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الثالث  الباب  

 

 في  اآليات التى تتعّلق بلفظ أسوة حسنة ومعناها
 للّشنقيطي "القرآن بالقرآنفي إيضاح  أضواء البيان"

 
 اآليات التى تتعّلق بلفظ أسوة حسنة لفظا . أ

مها سورة  ح القرآن الكرمي،سورتْب ح  ٔآيةذمدىا ح القرآن ثالث  لفظ أسوة حسنةوأما 

 كلمة احلسنة لكلمة األسوة منها:  توقد اضاف ادلمتحنةاألحزاب وسورة 

َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِح ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بُ َراء ِمنُكْم  .ٔ

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاء أََبداً  نَ َنا َوبَ ي ْ َودمَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

ُنوا بِاللَِّو َوْحَدُه ِإَّلَّ قَ ْوَل ِإبْ َراِىيَم أِلَبِيِو أَلَْستَ ْغِفَرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن َحٌبَّ تُ ْؤمِ 

ْلَنا َوِإَلْيَك  َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصّبُ اللَِّو ِمن َشْيٍء رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ  (ٗ: ٓٙ/ادلمتحنة) أَنَ ب ْ

ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوَمن يَ تَ َولَّ َفِإنَّ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم  .ٕ

 .(ٙ :ٓٙ/ادلمتحنة) َو ُىَو اْلَغِِبُّ احلَِْميدُ اللَّ 

َكَر ِخَر َوذَ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِح َرُسوِل اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَّْمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْل  .3

 .(ٕٔ :ٖٖ/اَّلحزاب) اللََّو َكِثّباً 

 

                                                             
 .ٚٔٔ ،(ٜٔٛٔ الثانية الطبعة ،الفكر دار)، ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرميحممد فؤاد عبد الباقي، ٔ
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 معنا  اآليات التى تتعّلق بلفظ أسوة حسنة . ب

مل   تتعلق ّٔذا البحث ولكن اْليات من األىم أيضا للكاتب أن أبْب أّن ح السور وجد

 .معنا  لفظ أسوة حسنة، ولكّن وجد فيها لفظا أسوة حسنةكلمة   يوجد

ِئكَ  ِبظُلمٍ  ُهمِإيََٰن يَلِبُسواْ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ومََل  .1 ه منُ ٱألَ  ذَلُمُ  أُْولََٰ  كَ َوتِل (ٕٛ) َتُدونَ َوُىم مُّ

ت َهاَنا ُحجَّ ت َفعُ نَر  ۦ َۚقوِموِ  َعَلىَٰ  ِإبرََِٰىيمَ  َءاتَينََٰ  َعِليم َحِكيمٌ  َربَّكَ  ِإنَّ  نََّشاءُ  مَّن َدَرجََٰ

َنا  (ٖٛ)  ُذرّْيَِّتوِ  َوِمنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َىَديْ َنا َونُوًحا َىَديْ َنا ُكال َويَ ْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َلوُ  َوَوَىب ْ

 اْلُمْحِسِنْبَ  ذَمْزِي وََكَذِلكَ  َوَىاُرونَ  َوُموَسى َويُوُسفَ  َوأَيُّوبَ  َوُسَلْيَمانَ  َداُودَ 

 َواْلَيَسعَ  َوِإْْسَاِعيلَ  (٘ٛ) الصَّاحِلِْبَ  ِمنَ  ُكلّّ  َوِإْلَياسَ  َوِعيَسى َوََيَْٓب  َوزََكرِيَّا(ٗٛ)

 َوِإْخَواِِنِمْ  َوُذرّْيَّاِِتِمْ  آبَاِئِهمْ  َوِمنْ  (ٙٛ) اْلَعاَلِمْبَ  َعَلى َفضَّْلَنا وَُكال َوُلوطًا َويُوُنسَ 

َناُىمْ   َمنْ  بِوِ  يَ ْهِدي اللَّوِ  ُىَدى َذِلكَ  (ٚٛ) ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَل  َوَىَديْ َناُىمْ  َواْجَتبَ ي ْ

ُهمْ  حَلَِبطَ  َأْشرَُكوا َلوْ وَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ   الَِّذينَ  أُوَلِئكَ  (ٛٛ) يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َما َعن ْ

َناُىمُ  ْلَنا فَ َقدْ  َىُؤَّلءِ  َِّٔا َيْكُفرْ  َفِإنْ  َوالنُّبُ وَّةَ  َواحلُْْكمَ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ  َِّٔا َلْيُسوا قَ ْوًما َِّٔا وَكَّ

 ِإنْ  َأْجرًا َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  َّل قُلْ  اقْ َتِدهِ  َفِبُهَداُىمُ  اللَّوُ  َىَدى الَِّذينَ  أُوَلِئكَ  (ٜٛ) ِبَكاِفرِينَ 

 .(ٜٓ-ٕٛ: ٙ)األنعام/ (ٜٓ) لِْلَعاَلِمْبَ  ِذْكَرى ِإَّل ُىوَ 

ُم   َتعِجلِمَن ٱلرُُّسِل َوََّل َتس َعزمِ  أُْوُلوْا ٱلَكَما َصبَ   ِب َفٱص .2  يُوَعُدونَ  َما َرونَ ي َيومَ  مَكَأِنُ ذلَّ

ن َساَعة ِإَّلَّ  يَلَبثُواْ  ملَ  غب ارِ ِنَ  مّْ ِسُقونَ ٱل َقومُ ٱل ِإَّلَّ  يُهَلكُ  َهلف لََٰ : ٙٗ)األحقاف/ فََٰ

ٖ٘). 
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 معنى أسوة حسنة لغة . ج

ر من اإلئتساء، وىي مأخوذة من ماّدة ) أ س و ( الٍب تدّل األسوة اسم مصد

الطّبيب: اْلسي،  يسّمىعلى ادلداولة و اإلصالح، يقال: أسوت اجلرح إذا داويتو، ولذالك 

و من ىذا الباب يل فالن أسوة )بالكسر و  و يقال أسوت بْب القوم إذا أصلحت بينهم،

أّسيت فالنا إذا اعزّيتو، من ىذا اى قلت لو: و  قدوة، اى إّّن أقتدى بو، الّضّم( اي

 2ليكون لك بفالن أسوة، فقد أصيب مبثل ما أصيب مبثل ما أصبتا بو فرضي وسّلم.

مثلو وقال ابن منظور: األسوة اإلسوة: القدوة ويقال: إئتس بو اى اقتدى بو وكن 

وقال الليث: فالن يأتسى بفالن اي يرضى لنفسو ما رضيو ويقتدى بو، وكان ح مثل 

وكذا حالو، والقوم أسوة ح ىذا األمر اي حاذلم فيو واحدة والّتأّسي ح األمور األسوة، 

اى  فعلة من اإلئتساء كالقدوة من اإلقتداء اسم موضع ادلصدر وقال البغوي ىي 3ادلؤاساة.

ْْبَ اْلَقْوِم: ِإَذا َأْصَلْحُت بْينُهْم. َوِمْن َىَذا اْلَباِب: يل ِح ُفاَلٍن َويَقاُل: َأَسْوُت ب 4حسن.

ْيُت ُفاَلنًا: ِإَذا قَ ِإْسَوٌة، َأْي:   5.، ِمْن َىَذاُتوُ َعزَّيْدَوٌة، َأْي: ِإّنّْ أَقَتِدي ِبِو. َوَأسَّ

أُْسَوة وإْسَوة َأي ُقْدَوة. َوَقْد َتَكرََّر : على بن مكرم بن حممدوح لسان العرب عرّفو 

َواَساة ِح احلَِْديِث، َوُىَو ِبَكْسِر اذلَْ 
ُ

َها الُقْدوة َويَقاُل: ائِذْكُر اأُلْسَوة واإِلْسَوة وادل َتِس ْمَزِة َوَضمّْ

                                                             
، موسوعة نضرة النّعيم ح مكارم أخالق رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسّلمصاحل بن حمّمد و عبد الّرمحن بن حمّمد، ٕ

 . ٜٖٗ ،ٕ(، ج. ٜٜٛٔدي: دار الوسيلة، )سعو 
 .ٖ٘ ،ٗٔ ى (، ج. ٗٔٗٔ، )بّبوت: دار صادر، لسان العربحممد بن مكرم بن على، ٖ

الّتواث العريب، ، )بّبوت: دار إحياء تفسّب البغويحمّمد احلسْب بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الّشافعي، أبو ٗ
  .ٜٔ٘ ،ٖه(، ج. ٕٓٗٔ

 .٘ٓٔ ،ٔى (،  ج. ٜٜٖٔ، )دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويِب الرازي ٘
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ْقَتِدي بِِو ُو ويِمثْ َلُو. اللَّْيُث: ُفاَلٌن يَْأَتِسي ِبُفاَلٍن َأي يَ ْرَضى لِنَ ْفِسِو َما َرِضيَ ِبِو َأِي اقتِد ِبِو وُكْن 

: يقول َعبَّاسٍ  وابن وإذا أضافو لفظ " حسنة " فادلعِب الُقْدوة احلسنة. ٙوََكاَن ِح ِمْثِل َحاِلِو.

 7.رموه أو صاحلة سنة: أي ،(َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ )

 

 حسنة إصطالحامعنى أسوة  . د

وقال ادلناوي: األسوة: احلالة الٌب يكون اإلنسان عليها ح اتّباع غّبه إن حسنا و إن 

وقال الدّكتور عبد الّرمحن بن عابد العابد: األسوة ما يتأسى بو  8.قبيحا و إن سارا وإن ضارا

و األسوة نوعان أسوة حسنة و أسوة سّيئة، فاألسوة احلسنة ح  ويقتدي بو ح مجيع األحوال.

الّرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم، فإّن ادلتأسي بو سلك الطّريق ادلوّصل إل كرمة اهلل وىو 

الّرسول عليو الّسالم فيكون الّصراط ادلستقيم فيكون األسوة احلسنة من يتّبع ما جاء بو 

األسوة كالقدوة، وىي قال الشيخ الّشنثيطي أّن األسوة ىي: و  متبوعا ح كلمة و أفعالو.

 9إتّباع الغّب علي احلالة اّلٍب يكون عليها حسنة أو قبيحة.

أّما األسوة الّسّيئة فهو من خالف ما جاء بو الّرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم و أتبع و 

ۡ) ،ح ىذا كقول ادلشركْب حْب دعتهم رسلهم للتأسي ّٔم ةٖۡۡبَل  مَّ
ُ
ۡأ ٰٓ نَآَۡءابَآَءنَاۡلََعَ قَالُٓواْۡإِنَّاۡوََجد 

                                                             
 .ٖ٘ ،ٗٔى (، ج.  ٗٔٗٔت: دار صادر، )بّبو ، لسان العربحممد بن مكرم بن على،  ٙ

 ،ٛى (، ج.  ٕٙٗٔالعلمية، ، )بّبوت: دار الكتب تفسّب ادلاتريدي )تأويالت أىل السنة( أبو منصور ادلاتريدي، ٚ
ٖٙٛ. 

 .ٔ٘ (،ٜٜٓٔ)القاىرة: عامل الكتب،  ،التّوقف على مهمّات التّعاريف، حمّمد عبد الّرؤزف ادلناويٛ
دار : لبنان، )أضواء البيان ح إيضاح القرآن بالقرآن، حممد ادلختار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطيحممد األمْب بن  9

 .ٖ٘ٔ ،ٛج. (، ى  ٘ٔٗٔ، الفكر
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ۡ َتُدوَن ه  ۡمُّ َۡءاَثَٰرِهِم ٰٓ ۡلََعَ وقال الّزخمشرى: قرئ: أسوة بالضّم، قلت: فيو وجهان،  .(٢٢ِإَونَّا

أحدمها: أنّو ح نفسو أسوة حسنة أى: قدوة، وىو ادلؤتسي، أى ادلقتدي بو، كما تقول: ح 

ى ىي ح نفسها ىذا ادلبلغ من احلديد. و الثّاىن: أّن فيو خصلة من البيضة عشرون حديد أ

 10و تتبع، وىي ادلواساة بنفسو.حّقها أن يؤتسى 

تغّب فبسلوك الفرد ح اإلّّتاه ادلرغوب  عّرف األخر بأّن األسوة ىي القدوة: "إحداث

الّصالح، شخصا أو أكثر يتحّقق فيهم  فيو، عن طريق القدوة الّصاحلة، وذلك بأن يّتخذ

ليتشّبو بو، ويصبح من الّسلوك ادلثايل أمرا وقعيا دمكن الّتطبيق. كما عرّفت بأِّنا: "اإلنسان 

فاألسوة كما يقول القرطيب رمحو اهلل: ىو ما  11الذي يقتدي بو ويتأسي بو ح مجيع أحوالو".

 12يتأسي بو أي يعتزي بو فيقتدي بو ح مجيع أحوالو.

ّنسىب ادلطلوب، يثّب ح الوجدان اإلعجاب من الكمال الالقدوة الّصاحلة ىي مثال 

 فتتأثّر بو تأثّبا عميقا، فتنجذب إليو بصورة توّلد ح اإلنسان القناعة بو، واإلخالص الكامل لو.

بل التأسي  13األسوة و القدوة مبعُب واحد، ويقصد ّٔا: الّسّب واإلتّباع علي طريق ادلقتدي بو.

 والتأسي جيعل من اإللتزام من الغّب بشكل أقوى. أشّد ح بابو من اإلقتداء،

 

 
                                                             

 .ٖٗ (،دار الفكربّبوت:)أصول الَّببية اإلسالمية و أساليبها ح البيت و ادلدرسة وآّتمع، عبد الّرمحن الّنحلوي،  ٓٔ
  .٘ٛ ،الطّفل ح اإلسالمتربية أمحد حممود، 11

  .ٖٛٗ ، ٖه( ج.ٕٓٗٔ،)دار طّيبة، تفسّب إبن كثّب، البصري القرشي كثّب بن عمر بن إْساعيل الفداء أبو12

 .٘، ، )الّرياض، وظذظارة الّشؤزن اإلسالمّية(القدوة مبادئ ومناذجصاحل بن محيد، 13
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 للّشنقيطي "في إيضاح القرآن بالقرآن معنى أسوة حسنة في "أضواء البيانهـ. 

َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِح  }قال الّشيخ حمّمد األمْب الّشنقيطي ح تفسّبه قولو تعايل 

(، األسوة كالقدوة، وىي إتّباع الغّب علي احلالة اّلٍب ٗ: ٓٙ/ادلمتحنة).{ ..ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعوُ 

 كما فّسرالّشيخ ىذه األية ح تفسّبه:    14يكون عليها حسنة أو قبيحة.

 ِمْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقْوِمِهمْ  َقاُلوا ِإذْ  َمَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِح  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ : تَ َعاَل  قَ ْولُوُ 

نَ َنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َودمَّا َنُكمُ  بَ ي ْ  بِاللَّوِ  تُ ْؤِمُنوا َحٌبَّ  أََبًدا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ

 الٍَِّب  احْلَاَلةِ  َعَلى اْلَغّْبِ  ات َّْباعُ  َوِىيَ  َكاْلُقْدَوِة، اأْلُْسَوةُ  .َلكَ  أَلَْستَ ْغِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإَّلَّ  َوْحَدهُ 

َها َيُكونُ   َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : تَ َعاَل  َقالَ  َوِلَذا قَِبيَحٍة، َأوْ  َحَسَنةٍ  َعَلي ْ

 َمَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِح  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  مْ َلكُ  َكاَنتْ  َقدْ : أَْيًضا َوُىَنا ،(ٕٔ: ٖٖ)األحزاب/

 15(.ٗ: ٓٙادلمتحنة/)

ي اىذ تعال بْبَّ  وقد ْطل التََّأسّْ
َ

 َودمَّا ِمْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقْوِمِهمْ  َقاُلوا ِإذْ : ِبَقْوِلوِ  َوَذِلكَ  وَب،ادل

ي .اْْليَةَ  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ   16:أُُمورٍ  َثاَلثَةِ  ِح  ُىَنا َفالتََّأسّْ

  ُهمْ  التَّبَ رُّؤُ : َأوًََّّل  .اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  يَ ْعُبُدونَ  َودمَّا ِمن ْ

 ِِّٔمْ  اْلُكْفرُ : ثَانًِيا. 
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 َحٌبَّ  اْلَمْذُكورَةِ  اْلَغايَةِ  ِإَل  أََبًدا َوِإْظَهارَُىا َوِإْعاَلنُ َها َواْلبَ ْغَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ : ثَالِثًا 

نَ ُهمْ  اْلَقِطيَعةِ  ِح  َغايَةٌ  َوَىَذا َوْحَدُه، بِاللَّوِ  يُ ْؤِمُنوا َها َوزِيَاَدةٌ  قَ ْوِمِهْم، َوبَ ْْبَ  بَ ي ْ  ِإْبَداءُ  َعَلي ْ

َببُ  أََبًدا، َواْلبَ ْغَضاءِ  اْلَعَداَوةِ   انْ تَ َفى َوْحَدهُ  بِاللَّوِ  آَمُنوا َفِإَذا اْلُكْفُر، ُىوَ  َذِلكَ  ِح  َوالسَّ

نَ ُهمْ  َذِلكَ  ُكلُّ   .بَ ي ْ

 َمعَ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمُ  ِلَقْوِمِهمْ  اْلَقْولِ  فَ َقاِئلُ  ِلَقْوِمِهمْ  َقاُلوا ِإذْ  َمَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِح : تَ َعاَل  َوقَ ْوُلوُ 

ي حَمَلُّ  َوَىَذا ِإبْ َراِىيَم،  .ِلَقْوِمِهم َقاُلوهُ  ِفيَما ِِّٔمْ  التََّأسّْ

 َمْوِضعَ  َلْيسَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِمنْ  اْلَقْولُ  فَ َهَذا َلَك، أَلَْستَ ْغِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإَّلَّ : تَ َعاَل  َوقَ ْوُلوُ 

ي، ي َوَمْوِضعُ  التََّأسّْ اَلمُ  َعَلْيوِ  - ِإبْ َراِىيمَ  ِح  اْلَمْطُلوبِ  التََّأسّْ  مِ اْلُمتَ َقدّْ  قَ ْوِموِ  َمعَ  َقاَلوُ  َما ُىوَ  - السَّ

 دمَّا بَ َراءٌ  ِإنَِِّب  َوقَ ْوِموِ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمُ  َقالَ  َوِإذْ : تَ َعاَل  قَ ْوِلوِ  ِح  آَخرَ  َمْوِضعٍ  ِح  تَ َعاَل  َفصََّلوُ  َوَما مُجَْلًة،

 ِح  بَاِقًيا َجَعَلوُ  التَّبَ رُّؤُ  َوَىَذا (ٕٚ-ٕٙ :ٖٗ)الزخرف/ َسيَ ْهِدينِ  َفِإنَّوُ  َفَطَرّن  الَِّذي ِإَّلَّ  تَ ْعُبُدونَ 

 17(.ٕٛ :ٖٗالزخرف/) َعِقِبوِ  ِح  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها: تَ َعاَل  َقالَ  َكَما َعِقِبِو،

ْ  ملَْ  اْْليََة، َلكَ  أَلَْستَ ْغِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإَّلَّ : تَ َعاَل  َوقَ ْوُلوُ   اَِّلْسِتثْ َناءِ  َىَذا َسَببَ  ُىَنا يُ بَ ْبّْ

َنوُ  َوَقدْ ، ِلَماَذا؟ أَمْ  أِلَبِيِو، بِِإبْ َراِىيمَ  َخاصّّ  ُىوَ  َوَىلْ   َوَما: تَ َعاَل  قَ ْوِلوِ  ِح  آَخرَ  َمْوِضعٍ  ِح  تَ َعاَل  بَ ي َّ

ا ِإيَّاهُ  َوَعَدَىا َمْوِعَدةٍ  َعنْ  ِإَّلَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  اْسِتْغَفارُ  َكانَ  َ  فَ َلمَّ  ِإنَّ  ِمْنوُ  تَ بَ رَّأَ  لِلَّوِ  وّّ َعدُ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ

 ِحيَنَما َدْعَوتِوِ  بَاِدئِ  ِح  َعَلْيوِ  َلوُ  َكاَنتْ  الٍَِّب  اْلَمْوِعَدةُ  تِْلكَ  ،(ٗٔٔ :ٜ)التوبة/ َحِليمٌ  أَلَوَّاهٌ  ِإبْ َراِىيمَ 

 َساَلمٌ  َقالَ  َمِليِّا َواْىُجْرّن  أَلَْرمُجَنَّكَ  تَ ْنَتوِ  ملَْ  َلِئنْ  يَاِإبْ َراِىيمُ  آذِلٍَِب  َعنْ  أَْنتَ  َأَراِغبٌ : أَبُوهُ  َلوُ  َقالَ 
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 َوَوجَّ  َوَعَدهُ  َقدْ  َفَكانَ  ،(ٚٗ –ٙٗ :ٜٔ)مرمي/ َحِفيِّا يب  َكانَ  ِإنَّوُ  َريبّْ  َلكَ  َسَأْستَ ْغِفرُ  َعَلْيكَ 

ا ِبَعْهِدِه، َ  فَ َلمَّ ي حَمَلُّ  َفَكانَ  ِمْنُو، تَ بَ رَّأَ  لِلَّوِ  َعُدوّّ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ  ِمنْ  التَّبَ رُّؤِ  َىَذا ِح  ِإبْ َراِىيمَ  ِح  التََّأسّْ

ا أَبِيِو، َ  َلمَّ  .18لِلَّوِ  َعُدوّّ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ

ةٌ  َقِضيَّةٌ  أَن ََّها َعَلى َيُدلُّ  َما َجاءَ  َوَقدْ  اَلمُ  َعَلْيوِ  - ِإبْ َراِىيمَ  ِح  َخاصَّةً  َوَلْيَستْ  َعامَّ  َكَما - السَّ

 بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ ْرَب  أُويل  َكانُوا َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكْبَ  َيْستَ ْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  لِلنَّيبّْ  َكانَ  َما: تَ َعاَل  قَ ْوِلوِ  ِح 

َ  َما َلَها َوَما اْْليَةِ  َىِذهِ  َوِح  ،(ٖٔٔ :ٜ)التوبة/ اجلَِْحيمِ  َأْصَحابُ  أَن َُّهمْ  ذَلُمْ  تَ بَ ْبَّ  َدلِيلٍ  أَقْ َوى قَ ب ْ

ْساَلمِ  ِدينَ  َأنَّ  َعَلى  َتزِرُ  َوََّل  َرِىيَنٌة، َكَسَبتْ  مبَا نَ ْفسٍ  ُكلُّ  َبلْ  أِلََحٍد، َأَحدٍ  تَ َبِعيَّةُ  ِفيوِ  َلْيَستْ  اإْلِ

ْنَسانِ  َلْيسَ  َوَأنْ  ُأْخَرى، ِوْزرَ  َواِزرَةٌ   19.َسَعى َما ِإَّلَّ  ِلْْلِ

 يَ تَ َولَّ  َوَمنْ  اْْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  ِفيِهمْ  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ قولو تعال: 

ي أُِمْرنَا أِلَن ََّنا الن َّْزاِع؛ حَمَلّْ  ِح  َنصِّا لَْيَستْ  َفاْْليَةُ  اْلَمْذُكوِر،(. ٙ) احلَِْميدُ  اْلَغِِبُّ  ُىوَ  اللَّوَ  َفِإنَّ   بِالتََّأسّْ

ٍ  ِح  ِبوِ  وَرةِ  َأوَّلِ  ِح  بِوِ  اأْلَْمرُ  َشْرِعَنا ِح  َجاءَ  ُمَعْبَّ   20.السُّ

رُهُ  اْْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ : َوقَ ْوُلوُ  مَ  َما يُ َفسّْ  ِجَهاًدا َخَرْجُتمْ  ُكْنُتمْ  ِإنْ : قَ ْوِلوِ  ِمنْ  تَ َقدَّ

 ََِّٔذا َجاءَ  َوُىَنا َصَدَق، َما ِح  ُتَساِويَها أِلَن ََّها ؛(ٔ :ٓٙ)ادلمتحنة/ َمْرَضاِت  َوابِْتَغاءَ  َسِبيِلي ِح 
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ةً  َقِضيَّةً  َوَتُكونَ  اْلُعُموِم، َعَلى لَِيُدلَّ  اللَّْفظِ  ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َمنْ  ِلُكلّْ  بَ ْعدُ  ِفيَما َعامَّ  َأنْ  اْْلِخَر، َواْلي َ

ى اَلمُ  َعَلْيوِ  - بِِإبْ َراِىيمَ  يَ َتَأسَّ مِ  َمْوِقِفِهمِ  ِح  َمَعوُ  َوالَِّذينَ  - السَّ  21.اْلُمتَ َقدّْ

األية األخرى بثالث آيات الٌب فيها لفظ أسوة حسنة، كما فّسر و الّشيخ كذالك يفّسر  

َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِح  َكانَ  َلَقدْ : تَ َعاَل  َقالَ الّشيخ:   بَِأنَّوُ  َفَصرَّحَ  ،(ٔٔٔ :ٕٔ)يوسف/ اأْلَْلَبابِ  أِلُويل  ِعب ْ

َرِة، اْلُقْرآنِ  ِح  َقَصَصُهمْ  يَ ُقصُّ  ا ذََكْرنَا، ِلَما َواِضحٌ  َدلِيلٌ  َوُىوَ  لِْلِعب ْ  ِمنَ  ذََكرَ  َمنْ  تَ َعاَل  اللَّوُ  ذََكرَ  َوَلمَّ

َنا َقالَ  اأْلَنْ َعاِم، ُسورَةِ  ِح  اأْلَنِْبَياءِ   َفِبُهَداُىمُ  اللَّوُ  َىَدى الَِّذينَ  أُوَلِئكَ : - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - لَِنِبي ّْ

 تَ َعاَل  اللَّوَ  َوأِلَنَّ  ُقْدَوتُ َنا، أِلَنَّوُ ;  َلَنا أَْمرٌ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - َوأَْمرُهُ  ،(ٜٓ: ٙ)األنعام/ اقْ َتِدهِ 

 ُكْنتُمْ  ِإنْ  ُقلْ : َويَ ُقولُ  ،(ٕٔ: ٖٖ)األحزاب/ اْْليَةَ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : يَ ُقولُ 

بُّونَ   اْْليَةَ  َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما: َويَ ُقولُ  ،(ٖٔ: ٖ)آل عمران/ اْْليَةَ  َفاتَِّبُعوّن  اللَّوَ  ُتُِ

 طَاَعِتوِ  َوِمنْ  ،(ٓٛ: ٗ)النساء/ اْْليَةَ  اللَّوَ  َأطَاعَ  فَ َقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  َمنْ : َويَ ُقولُ  (.ٚ :ٜ٘)احلشر/

 22ُكلُّْو. ِبوِ  أََمرَ  ِفيَما ات َّْباُعوُ 

او فّسر الّشيخ ح آية أخرى بأية الٌب فيها لفظ أسوة حسنة، كما يلي:    - ُخُصوِصوِ  ِح  أَمَّ

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - ِعْصَمَتوُ  َفِإنَّ  َشْيٍء، ِمنْ  َيُكنْ  َمْهَما ِإنَّوُ : اْْلِت  نُورِدُ  َفِإنَّا - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

َغائِرِ  اْلَكَبائِرِ  ِمنَ  - َوَسلَّمَ  بُ  اْلِبْعثَةِ  بَ ْعدَ  َوالصَّ  َلَقدْ : تَ َعاَل  قَ ْوِلوِ  ِح  اْلَكِرميِ  اْلُقْرآنِ  لَِنصّْ ;  َِّٔا اْلَقْطعُ  جيَِ
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ي ِلُوُجوبِ ; (ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ   َيُكونَ  َأنْ  َواْمِتَناعِ  ِبِو، التََّأسّْ

 ىذا بيان الّشيخ عن سورة اإلنشّبة. 23.َقْطًعا َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  ِفيوِ 

 اْْليَةِ  َىِذهِ  ظَاِىرُ  اْلُمتَِّقْبَ  َعَلى َحقِّا بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمطَلََّقاتِ : تَ َعاَل  قَ ْولُوُ فّسر الّشيخ  

َعةَ  َأنَّ  اْلَكرِيَةِ  ُخولِ  قَ ْبلَ  َأطُلَّْقتْ  َسَواءٌ  اْلُمتَِّقي، ُمطَلَِّقَها َعَلى ُمطَلََّقةٍ  ِلُكلّْ  َحقّّ  اْلُمت ْ  فَ َرضَ  ََّل؟ أَمْ  الدُّ

 احْلََياةَ  تُرِْدنَ  ُكْنًُبَّ  ِإنْ  أِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَّيبُّ  أَي َُّها يَا: تَ َعاَل  قَ ْولُوُ  اْلُعُمومِ  ذِلََذا َوَيُدلُّ  ََّل؟ أَمْ  َصَداقٌ  ذَلَا

نْ َيا ْعُكنَّ  فَ تَ َعاَلْْبَ  َوزِيَنتَ َها الدُّ ياًل  َسَراًحا َوُأَسرّْْحُكنَّ  أَُمت ّْ  َكانَ  َلَقدْ : قَ ْوِلوِ  َمعَ  ،(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ مجَِ

 اخلِْطَابَ  َأنَّ  اأْلُُصولِ  ِح  تَ َقرَّرَ  َوَقدْ  ،(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ اْْليَةَ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ 

يعَ  ُحْكُموُ  يَ ُعمُّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى ِبوِ  اخْلَاصَّ  ُصوصِ  َعَلى ِبَدلِيلٍ  ِإَّلَّ  اأْلََمةِ  مجَِ  ِح  َعَقَدهُ  َكَما اخلُْ

ُعودِ  َمَراِقي»  24.[الرََّجزِ : ]ِبَقْوِلوِ  «السُّ

أيضا ح  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ و ناسب الّشيخ اية اخرى بقولو تعال  

اتفسّبه:   فَ َقدْ  اقْ َتِدِه، َفِبُهَداُىمُ : قَ ْوِلوِ  رَمْوِ  ِح  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - بِالنَّيبّْ  اخْلَاصُّ  اخلِْطَابُ  َوأَمَّ

ِة، ُحْكِموِ  ُُشُولِ  َعَلى ُصوصُ النُّ  َدلَّتِ   أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : تَ َعاَل  قَ ْوِلوِ  ِح  َكَما ِلْْلُمَّ

مَ  دمَّا َغّْبَِىا ِإَل  اْْليََة، َحَسَنةٌ   يُ َعب ّْرُ  َحْيثُ  اْلَعِظيمِ  اْلُقْرآنِ  اْسِتْقَراءِ  ِمنِ  َذِلكَ  َعِلْمَنا َوَقدْ  اْْليَاِت، ِمنَ  تَ َقدَّ

يَغةِ  َداِئًما ِفيوِ   اخلِْطَابِ  ُحْكمِ  ُعُمومُ  اْلُمَرادَ  َأنَّ  ِإَل  يُِشّبُ  ُثَّ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - بِوِ  اخْلَاصَّةِ  بِالصّْ

ِة.  25ِلْْلُمَّ
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 َأنَّ  َعَلى َأمْجَُعوا َوَقدْ أّن الّتأسي يشمل القول و الفعل، كما كتب ح تفسّبه: و بّْب الّشيخ  

َنةَ   اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : تَ َعاَل  قَ ْولُوُ  بِاأْلَفْ َعالِ  اْلَعَملَ  أَْلَزمَ  َوَقدْ  َوتَ ْقرِيٌر، َوأَفْ َعاٌل، أَقْ َواٌل، السُّ

ي ،(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  ْقرِيرُ  أَقْ َوى، اْلِفْعلِ  ِح  َوَلِكنَّوُ  َواْلِفْعَل، اْلَقْولَ  َيْشَملُ  َوالتََّأسّْ  َوالت َّ

ْنَكارِ  تَ ْركُ  أِلَنَّوُ  اْلِفْعِل؛ ِح  ُمْنَدرِجٌ   َصاِحبُ  َقالَ  َكَما اأْلُُصولِيَّْْب، ِعْندَ  ِفْعلٌ  َوالت َّْركُ  َما، أَْمرٍ  َعَلى اإْلِ

ُعودِ  َمَراِقي  26.اْلَمْذَىبِ  َصِحيحِ  ِح  ِفْعلٌ  َوالت َّْركُ  :السُّ

 َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  أََفاَل قال الّشيخ أيضا عن معُب األسوة حينما فّسر قولو تعال " و 

 َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : تَ َعاَل  َوَقالَ ": أَقْ َفاذُلَا قُ ُلوبٍ 

 َصلَّى - اللَّوِ  َرُسولَ  ُقْدَوَتوُ  جَيَْعلَ  َأنْ  اْلُمْسِلمَ  فَ يَ ْلَزمُ  اَِّلْقِتَداءُ،: َواأْلُْسَوةُ  ،(ٕٔ :ٖٖب/)األحزا اْْلِخرَ 

 َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب َُّرونَ  أََفاَل ناسب الّشيخ قولو تعال " 27.ُسنَِّتوِ  بِات َّْباعِ  َوَذِلكَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 

 .َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ " بأية أَقْ َفاذُلَا قُ ُلوبٍ 

لفظ "أسوة  الشنقيطي اجلكِب القادر عبد بن ادلختار حممد بن األمْب حممدذكر الّشخ  

و الّشيخ أيضا ناسب األية ، بالقرآن القرآن إيضاح ح البيان أضواءح تفسّبه  مرة ٖٔحسنة" 

 ِفْعِلِو، ِمنْ  َعْنوُ  الثَّابَِتةَ  النَّيبّْ  ُسنَّةَ  َأنَّ األحكام بأية الٌب فيها لفظ أسوة حسنة. كما كتب ح تفسّبه: 

َنتْ : قَ ْوِلوِ  َوَمْفُهومِ  َا اْلَغايَِة، ِبَأوَّلِ  يَ تَ َعلَّقُ  ََّل  احلُْْكَم، َىَذا َأنَّ  بَ ي َّ ْحاَللُ  َوُىوَ  ِبآِخرَِىا يَ تَ َعلَّقُ  َوِإمنَّ  اأْلَوَّلُ  اإْلِ

 ِمنَ  لِْلُمَرادِ  اْلَكاِح  اْلبَ َيانُ  ِفيوِ  َوِفْعُلوُ  اْلَعَقَبِة، مَجَْرةِ  َرْميِ  بَ ْعدَ  ِإَّلَّ  ِقَرانٍ  َوََّل  ََتَتٍُّع، َىْديَ  يَ ْنَحرْ  ملَْ  أِلَنَّوُ ; 
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ٖٛ. 
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َها يَ تَ َرتَّبُ  الٍَِّب  اْلَغايَةِ   أُْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِح  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : يَ ُقولُ  َواللَّوُ  اذْلَْدِي، ِمنَ  اْستَ ْيَسرَ  َفَما: َعَلي ْ

 28.اْْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ 

إتّباع الغّب علي احلالة اّلٍب يكون عليها يستنبط أّن معِب األسوة حسنة ىي  احثو الب 

الّشيخ الّشنقيطي األسوة كالقدوة، قال القرطيب رمحو اهلل: ىو ما يتأسي بو أي يعتزي  حسنة، و قال

بو فيقتدي بو ح مجيع أحوالو، و األسوة حسنة ىي مثال من الكمال الّنسىب ادلطلوب، يثّب ح 

الوجدان اإلعجاب فتتأثّر بو تأثّبا عميقا، فتنجذب إليو بصورة توّلد ح اإلنسان القناعة بو، 

اإلخالص الكامل لو. و التأسي أشّد ح بابو من اإلقتداء، والتأسي جيعل من اإللتزام من الغّب و 

  بشكل أقوى.

 

ۡ
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ٖٔ٘. 


