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ابعالباب الر   

 

 "أضواء البيان"بحث تحليلي عن الخطاب القرانى في ايات أسوة حسنة في 

 

يبحث يف ىذا الفصل يف الكيفّية الٍّب اّتسق ّٔا اخلطاب القراىن يف ايات أسوة حسنة يف 

و انعكاسات ىذا اإلّتساق يف العالقة بْب  .للشنقيطي "يف إيضاح القرآن بالقرآن "أضواء البيان

و رّّبا جيدر بنا الّتنبيو إيل أّن رصد ىذه الكيفّية ديعُب حتديد الّنص الّسورة الكردية و سياقها، 

أسوة ت الّلوويّة الٌب اتتلكها الّنص، و حقوق لالذلا وييفة الّتواصل ت  ادلااببْب بلف  ادلؤّىال

 حسنة. 

أسوة حسنة يف ثالثة تواض  يف القرآن الكرًن، إذا أشار القرآن  قد عّرض الكاتب أّن لف 

الكرًن إيل القضّية األسوة يف سياقْب؛ نيب اهلل إبراىيم عليو الّسالم و سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو 

و سورة ادلمتحنة  احلادية وعشرينوسّلم، يف ثالثة تواض  يف القرآن الكرًن؛ سورة األحزاب يف األية 

 تواض  الثالثة. رّابعة و الّسادسة. أضاف إليها لف  "حسنة" يفية اليف األ

 

 أسوة حسنة برسول اهلل صّل اهلل عليه وسّلمعالقة لفظ  . أ

لف  "أضواء البيان". و صلد أّن تعُب يف  أسوة حسنةبّْب الباحث يف الباب الّسابق تعُب لف  

 و قد قال اهلل تعايل يف القرآن الكرًن: كالقدوة بل يف شكل أقوى،  أسوة حسنة



ٖٜ 
 

  َكِثّباً َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَّْمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْلي َْوَم اْْلِلَر َوذََكَر اللََّو  

 .(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/

و فّسر رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم.  أضافت إيل" أُْسَوٌة َحَسَنةٌ يف ىذه األية صلد أّن لف  "

برسول اهلل صّلى  التََّأسّْيأّن  الشنقيطي اجلكِب القادر عبد بن ادلاتار زلمد بن األتْب زلمدالّشيخ 

 َرُسولَ  ُقْدَوَتوُ  جَيَْعلَ  َأنْ  اْلُمْسِلمَ  ْلَزمُ َفي ٔأَقْ َوى. اْلِفْعلِ  يف  َوَلِكنَّوُ  َواْلِفْعَل، اْلَقْولَ  َيْشَملُ  اهلل عليو وسّلم

  2.ُسنَِّتوِ  َباعِ بِاتِ  َوَذِلكَ   َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى  اللَّوِ 

 وسالتو اهلل صلوات صّلى اهلل عليو وسّلم اهلل رسول كان اخلطيب يونس الكرًن عبدو قال 

 تطعمو، يف حيياىا كان الٍب ادلتواضعة احلياة تلك ىف مجيعا، وللمؤتنْب لنسائو احلسنة، األسوة عليو

 األسوة  وسلم عليو اهلل صلى  النيب كان تصطفى بن أمحد بن زلمدقال و  ٖ.وتناتو وتلبسو،

  ٗاخلالف. ويف الوفاق ويف والرضا، الوضب يف ألىلو، وتعاتلتو ألالقو يف وأتتو لقوتو احلسنة

برسول اهلل صّلى اهلل عليو  التََّأسّْيعرّضها الباحث، نعرف أّن و تن بعض الّتفاسّب الٌب 

وسّلم يشمل كّل ألالق و سّنة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم. ادلقصود تن األسوة ليس ذات 

ة. وال تشاحة بعد ذلك يف الّتسمية ادلقتدى بو، ال داتو وال حلمو، بل علي سلوكو وأفعالو يف الّنهاي

                                                             
دار : لبنان، )أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي 1

 .ٖٛ ،ٛ (، ج.ى  ٘ٔٗٔ، الفكر

، ٚ ، ج....يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان ، زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي2
ٖٔ. 

 .ٜٛٙ، ٔٔالعريب(، ج.  الفكر القاىرة: دار، )للقرآن القرآين التفسّب، عبد الكرًن يونس اخلطيب 3
 .ٙ٘ٚ، ٕ(، ج. دار الفكر العريب، )زىرة التفاسّب، زلمد بن أمحد بن تصطفى بن أمحد ادلعروف بأيب زىرة 4
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ّمى الّرجل فيس األسوة األترين تعا، ن يكون تعُبعلي الشاص أو علي سلوكو. وال تانعا تن أ

 ٘و أسوة أيضا.نفسو أسوة، ويسّمى فعل

سّنة رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم تن سّبة الّنيب، وعالقة األسوة احلسنة ونعرف ألالق و 

تا إّن علم الّسرة ىو علم الّذي يرصد بالّسّبة الّنيب ىي بأّن الّسّبة الّنبويّة ىي زلّل األسوة بالّنيب. 

نقل عن رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم تن أحداث حياتو، فيدلل فيها تا يتعّلق بو يف وصفو نبيا 

و  تبلوا عن اهلل، و يف وصفو قاضيا، و يف وصفو صاحب تنهج، و قائد دولة، و يف وصفو أبا،

 الّسّبة.زوجا و جارا، و يدلل فيها تا يرتبط حبياتو يف سلمو و يف حربو، كل ىذا يدلل يف علم 

ّبة الّنيب صلّى اهلل عليو وسّلم، نعود يف القرآن الكرًن إيل نستبّْب عالقة األسوة احلسنة بس

)َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَّْمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْلِلَر َوذََكَر سياق قولو تعاىل: 

قد جاء يف تعرض احلديث عن ، و إيل سبب نزول الّنص لنجد أنّو (ٕٔ :ٖٖزاب/)األح اللََّو َكِثّباً(

 وىو ززوة األحزاب تن قولو واحد تن أىّم األحداث يف حياة رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسّلم، أال

َۡزاَغِتۡۡإِذۡ : تعاىل ِۡإَوذ  َفَلِۡنيُكم  س 
َ
ۡأ َۡوِنو  َ قُِكم  ب َصَٰرَُۡجآُءوُكمّۡنِوۡفَ

َ ََياِجرَۡۡٱل ُقلَُُبَۡوَبلََغِتۡۡٱۡل  ۡٱۡل 

ِۡ ُيَىَا ۡۡٱّلَلَِۡوَتُظيََُّنۡب َيالَِكۡ ١٠ۡٱلظُّ ُتِلٌَُۡۡ ِنُيَنَۡۡٱب  ۡۡٱل ُهؤ  ا َۡشِديدا ْۡزِل َزاٗلا َا ُ زِل
ۡٱل ُهَنَٰفُِقَنََۡيُقَُلِۡۡإَوذۡ  ١١َوُزل 

ٍِمَۡنَرٞضَۡناۡوََعَدىَاۡۡٱََّلِيوَۡوَۡ ِ َب
اۡۡإَِٗلۡۡۥَٓۡورَُسَُلُۡۡٱّلَلُِِۡفۡقُلُ  (.ٕٔ-ٓٔ)األحزاب:  ١٢ُغُرورا

)َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَّْمن َكاَن و يف ىذا الّسياق يأتى قولو تعايل: 

ِنُيَنَۡرََءاَۡۡولََهاالّسّبة:  ، مّث يعود ثانية إيلَٕٔر اللََّو َكِثّباً(االحزاب ْوَم اْْلِلَر َوذَكَ َواْلي يْرُجو اللَّوَ  ۡٱل ُهؤ 
                                                             

للعلوم اإلقتصاديّة دتشق جاتعة ، رلّلة احلسنة يف القرآن الكرًن و تطبيقها يف السّبو النّبويّةاألسوة عماد الّدين الّرشيد،  5
 .ٙ، القنونية
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َزاَبۡ ح 
َ َاَْۡهََٰذاَۡناۡوََعَدىَاۡۡٱۡل  ُ َۡورَُسَُلُۡۡٱّلَلَُۡوَصَدَقۡۡۥَورَُسَُلُۡۡٱّلَلُۡقَال اۡۡۥ  لِيها اَۡوتَس  ۡإَِٗلٓۡإِيَمَٰيا م  ٌُ  ٢٢َوَناَۡزاَد

ِنيِيَّۡۡنِوَۡ ۡۡٱل ُهؤ  ْ ُدوا ٍَ َٰ َۡع َۡنا ْ َۡصَدقَُا َۡنۡ ۡٱّلَلَۡرَِجاٞل مَۡنوۡقَََضَٰ ٍُ ًِِۖۡفَِهي  ًَُۡعلَي  َوَناۡۡۥَب ُۡۖ مَۡنوۡيَنَتِظُر ٍُ َوِني 

ۡ َْۡتب ِديٗلا َا ُ و ذكر الّرجال الذين صدقوا تا عهدوا اهلل عليو يف أثناء  (.ٖٕ-ٕٕ األحزاب:) ٢٣بََدل

 ٙذكر األسوة بالّنيب.

إّن رلئ آية األسوة احلسنة يف وسط احلديث عن توقف تهم تن سّبة الّنيب و عالقة 

األسوة احلسنة بسّبة الِّب صّلى اهلل عليو وسّلم ىي بأّن سّبة الّنبويّة ىي زلّل األسوة بالّنيب صّلى اهلل 

أّن  الشنقيطي اجلكِب القادر عبد بن ادلاتار زلمد بن األتْب زلمدالّشيخ عليو وسّلم. كما قال 

وال نعرف   ٚأَقَوى. اْلِفْعلِ  يف  َوَلِكنَّوُ  َواْلِفْعَل، اْلَقْولَ  َيْشَملُ برسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم  التََّأسّْي

 صّلى اهلل عليو وسّلم إاّل بسّبة النبوية.كيفية أفعال الّنيب 

ة األحزاب ال يعِب قصر و تا أيّن خيفي أّن تا ذكره الّسياق القرآىن يف آية األسوة تن سور 

كّلها ىي زلّل القدوة، وتا ورد يف ىذا الّسياق تا ىو األسوة بالّنيب صّلى اهلل عليو وسّلم. فالّسّبة  

صائص اخليف  (ى ٜٔٔ: ادلتوىف)السيوبي  الدين جاللإاّل منوذج ينتقد ادلتاّلفْب عن الوزوة. قال 

الكربى: )و تن لصائصو أّن اهلل تعايل فّرض باعتو علي العامل فرضا تطلقا ال شرط فيو و ال 

إستثناء، فقال: وتا آتاكم الّرسول فاذوه وتاهناكم فانتهوا، و قال: و تن يط  الّرسول فقد أباع 

                                                             

 
، رلّلة جاتعة دتشق للعلوم اإلقتصاديّة األسوة احلسنة يف القرآن الكرًن و تطبيقها يف السّبو النّبويّةعماد الّدين الّرشيد، 6

 .ٚ ،القنونية

 ،ٛ ، ج....أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي زلمد األتْب بن 7
ٖٛ. 
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َلَقْد َكاَن ثناء، فقال: تطلقا بال استاهلل. و إّن اهلل تعايل أوجب علي الّناس الّتأسى بو قوال و فعال 

 ٛ(.َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

العالقة تا بْب األسوة احلسنة و الّسّبة الّنبوية وضوحا أن نستذكر أّن األية و شلّا يزيد 

األسوة احلسنة تن سورة األحزاب أضافت إيل رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم. فمحّل األسوة ىو 

ب رلال األسوة احلسنة ىو سلوك صاح هلل صّلى اهلل عليو و سّلم، و لو أضافنا إيل ذلك أنّ الّنيب ا

األسوة. و أنّنا بّينا أّن علم الّسّبة ىو علم الّذي أمج  أحوال الّنيب اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم. 

 عليو و سّلم.احلسنة عن سّبة ادلصطفي اهلل صّلى اهلل فنستدرك متاتا عدم انفكاك تفهوم األسوة 

 آية األسوة و تن ضوء اخلطاب القرآين يف تفسّب أضواء البيان إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل يف

كما إتّباع و التأسي برسول اهلل صلّي اهلل عليو وسّلم تن باعة اهلل  زاب أّن احلسنة يف سورة األح

، َفَصرََّح (ٔٔٔ: ٕٔ)يوسف/أِلُويل اأْلَْلَباِب  َرةٌ فّسر الّشيخ: َقاَل تَ َعاىَل: َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ 

اىَل َتْن ذََكَر ِتَن ِبَأنَُّو يَ ُقصُّ َقَصَصُهْم يف اْلُقْرآِن لِْلِعب َْرِة، َوُىَو َدلِيٌل َواِضٌح ِلَما ذََكْرنَا، َوَلمَّا ذََكَر اللَُّو تَ عَ 

ُو َفِبُهَداُىُم : أُوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى اللَّ -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  - اأْلَنِْبَياِء يف ُسورَِة اأْلَنْ َعاِم، َقاَل لَِنِبي َّْنا

أَْتٌر َلَنا ; أِلَنَُّو ُقْدَوتُ َنا، َوأِلَنَّ اللََّو تَ َعاىَل  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -، َوأَْترُُه (ٜٓ: ٙ)األنعام/اقْ َتِدِه 

، َويَ ُقوُل: ُقْل ِإْن ُكْنُتْم (ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ُأْسَوٌة َحَسَنٌة اْْليََة  َلُكْم يف َرُسوِل اللَّوِ يَ ُقوُل: َلَقْد َكاَن 

، َويَ ُقوُل: َوَتا آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُاُذوُه اْْليََة (ٖٔ: ٖ)آل عمران/اتَِّبُعوين اْْليََة حتُِبُّوَن اللََّو فَ 

                                                             
 .ٕٖٗ ،ٕالعلمية(، ج.  الكتب ، )بّبوت: دارالكربى اخلصائصالسيوبي،  الدين جالل 8
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، َوِتْن بَاَعِتِو (ٓٛ: ٗ)النساء/بَاَع اللََّو اْْليََة الرَُّسوَل فَ َقْد أَ  َويَ ُقوُل: َتْن يُِط ِ  . (ٚ: ٜ٘)احلشر/

 9ات َّْباُعُو ِفيَما أََتَر ِبِو ُكلُّْو.

: (، وقولو تعاىلٓٛ: ٗ)النساء/َتْن يُِطِ  الرَُّسوَل فَ َقْد َأَباَع اللََّو اْْليََة  :لوجود قول اهلل تعاىل

: ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّو َفاتَِّبُعوين اْْليََة (، وقولو تعاىلٚ: ٜ٘)احلشر/َوَتا آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُاُذوُه اْْليََة 

لوجود و ىو رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم، ، يبّْب لنا أّن زلّل األسوة احلسنة (ٖٔ: ٖ)آل عمران/

، و كان يف رسول اهلل (ٔٔٔ: ٕٔ)يوسف/يف َقَصِصِهْم ِعب َْرٌة أِلُويل اأْلَْلَباِب قولو تعاىل: َلَقْد َكاَن 

احلي ادلرتقي يف دراجات صّلى اهلل عليو و سّلم  أسوة حسنة، ألنّو صّلى اهلل عليو و سّلم ادلثال 

 ٓٔحملّبة.تن اإلستحسان و اإلعجاب و الّتقدير و االكمال، يثّب يف نفس البصّب  العاتل قدرا كبّبا 

و ليس للمسلمْب تن سبيل إاّل ىذا الّسبيل، يعِب سبيل إتّباع الّرسول اهلل صّلى اهلل عليو 

وسّلم. بليعة تتأسى لطوات الّرسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم و أصحابو شربا بشرب و ذراعا بذراع 

فكّب واحلرب و الّتدبّب و الّسياسة و يف كّل ياىرة و لفّية و يف كّل دقيقة و جليلة، يف العبادة و التّ 

نَۡالّدعوة و اجلرأة و احلكمة، كما قال تعاىل: 
َ
اۡفََۡۡوأ َتقِيها َُۖۡهََٰذاِۡصَرَِِٰطُۡمس  َهُ ْۡۡٱتَبُِع َا ُبَلَۡوَٗلۡتََتبُِع ۡٱلسُّ

َۡعوَۡسبِيلًِِ َۡفَتَفَرَقۡبُِكم  َۡوَصىَُٰكمۡبًِِۡۦ  َٰلُِكم  َۡتَتُقََنۡۡۦَذ  ٔٔ. ١٥٣َلَعَلُكم 

                                                             
 ،ٛ...، ج. القرآن بالقرآنأضواء البيان يف إيضاح زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي، 9

ٖٔ٘. 

، توسوعة نضرة النّعيم يف تكارم ألالق رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسّلمصاحل بن زلّمد و عبد الّرمحن بن زلّمد،  10
 .ٖٓ٘، ٕ(، ج. ٜٜٛٔ)سعودي: دار الوسيلة، 

، ٕ، ج. ...اهلل صلّى اهلل عليو وسّلمتوسوعة نضرة النّعيم يف تكارم ألالق رسول صاحل بن زلّمد و عبد الّرمحن بن زلّمد،  11
ٖ٘ٓ. 
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ضوء اخلطاب القرآين يف تفسّب أضواء البيان إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل يف آية األسوة و تن 

 بِوِ  اخْلَاصَّ لف  األسوة احلسنة يف تفسّب أضواء البيان إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل  ِلطاب احلسنة أنّ 

ي َ  ُحْكُموُ  يَ ُعمُّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى  اللَّوِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ : قَ ْوِلوِ ، كما فّسر الّشيخ اأْلََتةِ  مجَِ

 اللَّوُ  َصلَّى بِوِ  اخْلَاصَّ  اخلِْطَابَ  َأنَّ  اأْلُُصولِ  يف  تَ َقرَّرَ  َوَقدْ  ،(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/ اْْليَةَ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ 

ي َ  ُحْكُموُ  يَ ُعمُّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  ُصوصِ  َعَلى ِبَدلِيلٍ  ِإالَّ  اأْلََتةِ  مجَِ : ِبَقْوِلوِ  «السُُّعودِ  َتَراِقي» يف  َعَقَدهُ  َكَما اخلُْ

 12.[الرََّجزِ ]

األسوة احلسنة يف سورة األلزاب يف يقّدم الّشيخ رمحو اهلل تعاىل تن تفسّبه يف آية و شلّا 

يف مجي  أفعالو و تفسّب أضواء البيان أّن إتّباع و التأسي برسول اهلل صلّي اهلل عليو وسّلم يشمل 

كما ورد يف األحاديث، تثال ذالك يف رواية عن  .و مجي  سّبة حياتو ألالقو و أقوالو و أحوالو

 اللَّوِ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َأْلبَ َرين  َتاِلٌك، َأْلبَ َرنَاالّصالة علي الّدب يف الّسفر: 

 َأِسّبُ  َفُكْنتُ  َسَفٍر، يف  َعن ُْهَما اللَّوُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َت َ  َكانَ  أَنَّوُ ,  َأْلبَ َرهُ  َسِعيًدا َأنَّ  ُعَمَر، ْبنِ 

 فَ َلِحْقُتُو، رَِكْبُت، مُثَّ  َفَأْوتَ ْرُت، فَ نَ زَْلتُ  ََتَلَّْفُت، اْلَفْجرَ  َيْطُل َ  َأنْ  َلِشيتُ  ِإَذا َحٌبَّ  َتَعُو، َوَأحَتَدَّثُ  َتَعوُ 

: فَ َقالَ  ُأْصِبَح، َأنْ  َوَلِشيتُ  َفَأْوتَ ْرتُ  نَ َزْلتُ  الرَّمْحَِن، َعْبدِ  أَبَا يَا: فَ ُقْلتُ  ُكْنَت؟ أَْينَ : ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ 

 اللَّوِ  َرُسولَ  َفِإنَّ : َقالَ  ،َواللَّوِ  بَ َلى: فَ ُقْلتُ  َحَسَنٌة؟ أُْسَوةٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  يف  َلكَ  أََلْيسَ 

 ٖٔ.«اْلَبِعّبِ  َعَلى يُوتِرُ » َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

                                                             
12

، ٔ ، ج....أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي 
ٕٗٔ. 

 .ٖٛ، ٔالعلمية(، ج. ، )ادلكتبةالشيباين احلسن بن زلمد برواية تالك توبأتالك،  بن أنس بن تالك 13
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 ادلاثلة احليَّةِ  بالُقدوة وادلسالكَ  النفوسَ  ليزكي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى رسوَلو تعاىل اهلل وابتعث

ْؤِتِنْبَ  َعَلى اللَّوُ  َتنَّ  َلَقدْ ) :آّلوة
ُ
ُلو أَنْ ُفِسِهمْ  ِتنْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  بَ َعثَ  ِإذْ  ادل  َويُ زَكّْيِهمْ  آيَاتِوِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ

 َلَقدْ ):السنةُ  ىي بالقدوة والتزكيةُ (. ُتِبْبٍ  َضاَللٍ  َلِفي قَ ْبلُ  ِتنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواحِلْكَمةَ  الِكَتابَ  َويُ َعلُّْمُهمُ 

و   ٗٔ(.َكِثّبًا اللَّوَ  َوذََكرَ  اْلِلرَ  َواليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  للَّوِ ا َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ 

ثَ َناالّتأسي برسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم تثال ذلك: كذالك يف العبادة البّد لنا   يُوُنُس، َحدَّ

ثَ َنا ثَ َنا: َقالَ  َداُودَ  أَبُو َحدَّ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ِديَناٍر، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َزْيٍد، ْبنُ  مَحَّادُ  َحدَّ

ًعا، بِاْلبَ ْيتَ  بَافَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  : " َوَقالَ  َواْلَمْرَوِة، الصََّفا بَ ْْبَ  َوبَافَ  رَْكَعتَ ْْبِ، اْلَمَقامِ  َلْلفَ  َوَصلَّى َسب ْ

 ٘ٔ.{َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّوِ  لِ َرُسو  يف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ }

و احلديث ييّْب كيفّية الّطواف بالبيت احلرام و بْب الّصفا و ادلروة و الّصالة للف ادلقام 

ركعتْب كما تّثل رسول اهلل صّلي اهلل عليو وسّلم. و ىذا احلديث يشّب أّن تا فعل رسول اهلل صّلي 

يف ىذا احلديث؛ احلّج، أسوة لنا، و ىذا األسوة يف رسول اهلل صّلى  يف العبادة كما اهلل عليو وسّلم

ثَ َناو يف حديث آلر:  اهلل عليو وسّلم تن ناحية العبادة.   ُسَلْيَمانُ  َحدََّثِِب  ُجَرْيٍج، اْبنِ  َعنِ  حَيَْٓب، َحدَّ

 ُكْنتُ  فَ َلمَّا اخلَْطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َت َ  بُْفتُ : َقالَ  أَُتيََّة، ْبنِ  يَ ْعَلى َعنْ  بَابَ ْيِو، ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  َعِتيٍق، ْبنُ 

 اللَّوِ  َرُسولِ  َت َ  بُْفتَ  أََتا: فَ َقالَ  لَِيْسَتِلَم، بَِيِدهِ  َأَلْذتُ  احلََْجَر، يَِلي شلَّا اْلَبابَ  يَِلي الَِّذي الرُّْكنِ  ِعْندَ 

                                                             
، ٔى (، ج.  ٕٔٗٔالرسالة،  ، )تؤسسةحنبل بن أمحد اإلتام تسندىالل،  بن حنبل بن زلمد بن أمحد اهلل عبد أبو 14

ٔٔ. 

 .ٛٔٗ ،ٖى (، ج.  ٜٔٗٔىجر،  ، )تصر: دارالطيالسي داود أيب تسندداود،  بن سليمان داود أبو15
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 َلكَ  َفِإنَّ  َعْنكَ  َفانْ ُفذْ : »َقالَ  اَل،: قُ ْلتُ  َيْسَتِلُمُو؟ رَأَيْ َتوُ  فَ َهلْ : َقالَ  بَ َلى،: قُ ْلتُ  َوَسلََّم؟ َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى

 ٙٔ.«َحَسَنةً  أُْسَوةً  اللَّوِ  َرُسولِ  يف 

 األول ادلكلف فهو تعاىل اهلل لشريعة العملي ادلظهر ىو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهلل ورسول

 الصاحلة القدوة وىو. ٖٗٔ :األعراف {ادلؤتنْب أول وأنا. }ٖٙٔ :األنعام {ادلسلمْب أول وأنا}

 السماء تن الوحي يتلقى الذي وىو. ٕٔ :األحزاب{ حسنة أسوة اهلل رسول يف لكم كان لقد}

 تأديبو فأحسن ربو أدبو الذي وىو. ٗ-ٖ :النجم {يوحى وحي إال ىو إن اذلوى عن ينطق وتا}

 تعصية وتعصيتو باعتو تن باعتو وجعل لسانو على احلق وأجرى قلبو يف النور اهلل قذف الذي وىو

 ٚٔ.ٛ :النساء {حفيظا عليهم أرسلناك فما توىل وتن اهلل أباع فقد الرسول يط  وتن} سبحانو لو

 العمل وحوب حيث تن - وتشريعاهتا أحكاتها رلمل يف ادلطهرة السنة كانت كلو ذلذا

 وتا} وتكليف تنو وأتر سبحانو اهلل تن بوحي ثابت فهو فيها ثبت فما تعاىل اهلل كتاب ّبنزلة ّٔا

 بال ادلسلمْب على حجة فالسنة وعليو. ٚ :احلشر{ فانتهوا عنو هناكم وتا فاذوه الرسول آتاكم

 وإذا. اإلسالم عن ترتد كافر فهو عموتا حجتيها أنكر تن أن على األتة علماء أمج  وقد لالف

 أو قول تن َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى عنو نقل تا إىل الرجوع تن للمسلمْب بد فال كذلك األتر كان

 تشكورة جهودا العلماء تن الصاحل السلف بذل ولقد. بو ليعمل تنو ثبت ّبا واأللذ تقرير أو فعل

 ٛٔ.وجل عز اهلل دين لدتة يف

                                                             
 . ٖ٘ٙ ،ٔى (، ج.  ٕٔٗٔالرسالة، ؤسسة ، )تتسند اإلتام أمحد بن حنبلأبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل،  ٙٔ
اجلات  ادلسند الصحيح ادلاتصر تن أتور رسول اهلل صلى اهلل عليو ، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البااري اجلعفي 17

 ، تقّدتة تصطفى البوا.ٔ(، ج. ى ٕٕٗٔ، دار بوق النجاة، )وسلم وسننو وأياتو
اجلات  ادلسند الصحيح ادلاتصر تن أتور رسول اهلل صلى اهلل عليو ، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البااري اجلعفي 18

 ، تقّدتة تصطفى البوا.ٔ، ج. ...وسلم وسننو وأياتو
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سورة و بناء علي كّل شروح عّرضها الباحث، ديكن أن ادلراد باألسوة احلسنة الٌّب ذكرىا 

أساسا علي  األحزاب يف سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو و سّلم. و زلّل اإلقتداء ىو سلوكو القائم

صّلى اهلل عليو وسّلم إاّل بسّبة نعرف كيفية أفعال الّنيب الوحي. و الباحث يشرح يف الّسابق أّن 

هلل عليو و سّلم. فالعالقة فسّبة الّنيب يبّْب كّل أقوال، أفعال، و ألالق رسول اهلل صّلي االنبوية. 

و األسوة احلسنة كما بّْب اخلطاب القرآىن بسياق رسول اهلل صّلي وثيفة جّدا تا بْب السّبة النبوية 

 اهلل عليو و سّلم يف تفسّب أضواء البيان إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل. 

األحزاب آية  القرآن" عن سورة تأويل يف البيان الطربي يف تفسّبه "جات  جعفر أبوو قال 

 وال كان، حيث تعو وتكونوا بو تتأسوا أن( : حسنة أسوة اهلل رسول يف لكم كان لقد) :ٕٔ

 يرزب ال اْللرة يف ورمحتو اهلل ثواب يرجو تن فإن: يقول( اللَّوَ  يَ ْرُجو كانَ  ِلَمنْ ) عنو تتالَّفوا

 إسحاق أبوو كذالك قال  ٜٔ.ىو يكون حيث تعو يكون أن يف أُسوة بو لو تكون ولكنو بنفسو،

 والرسولُ  ،(ٕٔ :ٖٖ)األحزاب/{َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اهلل َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ : }تعاىل قولويف  الزجاج

البيان تن ادلفّسرين اْللر ليوضح السياق يف لفط يزيد الباحث  ٕٓ.اأُلْسوةِ  نفسُ  ىو السالم عليو

 أسوة حسنة يف سورة األحزاب.

تفسّب أضواء و تن ضوء اخلطاب القرآىن عن آية أسوة حسنة يف سورة األحزاب يف 

بيان إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل، يستنبط الباحث أّن زلّل األسوة احلسنة ىو رسول اهلل صّلى ال

اهلل عليو وسّلم و أّن التأسي برسول اهلل صّلي اهلل عليو و سّلم يشمل أقوالو و أفعالو و ألالقو. 

                                                             
   .ٖٕ٘، ٕٓى (، ج.  ٕٓٗٔالرسالة،  ، )تؤسسةالقرآن تأويل يف البيان جات الطربي،  جعفر أبو 19

 .ٖ٘ٛ، ٗى (، ج.  ٛٓٗٔالكتب، ، )بّبوت: عامل تعاين القرآن وإعرابوأبو إسحاق الزجاج،  ٕٓ
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كّل أقوالو و أفعالو و ألالقو إاّل تن السّبة الّنبويّة. ألّن السّبة النبوية و األسوة احلسنة نعرف   ال

لو العالقة وثيقة جّدا. و قد ذكر يف الباب الثّالث أّن التأسي أشّد يف بابو تن اإلقتداء، 

عليو و سّلم يف  و نتأسى برسول اهلل صّلى اهلل والتأسي جيعل تن اإللتزام تن الوّب بشكل أقوى.

 أقوالو و أفعالو و ألالقو إاّل يف لصوصّيتو بقدر تا نستطي .

و رسول اهلل صّلي اهلل عليو و سّلم زلّل األسوة احلسنة ألنّو تثال تن الكمال الّنسىب 

ادلطلوب، يثّب يف الوجدان اإلعجاب فتتأثّر بو تأثّبا عميقا، فتنجذب إليو بصورة توّلد يف 

اإلنسان القناعة بو، واإللالص الكاتل لو، و جلمي  أقوالو و أفعالو و ألالقو كّلها تن أحسن 

 ليزكي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى رسوَلو تعاىل اهلل وابتعثعال، و أحسن أقوال و أحسن الالق. أف

. و إذا نظرنا إىل تن يتأسى برسول اهلل صّلى اهلل عليو و ادلاثلة احليَّةِ  بالُقدوة وادلسالكَ  النفوسَ 

سّلم كأصحاب رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم، و ذرّية رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم، 

 أحسن الّناس للقا ألّن رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم تن أحسن الّناس للقا.صلد أهّنم تن 

 

 اهلل إبراهيم عليه وسّلمأسوة حسنة بنبّي عالقة لفظ  . ب

و بعد الّتحليل عن لف  أسوة جسنة يف رسول اهلل صّلى اهلل عليو و سّلم، سيبّْب الباحث 

 لقولو تعاىل: .أسوة حسنة بنيّب اهلل إبراىيم عليو وسّلملف  عن عالقة 

ا تَ ْعُبُدوَن َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َتَعُو ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِتِهْم ِإنَّا بُ َراء ِتنُكْم َوشلَّ  .ٔ

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْوَضاء أََبدًا َحٌبَّ تُ ْؤتِ  نَ َنا َوبَ ي ْ ُنوا بِاللَِّو َوْحَدُه ِإالَّ ِتن ُدوِن اللَِّو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ
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َنا َوِإَلْيَك قَ ْوَل ِإبْ َراِىيَم أِلَبِيِو أَلَْستَ ْوِفَرنَّ َلَك َوَتا أَْتِلُك َلَك ِتَن اللَِّو ِتن َشْيٍء رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّلْ 

َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصُّب   (.ٗ: ٓٙ/ادلمتحنة)أَنَ ب ْ

َو ُىَو اْلَوِِبُّ ٌة َحَسَنٌة ِلَمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْلِلَر َوَتن يَ تَ َولَّ َفِإنَّ اللَّ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسوَ  .ٕ

 .(ٙ :ٓٙ/ادلمتحنة) احلَِْميدُ 

" أضافت إيل نيّب اهلل و لليل اهلل إيراىيم عليو أُْسَوٌة َحَسَنةٌ يف ىذه األية صلد أّن لف  "

 اجلكِب القادر عبد بن ادلاتار زلمد بن األتْب زلمدو فّسر الّشيخ الّسالم و اّلذين تعو. 

 ِلَقْوِتِهمْ  َقاُلوا ِإذْ : بَِقْوِلوِ  َوَذِلكَ  ،بنيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم يف ثالثة أتور التََّأسّْيأّن  الشنقيطي

 :أُُتورٍ  َثاَلثَةِ  يف  ُىَنا َفالتََّأسّْي .اْْليَةَ  اللَّوِ  ُدونِ  ِتنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوشلَّا ِتْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا

 .اللَّوِ  ُدونِ  ِتنْ  يَ ْعُبُدونَ  َوشلَّا ِتن ُْهمْ  التَّبَ رُّؤُ : َأوَّاًل 

 .ِِّٔمْ  اْلُكْفرُ : ثَانًِيا

 بِاللَّوِ  يُ ْؤِتُنوا َحٌبَّ  اْلَمْذُكورَةِ  اْلَوايَةِ  ِإىَل  أََبًدا َوِإْيَهارَُىا َوِإْعاَلنُ َها َواْلبَ ْوَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ : ثَالِثًا

نَ ُهمْ  اْلَقِطيَعةِ  يف  َزايَةٌ  َوَىَذا َوْحَدُه،  أََبًدا، َواْلبَ ْوَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ  َعَلي َْها َوزِيَاَدةٌ  قَ ْوِتِهْم، َوبَ ْْبَ  بَ ي ْ

نَ ُهمْ  َذِلكَ  ُكلُّ  انْ تَ َفى َدهُ َوحْ  بِاللَّوِ  آَتُنوا َفِإَذا اْلُكْفُر، ُىوَ  َذِلكَ  يف  َوالسََّببُ   ُىوَ  ُسَؤاٌل، َوُىَنإٔ.بَ ي ْ

نَ ُهَما اْلَعْطفِ  ِبَدلِيلِ  َتَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  اأْلُْسَوةِ  َتْوِض ُ   َتَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  يف : تَ َعاىَل  َوقَ ْولُوُ  .بَ ي ْ
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 ِفيَما ِِّٔمْ  التََّأسّْي زَلَلُّ  َوَىَذا ِإبْ َراِىيَم، َت َ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمُ  ِلَقْوِتِهمْ  اْلَقْولِ  فَ َقاِئلُ  ِلَقْوِتِهمْ  َقاُلوا ِإذْ 

 ٕٕ.ِلَقْوِتِهمْ  َقاُلوهُ 

 َتْوِض َ  َلْيسَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِتنْ  اْلَقْولُ  فَ َهَذا َلَك، أَلَْستَ ْوِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإالَّ : تَ َعاىَل  َوقَ ْوُلوُ 

 اْلُمتَ َقدّْمِ  قَ ْوِتوِ  َت َ  َقاَلوُ  َتا ُىوَ  - السَّاَلمُ  َعَلْيوِ  - ِإبْ َراِىيمَ  يف  اْلَمْطُلوبِ  التََّأسّْي َوَتْوِض ُ  التََّأسّْي،

 شلَّا بَ َراءٌ  ِإنَِِّب  َوقَ ْوِتوِ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمُ  َقالَ  َوِإذْ : تَ َعاىَل  قَ ْوِلوِ  يف  آَلرَ  َتْوِض ٍ  يف  تَ َعاىَل  َفصََّلوُ  َوَتا مُجَْلًة،

 يف  بَاِقًيا َجَعَلوُ  التَّبَ رُّؤُ  َوَىَذا (ٕٚ-ٕٙ: ٖٗ)الزلرف/ َسيَ ْهِدينِ  َفِإنَّوُ  َفَطَرين  الَِّذي ِإالَّ  تَ ْعُبُدونَ 

 . (ٕٛ: ٖٗالزلرف/) َعِقِبوِ  يف  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها: تَ َعاىَل  َقالَ  َكَما َعِقِبِو،

ْ  ملَْ  اْْليََة، َلكَ  أَلَْستَ ْوِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإالَّ : تَ َعاىَل  َوقَ ْوُلوُ   ااِلْسِتثْ َناءِ  َىَذا َسَببَ  ُىَنا يُ بَ ْبّْ

 ِلَماَذا؟ أَمْ  أِلَبِيِو، بِِإبْ َراِىيمَ  َلاصّّ  ُىوَ  َوَىلْ 

 َعنْ  ِإالَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  اْسِتْوَفارُ  َكانَ  َوَتا: تَ َعاىَل  قَ ْوِلوِ  يف  آَلرَ  َتْوِض ٍ  يف  تَ َعاىَل  بَ ي ََّنوُ  َوَقدْ 

َ  فَ َلمَّا ِإيَّاهُ  َوَعَدَىا َتْوِعَدةٍ   ،(ٗٔٔ :ٜ)التوبة/ َحِليمٌ  أَلَوَّاهٌ  ِإبْ َراِىيمَ  ِإنَّ  ِتْنوُ  تَ بَ رَّأَ  لِلَّوِ  َعُدوّّ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ

 آذِلٍَِب  َعنْ  أَْنتَ  َأَراِزبٌ : أَبُوهُ  َلوُ  َقالَ  ِحيَنَما َدْعَوتِوِ  بَاِدئِ  يف  َعَلْيوِ  َلوُ  َكاَنتْ  الٍَِّب  اْلَمْوِعَدةُ  تِْلكَ 

 يب  َكانَ  ِإنَّوُ  َريبّْ  َلكَ  َسَأْستَ ْوِفرُ  َعَلْيكَ  َساَلمٌ  َقالَ  َتِليِّا َواْىُجْرين  أَلَْرمُجَنَّكَ  تَ ْنَتوِ  ملَْ  َلِئنْ  يَاِإبْ َراِىيمُ 
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َ  فَ َلمَّا ِبَعْهِدِه، َوَوىفَّ  َوَعَدهُ  َقدْ  َفَكانَ  ،(ٚٗ-ٙٗ :ٜٔ)ترًن/ َحِفيِّا  ِتْنُو، تَ بَ رَّأَ  لِلَّوِ  َعُدوّّ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ

َ  َلمَّا أَبِيِو، ِتنْ  التَّبَ رُّؤِ  َىَذا يف  ِإبْ َراِىيمَ  يف  التََّأسّْي زَلَلُّ  َفَكانَ   ٖٕ.لِلَّوِ  َعُدوّّ  أَنَّوُ  َلوُ  تَ بَ ْبَّ

و تن ضوء اخلطاب القرآىن يف تفسّب أضواء البيان، أّن الشيخ رمحو اهلل تعاىل يشرح سياق 

الّنص يبّْب أّن األسوة تستحّق تكانة ، و أّن كما فّسر الّشيخ يف الّسابق  ىذه األية بشرح واضح

صلد ثورة ىؤالء   اإلقتداء ّبواقف تصدر عنها ترفعها إىل درجة األسوة، و يف ىذا ادلشهد القرآىن

الرّبانْب ادلمزوجْب ّبعارف الوحي، الٍّب تنحتهم بقواعد الّتفكّب الّصحيح عندتا كان نيّب اهلل 

وال القمر ربا، و ال الّشمس رباّ، مثّ إبراىيم عليو الّسالم يبّْب ذلم ال ديكن أن نكّون الّنجم رباّ، 

 صرفهم إىل اهلل رّب العادلْب.

 بالعلم، يح الذي يكتسبو اإلنسان تن الوحي، وىؤالء ىم ادلمزوجْبىذا ىو الّتفكّب الّصح

ثاروا علي فكر أرضي سلتلف كان يعتقده قوتهم ادلشركون فثاروا  بادلعرفةوبالوحي، وباحلكمة، و 

ِتن ُدوِن اللَِّو  ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِتِهْم ِإنَّا بُ َراء ِتنُكْم َوشلَّا تَ ْعُبُدوَن : وقال  اهلل تعاىل  علي ىذا الّتفكّب.

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْوَضاء أََبدًا َحٌبَّ تُ ْؤِتُنوا بِاللَِّو َوْحَدهُ  نَ َنا َوبَ ي ْ ، ىذا ادلوقف َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

تن تقار العقل، وتن إحتقار العلم، و تن الوثنّية، توقفهم تن إلادلبدئ ىو توقف أىل الّتوحيد 

م ثورة علي الٍب تتعارض كّليا ت  تفاىيم الوثنّية. لقد جاء اإلسالتصادتت تعارف الوحي 

اجلاىلّية، ألنّو اليرضى أبدا ذلذا ادلالوق الّذي كرم بأىّم صفة وىي صفة الوثنّية و الّشرك و 

 العلم و العقل أن يتاّلى عن ىذه الّصفة.
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واقف األسوة أن يكون لصاحب األسوة ت فاتىذا الّنص علي أّن تن أىّم صيدّل 

ترجعّية، ألّن ادلواقف يف حقيقة األتر ىو الّذي يصن ، ويصقل صاحب األسوة، ودينحو تكانة 

اإلقتداء. و ديكن القول إّن كّل شاصّية ترجعّية ىي األسوة، ال يشَبط يف األسوة أن تكون 

اعيا و إذا صفة األسوة يف زاية األمهّية فإتّباع إبراىيم، ثاروا فكريا و إجتم شاضّية ترجعّية.

 ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ حٌّب سياسيا علي ادللوك الّذين تتمّثل فيهم عذع الوثنّية، كالّنمرود. و قال اهلل تعاىل: 

 أَنَا َقالَ  َودُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي َريبَّْ  ِإبْ َراِىيمُ  َقالَ  ِإذْ  اْلُمْلكَ  اللَّوُ  آتَاهُ  َأنْ  َربّْوِ  يف  ِإبْ َراِىيمَ  َحاجَّ  الَِّذي

 فَ ُبِهتَ  اْلَمْوِربِ  ِتنَ  َِّٔا َفْأتِ  اْلَمْشرِقِ  ِتنَ  بِالشَّْمسِ  يَْأِت  اللَّوَ  َفِإنَّ  ِإبْ َراِىيمُ  َقالَ  َوأُِتيتُ  ُأْحِيي

يذكر تَ َعاىَل تنايرة َلِليلو َتَ  َىِذه اْلَمِلِك . (ٕٛ٘) الظَّاِلِمْبَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  َواللَّوُ  َكَفرَ  الَِّذي

َ َكثْ رَ  َة َجْهِلِو َوِقلََّة اجْلَبَّاِر اْلُمَتَمرِّْد، الَِّذي ادََّعى لِنَ ْفِسِو الرُّبُوبِيَِّة، َفأْبطل اخْلَِليل َعَلْيِو َدلِيَلُو، َوبَ ْبَّ

  24.رِيق اْلَمَحجَّةِ َعْقِلِو، َوَأجلََْمُو احلُْجََّة، َوَأْوَضَح َلُو بَ 

 بن زلمد حدثِب: قال سلمة، حدثنا: قال محيد، ابن حدثناوسيوّضح الباحث بالّروية: 

 الذي ىذا إذلك أرأيت: يقول فيما إلبراىيم قال منروذ أن: أعلم واهلل لنا ذكر: قال إسحاق،

 لو قال ىو؟ تا زّبه، على ّٔا تعظمو الٍب قدرتو تن وتذكر( ٔ) عبادتو، إىل وتدعو تعبد

 حتيي كيف: إبراىيم لو فقال! وأتيت أحيي فأنا: منرود قال. ودييت حييي الذي ريب: إبراىيم

 وأعفو أتتو، قد فأكون أحدمها فأقتل حكمي، يف القتل استوجبا قد رجلْب آلذ: قال ومتيت؟

 تن بالشمس يأت اهلل فإن: ذلك عند إبراىيم لو فقال! أحييتو قد وأكون فأتركو اْللر عن
                                                             

التأليف،  دار ، )القاىرة: تطبعةاألنبياء قصصالدتشقي،  مث البصري القرشي كثّب بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  24
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 إليو يرج  ومل منروذ، ذلك عند فبهت! تقول كما أنو أعرف ادلورب، تن ّٔا فأت ادلشرق،

 عليو وقعت يعِب ،"كفر الذي فبهت:"ذكره تعاىل يقول. ذلك يطيق ال أنو وعرف شيئا،

وتفاىيمهم الٍّب تصطدم ت  الوحي. و  إذا ىي ثورة علي تقالد البشر ٕ٘.منروذ يعِب :احلجة

 مها:ىكذا صلد أّن أىم تا ينبوي أن تّتصف بو األسوة احلسنة تن ىذا الّنص صفتان، 

 العلم و اإللتصاق بالوحي. .ٔ

 أن يكون األسوة صاحب ادلواقف. .ٕ

 َعنْ  تَ َعاىَل  اللَّوُ  خُيْربُ و إلعتقاده فّضل اهلل نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم بأن يكون لليلو. 

 َوتَ نَ قََّصَها، َوَصوََّرَىا ِعْنَدُىمْ  َوَحقََّرَىا الوثان عَباَدة قوتو على أنكر أَنو السَّاَلم، َعَلْيوِ  َلِليِلوِ  ِإبْ َراِىيمَ 

: " َقاُلوا ذَلَا، َوَلاِضُعونَ  ِعْنَدَىا ُتْعَتِكُفونَ  َأيْ  ؟" عاكفون ذَلَا أَنْ ُتم الٌَِّب  التماثيل َىِذهِ  َتا: " فَ َقالَ 

 ِعَباَدةِ  ِتنْ  َعَلْيوِ  َكانُوا َوَتا َواأْلَْجَداِد، اْْلبَاءِ  َصِني ُ  ِإالَّ  ُحجَّتَ ُهمْ  َكانَ  َتا." عابدين ذَلَا آبَاَءنَا َوَجْدنَا

 َوقَ ْوِتوِ  أِلَبِيوِ  َقالَ  ِإذْ : " تَ َعاىَل  َقالَ  َكَما ٕٙ".ُتِبْبٍ  َضاَللٍ  يف  َوآبَاؤُُكمْ  أَنْ ُتمْ  ُكْنُتمْ  َلَقدْ  َقالَ " .اأْلَْنَدادِ 

   ". اْلَعادلْب ِبَربّ  ينكم َفَما  تُرِيُدونَ  اللَّوِ  ُدونَ  آذِلَةً  أَئِْفًكا  تَ ْعُبُدونَ  َتاَذا

، كما أتر اهلل نيّب اهلل إبراىيم عليو فّضل اهلل نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم لطاعتو و إلعتقاده

 َوَزّْبِِىمْ  اْلَعِبيدِ  ِتنَ  ِعْنَدهُ  َتنْ  وَُكلَّ  ِإمْسَِعيل َوَلَدهُ  خَيًِْبَ  بَِأنْ  اللَّوُ  أََتَرهُ  ِإبْ َراِىيمَ  َأنَّ  َوَلَدهُ  خَيًِْبَ  ِبَأنْ الّسالم 

 َعْشَرةَ  َثاَلثَ  يَ ْوَتِئذٍ  ِإمْسَِعيل عمر َفيكون عمره، ِتنْ  َسَنةً  َوِتْسِعْبَ  ِتْس ٍ  ُتِضيّْ  بَ ْعدَ  َوَذِلكَ  َفَاتَ نَ ُهْم،
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و لطاعة  ٕٚ.اْلُوُجوبِ  َوْجوِ  َعَلى فَ َعَلوُ  أَنَّوُ  َعَلى فَ َيُدلُّ  َأْىِلِو، يف  عزوجل اهلل أِلَْترِ  اْتِتثَالٌ  َوَىَذا .َسَنةً 

 نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم يف لتان نيب اهلل إمساعيل عليو الّسالم.

. كما يف حديث ذبح نيب بَاَعِتوِ  ِإىَل  َوَسارَعَ  أَْتَرُه، َواْتَتَثلَ  َربَّوُ  َأَجابَ و إذا أتى أتر اهلل إليو 

 احلَِْديثِ  َويف  .َىَذا َوَلِدهِ  ِبَذْبحِ  يُ ْؤَترُ  أَنَّوُ  اْلَمَنامِ  يف  السَّاَلمُ  وِ َعَليْ  ِإبْ َراِىيمُ  رأىاهلل إمساعيل عليو الّسالم: 

 اللَّوِ  ِتنَ  اْلِتَبارٌ  َوَىَذا .أَْيًضا ُعَمّْبٍ  ْبنُ  ُعبَ ْيدُ  قَاَلوُ "  َوْحيٌ  اأْلَنِْبَياءِ  ُرْؤيَا: " َتْرُفوًعا َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 

 أُِترَ  َتا بَ ْعدَ  السّْنّْ، يف  َبَعنَ  َوَقدْ  ِكرَبٍ، َعَلى َجاَءهُ  الَِّذي اْلَعزِيزَ  اْلَوَلدَ  َىَذا َيْذَبحَ  َأنْ  يف  خِلَِليِلوِ  عزوجل

 أَْترَ  َفاْتَتَثلَ  .َضرْعٌ  َواَل  َزرْعٌ  َواَل  أَنِيٌس، َواَل  َحِسيسٌ  بِوِ  َلْيسَ  َوَوادٍ  قَ ْفٍر، ِباَلدٍ  يف  َوأُتَّوُ  ُىوَ  يُْسِكَنوُ  ِبَأنْ 

 َحْيثُ  ِتنْ  َوَرَزقَ ُهَما َوسَلَْرًجا فَ َرًجا ذَلَُما اللَّوُ  َفَجَعلَ  َعَلْيِو، َوتَ وَكُّاًل  بِاللَّوِ  ثَِقةً  ُىَناكَ  َوتَ رََكُهَما َذِلَك، يف  اللَّوِ 

 ٕٛ.حَيَْتِسَبانِ  اَل 

 َوَوِحيُدهُ  ِبْكرُهُ  َوُىوَ  َربِّْو، أَْترِ  َعنْ  أَفْ َرَدهُ  َقدْ  الَِّذي َىَذا َوَلِدهِ  ِبَذْبحِ  ُكلّْوِ  َىَذا بَ ْعدَ  أُِترَ  َلمَّا مُثَّ 

 لَِيُكونَ  َوَلِدهِ  َعَلى َذِلكَ  َعَرضَ  مُثَّ  .بَاَعِتوِ  ِإىَل  َوَسارَعَ  أَْتَرُه، َواْتَتَثلَ  َربَّوُ  َأَجابَ  َزي ْرُُه، َلوُ  َلْيسَ  الَِّذي

 أَْذحَبُكَ  َأينّْ  اْلَمَنامِ  يف  َأَرى ِإينّْ  بُ َِبَّ  يَا َقالَ : " قَ ْهًرا َوَيْذحَبَوُ  َقْسًرا يَْأُلَذهُ  َأنْ  ِتنْ  َعَلْيوِ  َوَأْىَونَ  ِلَقْلِبوِ  َأْبَيبَ 

 تُ ْؤَترُ  َتا افْ َعلْ  أََبتِ  يَا: " فَ َقالَ  ِإبْ َراِىيَم، اخْلَِليلَ  َواِلَدهُ  سر احْلَِليم، اْلُواَلم فبادر." ترى؟ َتاَذا َفاْنظُرْ 

 ٜٕ.اْلعباد ولرب لِْلَواِلدِ  َوالطَّاَعةِ  السََّدادِ  َزايَةِ  يف  اجلََْوابُ  َوَىَذا." الصابرين ِتنَ  اللَّوُ  َشاءَ  ِإنْ  َسَتِجُدين 
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 َوَعَزَتا اللَّوِ  أِلَْترِ  اْسَتْسَلَما َأيِ : َأْسَلَما: ِقيلَ "  لِْلَجِبْبِ  َوتَ لَّوُ  َأْسَلَما فَ َلمَّا: " تَ َعاىَل  اللَّوُ  َقالَ 

 ِقيلَ  .َوْجِهوِ  َعَلى أَْلَقاهُ  َأيْ "  لِْلَجِبْبِ  تَ لَّوُ : " َواْلَمْعَُب  َواْلُمَؤلَِّر، اْلُمَقدَّمِ  ِتنَ  َوَىَذا: َوقيل .َذِلك على

 َوقَ َتاَدةُ  ُجبَ ّْبٍ  ْبنُ  َوَسِعيدُ  َورلَُاِىدٌ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقاَلوُ  َذحبِِْو، َحالِ  يف  يَُشاِىَدهُ  لَِئالَّ  قَ َفاهُ  ِتنْ  َيْذحَبَوُ  َأنْ  َأَرادَ 

بَاِئحُ  ُتْضَج ُ  َكَما َأْضَجَعوُ  َبلْ : َوِقيلَ  .َوالضَّحَّاكُ  "  َوَأْسَلَما"  بِاأْلَْرضِ  اَلِصًقا َجِبيِنوِ  َبَرفُ  َوبَِقيَ  الذَّ

 تَ ْقَط ْ  فَ َلمْ  َحْلِقوِ  َعَلى السّْكّْْبَ  أََترَّ : َوَزي ْرُهُ  السُّدّْيُّ  َقالَ  .لِْلَمْوتِ  اْلَوَلدَ  َوتشهد وَكرب، ِإبْ َراِىيم مسى َأي

نَ َها ُجِعلَ : َويُ َقالُ  .َشْيًئا  ٖٓ.ضُلَاسٍ  ِتنْ  َصِفيَحةٌ  َحْلِقوِ  َوبَ ْْبَ  بَ ي ْ

 َكِتْلكَ  اأْلَْرضِ  أِلَْىلِ  َيُكونُ  بَ ْيًتا َلوُ  يَ ْبِِبَ  َأنْ  السَّاَلمُ  َعَلْيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  تَ َعاىَل  اللَّوُ  أََترَ و بعده 

 السََّمَوات للق ُتْنذُ  لَذِلك اْلمِعْب َلُو، اْلُمَهيَّأِ  اْلبَ ْيتِ  َتَكانِ  ِإىَل  اللَّوُ  َوَأْرَشَدهُ  السََّمَوات، دلالئكة ادلعابد

 تثابة اْلبَ ْيت جعلَنا َوِإذ. كما قال اهلل تعايل: بَاَعِتوِ  ِإىَل  َوَسارَعَ  أَْتَرُه، َواْتَتَثلَ  َربَّوُ  َأَجابَ ، َواأْلَْرضَ 

ُذوا َوأتنا، للنَّاس  للطائفْب بيٌب بهرا َأن َوِإمْسَاِعيل ِإبْ َراِىيم ِإىَل  وعهدنا تصلى، ِإبْ َراِىيم تَقام تن َواَتَّ

 .(ٕ٘ٔ :ٕ/البقرة) السُُّجود والرك  والعاكفْب

 ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ : }تعاىل قولو تأويل يف القوليف تفسّبه:  الطربي  جعفر أبوو قال  

 ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللَّوِ  ُدونِ  ِتنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوشلَّا ِتْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقْوِتِهمْ  َقاُلوا ِإذْ  َتَعوُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِىيمَ  يف  َحَسَنةٌ 

نَ َنا َوَبَدا َنُكمُ  بَ ي ْ  ألْستَ ْوِفَرنَّ  ألبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإال َوْحَدهُ  بِاللَّوِ  تُ ْؤِتُنوا َحٌبَّ  أََبًدا َواْلبَ ْوَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ

َنا َوِإَلْيكَ  تَ وَكَّْلَنا َعَلْيكَ  َرب ََّنا َشْيءٍ  ِتنْ  اللَّوِ  ِتنَ  َلكَ  أَْتِلكُ  َوَتا َلكَ   تعاىل يقول(. ٗ) اْلَمِصّبُ  َوِإَلْيكَ  أَنَ ب ْ
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 أُسوة ادلؤتنون أيها لكم كان قد: َوَسلَّم َعَلْيوِ  اهلل َصلَّى اهلل رسول أصحاب تن بو للمؤتنْب ذكره

 ٖٔ.اهلل أنبياء تن تعو والذين بو، تقتدون الرمحن، لليل إبراىيم يف حسنة قدوة: يقول: حسنة

و تن ضوء اخلطاب القرآين عن آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة يف تفسّب أضواء البيان إلتام 

ىو يف إعتقاد و باعة و دعوة نيّب اهلل األسوة احلسنة الّشنقيطي رمحو اهلل، يستنبط الباحث أّن زلّل 

 التَّبَ رُّؤُ : َأوَّاًل  :أُُتورٍ  َثاَلثَةِ  يف  ُىَنا َفالتََّأسّْي .إبراىيم عليو الّسالم، كما قال الشيخ رمحو اهلل تعايل: 

 َوِإْيَهارَُىا َوِإْعاَلنُ َها َواْلبَ ْوَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ : ثَالِثًا .ِِّٔمْ  اْلُكْفرُ : ثَانًِيا .اللَّوِ  ُدونِ  ِتنْ  يَ ْعُبُدونَ  َوشلَّا ِتن ُْهمْ 

نَ ُهمْ  اْلَقِطيَعةِ  يف  َزايَةٌ  َوَىَذا َوْحَدُه، بِاللَّوِ  يُ ْؤِتُنوا َحٌبَّ  اْلَمْذُكوَرةِ  اْلَوايَةِ  ِإىَل  أََبًدا  َوزِيَاَدةٌ  قَ ْوِتِهْم، َوبَ ْْبَ  بَ ي ْ

 ُكلُّ  انْ تَ َفى َوْحَدهُ  بِاللَّوِ  آَتُنوا َفِإَذا اْلُكْفُر، ُىوَ  َذِلكَ  يف  َوالسََّببُ  أََبًدا، َواْلبَ ْوَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ  َعَلي َْها

نَ ُهمْ  َذِلكَ   ٕٖ.بَ ي ْ

و تن ضوء اخلطاب القرآين عن آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة يف تفسّب أضواء البيان 

إستوفار إبراىيم عليو الّسالم ألبيو، كما قال  ليس تن الّتأسي يف إلتام الّشنقيطي رمحو اهلل، أنّ 

 َتْوِض َ  َلْيسَ  ِإبْ َراِىيمَ  ِتنْ  اْلَقْولُ  فَ َهَذا َلَك، أَلَْستَ ْوِفَرنَّ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمَ  قَ ْولَ  ِإالَّ : تَ َعاىَل  َوقَ ْوُلوُ الّشيخ: 

 مُجَْلًة، اْلُمتَ َقدّْمِ  قَ ْوِتوِ  َت َ  َقاَلوُ  َتا ُىوَ  - السَّاَلمُ  َعَلْيوِ  - ِإبْ َراِىيمَ  يف  اْلَمْطُلوبِ  التََّأسّْي َوَتْوِض ُ  التََّأسّْي،

 ِإالَّ  تَ ْعُبُدونَ  شلَّا بَ َراءٌ  ِإنَِِّب  َوقَ ْوِتوِ  أِلَبِيوِ  ِإبْ َراِىيمُ  َقالَ  َوِإذْ : تَ َعاىَل  قَ ْوِلوِ  يف  آَلرَ  َتْوِض ٍ  يف  تَ َعاىَل  َفصََّلوُ  َوَتا
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٘ٚ 
 

 َقالَ  َكَما َعِقِبِو، يف  بَاِقًيا َجَعَلوُ  التَّبَ رُّؤُ  َوَىَذا (ٕٚ-ٕٙ :ٖٗ)الزلرف/ َسيَ ْهِدينِ  َفِإنَّوُ  َفَطَرين  الَِّذي

 ٖٖ.(ٕٛ :ٖٗ)الزلرف/ َعِقِبوِ  يف  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها: تَ َعاىَل 

كما بّْب ىو   يف آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة تن آلية الّسياق و اخلطاب القرآين 

يف الّسابق، أّن الّتأسي بنيب  الشنقيطي اجلكِب القادر عبد بن ادلاتار زلمد بن األتْب زلمد الّشيخ

 َوشلَّا ِتن ُْهمْ  التَّبَ رُّؤُ : َأوَّاًل اهلل إبراىيم عليو الّسالم يف آية أسوة حسنة يف سورة ادلمتحنة يف ثالثة أتور 

 ِإىَل  أََبًدا َوِإْيَهارَُىا َوِإْعاَلنُ َها َواْلبَ ْوَضاءِ  اْلَعَداَوةِ  ِإْبَداءُ : ثَالِثًا .ِِّٔمْ  اْلُكْفرُ : ثَانًِيا .اللَّوِ  ُدونِ  ِتنْ  يَ ْعُبُدونَ 

. و الّتأسي بنيب اهلل إاّل إستوفار إبراىيم عليو الّسالم ألبيو ٖٗ.َوْحَدهُ  بِاللَّوِ  يُ ْؤِتُنوا َحٌبَّ  اْلَمْذُكورَةِ  اْلَوايَةِ 

إبراىيم عليو الّسالم يف إعتقاد و باعة و دعوة نيّب اهلل إبراىيم عليو الّسالم، ألنّو إذا أتى أتر اهلل 

 اضاف الٌب القرآن يف احلسنة األسوة لف  يقصد إمّنا. بَاَعِتوِ  ِإىَل  َوَسارَعَ  أَْتَرُه، َواْتَتَثلَ  َربَّوُ  َأَجابَ إليو 

 فقط إبراىيم تعلى اهلل نيبّ  تعاىل اهلل خلليل و سّلم و عليو اهلل صّلى اهلل لرسول  احلسنة األسوة كلمة

    .الّنبويّة الّسّبة تن نعرفها األّتة، يف احلسنة الّنبوية سّنة إلبقاء ىو

 

                                                             
، ٛ ، ج....القرآن بالقرآن أضواء البيان يف إيضاح، زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي 33

ٛ٘. 

، ٛ ، ج....أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، زلمد األتْب بن زلمد ادلاتار بن عبد القادر اجلكِب الشنقيطي 34
ٛ٘. 


