 (.ُٕٖ( ركاه مسلم، كتاب صبلة ا١تسافر كقصرىا، ابب فضل من يقـو ابلقرآف كيعلمو، برقم: )ْ)
(، كاللفظ ُْْٔ( أخرجو أبو داكد يف سننو، ابب تفريع أبواب الوتر، ابب يف استحباب الًتتيل يف القراءة، برقم: )ٓ)

(، من حديث عبد للا بن عمرك بن العاص رضي للا عنهما، ٕٗٗٔ(، برقم: )ُّْ، ُّّ/ٔأٛتد يف مسنده )لو، ك 
 كصححو األلبان.
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الدرجات يـو يف  كرفعةن  ،يف الدنيا رفعةن ازداد فكلما أكثر ا١تسلم من تبلكة القرآف 
من » :يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ،قرآف لو بكل حرؼ عشر حسناترئ الالقيامة، فقا

حرؼ،  ﴾امل﴿كاٟتسنة بعشر أمثا٢تا، ال أقوؿ  ،قرأ حرفان من كتاب للا تعاىل فلو بو حسنة
 .(1)«كميم حرؼ ،كلكن ألف حرؼ، كالـ حرؼ

ًإف  ىذا القرآف مأدبةي » :قاؿ عن النيب  كأخرج اٟتاكم من حديث ابن مسعود 
فاء النافع،  ،كالنور ا١تبُتي  ،و ما استطعتم، إف  ىذا القرآف حبلي للابتى فاقبلوا من مأدي  ،للا كالشًٌ

، كال تنقضي  عصمةه ١تن ٘تسك بو، ك٧تاةه ١تن تبعىو، ال يزيغي فييستعتب، كال يىعوج  فييقـو
عشرى  ق من كثرة الرد، اتلوهي فإف للا أيجركم على تبلكتو كل  حرؼلى عجائبو، كال ٮتٍ 

 .(2)«ألفه كالـه كميمه  :مل حرؼ، كلكناا إن ال أقوؿ حسنات، أمى 
 :ذلك فقاؿ أخرب النيب فقد  ،سبب للشفاعة ودخول اجلنة أبمر هللا تعاىل -8
البقرة كسورة آؿ  :اقرؤكا الزىراكين ،فإنو أييت يـو القيامة شفيعان ألصحابو ؛اقرؤكا القرآف»

أك كأهنما فرقاف من  ،أك كأهنما غيايتاف ،فإ٪تا أتتياف يـو القيامة كأهنما غمامتاف ،عمراف
اجاف عن أصحاهبما ،طَت صواؼٌ   .(3)اٟتديث «...ٖتي

تعل موا »فسمعتو يقوؿ:  كنت جالسان عند النيب   :قاؿ كعن بريدة بن اٟتيصيب 
مث سكت  :قاؿ« يستطيعها البطلةلبقرًة، فإف  أخذىا بركةه، كتركها حسرةه، كال سورة ا
ما الز ىراكاف» :مث قاؿ ساعةن  ف صاحبىهما يـو ييظبل   ،تعلموا سورة البقرة كآؿ عمراف، فإهن 

، كإف  القيرآف يىلقىى صاحبىوي  ما غىمامتاف، أك غيايتاًف، أك فرقاف من طَتو صواؼ  القيامة كأهن 
                                                           

( َُِٗلو من األجر، برقم: ) من القرآف ما ( أخرجو الًتمذم، أبواب فضائل القرآف، ابب ما جاء فيمن قرأ حرفان ُ)
 (.َٔٔ( برقم: )ِّٔ/ِاأللبان يف سلسلة األحاديث الصحيحة )د إسناده الشيخ ، كجوٌ من حديث ابن مسعود 

(، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ٮترجاه، كاللفظ ََِْ(، برقم: )ُْٕ/ُ( ا١تستدرؾ على الصحيحُت )ِ)
 . (، كصحح ٤تققو أسانيده موقوفان ْ(، برقم: )ُٕ/ُلو، كركاه سعيد بن منصور يف التفسَت من سننو )

( أخرجو مسلم يف صحيحو من حديث أيب أمامة الباىلي، كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا، ابب فضل قراءة القرآف، ّ)
 (.َْٖبرقم: )
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؟  :الشاحًب، فيقوؿ لويوـى القيامًة حُت ينشق  قربيهي كالرجيًل  ىل تعرفيٍت؟ فيقوؿ: ما أعرفيكى
، كإف  كل  اتجرو من  :فيقوؿ أان صاحبيك القرآفي الذم أظمأتيكى يف ا٢تىواجًر، كأسهرتي ليلكى

كراء ٕتارتًًو، كإن كى اليـو ًمٍن كراء كلًٌ ٕتارة، فييعطى الػميلك بيمينو، كالػخيلدى بشمالو، 
الدنيا، فيقوالف:  ـ ٢تما أىلقو قاًر، كييكسى كىالداهي حيل تُت ال يكييوضع على رأسًو اتجي الوى 

ج اٞتنة رى كاصعد يف دى  ،اقرأ :أبخذ كلدكما القرآف، مث يقاؿ لو :؟ فيقاؿمب كيسينا ىذا
 .(1)«أك ترتيبلن  ،كاف ان فهو يف صعود ما داـ يقرأ، ىذٌ  كغيرفها،
يو بتبلكة ا١تتزكي من خبلؿ تزكٌ ٬تنيها الكثَت من الفوائد كالثمرات اليت  ذلك كغَت

 .آلايتوستماع القرآف الكري، كاال
 ،بو كالعمل هبداايتوالتزكي ـ رً ، حي و٫تٌ  كجعل كتاب للا آخرى  ،ذلك رى كأما من ىجى 

كة كأم حرماف أعظم من حرماف التلذذ بتبل ،كخيشي عليو من الشقاء يف الدنيا كاآلخرة
أف الذم ليس يف جوفو  كقد أخرب النيب  ،هبداايتو كالتزكي ،القرآف الكري، كٝتاع آايتو

رآف كما ال ينتفع ابلبيت ا٠ترب ، أم: أنو ال ينتفع ابلق(2)بشيء من القرآف كالبيت ا٠ترً 
 .(3)«فيو لنفسو كال لغَته عى ال نفٍ  ،ظوفمن مل يكن يف جوفو شيء من القرآف ٭تف»

عمارة القلوب ابإلٯتاف كقراءة ؛ ألف أم ا٠تراب -بفتح ا٠تاء ككسر الراء-ب كا٠تىرً 
ككجو الشبو بينهما  ،برً القلب من القرآف ابلبيت ا٠تى  خلوًٌ  القرآف، كيف اٟتديث تشبيوي 

                                                           

(، كذكره اٟتافظ ابن كثَت يف َِِٓٗ(، برقم: )ِْ، ُْ/ّٖ( اٟتديث بطولو أخرجو اإلماـ أٛتد يف مسنده )ُ)
ن إسناده يف ا١تتابعات ، ككذا حس  «على شرط مسلم كىذا إسناد حسنه »كقاؿ عن إسناده:  ،(ْٔ/ُتفسَته )

 كالشواىد الشيخ شعيب األرانؤكط كمن معو يف ٖتقيق ا١تسند.
(، برقم: ْٗٓ/ِ(، كأٛتد يف مسنده )ُِّٗالًتمذم يف سننو، أبواب فضائل القرآف، ابب، برقم: ) و( أخرجِ)
إف الذم : »باس قاؿ: قاؿ رسوؿ للا (، عن ابن عَِّٕ(، برقم: )ُْٕ/ُ(، كاٟتاكم يف مستدركو )ُْٕٗ)

، قاؿ عنو الًتمذم: ىذا حديث حسن صحيح، كقاؿ اٟتاكم: ىذا «ليس يف جوفو شيء من القرآف كالبيت ا٠ترب
 حديث صحيح اإلسناد كمل ٮترجاه، كذكره األلبان يف ضعيف سنن الًتمذم.

 (.َْٔ/ُ( التحبَت إليضاح معان التيسَت للصنعان )ّ)
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كإذا خيلًٌي عما  ،أف القرآف إذا كاف يف اٞتوؼ يكوف عامران مزينان ْتسب ًقل ة ما فيو ككثرتو»
يكوف   ،و كصفاتوتآالء للا ك٤تبر يف كالتفك   ،ال بد لو منو من التصديق، كاالعتقاد اٟتق

 .(ُ)«ايل عما يعمره من األاثث كالتجٌملب ا٠ترً كالبيت ا٠تى 
 
 

 
 

  

                                                           

 (.َُْٕ/ْ)علي قارم للمبل  ،ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح( مرقاة ُ)
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 املطلب الثاين
 القرآن الكرمي رتدب  

فهو أييت عقب ركن  ،ركن أساسي من أركاف التزكي بور القرآف الكري إف تدب  
جرد ، ٔتالعمل ابلقرآف الكري كالتزكي بوال فائدة تكمل يف منهج إذ  ؛االستماع كالتبلكة

العظيمة كاٟتكم ك٢تذا كاف التدبر من األىداؼ  ؛ر ٢تداايتومن دكف تدب  تبلكتو كٝتاع آايتو 
 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قاؿ  ،لنزكؿ القرآف الكري

 .[ِٗ :ص]
للتدبر كيف اآلية دليل على أف للا سبحانو إ٪تا أنزؿ القرآف : »--يقوؿ الشوكان 

 .(1)«رال جملرد التبلكة بدكف تدب   ،كالتفكر يف معانيو
 ۀ ڻ﴿ :قاؿ ف ،قد كرد األمر بتدبر القرآف الكري يف غَت موضع منوك 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :، كقاؿ (2)يعٍت: القرآف [ٖٔا١تؤمنوف: ] ﴾...ۀ

 ڳ گ گ کگگ﴿ تعاىل: كقاؿ ،[ِٖ النساء:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ

كأنو ىو  ، أ٫تية تدبر كبلـ للا تعاىلبٌُت كمثيبلهتا تي  اآلايت فهذه ،[ِْ دمحم:] ﴾ڳ
 .لناسلقصود األعظم من إنزالو ا١ت

فهو ا١تقصود األعظم،  ،كتسن القراءة ابلتدبر كالتفهم»: --قاؿ السيوطي
كصفة ذلك أف يشغل قلبو … كتستنَت القلوب ،كا١تطلوب األىم، بو تنشرح الصدكر

فيعرؼ معٌت كل آية، كيتأمل األكامر كالنواىي، كيعتقد  ،ابلتفكَت يف معٌت ما يلفظ بو
استبشر  ،آبية رٛتة قبوؿ ذلك، فإف كاف قصر عنو فيما مضى، اعتذر كاستغفر، كإذا مر  

 .(ّ)«بع كطلى تضر   ،أك دعاء ،مه كعظٌ نزٌ  ،ذ، أك تنزيوكسأؿ، أك عذاب، أشفق كتعوٌ 

                                                           

 (.ْْٗ/ْ( فتح القدير )ُ)
 (.ُّٗ/ُِ)للقرطيب (، كاٞتامع ألحكاـ القرآف ّْٖ/ّ( انظر: تفسَت السمعان )ِ)

 (.َُٔ/ُاإلتقاف يف علـو القرآف ) (ّ)
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ىذه اٟتكمة من  :أم: »﴾ڃ ڃ﴿: عند تفسَت قولو --السعدم كقاؿ 
فإنو ابلتدبر فيو  ،كيتأملوا أسرارىا كحكمها ،إنزالو؛ ليتدبر الناس آايتو، فيستخرجوا علمها

كىذا يدؿ على اٟتث  ،ؾ بركتو كخَتهدرى ، تي بعد مرةو  كإعادة الفكر فيها مرةن  ،كالتأمل ١تعانيو
كأف القراءة ا١تشتملة على التدبر أفضل من  ،كأنو من أفضل األعماؿ ،على تدبر القرآف

 .(1)«كة اليت ال ٭تصل هبا ىذا ا١تقصودسرعة التبل
أفبل يتفكرف يف  :أم» :﴾ ۀ ۀ ڻ ﴿ :يف تفسَت قولو تعاىل كيقوؿ أيضان 

ك١تنعهم من  ،تدبركه ألكجب ٢تم اإلٯتاففإهنم لو  :أم !!كيتدبركنو ،كيتأملونو ،القرآف
ر القرآف ىذا على أف تدب   كدؿ   .كلكن ا١تصيبة اليت أصابتهم بسبب إعراضهم عنو ،الكفر

كالذم منعهم من تدبره أف على قلوهبم  ،م من كل شركيعصً  ،يدعو إىل كل خَت
 .(2)«أقفا٢تا

؛ كالوصوؿ إىل فهم آايتو ،الكري يف القرآفكالتأمل النظر  :فا١تقصود من التدبر إذان ىو
  .اليت تدعو إىل كل خَت كتعصم من كل شرالعمل هبداايتو ك  ،للتزكي بو

، فهو ٖتديق انظر القلب إىل معانيوكأما التأمل يف القرآف » :--يقوؿ ابن القيم 
، (3)«تبلكتو ببل فهم كال تدبر كىو ا١تقصود إبنزالو، ال ٣تر د لو،ه كتعق  كٚتع الفكر على تدبر  

كعواقبو، كلواـز  ،يف مبادئوك  ،التأمل يف معانيو، كٖتديق الفكر فيو» :ر القرآف ىوفتدب  
نتفاع هبا إٯتاانن كعلمان كالتأمل فيها؛ لبل ،الوقوؼ عند اآلايت: »أك ىو ،«ذلك

 .(4)«كعمبلن 
ك٢تذا قاؿ  ؛ر معانيوتدب  ىو تبلكة القرآف الكري كٝتاع آايتو بعد ا١تقصود األعظم ف

                                                           

 (.ُٖٗ( تيسَت الكري الرٛتن )ص: ُ)
 (.ْٓٓ( تيسَت الكري الرٛتن )ص: ِ)
 (.ْْٗ/ُ( مدارج السالكُت )ّ)
(، ضمن مطبوعات أكراؽ عمل ُٖٕ( مفهـو التدبر يف ضوء القرآف كالسنة كاآلاثر، للدكتور/ دمحم الربيعة )ص: ْ)

 ر القرآف الكري.ا١تلتقى العلمي األكؿ لتدب  
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 كألقً  ،فاٚتع قلبك عند تبلكتو كٝتاعو ،إذا أردت االنتفاع ابلقرآف» :--القيم  ابن
ب منو لك اطفإنو خ ،ٝتعك، كاحضر حضور من ٮتاطبو بو من تكلم بو سبحانو منو إليو

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :على لساف رسولو، قاؿ تعاىل
التأثَت لػم ا كاف موقوفان على مؤثر ميقتض، ك٤تل قابل، كشرط كذلك أف ٘تاـ  ،[ّٕ :ؽ]

 ،لفظ كانتفاء ا١تانع الذم ٯتنع منو، تضمنت اآلية بياف ذلك كلو أبكجزً  ،ٟتصوؿ األثر
، كىو استمع كتاب للا» :بة معلقان يقتمث قاؿ نقبلن عن ابن « ...على ا١تراد وكأدلًٌ  ،وكأبينً 

، كىو إشارة إىل ا١تانع من حصوؿ التأثَت، كال ساهو  شاىد القلب كالفهم، كليس بغافلو 
ل ما يقاؿ لو، كالنظر فيو كأتملو، فإذا حصل ا١تؤثر كىو كىو سهو القلب كغيبتو عن تعق  

كىو  ،جد الشرط كىو اإلصغاء، كانتفى ا١تانعككي  ،كال القابل كىو القلب اٟتي ،القرآف
ثر، حصل األ ،افو عنو إىل شيء آخركانصر  ،كذىولو عن معٌت ا٠تطاب ،اشتغاؿ القلب

 .(1)«...االنتفاع كالتذكر :كىو
مع الفكر فيو  ،القليل من الدرس للقرآف» :أ٫تية التدبر مبينان  -- قاؿ اآلجرمك 
كظاىر القرآف  ،ر فيوكال تفك   ،ربغَت تدب   ،من قراءة الكثَت من القرآف إيلٌ  ه، أحب  كتدبر  

 .(ِ)«كقوؿ أئمة من ا١تسلمُت ،كالسنة ،يدؿ على ذلك
ذلك ينعكس حيث  ،اد للا ا١تؤمنُتعبيف قلوب بليغ  َتأتثك؛ ر نتائج عظيمةكللتدب  

 .ىذا الشأفعجيبة يف  كم عن سلفنا الصاحل أموره كقد ري ، كانقيادان  خضوعان  مهعلى جوارح
الشعر، قفوا عند عجائبو،  كه ىذ  ل، كال هتذٌ قى ال تنثركه نثر الد  » :كقاؿ ابن مسعود 

 .(ّ)«السورة أحدكم آخرى  كحركوا بو القلوب، كال يكن ىم  
                                                           

 (.ّ/ُ) البن القيم الفوائد (ُ)
 (.َُٗالقرآف )ص: أىل أخبلؽ  (ِ)
(، كاآلجرم َُِْ(، برقم: )َّٔ/ِ(، كالبيهقي يف الشعب )ّّٕٖ(، برقم: )ِٔٓ/ِ( أخرجو ابن أيب شيبة )ّ)

(، إال أنو ذكر ْْٔ/ِف سنده ٤تقق التفسَت من سنن سعيد بن منصور )(، كضعٌ ْالقرآف )ص: أىل يف أخبلؽ 
 (. ّْٕ/ِالصحيحة )صحة األثر ابلنظر إىل ٣تموع طرقو، كانظر كذلك: ا١تنيحة بسلسلة األحاديث 
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إٌف أاب بكر رجله » :يف القصة ا١تشهورة يف إمامة أيب بكر  -اهنع هللا يضر-قالت عائشة 
بٌكاءن؛ ال ٯتلكي عينيو إذا قرأ  كاف أبو بكر رجبلن » :كيف ركايةو  ،«أىًسيفه »كيف ركاية  ،«رقيقه 

 .(ُ)«غلب عليو البكاء» :كيف ركاية ،«القرآف
 :ككيف تعامل السابقوف معو ،يف شأف القرآف الكري --يقوؿ اٟتسن البصرم 

 .(ِ)«كينفذكهنا ابلنهار ،ن كاف قبلكم رآه رسائل من رهبم، فكانوا يتدبركهنا ابلليلإف مى »
مر كأان يف آخر الصفوؼ يف يج عي شً ٝتعت نى »قاؿ: ، --كعن عبد للا بن شداد 

 .(ّ)«[ٖٔ يوسف:] ﴾ىئىئىئییی﴿ :كىو يقرأ ،صبلة الصبح
قوؿ للا  ،قرأت كىي تصلي -اهنع هللا يضر-أف  عائشةى » :ا١تصنف ركل ابن أيب شيبة يفك 
هػم  ميػن  علي  كقالت: الل ،، فبكت[ِٕالطور: ] ﴾ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ﴿ :تعػاىل

 .(ْ)«محػيالر  ربٌ ك أنت الإن ،وً ذابى الس مكًقنػي ع

ىذا مقاـ أخيك ٘تيم الدارم،  :قاؿ يل رجل من أىل مكة» :--كقاؿ مسركؽ 
يركع هبا،  ،لقد رأيتو ذات ليلة حىت أصبح، أك كاد أف يصبح، يقرأ آية من كتاب للا

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿كيسجد، كيبكي: 

 .(ٓ)«[ُِاٞتاثية: ] ﴾ائائەئەئوئ وئ ۇئ ۇئ
ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﴿ :كاف ابن عمر إذا قرأ ىذه اآلية» :--كقاؿ انفع 

 .(ٔ)«يبكي حىت يغلبو البكاء [16احلديد: ] ﴾﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

                                                           

(، كانظر: فتح َّٓٗكأصحابو إىل ا١تدينة، برقم: ) أخرجو البخارم، كتاب مناقب األنصار، ابب ىجرة النيب  ُ))
 (.ّٕٔ/ٕالبارم للحافظ ابن حجر )

 (. ْٓ(، التبياف يف آداب ٛتلة القرآف )ص: ْٖٗ/ ِإحياء علـو الدين ) (ِ)
معلقان البخارم  كركاهكصححو ٤تققو،  ،(ُُّٖ(، برقم: )َْٓ/ٓكركاه سعيد بن منصور يف التفسَت من سننو ) (ّ)

 يف صحيحو، كتاب األذاف، ابب إذا بكى اإلماـ يف الصبلة.
 (.ِٓ/ِأخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تصنف ) (ْ)
 (.ِْْ/ٕ)للبغوم معامل التنزيل  (ٓ)
 (.ُِْ/ّ( كرجالو ثقات. كما قاؿ ٤تققو سَت أعبلـ النببلء )َّٓ/ُأخرجو أبو نعيم يف "اٟتلية" ) (ٔ)
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قلت البن عباس: إن »قاؿ:  ،--عمراف بن أيب عمراف القصاب كعن أيب ٛتزة 
 ،لهاكأرتٌ  ،رىاب  فأد   ،فقاؿ: ألف أقرأ البقرة يف ليلة ،سريع القراءة، كإن أقرأ القرآف يف ثبلث

 .(ِ)«(ُ)رمةن ىذٍ  أٚتعى  من أف أقرأ القرآفى  أحب إيل  
، فقاؿ لى جً فكأنو عى  ،للا قرأ علقمة على عبد»، قاؿ: --النخعي  كعن إبراىيم

الصوت  حسنى  ف علقمةي ككا :قاؿ ،القرآف ني يٍ ، فإنو زى لٍ تًٌ رى  ،فداؾ أيب كأمي :للا عبد
 .(ّ)«ابلقرآف

فلم ٧تد شيئان أرؽ  ،اديثنظران يف ىذه األح» :--كيقوؿ كىيب بن الورد 
 .(ْ)«رهمو، كتدب  ، كال أشد استجبلابن للحزف، من قراءة القرآف، كتفه  للقلوب

وقد أكد  ،وتوصل إليو ،وسائل متعددة تعني عليوالقرآن الكرمي ر لتدب  إن و ىذا 
 :، ومنها(5)عليها القرآن الكرمي

ۆ  ۆ  ۈ    ﴿ :كما قاؿ تعاىل ،اإلنصات عند تالوة آايتوالستماع و  -1

، كالراجح يف اآلية ٛتلها على العمـو يف [َِْاألعراؼ: ] ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ىم سبحانو ابالستماع للقرآف كاإلنصات لو أمرى : »--قاؿ الشوكان  ،الصبلة كغَتىا

 .(ٔ)«ما فيو من اٟتكم كا١تصاحلدبركا كيت ،عند قراءتو لينتفعوا بو

                                                           

 (.َٔٔ/ُِ( ىذرمة: ىو السرعة يف القراءة، لساف العرب )ُ)
 (.ْٕفضائل القرآف أليب عبيد )ص  (ِ)
 ا١ترجع السابق. (ّ)
 (.ُٔٓ/ّإحياء علـو الدين ) (ْ)

٠تالد بن ٚتعة  ،(، كموسوعة األخبلؽَْٔ/ٖ(، تفسَت ا١تنار )ٓٗػػٖٓٛتلة القرآف )ص: ( انظر: التبياف يف آداب ٓ)
( مطبوع َِٗ(، كالتدبر مفتاح العلم كابب العمل، للشيخ الدكتور/ سعود بن عبد للا الفنيساف )ص:ُٖٓا٠تراز )ص

رير كأتصيل، كمفاتيح تدبر القرآف ضمن مطبوعات ا١تلتقى العلمي األكؿ لتدبر القرآف الكري بعنواف: مفهـو التدبر ٖت
 (.ِٔٓػػ  ْٗٓ(، كىجر القرآف العظيم للدكسرم )ص: ُٕػ ٠ُٗتالد البلحم )ص: 

 (.َِٖ/ِفتح القدير  ) (ٔ)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴿ :تعاىل فقاؿ ،، صرؼ للا تعاىل إليو اٞتناالستماع ةأل٫تيك 

 [.ِٗ]األحقاؼ: ﴾ پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ﴿: قاؿ سبحانو ،إحضار القلب عند قراءتو، أو مساعو -2

 .[ّٕؽ: ]﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
يقوؿ اإلنساف  ،كىو حاضر بفؤاده ،ذنواستمع أبي  :أم: »--قاؿ السمعان 

 يشغل قلبو ٔتا أنو يستمع، كال :كا١تعٌت ،استمع إيل :أم ،كٍت ٝتعى عً رٍ أى ك  ،ألق ٝتعك :لغَته
 .(ُ)«ٯتنعو من السماع

كالكرب   ،تنقية القلب واجلوارح من الذنوب الصارفة عنو :رومن وسائل التدب   -3
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ :قاؿ تعاىل والغرور،

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  

 [.ُْٔ]األعراؼ:  ﴾ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ 

حىت ال  ؛ك٭تاربوف أكليائي ،عبادمكف على يريد الذين يتجربٌ »: --قاؿ البغوم 
كالتصديق هبا، عوقبوا ْترماف ا٢تداية؛ لعنادىم  ،سأصرفهم عن قبوؿ آاييت :يعٍت ،يؤمنوا يب

: --. قاؿ سفياف بن عيينة [ٓ]الصف:  ﴾ى ائ ائەئ ەئوئ﴿ للحق، كقولو:
كات كاألرض كما فيهما، أم: ايعٍت عن خلق السم :قاؿ ابن جريج .القرآف سأمنعهم فهمى 

 .(ِ)«كيعتربكا هبا ،سأصرفهم أف يتفكركا فيها
أمر للا تعاىل هبا يف بدء القراءة  لذلكالستعاذة من الشيطان ووساوسو؛  :ومنها -4

 .[ٖٗالنحل: ] ﴾ں  ں   ڻ ڻڻ ڻ ۀ   فإذا﴿ :يف قولو تعاىل
فوائد االستعاذة، كإعانتها على التدبر من كجوه،  -- اإلماـ ابن القيمكقد بُت  

لقيو الشيطاف فيها من الوساكس ذىب ٔتا يي يي  ،أف القرآف الكري شفاء ١تا يف الصدكر منها:

                                                           

 (.ِْٕ/ٓتفسَت السمعان ) (ُ)
 (.ِّْ/ِمعامل التنزيل ) (ِ)
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فهو دكاء ١تا أمره فيها الشيطاف، فأمر أف يطرد مادة  ،كالشهوات، كاإلرادات الفاسدة
 :كما قيل  ،كيؤثر فيو ،، فيتمكن منو؛ ليصادؼ الدكاء ٤تبلن خاليان ، كٮتلى منو القلبالداء

 ان  ياً فتمك  للباً خاللل أن أعرف اهلوى       فصادف قلأاتين ىواىا قب
 .(ُ)فينجع فيو ،لو زاحم كمضادٌ فيجيء ىذا الدكاء الشايف إىل قلب قد خبل من مي 

، أم: [ْا١تزمل: ] ﴾ٿ  ٿ    ٿ ﴿ :قاؿ تعاىل ،والتأين يف قراءتو ،الرتتيل هاومن -5
أحد الوجوه يف  كىو .(ِ)رهعلى فهم القرآف الكري كتدب   ؛ فإنو يكوف عوانن لاقرأه على ٘ته  

قاؿ . [َُٔاإلسراء: ] ﴾ڀڀٺ ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿: تفسَت قولو تعاىل
ل يف التبلكة كترتيل، قالو ٣تاىد، كابن على ترس   :أم ،﴾ٺ  ٿ﴿: »--القرطيب 

كتطييبها  ،ترتيلها، كٖتسينها :هافيعطي القارئ القراءة حق   ،(ّ)عباس، كابن جريج
 .(ْ)«ابلصوت اٟتسن ما أمكن

كانت   :، فقاؿ: أنو سئل عن قراءة رسوؿ للا ، فعن أنسكاف يقرأ  كىكذا
﴾، كٯتد ﴿الرٛتن﴾، كٯتد ٯتد ﴿بسم للا ،﴾﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا  :، مث قرأان مدٌ 

 .  (ٓ)«﴿الرحيم﴾
الشعر، قفوا عند  كه ىذ  ل، كال هتذٌ قى ال تنثركه نثر الد  »» :كقاؿ ابن مسعود 

 . (ٔ)«السورة أحدكم آخرى  عجائبو، كحركوا بو القلوب، كال يكن ىم  
اقرأ »عن ختم القرآف الكري يف أقل من ثبلثة أايـ فقاؿ:  ر هنى النيب كلتحقيق التدب  

 .(ٕ)«ن ثبلثن قرأه يف أقل مً مى  يىفقوي فإنو ال  ؛القرآف يف ثبلث
                                                           

 (.ِٗ/ُإغاثة اللهفاف ) (ُ)
 (.َِٓ/ٖتفسَت القرآف العظيم ) (ِ)
 (.ٕٔٓ/ُٕاآلاثر يف تفسَت ابن جرير )ىذه انظر  (ّ)
 «.ءبعد شي أم: تطاكؿ يف ا١تدة شيئان »( بقولو: ّّٗ /َُكا١تعٌت اآلخر ذكره القرطيب يف تفسَته ) (ْ)
 (.َْٔٓركاه البخارم يف صحيحو، كتاب فضائل القرآف، ابب مد القراءة، برقم: ) (ٓ)
 (.ُِٓ/ٖمعامل التنزيل ) (ٔ)
(، كأصلو يف البخارم َُّٗقرأ القرآف، برقم: )ركاه أبو داكد، كتاب تفريع أبواب شهر رمضاف، ابب يف كم يي  (ٕ)

 (.ُٖٕٗبرقم: )
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قاـ آبية يرددىا حىت : »أف النيب   ذر أبوكقد ركل  ،تكرار القراءة اومنه -6
 .(ُ)«[ُُٖا١تائدة: ] ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ﴿: أصبح

 . (ِ)يف ذلك كثَتة -رٛتهم للا-كاآلاثر عن السلف 
نوا القرآف زيًٌ » : كما قاؿالتغين ابلقرآن، وحتسني الصوت ابلقراءة،  اومنه -7

للا  فى ما أذً » : كقاؿ. (ْ)«ابلقرآف ا من مل يتغن  ليس من  »: . كقاؿ (ّ)«أبصواتكم
 .(ٓ)«بو  ابلقرآف، ٬تهري يتغٌت   ،الصوتً  حسنً  لنيبٌو  فى لشيء ما أذً 

لقد : »أليب موسى األشعرم   ؛ لذلك قاؿ النيب كىو ما مدح بو داكد
لو كنت أعلم أنك كنت »:  فقاؿ أبو موسى ،« ىذا مزماران من مزامَت آؿ داكدأكيت

 .(ٔ)«تو لك ٖتبَتان ٟترب  تسمع قراءيت 
، أحسن الناس قراءةن » :ر، كيدؿ عليو قولو كالعلة يف كل ذلك زايدة ا٠تشوع كالتدب  

 .(ٕ)«رأيت أنو ٮتشى للا الذم إذا قرأ
                                                           

 نو األلبان.(، كحسٌ ََُٗركاه النسائي، كتاب االفتتاح، ابب ترديد اآلية، برقم: ) (ُ)
 (.ُُٔر القرآف لؤلىدؿ )ص:ينظر: تعليم تدب   (ِ)
(، كالنسائي، كتاب االفتتاح، ابب ُْٖٔد، كتاب الصبلة، ابب استحباب الًتتيل يف القراءة، برقم: )ركاه أبو داك  (ّ)

(، ُِّْ(، كابن ماجو، كتاب إقامة الصبلة، يف حسن الصوت ابلقرآف، برقم: )َُُٓتزيُت القرآف ابلصوت، برقم: )
 .اـ الربرةيف كتاب التوحيد، ابب ا١تاىر ابلقرآف مع الكر معلقان البخارم كركاه 
كا قولكم أك اجهركا بو إنو عليم بذات الصدكر . أال يعلم ركاه البخارم، كتاب التوحيد، ابب قولو تعاىل: ﴿كأسر   (ْ)

 (.ِٕٕٓ( برقم: )ُْ-ُّ)ا١تلك:  من خلق كىو اللطيف ا٠تبَت﴾
ابب قوؿ للا  ،(، ككتاب التوحيدَِْٓابلقرآف"، برقم: ) ركاه البخارم، كتاب فضائل القرآف، ابب "من مل يتغن   (ٓ)

تعاىل: ﴿كال تنفع الشفاعة عنده إال ١تن أذف لو﴾، كغَتىا، كمسلم، كتاب صبلة ا١تسافرين، ابب )استحباب ٖتسُت 
 (.ِٕٗالصوت ابلقرآف(، برقم: )

(، كمسلم، كتاب صبلة َْٖٓ: )ابلقراءة للقرآف، برقم تركاه البخارم، كتاب فضائل القرآف، ابب حسن الصو  (ٔ)
 (.ِّٓا١تسافرين كقصرىا، ابب استحباب ٖتسُت الصوت ابلقرآف، برقم: )

( َُْ/ِ(، كالركاين )َِٖ(، برقم: )ِٓٓ كأخرجو أيضان: عبد بن ٛتيد )ص: ،(َِٖ/ّأخرجو ا٠تطيب ) (ٕ)
فيو » (:َُٕ/ٕمع الزكائد: )(، قاؿ ا٢تيثمي يف ٣تَِْٕ( برقم: )ُُّ/ِ(، كالطربان يف األكسط )ُُْٓبرقم: )

كأخرجو أيضان: دمحم بن نصر يف قياـ الليل كما يف ٥تتصره للمقريزم  ،«قو ابن حباف، كقاؿ: رٔتا أخطأٛتيد بن ٛتاد، كثٌ 
 (.ُُُ/ْ(، كصححو األلبان كما يف السلسلة الصحيحة )ُِٓ( برقم: )ِِّ)ص:
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؛ تعاىل بو ف الكري الذم أمر للاي ر القرآفكل ىذه األسباب كغَتىا تعُت على تدب  
كالعمل كالتزكي  ،االنتفاع ابلقرآف الكري عند ٝتاع آايتو كتبلكتو :كا١تقصود من ىذا كلو

  .هبداايتو
 :(1)من أمهها ،ومثرات اينعة كثرية ،لتدبر كالم هللا تعاىل فوائد عديدةىذا وإن 

التصديق آبايتو، واليقني أن التدبر آلايت القرآن الكرمي يؤدي إىل اإلميان بو، و  -ُ
كمن فوائد » :--يقوؿ السعدم  ،ويبتعد عن نواىيو ،، فيستجيب ألوامرهحبقيقتو

أنو بذلك يصل العبد إىل درجة اليقُت كالعلم أبنو كبلـ للا، ألنو يراه  :التدبر لكتاب للا
عاد يف القرآف كم كالقصة كاإلخبارات تي . فًتل اٟتً ، كيوافق بعضو بعضان يصدؽ بعضو بعضان 

، فبذلك يعلم كماؿ ينقض بعضها بعضان يف عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، ال 
 چ چ﴿فلذلك قاؿ تعاىل:  ؛القرآف كأنو من عند من أحاط علمو ّتميع األمور

عند للا مل أم: فلما كاف من  [ِٖ :النساء] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ
 .(2)«يكن فيو اختبلؼ أصبل

عنو من  هكما لو من صفات الكماؿ، كما ينز  » ، أنو يوصل إىل معرفة الرب -2
 إىل ٖتقيق العبودية لو سبحانو، فمن عرؼ الرب حقيقةى  ، فيصل ابلعبد(3)«صفات النقص

 .إىل ىذه الغاية ا١تعرفة كصلى 
كيسكب  ،كيفتح النوافذ ،تدبر القرآف يزيل الغشاكة»: --يقوؿ سيد قطب 

للركح تنبض هبا  اةن كيستجيش القلوب، كٮتلص الضمَت، كينشئ حي ،ك٭ترؾ ا١تشاعر ،النور
                                                           

( كما بعدىا، كتيسَت الكري الرٛتن ْْٗ/ُالسالكُت )(، كمدارج َُٗػ  ُُٖ/ُ( انظر: مفتاح دار السعادة )ُ)
(، كفتح الرٛتن يف بياف ُِِػُٓٔ(، كأفبل يتدبركف القرآف )ص: ُِْ، َِْ/ٓ(، كتفسَت ا١تنار )َُٗػ ُٖٗ)ص: 

(، ضمن ُٓٔ (، كمفهـو التدبر ٖترير كأتصيل، للدكتور/ خالد السبت )ص:ُِِػَُِىجر القرآف )ص: 
 ر القرآف الكري.تقى العلمي األكؿ لتدب  مطبوعات أكراؽ عمل ا١تل

 (.َُٗ( تيسَت الكري الرٛتن )صِ)
 (.ُٖٗ( تيسَت الكري الرٛتن )صّ)



 
 

 

69  

 التزكية ابلقرآن، مفهومها، وأمهيتها، وأركاهنا

 .(1)«كتشرؽ كتستنَت
ذلك يعرف ويف مقابل  ،فيسري عليها ،إىل الرب  ةلطريق املوصلحيقق العلم اب -3

يقوؿ ابن  فيبتعد عنها. وصلة إىل العذاب األليموالطريق املعن الرب  ةابلطريق املبعد
ر كأقرب إىل ٧تاتو من تدب   ،فليس شيء أنفع للعبد يف معاشو كمعاده» :--القيم 

ع العبد على معامل لً القرآف، كإطالة التأمل فيو، كٚتع الفكر على معان آايتو، فإهنا تيط
ل  ما كٙتراهتما، كمآؿ أىلهما، كتتي ا٠تَت كالشر ْتذافَت٫تا، كعلى طرقاهتما كأسباهبما كغاايهت

د مفاتيح كنوز السعادة كالعلـو النافعة، كتثػبًٌت قواعد اإلٯتاف يف قلبو، كتشيٌ  (2)يف يده
 كتيشهده عدؿى  ...قلبود أركانو، كتريو صورة الدنيا كاآلخرة كاٞتنة كالنار يف بنيانو، كتوطٌ 
 ،إليو ا١تدعو   فو الرب  كابٞتملة تعرًٌ  ...، كتعرًٌفوي ذاتو كأٝتاءىه كصفاتو كأفعالوللا كفضلىو

: فو يف مقابل ذلك ثبلثة أخرلكتعرًٌ  ،كطريق الوصوؿ إليو، كما لو من الكرامة إذا قىًدـ عليو
اإلىانة كما للمستجيب لدعوتو من  ،ما يدعو إليو الشيطاف، كالطريق ا١توصلة إليو

أك الثمرة إىل ىذه الفائدة  --السعدم ، كيشَت (3)«...كالعذاب بعد الوصوؿ إليو
كصفة أىلها كما ٢تم عند القدـك  ،كييعرًٌؼ الطريق ا١توصلة إليو»: فيقوؿمن ٙترات التدبر 

الذم ىو العدك على اٟتقيقة، كالطريق ا١توصلة إىل العذاب، كصفة  كييعرؼ العدك ،عليو
 .(4)«، كما ٢تم عند كجود أسباب الغفلةأىلها

                                                           

 (.ِّٕٗ/ٔ( يف ظبلؿ القرآف )ُ)
. انظر: اتج العركس )مادة: تلل(.ِ)  ( تل  يًتل ػ ابلكسر ػ إذا سقط، كتل  يف يده يػىتيل: إذا صب 

مرفوعان: ))نصرت ابلرعب، كأعطيت جوامع الكلم، كأيحل  يل  كقد يكوف ٔتعٌت الوضع، كمنو حديث أيب ىريرة 
 ا١تغنم، كبينا أان انئم أتيت ٔتفاتيح خزائن األرض، فتيلت يف يدم((.

(: ِّٓ، كمسلم برقم ِٕٕٗ(، كاٟتديث يف الصحيحُت بلفظ )البخارم برقم َُُٕٓأخرجو أٛتد يف مسنده برقم )
 ))فويضعت يف يدم((.

 (.َْٓ/ُ( مدارج السالكُت )ّ)
 (.ُٖٗ( تيسَت الكري الرٛتن )ْ)
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ازداد  ،فالعبد كلما ازداد أتماًل فيو ،ابلتدبر يصل العبد إىل كثرة العلم وزايدتو -4
 ككلٌّ » :يف التفريق بُت التذكر كالتفكر --يقوؿ ابن القيم  .(1)علمًا وعماًل وبصرية

ما علمو فالتذكر يفيد تىكرار القلب على  ،من التذكر كالتفكر لو فائدة غَت فائدة اآلخر
، كالتفكر يفيد تكثَت ٚتلةن ، كال ينمحي فيذىب أثره من القلب كعرفو؛ لَتسخ فيو كيثبت

 .(2)«...كالتذكر ٭تفظو ،التفكر ٭تصلوالعلم كاستجبلب ما ليس حاصبلن عند القلب، ف
اليت يف ٚتلتها تفيد على صعيد بناء الفرد ا١تسلم، من حيث  ،كغَتىا من الثمرات

كحل  ،كٖتسُت أخبلقو ،الوصوؿ إىل قوة يقينو بكتاب ربو، كطهارة قلبو، كتزكية نفسو
 و.تكشحذ ٫ت كالصحية، كالنفسية ا١تادية كبلتومش

ذىبنا نتتبع »كالنهوض ابألمة اإلسبلمية، فلو  ،كتفيد كذلك على صعيد اجملتمع
التاريخ لوجدان كل انتكاسة ككل ىزٯتة تنزؿ اب١تسلمُت، إ٪تا سببها ٥تالفتهم لتعاليم دينهم 

مل ىو الـز من لواـز العاٟتنيف، كترؾ العمل بشيء من كتاب رهبم كسنة نبيهم، ىذا 
 .(3)«ر الكتابتدب  

ر القرآف لو أف ا١تسلمُت استقاموا على تدب   رٌ كسً »: --يقوؿ دمحم رشيد رضا  
حكامهم،  القرآف كاالىتداء بو يف كل زماف، ١تا فسدت أخبلقهم كآداهبم، ك١تا ظلم كاستبدٌ 

 .(4)«يف معايشهم كأسباهًبا على سواىم ك١تا زاؿ ملكهم كسلطاهنم، ك١تا صاركا عالةن 
فبل شيء أنفع للقلب من قراءة القرآف ابلتدبر كالتفكر، فإنو جامع ٞتميع »كابٞتملة 

منازؿ السائرين، كأحواؿ العاملُت، كمقامات العارفُت، كىو الذم يورث ابة، كالشوؽ، 
، كالصرب، كسائر كا٠توؼ، كالرجاء، كاإلانبة، كالتوكل، كالرضا، كالتفويض، كالشكر

                                                           

 (.ُٖٗ( انظر: تيسَت الكري الرٛتن )صُ)
 (.ُّٖ/ُ( مفتاح دار السعادة )ِ)
 (.ُِٓػ  ُٓٔ( انظر: أفبل يتدبركف القرآف للدكتور/ انصر العمر )صّ)
 (.ُِْ/ٓ( تفسَت ا١تنار )ْ)
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األحواؿ اليت هبا حياة القلب ككمالو، ككذلك يزجر عن ٚتيع الصفات كاألفعاؿ ا١تذمومة، 
كاليت هبا فساد القلب كىبلكو، فلو علم الناس ما يف قراءة القرآف ابلتدبر الشتغلوا هبا عن 

رىا كلو مائة ر  إليها يف شفاء قلبو ك ر حىت مر آبية كىو ٤تتاجأه بتفك  كل ما سواىا، فإذا قر 
م، كأنفع ر كتفه  م خَت من قراءة ختمة بغَت تدب  ر كتفه  ، كلو ليلة، فقراءة آية بتفك  مرةو 

 ...كأدعى إىل حصوؿ اإلٯتاف، كذكؽ حبلكة القرآف، كىذه كانت عادة السلف ،للقلب
 .(1)«لقرآف ابلتفكر ىي أصل صبلح القلبفقراءة ا

ال خَت يف ؛ ألنو ـ ا٠تَت كلورً القرآف الكري حي  رـ تدب  رً فإف من حي  :وخالصة القول
 .ر معهاال تدب   قراءةو 

 
 
 

 
  

  

                                                           

 (.ُٕٖ/ُالسعادة ) ( مفتاح دارُ)
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 املطلب الثالث 
 القرآنيةداايت ضامني اهلالعلم مب

 :رهكتدب   ،كٝتاع آايتو ،كالغاية العظمى من تبلكة القرآف الكري ،إف ا٢تدؼ األٝتى
م مضامُت تعل  ابلقرآف ال يتم إال من خبلؿ  كيز ألف التكذلك ؛ العلم ٔتضامُت ىداايتو

  .التزكي كالعملأركاف من  أساسيان  ركنان ذلك ك٢تذا كاف  ؛ىدايتو
 يت ىت مت خت حت جت يب﴿ :يف قولو تعاىلابلعلم قبل العمل  ا١توىل لذا بدأ ك 

كمن اللطائف » ،كناية عن طلب العلم  ﴾فاعلم﴿ :األمر يفك  ،[ُٗ :دمحم] ﴾...جث
، قاؿ ابن عيينة ﴾ جث يت﴿ :ىنا ابلعلم قبل األمر ابلعمل يف قولو أمرى  القرآنية أفٍ 

 يت ىت مت خت حت جت يب﴿أمل تسمع قولو حُت بدأ بو  :ئل عن فضل العلم١تا سي 

 .(1)«﴾جث
ابب العلم قبل القوؿ  :يف صحيحو ابابن بعنواف --كقد بو ب البخارم 

ىو يريد ك  ،من النصوص يف القرآف كالسنة يف فضل العلم كأىلو ، ذكر فيو ٚتلةن (2)كالعمل
أف العلم شرط يف صحة القوؿ كالعمل، فبل  ...»: - بذلك كما قاؿ ابن ا١تنَت

ييعترباف إال بو، فهو متقدـ عليهما؛ ألنو مصححه للنية ا١تصححة للعمل، فنبو ا١تصنف 
وين أمر هت ،حىت ال يسبق إىل الذىن من قو٢تم: إف العلم ال ينفع إال ابلعمل ؛على ذلك

 .(3)«العلم كالتساىل يف طلبو

قولو الكري فكاف أكؿ ما نزؿ من القرآف  ،ليوع كحض   ىل العلمإللا تعاىل كقد دعا 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ﴿  :تعاىل

 .[ٓ–ُالعلق: ] ﴾ک  ک  ک   گ  
                                                           

 (.َُٓ/ِٔ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ِْ/ُ( صحيح البخارم،  كتاب العلم )ِ)
 (.ّٗ/ِ(، كعمدة القارم للعيٍت )ُٗٔ/ُ( فتح البارم البن حجر العسقبلن )ّ)
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿قاؿ تعاىل: ف ،ءت آايت كثَتة يف بياف فضل العلمكما جا

كقاؿ ، [ٗالزمر: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴿ كقاؿ تعاىل: .[ِٖفاطر:] ﴾ۉې
   .[ُُاجملادلة: ]﴾ خت  مت  ىت    يتيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب جت  حت ﴿ سبحانو:

 ،كالعلم ابلقرآف الكري ىو أكؿ ما ينسحب إليو ٚتيع ما كرد يف فضل طلب العلم
ستماع إليو؛ م معان القرآف يفوؽ ٣ترد تبلكتو كاالك٢تذا كاف اىتماـ سلف ىذه األمة بتعل  

حيث  ،ُتيكوف حظهم من القرآف الكري ما أنكره للا تعاىل على الكتابيًٌ  فمن أ خوفان 
 .[ٖٕالبقرة: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ﴿ :قاؿ عنهم

ـٌ  ﴾ڀ﴿ ،أم: من أىل الكتاب ﴾ڀ  ﴿»: --قاؿ السعدم  ، أم: عوا
حظ من كتاب للا ليس ٢تم  :أم ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺمن أىل العلم، ﴿ ليسوا
م، ا١تعرفة حا٢تى  الذين يعلموف حق   ،، كليس عندىم خرب ٔتا عند األكلُتالتبلكة فقطإال 

 . (ُ)«هم ظنوف كتقاليد ألىل العلم منهمكىؤالء إ٪تا مع
البقرة: ]  چې  ې  ې  ېى  ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ  وئ﴿كيف قولو تعاىل: 

انسخو  :ابلقرآفا١تعرفة » :يف تفسَت اٟتكمة -رضي للا عنهما- قاؿ ابن عباس ،[ِٗٔ
  .(ِ)«كأمثالو ،كمقدمو كمؤخره، كحبللو كحرامو ،ك٤تكمو كمتشاهبو ،كمنسوخو

كما  ،هفيفهم عن للا مرادى  ،كينبغي لو أف يتعلم أحكاـ القرآف»: --قاؿ القرطيب 
كيعمل ٔتا يتلو، فكيف يعمل ٔتا ال يفهم معناه، كما أقبح أف  ،عليو، فينتفع ٔتا يقرأ فرضى 

ن ىذه حالتو إال كمثل اٟتمار ٭تمل ل مى ثى يسأؿ عن فقو ما يتلوه كال يدريو، فما مى 
 .(ّ)«أسفاران 

                                                           

 . (ٔٓ)ص:   تيسَت الكري الرٛتن (ُ)
 نو ٤تققو.(، كحسٌ ٖ/ٓ(، كابن جرير يف تفسَته )ٔأخرجو أبو عبيد يف الناسخ كا١تنسوخ )ص:  (ِ)
 (.ُِ/ُاٞتامع ألحكاـ القرآف ) (ّ)
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ما  ،القرآف الكريم مضامُت ىداايت تعل  على ك٦تا يدؿ على حرص السلف الصاحل 
 :يلي

فإف فيو علم األكلُت  ؛أراد العلم فليتبوأ من القرآفمن »: قاؿ عبد للا بن مسعود 
 ،كتفسَته ،لينقر عنو، كيفكر يف معانيو :أم :«فلييثوًٌر القرآفى » :كيف ركاية ،(ُ)«كاآلخرين

 .(ِ)كقراءتو
من دىران،  شنا بيرىةن لقد عً »أنو قاؿ:  -رضي للا عنهما-كعن عبد للا بن عمر 

ها، ا كحرامى م حبل٢تى فيتعل   قبل القرآف، كتنزؿ السورة على دمحم  أحدىان يؤتى اإلٯتافى  كإف  
ف عنده فيها، كما تعلموف أنتم القرآف، مث لقد رأيت رجاالن اليـو يؤتى وقى كما ينبغي أف يي 

ه، كال ما ينبغي ري ه كال زاجً ري مً آأحديىم القرآف فيقرأ ما بُت فاٖتتو إىل خا٘تتو، ما يدرم ما 
 .(ّ) «لقى الد   ه نثرى ري منو، ينثػي ف عنده وقى أف يي 

عند كل  وي في ضات أقً رى عى  اس ثبلثى على ابن عبٌ  القرآفى  عرضتي »: --كقاؿ ٣تاىد 
ثبلثُت اس على ابن عبٌ  القرآفى  عرضتي »كيف ركاية: « ؟ككيف كانت ،فيم نزلت :آية أسألو

 . (ْ)«ضةرٍ عى 
 أف يعلم ما أرادى إال كىو ٭تب ، للا آيةن  ما أنزؿى »: --كقاؿ اٟتسن البصرم 

 .(ٓ)«هبا
                                                           

حو ٤تقق (. كصحٌ َُٖٖ( برقم: )ّْٕ/ّ(، كالبيهقي يف الشعب )ِٖٗأخرجو ابن ا١تبارؾ يف الزىد )ص:  (ُ)
 رقو. (، كذكر بعض طٗ/ُالتفسَت من سنن سعيد بن منصور )

 (.ُّٖ/ُالنهاية البن األثَت ) (ِ)
(، كقاؿ: صحيح على شرط الشيخُت، كذكر ٤تقق التفسَت من سنن ّٓ/ُأخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ) (ّ)

 ( بعض طرقو، كصححو.َِٗ/ُبن منصور ) سعيد
(: َِٖ/ّية )(، كأبو نعيم يف اٟتلَّٕ/ِ(، كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ )َِّ/ٕأخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تصنف ) (ْ)

 أعبلـ النببلء َتى ف بن صاحل عنو، كالركاية الثانية: عن الفضل بن ميموف عنو، كانظر: سً الركاية األكىل من طريق أابى 
(ْ/َْٓ.) 

 (، إبسناد حسن.ٕٗأخرجو أبو عبيد يف فضائل القرآف )ص: (ٓ)
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ما مررت آبية يف كتاب للا ال أعرفها إال أحزنٍت؛ ألن »: --كقاؿ عمرك بن مرة 
 ﴾ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ﴿ :ٝتعت للا يقوؿ

 .(ُ)«[ّْ العنكبوت:]
ٯتكث أحدىم يف تعلم  ،ن بعدىمن الصحابة كمى مً  -رٛتهم للا-فلذلك كاف السلف 
 الطويلة. السنُتى  ،السورة من القرآف الكري

ها ٨تر مى ا ختى ، فلم  يف اثنيت عشرة سنةن  البقرةى  عمري  مى تعل  » :قاؿ فعن ابن عمر 
 . (ِ)«جزكرا ن 

مكث على سورة البقرة   أنو بلغو أف عبد للا بن عمر ،--كعن مالك 
 .(ّ)مهاٙتان سنُت يتعل  

يدؿ على االىتماـ  كإ٪تا ،أك االنشغاؿ عنو ،التأخر على ضعف اٟتفظ كال يدؿ ىذا
مل  ،م عشر آايتا إذا تعل  كاف الرجل من  »:  ابن مسعود؛ لذلك قاؿ ابلعلم كالفهم

 .  (ْ)«هبن كالعملى  ،هن٬تاكزىن حىت يعرؼ معانيى 
حيث  --كىو ا١تنهج العاـ الذم حكاه عن عامتهم أبو عبد الرٛتن السلمي

 ،بن كعب يبٌ : عثماف، كأي قرئوننا القرآف من صحابة رسوؿ للا كاف الذين يي »قاؿ: 
حىت نعرؼ ما فيها من  ،ال نتجاكز العشر آايت ا على عهد النيب كن    :كغَت٫تا، يقولوف

 . (ٓ)«منا القرآف كالعلم كالعمل ٚتيعان العلم كالعمل، فتعل  

                                                           

 (، إبسناد صحيح.َْْ/ُُ(، كابن أيب حامت يف التفسَت )ٕٗأخرجو أبو عبيد يف فضائل القرآف )ص: (ُ)
كفيو أبو ببلؿ األشعرم قاؿ  ،(ّٓ/ُ(، هتذيب سَت أعبلـ النببلء )ّْٔ/  ّأخرجو البيهقي يف شيعب اإلٯتاف ) (ِ)

 «. ومكقد ركل أبو ببلؿ األشعرم كليس ابلق(: »ْْٕ/ِعنو البيهقي يف الشعب )
 (.ُُركاه مالك يف ا١توطأ، كتاب القرآف، ابب ما جاء يف القرآف، برقم: ) (ّ)
 (، إبسناد صحيح كما ذكره اقق يف ا١تقدمة.َٖ/ُركاه ابن جرير يف تفسَته ) (ْ)
 ن هبا.(، كلو طرؽ ٭تسٌ َٖ/ُ(، كابن جرير يف التفسَت )َُْ/ٓأخرجو أٛتد يف ا١تسند ) (ٓ)
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 ران كتدب   الكري تبلكةن م القرآف ن تعل  أف خَتية ىذه األمة تكمن يف مى  النيب ذكر كقد 
  .(ُ)«موم القرآف كعل  خَتكم من تعل  » :فقاؿ  ،م ذلك غَتهكعل   ،كفهمان 

 ،القرآفعلم تباعتٌت الصحابة الكراـ  ،ىذا الفضل العظيم كالشرؼ الكبَتكبسبب 
قاؿ حيث  ،اء كبَتان القرٌ للعلماء كاف تعظيمهم ك٢تذا   ؛كالعلم ٔتا تضمنو من ىداايت

؛ ألنو (ِ)«مى عظي  :يعٍت –فينا  جد   ،كآؿ عمراف ،البقرة :كاف الرجل إذا قرأ»:  أنس
 .مهاال يقرؤىا إال بتعل  

 .(ّ)«، كيتعلموفيتدارسوف القرآف ابلليل» :اءكصف ىؤالء القرٌ قاؿ يف  عنو ك 
موا سورة : تعل  كتب عمر بن ا٠تطاب »قاؿ:  ،--كعن أيب عطية ا٢تمدان 

 .(ْ)«لنورموا نساءكم سورة اكعلًٌ  ،براءة
النور اٟتث على سورة كيف  ،براءة اٟتث على اٞتهادسورة ف يف أ :كسبب ذلك

أحكاـ م ما يف القرآف من على شيء فإ٪تا يدؿ على أ٫تية تعل   ، كىذا إف دؿ  (ٓ)اٟتجاب
  .ىداايتك 

عان القرآف الكري مكانوا حريصُت على بياف  -عليهمرضواف للا -الصحابة ف
رأيت أمَت »، قاؿ:  الطفيلكمن األمثلة على ذلك ما ركاه أبو  ،كمضامُت ىداايتو

كلن  ،سلون قبل أف ال تسألون :قاـ على ا١تنرب، فقاؿ ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 
 ؟﴾ې  ې﴿ قاؿ: فقاـ ابن الكواء فقاؿ: اي أمَت ا١تؤمنُت، ما ،تسألوا بعدم مثلي

؟ قاؿ: ﴾ائ  ائ﴿؟ قاؿ: السحاب. قاؿ: فما ﴾ ې  ى﴿قاؿ: الرايح. قاؿ: فما 

                                                           

 (.َِٕٓتاب فضائل القرآف، ابب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو، برقم: )أخرجو البخارم، ك (ُ)
 (، كصححو ٤تققو ا١تسند.ِْٕ/ُٗأخرجو أٛتد يف ا١تسند ) (ِ)
 (. ََْٗ( أخرجو البخارم، كتاب ا١تغازم،ابب غزكة الرجيع...، برقم: )ّ)

 ٤تققو.  (، كصححوََُّ(، برقم: )ِِّ/ٓركاه سعيد بن منصور يف التفسَت من سننو ) (ْ)
 (.ُُّ/ْالتفسَت ا١تظهرم: ) (ٓ)
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ﴿ا١تبلئكة. قاؿ: فمن  :؟ قاؿ﴾ەئ  وئ﴿السفن. قاؿ: فما 

 .(ُ)«و قريشو ؟ قاؿ: منافقي [ِٖإبراىيم: ] ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک
عبد للا بن فهذا  ،م ما جهلوه من كتاب للا تعاىلحريصُت على طلب تعل  كما كانوا 

 .(ِ)«إليو غو اإلبل، لركبتي أعلم مٍت بكتاب للا تبلي  أحدان  لو أعلمي »: يقوؿ  مسعود
ألف  ؛ك٢تذا فإنو ينبغي ١تن أراد أف يتزكى ابلقرآف أف يتعلم ما جهل من معانيو كىداايتو

فقد ركم ، كدالالهتا عان آايت الكتاب العزيزعدـ فهمهم ١تبلؿ العباد ىو يف أكثر ضى 
 ،ها كاحدكنبي   ،فقاؿ: كيف ٗتتلف ىذه األمة ،أرسل إىل ابن عباس» :أنو  عن عمر

نزؿ علينا القرآف فقرأانه، كعلمنا ! إان أي فقاؿ ابن عباس: اي أمَت ا١تؤمنُت .بلتها كاحدة؟كقً 
فيما نزؿ، كإنو سيكوف بعدان أقواـ يقرؤكف القرآف، كال يدركف فيما نزؿ، فيكوف ٢تم فيو 

؛ انتهرهرأم، فإذا كاف ٢تم فيو رأم اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قاؿ: فزجره عمر ك 
. ما قلتى  أعد علي  فقاؿ:  ،فعرفو فأرسل إليو ،فانصرؼ ابن عباس، كنظر عمر فيما قاؿ

 .(ّ)«كأعجبو ،فأعاده عليو؛ فعرؼ عمر قولو
و أقرب، فقد  ٔتا ىكما قالو صحيح يف االعتبار، كيتبُت  » :-رٛتو للا- قاؿ الشاطيب

 :؟ قاؿعمر يف اٟتركرية كيف كاف رأم ابن  :أنو سأؿ انفعان  ،ركل ابن كىب عن بكَت
فجعلوىا على  ، الكفارأنزلت يف يراىم شرار خلق للا، إهنم انطلقوا إىل آايت»

                                                           

(، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، كمل ٮترجاه، ككافقو ّّٕٔ( برقم: )َٔٓ /ِأخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ) (ُ)
 الذىيب يف التلخيص.

(، كمسلم، كتاب ََِٓ، برقم: )أخرجو البخارم، كتاب فضائل القرآف، ابب القراء من أصحاب النيب  (ِ)
 (.ِّْٔالصحابة، ابب من فضائل عبدللا بن مسعود كأمو رضي للا عنهما، برقم: ) فضائل

(، عن ِْ( برقم: )ُٕٔ/ُ(، كسعيد بن منصور يف "سننو" )ْٔ-ْٓأخرجو أبو عبيد يف "فضائل القرآف )ص: (ّ)
كن لو طريق عن ىشيم عن العواـ بن حوشب عن إبراىيم التيمي بو، كالتيمي مل يدرؾ زمن عمر؛ فإسناده منقطع، ل

ٯتة اٞتزرم عن يزيد بن األصم عن ابن عباس بو ٨توه، كإسناده صحيح، أخرجو عبد الرزاؽ يف "جامع ذً علي بن بى 
 (.َِّٖٔ( برقم: )ُِٖ-ُِٕ/ُُمعمر" )
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كىو الناشئ عن اٞتهل اب١تعٌت  ،فهذا معٌت الرأم الذم نبو ابن عباس عليو .(ُ)«ا١تؤمنُت
  .(ِ)«الذم نزؿ فيو القرآف

خطورة اٞتهل كعدـ العلم ٔتا يف كتاب للا  -عليهمرضواف للا -كقد علم الصحابة 
فعن  ،التنطع كالتشدد كظهور البدعكرأكا أف ذلك ىو منبع  ،تعاىل من ىداايت

أىلو، عليكم  ىابي و ذى كقبضي  ،قبضعليكم ابلعلم قبل أف يي » :قاؿ بن مسعود  للا عبد
 ،كستجدكف أقوامان  ،قبض، أك مىت يفتقر إىل ما عندهفإف أحدكم ال يدرم مىت يي  ،ابلعلم

ابلعلم، كإايكم فعليكم  ،يزعموف أهنم يدعونكم إىل كتاب للا، كقد نبذكه كراء ظهورىم
 .(ّ)«التنطع، كالتعمق، كعليكم ابلعتيقكالتبدع، ك 

" إ٪تا ىي من بدعة ا٠توارجككانت البدع األكىل مثل "»: -رٛتو للا- يقوؿ ابن تيمية
 .(ْ)«ومل يقصدكا معارضتو لكن فهموا منو ما مل يدؿ علي ،سوء فهمهم للقرآف

 
 

 
  

                                                           

 (، تعليقان ِِٖ/ُِ) :ركاه البخارم، كتاب استتابة ا١ترتدين، ابب قتل ا٠توارج كا١تلحدين بعد إقامة اٟتجة عليهم (ُ)
، كذكر اٟتافظ كصلو، كصحٌ   (.ِٗٓ/ٓحو يف تغليق التعليق )بصيغة اٞتـز

 (.ُّٗ/ْا١توافقات ) (ِ)
 فو اقق.(،  كضعٌ ُْٓ(، برقم: )ُِٓ/ُركاه الدارمي يف سننو ) (ّ)
 (. َّ/٣ُّتموع الفتاكل: ) (ْ)
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 اخلامتة
 –التزكية ابلقرآف كأ٫تيتها مفهـو بياف  تناكلتيت البعد ىذه الدراسة العلمية ف

لوجهو الكري، كأف ينفع  أف ٬تعل ىذا العمل خالصان  ايف ختامه سأؿ للا ن، كأركاهنا
 :النتائج كالتوصياتكيف خا٘تتها نسوؽ أىم  ،األمة اهب

 :أىم النتائج :أولً 
تتوافق معها  ،كتزيد عليها اللغة مع ٔتعافو تتوافق الكري القرآف يفلفظة التزكية جاءت  -
كىو بذؿ ا١تاؿ لوجو للا  آخرى  كأضاؼ القرآف معٌتن ، كالثناء، كا١تدح كالطهارة النماء يف

 . تعاىل
  .العمل اب٢تداايت القرآنية ا١توصلة إىل درجة اإلحساف :التزكية ابلقرآف يف االصطبلح -
، فكل تزكية تربية ،عمـو كخصوصما فبينه ،أف التزكية ابلقرآف أعم من الًتبية ابلقرآف -

  .كليس كل تربية تزكية
ككل أنبياء للا كرسلو  ،هكمقاصد أىداؼ الوحي أهنا من أىم ابلقرآف تظهر أ٫تية التزكية -

  .ا هبذه القضية يف دعوهتموٍ اعتنػى 
 ،ىو أصل كل خَتالذم  ،تظهر أ٫تية التزكية ابلقرآف أهنا تزكية بكتاب رب العا١تُت -

ك١تختلف  ،ٞتميع الناس ،كالسعادة كالسركر ،فيو ا٢تدل كالنورإذ  ؛كمنبع كل صبلح
  .كقضاايىم ا١تتعددة ،مناحي حياهتم

كالعلم  ،رهكتدب   ،االستماع للقرآف الكري كتبلكتو :كىي ،أركاف ةللتزكية ابلقرآف ثبلث -
 .الكري. فهجراف أحد ىذه األركاف الثبلثة ينقض من بناء التزكية ابلقرآف ٔتضامُت ىداايتو

 :أىم التوصيات :اثنيا
  .يف ااضن القرآنية كخاصةن  ،نشر ثقافة التزكية ابلقرآف يف اجملتمع -
  .ٞتميع الفئات العمرية يف التزكية ابلقرآفعمل ا١تناىج العلمية  -
ف جوانبو.لثرم ىذا ا١توضوع ٔتختكالبحوث كالدراسات اليت تي ، إقامة ا١تلتقيات العلمية -
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 فهرس املصادر واملراجع
  .القرآف الكري -ُ
أليب الفضل أٛتد بن علي ابن  ،إٖتاؼ ا١تهرة ابلفوائد ا١تبتكرة من أطراؼ العشرة -ِ

 ،زىَت بن انصر الناصر .إبشراؼ د ،مركز خدمة السنة كالسَتة :ٖتقيق ،حجر العسقبلن
كمركز خدمة السنة كالسَتة  -٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف )اب١تدينة( 

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓ ،الطبعة األكىل ،النبوية )اب١تدينة(
للحافظ جبلؿ الدين عبد الرٛتن ابن أيب بكر السيوطي،  ،اإلتقاف يف علـو القرآف -ّ

لطباعة ا١تصحف الشريف  التابع جملمع ا١تلك فهد ،مركز الدراسات القرآنية :ٖتقيق كطبع
 .ىػُِْٔ ،اب١تدينة ا١تنورة

حامت، الدارمي،  أيب ،مد بن حباف ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف -ْ
، األرانؤكطشعيب  :ٖتقيق ،البيسيت، ترتيب: األمَت عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي

 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖالطبعة األكىل،  ،مؤسسة الرسالة :بَتكت
 دار ا١تعرفة. :بَتكت ،أليب حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ،الدينإحياء علـو  -ٓ
ٖتقيق: عبد القادر  ،أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم ،األذكار -ٔ

 .ـُْٗٗىػ/ُُْْ ،، بَتكت: دار الفكراألرانؤكط
 ،األىل عبد العزيز سيد :ٖتقيق ،إصبلح الوجوه كالنظائر، للحسُت بن دمحم الدامغان -ٕ

  ـ. ُّٖٗ ،الطبعة الرابعة ،دار العلم للمبليُت
 ،الطبعة األكىل ،دار ا١تسَت :عماف ،لسعيد بن إٝتاعيل ،أصوؿ الًتبية اإلسبلمية -ٖ

 .ـََِٕ
أصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأساليبها يف البيت كا١تدرسة كاجملتمع، لعبد الرٛتن  -ٗ

  .ـُٕٗٗ ،دار الفكر :النحبلكم، دمشق



 
 

 

81  

 التزكية ابلقرآن، مفهومها، وأمهيتها، وأركاهنا

 اٞتكٍت ا١تختار دمحم بن األمُت ابلقرآف، مد القرآف إيضاحيف  البياف أضواء -َُ
  .ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ ،دار الفكر :الشنقيطي، بَتكت

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس  ،إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف -ُُ
  .دمحم حامد الفقي، الرايض: مكتبة ا١تعارؼ :ٖتقيق ،الدين ابن قيم اٞتوزية

دار اٟتضارة للنشر  :الرايض ،لناصر بن سليماف العمر ،رآفأفبل يتدبركف الق -ُِ
   .ـَُُِىػ/ُِّْ ،كالتوزيع، الطبعة األكىل

أليب بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدم  ،اقتضاء العلم العمل -ُّ
الطبعة  ،بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي ،دمحم انصر الدين األلبان :ٖتقيق ،ا٠تطيب البغدادم

 .ىػُّٕٗالرابعة، 
طنطا:  ،حذيفة إبراىيم بن دمحم أيب :ٖتقيق ،البن قيم اٞتوزية ،األمثاؿ يف القرآف -ُْ

 ـ. ُٖٔٗىػ /َُْٔالطبعة األكىل  ،مكتبة الصحابة
 دمحم بن عمر بن للا عبد سعيد أيب لناصر الدين ،التأكيل كأسرار التنزيل أنوار -ُٓ

 .ـََُِدار الفكر،  :بَتكت ،الطبعة األكىل ،البيضاكم الشَتازم
ا١تكتبة  ،أليب الليث نصر بن دمحم بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم ،ْتر العلـو -ُٔ

  .موافقة للمطبوع ،الشاملة
 ،مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية ،بدائع الفوائد -ُٕ

  .دار الكتاب العريب :بَتكت
 ،أليب الفيض دمحم ا١تلٌقب ٔترتضى الز بيدم ،اتج العركس من جواىر القاموس -ُٖ

 .دار ا٢تداية :بَتكت ،ٖتقيق: ٣تموعة من اققُت
  .ـُٕٗٗ ،ألٛتد شليب، مكتبة النهضة ا١تصرية ،اتريخ الًتبية اإلسبلمية -ُٗ
أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم، ٖتقيق:  ،التبياف يف آداب ٛتلة القرآف -َِ

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ ،دار ابن حـز للطباعة كالنشر :الطبعة الثالثة بَتكت ،دمحم اٟتجار
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أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم، ٖتقيق:  ،التبياف يف آداب ٛتلة القرآف -ُِ
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ ،دار ابن حـز للطباعة كالنشر :الطبعة الثالثة بَتكت ،دمحم اٟتجار

بن إٝتاعيل بن صبلح بن دمحم اٟتسٍت، مد  ،يسَتان التاح معالتحبَت إليض -ِِ
ؽ بلبحي بن حسن ح صدمحم :ٖتقيق ،الكحبلن مث الصنعان، ا١تعركؼ كأسبلفو ابألمَت

 .ـَُِِىػ/ُّّْ ،الطبعة األكىل ،مكتبة الرشد :الرايض ،مصعب أيب
كالتوزيع،  للنشر سحنوف دار :تونس ،مد الطاىر ابن عاشور ،التحرير كالتنوير -ِّ

 ـ.ُٕٗٗ
أليب العبل دمحم عبد الرٛتن بن عبد الرحيم  ،األحوذم بشرح جامع الًتمذم ٖتفة -ِْ

 .دار الكتب العلمية :بَتكت ،ما١تباركفور 
مطبوع ضمن  ،لسعود بن عبد للا الفنيساف ،التدبر مفتاح العلم كابب العمل -ِٓ

مطبوعات ا١تلتقى العلمي األكؿ لتدبر القرآف الكري بعنواف: مفهـو التدبر ٖترير كأتصيل، 
 ـ. ََِٗىػ/َُّْالرايض: مركز تدبر، 

 :القاىرة ،الًتبية اإلسبلمية، أصو٢تا كتطورىا يف الببلد العربية، مد منَت مرسي -ِٔ
  .ـُِٖٗ ،عامل الكتب

 :رسالة ماجستَت، فلسطُت د اعمَت،النور، أنور أٛتد داك الًتبية القرآنية يف سورة  -ِٕ
  .ـََِْىػ/ُِْٓكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

ألٛتد  ،(كالضوابط ٪توذجان  -كاألسس –صيلي )ا١تفهـو الًتبية القرآنية منهج أت -ِٖ
  .ْتث منشور يف ملتقى الًتبية ابلقرآف ّتامعة أـ القرل ،صاحل بٍت سبلمة

ْتث  ،علي بن عبده أبو ٛتيدم ،(لقرآف )ا١تفهـو كاألسس كالضوابطالًتبية اب -ِٗ
  .منشور يف ملتقى الًتبية ابلقرآف ّتامعة أـ القرل

دار الكتاب اللبنان،  :بَتكت ،الًتبية كبناء األجياؿ يف اإلسبلـ، ألنور اٞتندم -َّ
   .ـُٕٓٗبَتكت، 
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٢تاشم األىدؿ، مركز  ،(أساليب عملية كمراحل منهجية) تعليم تدبر القرآف -ُّ
  .الدراسات كا١تعلومات القرآنية

ة عدار ابن اٞتوزم، الطب :الدماـ ،مد بن صاحل العثيمُت ،تفسَت ابن عثيمُت -ِّ
 ىػ. ُِّْ ،األكىل
 :ٖتقيق ،أليب ا١تظفر منصور بن دمحم بن عبد اٞتبار السمعان ،تفسَت السمعان -ّّ

 .ـُٕٗٗىػ/ُُْٖ ،دار الوطن :الرايض ،كغنيم بن عباس ،ايسر بن إبراىيم
سامي بن  :ٖتقيق ،ابن كثَت الدمشقي أليب الفداء إٝتاعيل ،العظيم تفسَت القرآف -ّْ

 ـ.ُٗٗٗىػ/َُِْ ،مكة ا١تكرمة: دار طيبة للنشر كالتوزيع ،دمحم سبلمة، الطبعة الثانية
 :أسعد دمحم الطيب، مكة ا١تكرمة :ٖتقيق، تفسَت القرآف العظيم البن أيب حامت -ّٓ

 .قُُْٗ ،الطبعة الثالثة ،مكتبة نزار مصطفى الباز
 ،سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية مد بن أيب بكر بن أيوب بن ،التفسَت القيم -ّٔ

، إبشراؼ الشيخ إبراىيم رمضافمكتب الدراسات كالبحوث العربية كاإلسبلمية  :ٖتقيق
 .ىػَُُْ ،دار كمكتبة ا٢تبلؿ :بَتكت ،الطبعة األكىل

الطبعة  ،لفخر الدين دمحم بن عمر الرازم التميمي ،الكبَت أك مفاتيح الغيبالتفسَت  -ّٕ
 ـ. ُُٖٗىػ/َُُْدار الفكر،  :بَتكت ،األكىل
 .ـَُٗٗ ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،تفسَت ا١تنار، للسيد دمحم رشيد رضا -ّٖ
أليب اٟتجاج ٣تاىد بن جرب التابعي ا١تكي القرشي ا١تخزكمي،  ،تفسَت ٣تاىد -ّٗ
الطبعة  ،مصر: دار الفكر اإلسبلمي اٟتديثة ،النيل أيب ،دمحم عبد السبلـ د.ق: ٖتقي

  .ـُٖٗٗ -ىػ َُُْاألكىل، 
 ،أليب عثماف سعيد بن منصور اٞتوزجان ،التفسَت من سنن سعيد بن منصور -َْ

دار الصميعي للنشر  :الدماـ ،سعد بن عبد للا بن عبد العزيز آؿ ٛتيد .د :ٖتقيق
 ـ. ُٕٗٗق/ُُْٕالطبعة األكىل،  ،كالتوزيع
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ٖتقيق: دمحم عوض  ،مد بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم، أيب منصور ،هتذيب اللغة -ُْ
 ـ. ََُِ دار إحياء الًتاث العريب، :بَتكت ،الطبعة األكىل ،مرعب

لزين الدين دمحم ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج  ،التوقيف على مهمات التعاريف -ِْ
 ،القاىرة ،الطبعة األكىل ،العارفُت بن علي بن زين العابدين اٟتدادم مث ا١تناكم القاىرم

 ـ.َُٗٗىػ/َُُْ ،عامل الكتب
بن انصر السعدم،  الرٛتن للعبلمة عبد ،ا١تناف كبلـ تفسَت يف الرٛتن الكري تيسَت -ّْ

 ،مؤسسة الرسالة :الطبعة األكىل، بَتكت ،اللو٭تقعبد الرٛتن بن معبل  :ٖتقيق
 .ـَََِىػ/َُِْ

 ،يزيد الطربم بن جرير بن أليب جعفر دمحم ،القرآف آم أتكيل عن البياف جامع -ْْ
 ـ.َََِىػ/َُِْ ،مؤسسة الرسالة :الطبعة األكىل، بَتكت ،ٖتقيق: أٛتد دمحم شاكر

الطبعة  ،إٝتاعيل البخارم اٞتعفياٞتامع الصحيح ا١تختصر، أليب عبد للا دمحم بن  -ْٓ
 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٕ ،بَتكت: دار ابن كثَت ،ٖتقيق د. مصطفى ديب البغا ،الثالثة
أليب عبد للا دمحم  ،اٞتامع ألحكاـ القرآف كا١تبُت ١تا تضمنو من السنة كآم الفرقاف -ْٔ

 ،بدار عامل الكت :الرايض ،ىشاـ ٝتَت البخارم :: ٖتقيقالقرطيببن أٛتد بن أيب بكر 
 ـ.ََِّىػ/ ُِّْ

 ـ. ََِِق/ُِّْ ،دار ابن كثَت :دمشق ،أليب اٟتسن الندكم ،رابنية ال رىبانية -ْٕ
طارؽ بن عوض  :ترتيب ،ركائع التفسَت اٞتامع لتفسَت اإلماـ ابن رجب اٟتنبلي -ْٖ

 ـ.ََُِىػ/ُِِْالطبعة األكىل  ،طبعة دار العاصمة ابلرايض ،للا بن دمحم
الطبعة السابعة كالعشركف،  ،البن القيم اٞتوزية ،العبادزاد ا١تعاد يف ىدم خَت  -ْٗ

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓ ،الكويت: مكتبة ا١تنار اإلسبلمي ،بَتكت: مؤسسة الرسالة
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٘تيم ايسر بن  أيب :ٖتقيق ،أليب داكد سليماف بن األشعث الٌسًجٍستان ،الزىد -َٓ
دار ا١تشكاة للنشر كالتوزيع،  :حلواف ،ببلؿ غنيم بن عباس بن غنيم براىيم بن دمحم، كأيبإ

  .ـُّٗٗىػ/ُُْْالطبعة األكىل، 
كضع  ،أليب عبد للا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبان ،الزىد -ُٓ

 ،الطبعة األكىل ،دار الكتب العلمية :بَتكت ،حواشيو: دمحم عبد السبلـ شاىُت
  .ـُٗٗٗىػ/َُِْ

أليب عبد الرٛتن عبد للا بن ا١تبارؾ بن كاضح  ،الزىد كالرقائق البن ا١تبارؾ -ِٓ
دار الكتب  :بَتكت ،حبيب الرٛتن األعظمي :ٖتقيق ،اٟتنظلي، الًتكي مث ا١تٍركزم

  .العلمية
أليب  ،سلسلة اآلاثر الصحيحة أك الصحيح ا١تسند من أقواؿ الصحابة كالتابعُت -ّٓ

 ،دار الفاركؽ ،العبيبلف راجعو: عبد للا بن صاحل ،عبد للا الدان بن منَت آؿ زىوم
 .الطبعة األكىل

أليب عبد الرٛتن دمحم  ،سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا -ْٓ
 الرايض، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع.  ،الطبعة األكىل ،ىػَُِْ ،انصر الدين األلبان

لرٛتن دمحم أليب عبد ا ،سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة كأثرىا السيئ يف األمة -ٓٓ
  .ـُِٗٗىػ/ُُِْالطبعة األكىل،  ،دار ا١تعارؼ :الرايض ،انصر الدين األلبان

 ،الباقي دمحم فؤاد عبد :ٖتقيق ،أبو عبد للا دمحم بن يزيد ابن ماجو القزكيٍت ،السنن -ٔٓ
 .دار الفكر :بَتكت

دمحم  :ٖتقيق ،أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي ،السنن الكربل -ٕٓ
  .ـُْٗٗىػ/ُُْْ ،مكتبة دار الباز :مكة ا١تكرمة ،القادر عطا عبد
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أليب عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراسان، النسائي،  ،السنن الكربل -ٖٓ
الطبعة  ،أشرؼ عليو: شعيب األرانؤكط ،حسن عبد ا١تنعم شليب :حققو كخرج أحاديثو

 .ـ ََُِىػ/ ُُِْمؤسسة الرسالة،  :بَتكت ،األكىل
٣تموعة  :لشمس الدين أيب عبد للا دمحم بن أٛتد الذىيب، ٖتقيق ،النببلء سَت أعبلـ -ٗٓ

 ،مؤسسة الرسالة :بَتكت ،الطبعة الثالثة ،إشراؼ/ شعيب األرانؤكط ،من اققُت
 ـ. ُٖٓٗىػ/َُْٓ

 دار الثراي للنشر. ،مد بن صاحل بن دمحم العثيمُت ،شرح األربعُت النوكية -َٔ
الفتح دمحم بن  لتقي الدين أيب ،حاديث الصحيحة النبويةشرح األربعُت النوكية يف األ -ُٔ

مؤسسة الرايف، الطبعة  علي بن كىب بن مطيع القشَتم، ا١تعركؼ اببن دقيق العيد،
 .ـََِّىػ/ُِْْ ،السادسة

أليب جعفر أٛتد بن دمحم بن سبلمة األزدم اٟتجرم ا١تصرم  ،شرح معان اآلاثر -ِٔ
يوسف  .د :مراجعة .دمحم زىرم النجار كدمحم سيد جاد اٟتق :ٖتقيق ،ا١تعركؼ ابلطحاكم
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْ ،الطبعة األكىل ،عامل الكتب :بَتكت ،عبدالرٛتن ا١ترعشلي

ألٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراسان، أيب  ،شعب اإلٯتاف -ّٔ
مكتبة الرشد للنشر عبد العلي عبد اٟتميد حامد، الرايض:  د. :ٖتقيق بكر البيهقي،

 .ـََِّىػ/ُِّْالطبعة األكىل،  د،ابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام اب٢تن ،كالتوزيع
 ،الطبعة الرابعة ،إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ،الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية -ْٔ

 .ـُٕٖٗ/ ىَُْٕ ،دار العلم للمبليُت :بَتكت ،ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار
ارؼ عالرايض: مكتبة ا١ت ،مد انصر الدين األلبان ،كالًتىيبصحيح الًتغيب  -ٓٔ

 ـ.َََِىػ/ُُِْالطبعة: األكىل،  ،لنشر كالتوزيعل
بَتكت:  ،صحيح اٞتامع الصغَت كزايداتو، أليب عبد الرٛتن دمحم انصر الدين األلبان -ٔٔ

  .ا١تكتب اإلسبلمي
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دمحم فؤاد  :اٟتسن القشَتم النيسابورم، ٖتقيق ١تسلم بن اٟتجاج أيب ،صحيح مسلم -ٕٔ
 .دار إحياء الًتاث العريب :بَتكت ،عبد الباقي

كالًتبية  ،الًتبية ا١تستمرة يً صبلحية مصطلح التزكية اإلنسانية كبديل ١تصطلحى  -ٖٔ
 .نًتنتٝتر العريفي، ْتث منشور على اإل :الذاتية، للباحثة

 .نًتنتمن موقعو على اإل ،لعبد الدائم الكحيل ،عاجل نفسك ابلقرآف  -ٗٔ
كمن عاصرىم من ذكم  ،يف أايـ العرب كالعجم كالرببر ،كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ،العرب -َٕ

: دار بَتكت ،الطبعة الرابعة ،١تغريبلعبد الرٛتن بن دمحم ابن خلدكف ا ،السلطاف األكرب
 .إحياء الًتاث العريب

،  -كالسنة عظمة القرآف كتعظيمو كأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب  -ُٕ مفهـو
لسعيد بن  ،كعظمة، كأثر، كتدبر، كفضائل، كعلم، كعمل، كتعاىد، كآداب، كأخبلؽ

 مطبعة سفَت.  :علي بن كىف القحطان، الرايض
مركز عبادم  :صنعاء ،لعبد الفتاح اليافعي ،العلم ا١ترفوع )التزكية كالسلوؾ( -ِٕ

  .ـَُِِق/ُّّْ ،الطبعة األكىل ،للدراسات كالنشر
بدر الدين  ياٟتنف أليب دمحم ٤تمود الغيتايب ،ارم شرح صحيح البخارمعمدة الق -ّٕ

 .دار إحياء الًتاث العريب :بَتكت ،العيٍت
مهدم  .أليب عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم البصرم، ٖتقيق: د ،العُت -ْٕ

 .دار كمكتبة ا٢تبلؿ :بَتكت ،إبراىيم السامرائي .ا١تخزكمي، د
الفضل  ألٛتد بن علي بن حجر أيب ،البخارمفتح البارم شرح صحيح  -ٕٓ

قاـ إبخراجو كصححو  ،م كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقيالعسقبلن، رق  
  .قُّٕٗ ،دار ا١تعرفة :بَتكت ،على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب كأشرؼى 

عبد  أليب أنس دمحم بن فتحي آؿ عبد العزيز، أيب ،فتح الرٛتن يف بياف ىجر القرآف -ٕٔ
ر القحطان، فسمفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن  :تقدي ،الرٛتن ٤تمود بن دمحم ا١تبلح
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دار ابن خزٯتة للنشر كالتوزيع، الرايض، الطبعة  ،فضيلة الشيخ عبد للا بن مانع الركقي
 ـ.ََُِىػ/ُُّْاألكىل، 

بن علي مد  ،الركاية كالدراية من علم التفسَت فتح القدير اٞتامع بُت فٍت ً  -ٕٕ
 ىػ/ُِْٖيوسف الغوش، الطبعة الرابعة، بَتكت: دار ا١تعرفة،  :الشوكان، اعتٌت بو

 ـ.ََِٕ
بن ىبلؿ بن أسد الشيبان، فضائل الصحابة، أليب عبد للا أٛتد بن دمحم بن حنبل  -ٖٕ

 –ىػَُّْ ،مؤسسة الرسالة :بَتكت ،الطبعة األكىل ،: د. كصي للا دمحم عباسٖتقيق
 .ـُّٖٗ

أٛتد حجازم السقا، نشر  :ٖتقيق ،القرآف كآداب التبلكة لئلماـ القرطيبفضائل  -ٕٗ
 ا١تكتب الثقايف.

 . ـُُٗٗة: دار الوفاء، الطبعة الثالثة، ، القاىر فقو الدعوة إىل للا، لعلي عبد اٟتليم -َٖ
 ،ةالطبعة السابعة عشر  ،لسيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب ،يف ظبلؿ القرآف -ُٖ

 ىػ.ُُِْ ،دار الشركؽ :القاىرة
لتقي الدين ابن تيمية اٟتران اٟتنبلي  ،قاعدة حسنة يف الباقيات الصاٟتات -ِٖ

الطبعة األكىل،  ،مكتبة أضواء السلف ،دمحم أشرؼ بن عبد ا١تقصود أيب :الدمشقي، ٖتقيق
 ـ.ََِِىػ/ُِِْ

ٖتقيق: مكتب  ،مطاىر دمحم بن يعقوب الفَتكزآابد جملد الدين أيب ،القاموس ايط -ّٖ
 :الطبعة الثامنة، بَتكت ،إبشراؼ: دمحم نعيم العرقسيوسي ،ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة

 .ـََِٓىػ/ ُِْٔ ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع
أليب  ،التأكيل كجوه يف األقاكيل كعيوف غوامض التنزيل حقائق عن الكشاؼ -ْٖ

علي دمحم  ،ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،الز٥تشرم عمر بن ٤تمود للا جار القاسم
  .ـُٖٗٗىػ/ُُْٖ ،الرايض: مكتبة العبيكاف ،الطبعة األكىل معوض،
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أليوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي  ،الكليات معجم يف ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية -ٖٓ
بَتكت: مؤسسة  ،عدانف دركيش كدمحم ا١تصرم :ٖتقيق ،الكفوم، أيب البقاء اٟتنفي

  .الرسالة
٩تبة من األساتذة  :ٖتقيق ،ٚتاؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور ،لساف العرب -ٖٔ

 .دار ا١تعارؼ :القاىرة ،الطبعة األكىل ،العاملُت بدار ا١تعارؼ
لزين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد  ،لطائف ا١تعارؼ فيما ١تواسم العاـ من الوظائف -ٕٖ

بلمي، البغدادم، مث الدمشقي، اٟتنبلي، دار ابن حـز للطباعة بن رجب بن اٟتسن، الس  
 ـ. ََِْىػ/ُِْْكالنشر، الطبعة األكىل، 

 ،نور الدين أبو اٟتسُت علي بن أيب بكر ا٢تيثمي ،٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد -ٖٖ
  .ىػُُِْ ،بَتكت: دار الفكر

 ،تيمية اٟترانبن االعباس أٛتد بن عبد اٟتليم  لتقي الدين أيب ،٣تموع الفتاكل -ٖٗ
ا١تدينة ا١تنورة: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف  ،عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم :ٖتقيق

 .ـُٓٗٗىػ/ُُْٔالشريف، 
أٛتد بن عبد الرٛتن بن قدامة  العباس أيب لنجم الدين ،٥تتصر منهاج القاصدين -َٗ

 ـ. ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ ،مكتبة دار البياف :دمشق ،دمحم أٛتد د٫تاف :ٖتقيق ،ا١تقدسي
 :ٖتقيق ،البن القيم اٞتوزية ،مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت -ُٗ

  .ـُّٕٗىػ/ُّّٗ ،دار الكتاب العريب :بَتكت ،الطبعة الثانية ،دمحم حامد الفقي
، دار الفكر :القاىرة ،اؿ الديناندية ٚت ،ٟتساف دمحم ،مدارس الًتبية اإلسبلمية -ِٗ

  .ـُْٖٗ ،الطبعة األكىل
لعلي بن سلطاف دمحم، أيب اٟتسن نور الدين  ،مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح -ّٗ

 ـ.ََِِىػ/ُِِْ ،الطبعة األكىل ،دار الفكر :بَتكت ،ا١تبل ا٢تركم القارم
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دار السبلـ للطباعة كالنشر،  :القاىرة ،ا١تستخلص يف تزكية األنفس، لسعيد حول -ْٗ
  .ـََِٔىػ/ُِْٕ

النيسابورم، اٟتاكم يب عبد للا دمحم بن عبد للا ألا١تستدرؾ على الصحيحُت،  -ٓٗ
دار  :بَتكت ،التلخيص، للحافظ الذىيب :ذيلوٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، كبً 

 .ـَُٗٗىػ/ُُُْ ،الكتب العلمية
الطبعة  ،نيؤكط كآخر شعيب األران :ألٛتد بن حنبل الشيبان، ٖتقيق ،ا١تسند -ٔٗ

 ـ. ُٗٗٗىػ/َُِْ ،مؤسسة الرسالة :بَتكت ،الثانية
أليب دمحم عبد للا بن عبد الرٛتن بن  ،مسند الدارمي ا١تعركؼ بػ )سنن الدارمي( -ٕٗ

راـ بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم، ٖتقيق: حسُت سليم أسد  الفضل بن هبى
 ـ.َََِػػ/ىُُِْ ،الداران، الطبعة األكىل، الرايض: دار ا١تغٍت للنشر كالتوزيع

 ،مشارؽ األنوار الوىاجة كمطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلماـ ابن ماجو -ٖٗ
الطبعة األكىل،  ،دار ا١تغٍت :مد بن علي بن آدـ بن موسى، الرايض

 ـ.ََِٔىػ/ُِْٕ
دار العلم،  ،ا١تشكبلت الًتبوية األسرية كأساليبها العبلجية، ٠تالد حامد اٟتازمي -ٗٗ

 .ـُٕٗٗالطبعة األكىل، 
 ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن انفع اٟتمَتم اليمان الصنعان ،ا١تصنف -ََُ

 ىػ.َُّْاجمللس العلمي،  :ا٢تند ،الطبعة الثانية ،ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي
كماؿ يوسف   :ٖتقيق ،أليب بكر عبد للا بن دمحم بن أيب شيبة الكويف ،ا١تصنف -َُُ

 .ىػَُْٗمكتبة الراشد،  :الرايض ،لطبعة األكىلاٟتوت، ا
دمحم عبد  :أيب دمحم اٟتسُت بن مسعود البغوم، ٖتقيق ،يي السنة ،معامل التنزيل  -َُِ

دار طيبة  :مكة ا١تكرمة ،سليماف اٟترش، الطبعة الرابعة ،عثماف ٚتعة ضمَتية ،للا النمر
  .ـُٕٗٗىػ/ُُْٕ ،للنشر كالتوزيع
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طارؽ عوض للا  :ٖتقيق ،لسليماف بن أٛتد الطربان ،ا١تعجم األكسط  -َُّ
 ىػ.ُُْٓ اسن اٟتسيٍت، القاىرة: دار اٟترمُت، كعبد

ا١تكتب  :بَتكت ،دمحم شكور ٤تمود اٟتاج أمرير :ٖتقيق ،ا١تعجم الصغَت للطربان -َُْ
  .ـُٖٓٗ – َُْٓالطبعة األكىل،  ،اإلسبلمي

مطبعة  :القاىرة ،مد فؤاد عبد الباقي ،ا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ القرآف الكري -َُٓ
  .دار الكتب ا١تصرية

 بَتكت مكتبة لبناف.  ،، ألٛتد زكي بدكممعجم مصطلحات العلـو االجتماعية -َُٔ
أليب اٟتسن أٛتد بن فارس بن زكراي، ٖتقيق: عبد السبلـ  ،معجم مقاييس اللغة -َُٕ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗدمحم ىاركف، بَتكت: دار الفكر، 
مد بن أيب بكر بن أيوب ابن  ،السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادةمفتاح دار  -َُٖ

  .قيم اٞتوزية، بَتكت: دار الكتب العلمية
دمحم  :للحسُت بن دمحم الراغب األصفهان، ٖتقيق ،ا١تفردات يف غريب القرآف -َُٗ

 .دار ا١تعرفة :بَتكت ،سيد كيبلن
 :بَتكت ،١تاجد عرساف الكيبلى ،مناىج الًتبية اإلسبلمية كا١تربوف العاملوف فيها -َُُ

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ ،عامل الكتب
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ  -ُُُ

 ىػ. ُِّٗالطبعة الثانية،  ،دار إحياء الًتاث العريب :النوكم، بَتكت
 ،فألنس أٛتد كرزك  ،منهج اإلسبلـ يف تزكية النفس كأثره يف الدعوة إىل للا -ُُِ

  .ـُٓٗٗق/ُُْٓ ،كلية الدعوة كأصوؿ الدين  ،رسالة دكتوراه من جامعة أـ القرل
 :بَتكت ،لعلي أٛتد مدكور ،منهج الًتبية اإلسبلمية يف التصور اإلسبلمي -ُُّ

 (. ِٕٔ) ،ـَُٗٗ ،النهضة العربية
 .ـُٕٗٗدار التوزيع كالنشر اإلسبلمية،  ،منهج القرآف يف الًتبية، مد شديد -ُُْ
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اجمللد الثالث،  ،لطو جابر العلوان ،اإلسبلمية كالعلـو السلوكية كالًتبويةا١تنهجية  -ُُٓ
ا١تعهد  :فَتجينيا ،الطبعة الرابعة ،من ْتوث ا١تؤ٘تر الرابع للمعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي

 .العا١تي للفكر اإلسبلمي
األثرم حجازم  أليب إسحاؽ اٟتويٍت ،ا١تنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة  -ُُٔ

دمحم شريف، تصنيف كانتقاء: أيب عمرك أٛتد بن عطية الوكيل، مصر: مكتبة دار ابن 
 .عباس للنشر كالتوزيع

 ،إلبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي الشهَت ابلشاطيب ،ا١توافقات -ُُٕ
 ،الطبعة األكىل، دار ابن عفاف ،عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف أيب :ٖتقيق

 ـ ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ
مكتبة أىل األثر  :الكويت ،٠تالد بن ٚتعة بن عثماف ا٠تراز ،موسوعة األخبلؽ -ُُٖ

 ـ.ََِٗىػ/َُّْ ،الطبعة األكىل ،للنشر كالتوزيع
مو حو كرق  صح   ،١تالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا١تدن ،ا١توطأ -ُُٗ

دار إحياء الًتاث العريب،  :بَتكت ،دمحم فؤاد عبد الباقي :ق عليوج أحاديثو كعل  كخر  
 .ـُٖٓٗىػ/َُْٔ
أليب عيبيد  ،الناسخ كا١تنسوخ يف القرآف العزيز كما فيو من الفرائض كالسنن -َُِ

ٖتقيق: دمحم بن صاحل ا١تديفر، الرايض: مكتبة الرشد،  ،ـ ا٢تركم البغدادمالقاسم بن سبٌل 
 .ـُٕٗٗىػ/ُُْٖالطبعة الثانية، 

السعادات ا١تبارؾ بن دمحم  د الدين أيبجمل ،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر -ُُِ
 :بَتكت ،٤تمود دمحم الطناحي ،الشيبان اٞتزرم ابن األثَت، ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗا١تكتبة العلمية 
مود أٛتد الدكسرم، الدماـ: دار ابن  ،أنواعو كأحكامو ىجر القرآف العظيم -ُِِ
  .ـََِٖىػ/ُِْٗ ،الطبعة األكىل ،اٞتوزم
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كرسي ا١تلك   :إبشراؼ ،لعدد من الباحثُت -دراسة أتصيلية-ا٢تداايت القرآنية  -ُِّ
 .ّتامعة أـ القرل ،عبد للا بن عبد العزيز

ا٢تداية إىل بلوغ النهاية يف علم معان القرآف كتفسَته، كأحكامو، كٚتل من فنوف  -ُِْ
٣تموعة رسائل  :ٖتقيق ،ا١تالكيعلومو، أليب دمحم مكي بن أيب طالب القَتكان األندلسي 

جامعة الشارقة، إبشراؼ أ. د: الشاىد  ،جامعية بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي
 ـ. ََِٖىػ/ ُِْٗالبوشيخي، كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، الطبعة األكىل، 

امغان، أليب عبد للا اٟتسُت بن دمحم الد ،الوجوه كالنظائر أللفاظ كتاب للا العزيز -ُِٓ
 دار الكتب العلمية. :بَتكت ،عريب عبد اٟتميد علي :تقدي كٖتقيق

  .ـََِِ ،دار ابن حـز :الرايض ،ألنس كرزكف ،كرتل القرآف ترتيبلن  -ُِٔ
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