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 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى إبراز أهم األبعاد التربویة المستنبطة من سورة قریش، واقتراح بعض 

ُالبعد : ت التربویة في الواقع المعاصر، وأسفرت الدراسة عن العدید من النتائج والتوصیات، منهاالتطبیقا
اإلنساني، وفیه تربیة اإلنسان على العقیدة الصحیحة، وعلى أحقیة اهللا تعالى بالعبادة، فالروح ال تسعد إال 

ِبإتصالها بخالقها، وفي هذا البعد أیضا بیان لموجب عبادة ِ َِ ٌَ َ َِ ِ ُ ِ الله تعالى وحده، وحقه في ذلك على عباده ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ِّ ََّ َ َُ َْ َ
ُجمیعا، ولیس خاصا بقریش، وهذا الحقُّ قرره القرآن بأسالیب عدیده نستقي منها في مناهجنا التربویة في  ْ َْ ََّ َْ ََ ََ َ َ َ ًٍ ُِ ََ ِ

تربیته لإلنسان بالجسد والروح المدارس وفي تربیتنا ألبنائنا، وأهمها أسلوب التعلیل، ویهتم اإلسالم عند 
بشكل متوازن ویربط بین تقویة الجسم بالطعام وعبادة اهللا تعالى وطاعته فهي تربیة شاملة ومتوازنة، وفي 
البعد اإلنساني التربیة على مبدأ التكافل االجتماعي فكانوا یتراحمون فیما بینهم ویتعاونون لدفع الفاقة 

ّاربهم  بالضافة إلى األثر الفعال الذي أحدثته رحلتي الشتاء والصیف والحاجة عن ذویهم من عشیرتهم وأق
ًفي ترابطهم االجتماعي وتوادهم، وكانت قبیلة قریش مقیاسا لمدى قوة اللغة وفصاحتها لما اشتهرت به من 

البعد وأما ، ّالفصاحة والبالغة، ویعتبر حرمها الشریف المدرسة والجامعة التي تخرج منها العدید من العلماء
الجغرافي فیبرز فیه إعجاز القرآن الكریم في موقع مكة وتوسطها لجمیع انحاء العالم، وتعزیز قدسیة مكة 
وحرمتها في النفوس، وفي البعد التاریخي جانبان نستقي منهما قیم تربویة، وهما النشأة التاریخیة لمكة 

ق یبدأ منذ خلق اهللا تعالى السماوات واألرض، ًالمكرمة حیث اقترن بالشعائر التعبدیة، وهي بلد ذا تاریخ عری
فقضى بقدسیتها وبحرمتها، والجذور التاریخیة لقبیلة قریش، التي بعث خاتم األنبیاء محمد صلى اهللا علیه 
وسلم منهم، فهم من أشراف العرب ویرجع نسبهم إلبراهیم علیه السالم، ونستقي من قصته مبادئ تربویه 

ى اهللا، مع ضرورة األخذ باألسباب، أیضا أهمیة السعي في األرض للكسب عظیمة منها صدق التوكل عل
والرزق، والطاعة واإلستسالم ألمر اهللا تعالى، ویتضح البعد األمني في السورة بجوانبه التربویة المختلفة، 

لراحة منها األمن على حاجات الجسد من المطعم والمشرب، وهو األمن الغذائي المتضمن التربیة الجسدیة، وا
ٕواإلطمئنان النفسي بالشعور بالطمأنینة وانشراح الصدر ونزول الرحمات والمغفرة من الذنوب ولجوء 

تحذف فتنسكب العبرات ویفر اإلنسان  (.المعتمرین والحجیج والزوار لبیت اهللا الحرام للتوبة واإلنابة هللا تعالى
نعمون باإلستقرار وعدم الخوف من التعرض ًلخالقه فیجد في نفسه السكینة وفي صدره إنشراحا وأُنسا، وی

ًلألذى أو القتل أو الحرمان وهو األمن النفسي المتضمن للتربیة النفسیة، وأیضا األمن الفكري  ببیان الدین 
الحق، واإلیمان باهللا تعالى وأنه هو الخالق والرازق والقیوم، له األسماء الحسنى والصفات العلى، والمتضمن 

واالنفتاح على ًهمیة الجانب االقتصادي تربویا و، ونستقي البعد االقتصادي، بأ)أو الفكریةللتربیة العقلیة 
ًاآلخر بالرحالت التجاریة، وتعلم مهارات العمل والسعي لكسب الرزق واالستمرار فیه صیفا وشتاء، فتح  ً

تنوعة مصدرها ٕأسواق مشتركة عالمیة وموسمیة كموسم الحج وعلى أسس إسالمیة، وانشاء أسواق دولیة م
عمل دراسات مفصلة تأصیلیة لصناعة سوق دولیة، ضمن .  مكة، سواء كانت مادیة أو أدبیة ثقافیة

وتتحرك وفق الشریعة اإلسالمیة، مواصفات عالمیة، تحت سیطرة الدول اإلسالمیة أو رابطة العالم اإلسالمي، 
  .ٌالمتاجرة في كل ما هو مباح فهو باب یسع كل جیل وكل مكانو
  .الواقع المعاصر، األسالیب القرآنیةاألبعاد التربویة، سورة قریش، : كلمات المفتاحیةال
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Study summary: 
The study aimed to highlight the most important educational dimensions 
derived from Surat Quraish, and to suggest some educational applications in 
contemporary reality, and the study resulted in many results and 
recommendations, including: the human dimension, and in it the education of 
man on the correct belief, and on the right of God Almighty to worship, for the 
soul is happy only Conveniently near Boukhalgaha, and in this dimension is 
also a statement of positive worship of God alone, and the right on all of the 
slaves, not a special Baqric, and this right is decided by the Koran in ways 
numerous to read too, including in the educational curricula in schools and in 
the upbringing of our children, the most important method of reasoning, When 
caring for the human being, Islam takes care of the body and the spirit in a 
balanced way, and links between strengthening the body with food and the 
worship of God Almighty and its obedience, as it is a comprehensive and 
balanced education, and in the human dimension, education is based on the 
principle of social solidarity, so they compassion among themselves and 
cooperate to advance poverty and the need for their families from their clans 
and relatives in addition to the effective impact that they have brought The 
winter and summer trips are related to their social interconnectedness and 
supplies, and the Quraysh tribe was a measure of the strength and eloquence of 
the language due to its eloquence and eloquence, and its honorable campus is 
considered the school and university from which many scholars graduated, and 
the geographical dimension highlights the miracle of the Holy Qur’an in the site 
of Mecca and its mediation to all parts of the world , And strengthening the 
sanctity and sanctity of Mecca in the soul, The security dimension is evident in 
the surah with its various educational aspects, including security on the needs 
of the body from the restaurant and the drinker, which is food security that 
includes physical education, comfort and psychological reassurance with a 
sense of reassurance and chest relaxation and the descent of mercy and 
forgiveness from sins and the refuge of pilgrims and pilgrims and visitors to the 
Sacred House of God for repentance and vicariousness to God Almighty so that 
the transitions will be spilled A person escapes to his Creator, and he finds 
peace and happiness in his chest and in his chest, and enjoys stability and not 
fear of being harmed, killed, or deprived, which is psychological security that 
includes psychological education, and also intellectual security with a statement 
of true religion, faith in God Almighty and that he is the Creator, sustenance 
and values, he has the proper names and attributes Ali, which includes mental 
or intellectual education, We derive the economic dimension, the importance of 
the economic aspect educationally, openness to the other with commercial trips, 
learning of work skills and the pursuit of sustaining and sustaining livelihoods 
in summer and winter, opening global and seasonal common markets such as 
the Hajj season and on Islamic grounds, and the establishment of various 
international markets originating from Mecca, whether material or literary 
cultural To make detailed studies that are essential to making an international 
market, within global specifications, under the control of Islamic countries or 
the Muslim World League, and moving in accordance with Islamic law, and 
trading in whatever is permitted as it is a door that accommodates every 
generation and place.  
Keywords: Educational Dimensions, Surat Quraish, Contemporary Reality, Quranic 
Styles 
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  :المقدمة
7 ، ًالحمدهللا المتصف بالكمال واإلجالل، منزل الكتاب المبین لیكون هدى للعالمین

 M 8  7  6  5  4  32  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8
BL فأتم اهللا علینا نعمته بتمام نزول القرآن الكریم، ١: إبراهیم M 8 7  K  

  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  LL لیحیا به الناس ، ٣: المائدة
 ومن نعم اهللا تعالى على ه،الرباني الذي بینه للناس في كتابًحیاة كریمة، وفقا للمنهج 

ن أن أرسل إلیهم خیر رسله محمد صلى اهللا علیه وسلم، وأنزل علیه أفضل اإلنس والج
ً كتابا مبارك ومؤكدا لما قبله من الكتب السماویة، ،كتبه ً M 8 7  V  U   T  S

  i  h  g   fe  d  c  b  a  `_  ^  ]  \    [  Z  Y  X  W
jL ٩٢: األنعام  

M8 7   À  فه حتى الیوموفیه من العلوم ما ینهل به اإلنسان و مالم یكتش
Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁL 

، وكل سور القرآن الكریم تحمل من المعاني الجلیلة والجوانب التربویة العمیقة ٥٣: فصلت
ًمما یجعلها مصدرا لمنهج الحیاة القویمة المستقرة واآلمنة، التي إذا أنتهجه الناس ضمن 

الدنیا واآلخرة، ومن هذه السور الجلیلة سورة قریش، التي تحمل اسم وأحداث لهم سعادتي 
ًالقبیلة المعروفة بحسبها ونسبها وبالنعم العظیمة التي من اهللا بها علیهم، إیمانا بأهمیة  ّ

من خالل ما حكاه القرآن الكریم عنهم، تم ، أخذ العظة والعبرة من األمم واألقوام السابقة
ُسورة قریش لدراستها من الجانب التربوي الستنباط تطبیقات معاصرة تصلح اختیار الباحثة 

األبعاد التربویة في سورة : (من شأن الفرد وتنمي المجتمع فجاءت الدراسة الحالیة بعنوان
  ).قریش وتطبیقاتها في الواقع المعاصر

  :موضوع الدراسة
لقــرآن الكــریم مــن أشــارت العدیــد مــن الدراســات التأصــیلیة إلــى مــا تزخــر بــه ســور ا

محمــود (توجیهــات تربویــة وقــیم ومبــادئ أصــیلة تــستقیم بهــا حیــاة النــاس مثــل دراســة 
ــث أشــار إلــى أن ســورة یوســف تزخــر باألهــداف التربویــة فــي مجاالتهــا  ،)1()2013، حی

  .المعروفة الوجدانیة والمعرفیة والنفسیة الحركیة

                                                             

، المــضامین التربویـة المــستنبطة مـن ســورة یوسـف وتطبیقاتهــا التربویــة، )م2013(مـود یــوب محأماجـد ) 1(
  ).232-215/ 1(مجلة الفتح، العدد الثالث والخمسون، 
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شـتمال سـورة الفاتحـة علـى بعـض ا: ، ومن نتائج الدراسة)2()هـ1426الزیلعي، (ودراسة 
  .األسالیب التربویة، وبعض المضامین التربویة في الجانب العقدي، وفي الجانب التعبدي

استخدام القرآن : ، لسورة النور والتي من نتائجها)3() م2014عمیر، (ودراسة 
ّللمنهج التربوي في تحقیق التوازن لشخصیة اإلنسان، وتمیز المنهج التربوي في القر آن ّ

  .الكریم في محاربة الجریمة ومنعها قبل وقوعها
أول ركیزة من ركائز سعادة : ، وكانت أهم نتائجها)4()هـ1433السلمي ،(ودراسة 

األسرة والفرد في الدنیا واآلخرة ومعرفة اهللا حق المعرفة، والقیام بالمسؤولیة حق القیام، 
  . سواء تجاه نفسه، أو من یعوله

أن سورة القلم احتوت على العدید : ، ومن نتائجها)5()هـ1431الدبیسي، (ودراسة 
من المضامین العقدیة والتعبدیة واألخالقیة وبعض األسالیب التربویة التي في تفعیلها 

  . صالح لألفراد والمجتمعات
وأكدت بعض الدراسات السابقة على ضرورة استنباط المبادئ التربویة من سور 

أن العقیدة أساس : ، ومن أبرز نتائجها)6 ()هـ1429سني ،الح(القرآن الكریم منها دراسة 
وأن العلم مصدر كل حیاة كریمة، وتطبیق الفرد واألسرة والمدرسة والمسجد كل خیر وصالح، 

  . ووسائل اإلعالم، لهذه المبادئ یثمر لهم الخیر واالستقرار النفسي
یة كدراسة وأشارت بعض الدراسات ذات الصلة الوثیقة بموضوع الدراسة الحال

، أن اإلیالف كان أول مشروع عربي عمل على لم شتات القبائل )7()م1992سحاب ،(
العربیة، فنشأت بسبب هذا اإلیالف وحدة عربیة واقتصادیة وتجاریة ولغویة كتمهید 

                                                             

، المــضامین التربویـــة المــستنبطة مـــن ســورة الفاتحـــة )هــــ1426(أحمــد بــن علـــي بــن عمـــر الزیلعــي، ) 2(
  .لقرىوتطبیقاتها التربویة، رسالة ماجستیر، جامعة أم ا

، التربیـة القرآنیــة فـي سـورة النـور، رســالة ماجـستیر، جامعـة النجـاح الوطنیة،كلیــة )2004(أنـور اعمیـر) 3(
 .الدراسات العلیا

، المــضامین التربویــة المــستنبطة مــن ســورة التحــریم )هـــ1433(ســلطان رجــاء  اهللا ســلطان الــسلمي ) 4(
یـر منـشورة، جامعـة ام القـرى، كلیـة التربیــة، وتطبیقاتهـا فـي واقـع األسـرة المعاصـر، رسـالة ماجـستیر غ

  .قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة
، المـضامین التربویـة المـستنبطة مـن سـورة القلـم )هــ1431(عبد الرحمن بـن سـلیمان بركـات الدبیـسي، ) 5(

 .وتطبیقاتها التربویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى
مبادئ تربویة مستنبطة من أوائل سورة العلق وتطبیقاتها التربویة في ). هـ1429(ني، نوال محمد عبد اهللا الحس) 6(

األسرة والمسجد والمدرسة ووسائل اإلعالم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، كلیة التربیـة، قـسم 
  .التربیة اإلسالمیة

لة دكتوراة، جامعة جورجتان، المركز الثقافي ، ایالف قریش رحلة الشتاء والصیف، رسا)1992(  فكتور سحاب، )7(
  .  41العربي، بیروت، العدد 
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  .لإلسالم الذي جاء وتوج هذا المسار بالعقیدة والدستور اإلسالمي
حیث ركزت دراسته على الجوانب ، عن سورة قریش )8()م2015جلیب ،(ودراسة 

اللغویة والقراءات التي تحتوي علیها السورة مما أسفر عن نتائج ذا دالالت لغویة وبالغیة 
  .عظیمة

وهذا مما دعى الباحثة لدراسة سورة قریش لما فیها من أبعاد تربویة عدیدة یمكن 
شارت السورة إلى أن یستنبط منها تطبیقات تربویة معاصرة في األسرة والمدرسة، ولقد أ

فضل قریش على بقیة القبائل، كما وضحت فضل العمل والسعي في األرض والتجارة على 
ًمدار العام صیفا وشتاء، بما یتالءم مع موقع البالد وطقسها، وكیف أن الحرم المكي آمن  ً
بنص القرآن الكریم، واستجابة اهللا لدعوة إبراهیم علیه السالم حیث آمنهم من أي خوف أو 
جوع كما جاء في سورة البقرة وسورة إبراهیم وهنا في سورة قریش، حیث یأتیهم رزقهم من 
كل مكان فال تنقطع عنهم فاكهة الصیف وال ثمار الشتاء طوال العام وهذا األمن الغذائي 
واألمن النفسي باطمئنانهم بذكر اهللا تعالى وتوبتهم واستغفارهم، فتنشرح صدورهم وتطمئن 

  .قلویهم
  : الدراسةأسئلة
 ما األبعاد التربویة المستنبطة من سورة قریش؟ .1
ُما التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر المستنبطة من سورة قریش في  البعد  .2

 اإلنساني؟
ُما التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر المستنبطة من سورة قریش في البعد  .3

  الجغرافي؟
ُعاصر المستنبطة من سورة قریش في البعد ما التطبیقات التربویة في الواقع الم .4

  التاریخي ؟ 
ُما التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر المستنبطة من سورة قریش في البعد  .5

  األمني؟ 
ُما التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر المستنبطة من سورة قریش في البعد  .6

  االقتصادي؟
  
  

                                                             

 العـدد  جامعة واسـط،، سورة قریش دراسة تحلیلیة تفسیریة، مجلة كلیة التربیة،)2015(بركاوي جلیب، ) 8(
  .التاسع عشر
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  : أهداف الدراسة
 .ویة المستنبطة من سورة قریشإبراز أهم األبعاد الترب .1
اقتراح بعض التطبیقات التربویة المستنبطة من سورة قریش في الواقع المعاصر  .2

  ).اإلنساني، الجغرافي، التاریخي، األمني، االقتصادي(ُفي البعد 
  أهمیة الدراسة :  خامسا .3
تحظى هذه الدراسة بأهمیة خاصة كونها مستمدة من كتاب اهللا عز وجل، الذي ال  .4

 .تیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حكیم علیمیأ
 . اضافة للمكتبة العربیة في الدراسات اإلسالمیة والتربویة .5
  . لم تفرد بدراسـة تربویـة متخصصة– في حدود علم الباحثة –أن سورة قریش  .6
یفید الكشف عن األبعاد التربویة من سورة قریش فـي عالج مشكالت في الواقع  .7

 ).مثل مشكلة تهدید األمن باالرهاب والتطرف(رالمعاص
 .تفید الباحثین التربویین في مجال التأصیل اإلسالمي .8
تعمق نطاق التدبر القرآني في المجال التربوي، بدراسة بعض األبعاد التربویة  .9

ّالمستنبطة من سورة قریش، إذ تحتوي على عدة جوانب مفیدة للمسلم في حیاته 
 . وتوجیه سلوكه

هم التطبیقات  لألبعاد التربویة المستنبطة من سورة قریش في المجال تبرز أ .10
  . اإلنساني، والجغرافي، والتاریخي، واألمني واإلقصادي

  : منهج الدراسة
الطریقة التي یقوم فیها الباحث ببذل " استخدمت الباحثة المنهج االستنباطي وهي 

بعض المبادئ التربویة أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج 
 واستخدمته الباحثة )9("في الجانب العقدي واألخالقي واالنفعالي، مدعمة باألدلة الواضحة 

  . الستنباط األبعاد التربویة قید الدراسة لسورة قریش، لتوافقه مع طبیعة الدراسة
  :  حدود الدراسة

 في المجال  تدور الدراسة حول ما اشتملت علیه سورة قریش من أبعاد تربویة
صادي، وبما یتوافق معها من تطبیقات تاإلنساني، والجغرافي، والتاریخي، واألمني واإلق

، بعد االطالع على )األسرة والمدرسة(تربویة في الواقع المعاصر في المؤسسات التربویة 
كتب التفاسیر، علوم القرآن وبیان ما تشتمل علیه من تشریعات في المصنفات الفقهیة، 

  . ة األدب النظري التربويومراجع
                                                             

ق، جـدة، ، المرشـد فـي كتابـة األبحـاث، دار الـشرو)هــ1410/1411(حلمي فـودة، عبـد الـرحمن صـالح،) 9(
  ).42/ 1(،6ط
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  :  مصطلحات الدراسة
  : األبعاد

األبعاد هي الجوانب التي تبرز أطراف النظریة التربویة االسالمیة ومعالمها المهمه 
  . )10(التي بها تتمیز عن غیرها
ة سور المجاالت المستنبطة من العاد التربویة في الدراسة الحالیةوالباحثة تقصد باالب

اني والجغرافي والتاریخي واألمني واإلقتصادي، وقد سبق ذكرها في ذات العمق اإلنس
  . الت واالهدافؤالتسا

  : التطبیقات
  . )11(وطبق الغیم تطبیقا إذا أصاب بمطره جمیع األرض:  لغة

الطبق واحد األطباق وطبقات الناس مراتبهم، والسموات طباق أي بعضها فوق 
ًأي حاال عن حال یوم } ً طبقا عن طبقلتركبن{: بعض، والطبق الحال، وقوله تعالى

  .)12(القیامة، والمطابقة الموافقة وتطابق االتفاق، وأطبقوا على األمر اي اتفقوا علیه
جعله مطابقا له بحیث یصدق :  تطبیق الشيء على الشيء:  التطبیق:  اصطالحا

  .)13(علیه
التجاهات مجموعة من المفاهیم والحقائق والمعارف والمبادئ وا(وهي عبارة عن 

ًالتي ینبغي على المتعلمین تطبیقها تطبیقا عملیا، ووعیها ومعایشتها بطریقة تنمي  ً
قدراتهم على األداء العملي بشكل جید، وتساعدهم على تكوین السلوكیات والعادات 

لهم واشباع حاجاتهم لتحقیق الشخصیة ویجاهات الحسنة، وتعمل على تنمیة مواالت
  .)14()ء االسالمنسان في ضوالمتكاملة لإل

                                                             

 ).1/27(، دار عالم الكتب، الریاض2هـ،، معالم بناء نظریة التربیة االسالمیة، ط1411مقداد یالجن،) 10(
، ) م1987 -   هــــ1407(، )هـــ393: المتــوفى(أبــو نــصر إســماعیل بــن حمـــاد الجــوهري الفــارابي ) 11(

  ).1/1512(، 4بیروت، ط،أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، : الصحاح، تحقیق
ــرازي ) 12( ــد القــادر الحنفــي ال ــن أبــي بكــر بــن عب ــو عبــد اهللا محمــد ب / هـــ 1420(، )هـــ666: المتــوفى(أب

 ).1/152(، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، صیدا، )م1999
ــ)م1975/ هـــ1419(أیــوب بــن موســى الحــسیني الكفــوي، ) 13( ــاب الكلی عــدنان درویــش : ات، تحقیــق، كت

 ).1/105(ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
 ).٢٧٢/ 1(،  معجم علوم التربیة، الدار البیضاء، مطبعة النجاح، )م١٩٩٤(عبداللطیف الفاربي، وآخرون، ) 14(
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مجمل الخطوات :  وتقصد الباحثة بالتطبیقات في الواقع المعاصر في الدراسة
لتحقیق األبعاد التربویة ) في األسرة والمدرسة(اإلجرائیة التي تقوم بها المؤسسات التربویة 

  .المستنبطة من سورة قریش لتصبح ممارسات وسلوكیات في واقع الحیاة
  المبحث األول

 لسورة وما یتعلق بهاالتعریف با
" سورة قریش"سمیت في المصاحف وكتب التفسیر : اسم السورة وسبب التسمیة: ًأوال

ٕ، وان "صحیحه"لوقوع اسم قریش فیها ولم یقع في غیرها، وبذلك عنونها البخاري في 
وهي أول آیة في السورة فتعتبر منسوبة لقبیلة قریش ) إلیالف قریش(أطلق علیها اسم 

 عمرو بن میمون األودي صلى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة الثانیةًأیضا، قال 
َأَلم تـر كيف{ ْ َ َ َ ْ ٍإليالف قـريش{و } َ ْ َ ُ ِ في " اإلتقان"ّوهذا ظاهر في إرادة التسمیة ولم یعدها في } ِِ

  .)15(السور التي لها أكثر من اسم
 : مكان نزول السورة وترتیبها في المصحف: ًثانیا

عند الجمهور، ومدنیة في قول الضحاك وابن السائب والكلبي واألول السورة مكیة 
ّ، وأشار جالل الدین السیوطي على مكیتها، ونزلت )16(أصح، قال ابن عباس نزلت بمكة ّ

سورة قریش بعد سورة التین وقبل سورة القارعة، وعدت التاسعة والعشرین في عداد نزول 
ة بعد المئة من مجموع السور في السور، وترتیبها في المصحف الشریف السادس

  .)17(المصحف، والذي یبلغ مئة وأربعة عشر سورة
  : آیاتها وعدد الكلمات والحروف فیها عدد: ًثالثا

أربع آیات في العدد الكوفي والبصري والشامي، وخمس آیات في العدد : عدد آیاتها
ثالثة :  حروفهاسبع عشرة كلمة، وعدد: المدني األول والثاني والمكي، وعدد كلماتها

                                                             

ة ، التقریـب لتفـسیر التحریـر والتنــویر للطـاهر بـن عاشـور، جامعــ)ه1429(محمـد بـن إبـراهیم الحمــد، ) 15(
 ). 1/396(القصیم،

، فـتح البیـان فـي مقاصـد القـرآن، المكتبـة العـصریة، )م1992هــ ـ 1412(َّبو الطیب البخاري القنـوجيأ  )16(
ــروت،  ــداهللا،). 15/395(بی ــن عب ، روح المعــاني، ،دار الكتــب العلمیــة، )هـــ1415(األلوســي محمــود ب

  ).15/470(بیروت، تحقیق علي عبد الباري، 
ــن  )17( ــي، أبــو جعفــر الطبــري محمــد بــن جریــر ب ــر بــن غالــب اآلمل ، )هـــ310: المتــوفى( یزیــد بــن كثی

أحمد محمد شاكر، مؤسـسة الرسـالة، : ، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق) م2000 -هـ 1420(
 ). 30/393(  ،1ط
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  .)18(ًاوسبعون حرف
  :  سبب نزول السورة: ًرابعا

َّبین اهللا تعالى في هذه السورة نعمته على قریش، وفضائله علیهم بأن یسر لهم الرزق 
ّواألمان في إقامتهم بجوار بیت اهللا الحرام في مكة المكرمة، وأثناء ترحالهم وسفرهم، وبین اهللا ما 

من الخصال التي لم تكن لغیرهم، وفي هذا یشیر الحدیث عن أم هانئ ٍمیزهم به عن غیرهم بعدد 
َإنَّ الله فضل : "قال النبي صلى اهللا علیه وسلم: بنت أبي طالب قالت َّ َ َ َّ ًقریشا(ِ ْ ٍبسبع خصال) َُ َ َِ ِ ْ ْ لم - ِ َ

ْیعطها أَحدا قبلهم، وال یعطیها َأحدا بعدهم ُْ َ ً ًْ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ُِ َِ ََ ِ إنَّ الخالفة ف:- َْ َِ َ َ ْ َیهم، وِ ْ َالحجابة فیهم، وانَّ السقایة ] ِإنَّ[ِ ََ َ ََ ِّ َِٕ ْ ِ ِ ِ ْ
ْفیهم، وانَّ النبوة فیهم، ونصروا على الفیل، وعبدوا الله سبع سنین لم یعبده َأحد غیرهم، ونزلت  ُ َْ َ َََ ُ ََ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ْْ َْ ٌ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ ِ َِّ ُِّ ٕ

ُفیهم سورة لم یذكر فیها َأحد غیر ْ َ ْْ َ ٌ َ َُ ِ ِْ َ ْ َ ٌ ُ ْهمِ ٍإلیالف قریش: ُ ِْ َُ ِ َ ِ")19( .  
  :مناسبات سورة قریش: ًخامسا

مشابهة الشيء للشيء ومقاربته له، : المشاركة والمقاربة، أي: المناسبة في اللغة
ومرجعها في السور واآلیات ونحوهما إلى معنى رابط بینها، عام أو خاص عقلي أو حسي 

الزم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة أو خیالي أو غیر ذلك من أنواع العالقات أو الت
  .)20(والمعلول، والنظیرین والضدین، ونحوه

افر العلوم منها العلوم اللغویة ضالعلوم الدقیقة التي تحتاج إلى توعلم المناسبة من 
ٕوالشرعیة، والى عمق الفهم وبیان وجوه اإلعجاز وأسالیب البالغة، وله عالقة وثیقة 

، )21(ة هذا العلم من التفسیر كنسبة علم البیان من النحوإن نسب: بالتفسیر حتى قیل
جعل أجزاء الكالم بعضها مرتبط ببعض، فیقوى االرتباط ویصیر التألیف حاله حال : وفائدته

  . )22(البناء المحكم المتالئم األجزاء
                                                             

، البیـان فــي عــد آي القـرآن، مركــز المخطوطــات )م1994هـــ،1414(أبــو عمــر عثمـان الــداني، : ینظـر) 18(
  ).1/290(تراث، الكویت، تحقیق غانم قدوري، وال

ــأ) 19( ــي والب ). 492/ 1(، أســباب النــزول، تحقیــق زغلــول )ت. د(حمــد الواحــدي النیــسابوريأ الحــسن عل
، وأخرجــه )24/409(، وأخرجــه الطبرانــي فــي الكبیــر)2/536(الحــدیث أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك

 ).1/1/321(البخاري في التاریخ الكبیر
ـــ 1/977(تقــان فــي علــوم القــرآن، دار ابــن كثیــر، دمــشق، بیــروت، ،  اإل)م1987هـــ ـ 1407(رحمن الــسیوطي، الــ  عبــد)20(

978.( 
ــراهیم عمــر البقــاعي،  )21( ــسور، دار الكتــب، بیــروت،)هـــ1415(اب ــات وال  ، نظــم الــدرر فــي تناســب اآلی

)1/6.(  
مصطفى، دارالفكر، : ن، تحقیق، البرهان في علوم القرآ)هـ1421(حمد بن بهادر عبد اهللا الزركشي،  )22(

  ).1/36( بیروت،
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 :مناسبة فاتحة السورة لمقصودها) 1
ٍإلیالف قریش: (أفتتحت السورة بقوله تعالى ِْ َُ ِ  الئتالفهم واجتماعهم في بلدهم :، أي)ِ

ألف، وهي العادة المألوفة، إلیالف نعمتي على قریش؛ یِألف : مأخوذ من} إلیالف{آمنین، 
ًألن نعمته إلفة لهم، أو إلیالف اهللا تعالى لهم ألنه آلفهم إیالفا، أو إیالفهم حرمي وقیامهم 

ْفجعلهم {: بقوله: بما قبلها أيببیتي، أو إلیالفهم الرحلتین الشتاء والصیف، والالم معلقة  ُ َ َ َ َ
ٍكعصف ْ َ : الیالفهم أهلك أصحاب الفیل، أو الالم متعلقة بقوله تعالى: أي] 5: الفیل[} َ

ِفلیعبدوا رب هذا البیت{ ْ َ ُ َْ َْ َ َّ ََ ْ ُ ، وفي افتتاحیة السورة أسلوب )23(لنعمتي علیهم فلیعبدوا: ، أي}ْ
أعطیتك، المال لصیانة وجهك :   في الكالموكرر اإلیالف كما تقول(؛ )إیالفهم:  (التكرار

الصواب أن الالم الم : ، قال ابن جریر)24()صیانة عن كل الناس، وتكرر الكالم للتوكید
أعجبوا إلیالف قریش ونعمتي علیهم، ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة : تعجب، كأنه یقول

ًكما جعل لهم حرما آمنا فلیوحدوه بالعبادة: أي) فلیعبدوا رب هذا البیت: (العظیمة فقال ً
ًوبیتا محرما فالسورة تتكلم عن نعم اهللا على قریش، وأمرهم بشكرها، فكانت بدایة . )25(ً

السورة موافقة لمقصودها، وشاملة للمقصود؛ حیث من یقرأ بدایتها یفهم مراد اهللا سبحانه 
  .من السورة

  :مناسبة موضوع السورة السمها)  2
السورة هي الحدیث عن قبیلة قریش وهو بیان سمیت بسورة قریش ألن موضوع 

  .النعم التي أنعم اهللا بها علیهم، ووجوب شكر اهللا تعالى وعبادته وحده
سم القبیلة المعروفة بالشجاعة والكرم، نسبة على اونسبت هذه السورة وسمیت ب

سمكة قرش البحر التي تمتاز بالقوة الهائلة، وكون هذه القبیلة هي منطلق الدعوة 
، كما )26(رسالة الى اإلسالم وركیزته األولى وأول المطاف في التبشیر واإلنذار المحمديوال

َوأنذر عشیرتكَ ٱألقربین﴿: في قوله تعالى َِ َ َ ِ ِۡ َ َۡ َ ۡ   ].214 :الشعراء[﴾َ

                                                             

ــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، ) 23( ــن عبــد الــسالم ب ــد العزیــز ب ــو محمــد عــز الــدین عب أب
عبـد اهللا : ، تحقیق)اختصار لتفسیر الماوردي(، تفسیر القرآن)م1996/ هـ1416(،)هـ660: المتوفى(

 ). 491/ 3(1بن الوهبي، دار ابن حزم، بیروت، ط
، 3الـسید أحمـد صـقر،ط: ، تأویـل مـشكل القـرآن، تحقیـق)ت. د(أبو محمد عبد اهللا بن مـسلم بـن قتیبـة،) 24(

 ). 319(ٕداراحیاءالكتب
، دار القـرآن الكـریم، بیـروت، 3، مختـصر تفـسیر ابـن كثیـر، المجلـد)هــ 1393(محمـد علـي الـصابوني،) 25(

 ).1/680(ساعدت جامعة الملك عبد العزیز على طباعتة، 
  ).27/ 1(، سورة قریش دراسة تحلیلیة تفسیریة، مرجع سابق، )ت.د(بركاوي جلیب )26(
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  :مناسبة السورة لما قبلها)  3
من تأمل في ترتیب السور وبدائع نظمها، علم أن القرآن الكریم تتعدد وجوه إعجازه 

ًللغوي، فال تتوقف عند فصاحة ألفاظه وغزارة معانیه، بل هو أیضا معجز بترتیبه، ونظم ا
ًآیاته، والسورة التي بین أیدینا ترتبط بسابقتها ارتباطا وثیقا حتى أن بعض المفسرین  ً
عدها مع سورة الفیل سورة واحدة، الرتباطهما بوحدة الموضوع وبیان سبب ما حدث 

ابط بین سورة الفیل وسورة قریش بأن یرى كیف فعل بأصحاب ألصحاب الفیل وكان الر
ونتیجته أن عال . )27 (الفیل؟ لتأتلف قریش، وتعود إلى وحدتها بعد أن تمزقت كل ممزق

شأن قریش بین القبائل والتفت حولها فكانت وحدتها وأمنها مبعثه وجودهم في بیت اهللا 
ًبقاء البیت آمنا وبه تأمن قریش على الحرام،  فما أهلك اهللا تعالى أصحاب الفیل إال ل

  . دینها وقوتها وتجارتها
ِإلیالف {اختلف في الالم في : المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمة ما قبلها)  4 ِِ

ٍقریش ْ هل هي متعلقة بما قبلها وعلى أي معنى أم متعلقة بما بعدها وعلى أي معنى؟ } َُ
ٍفجعلهم كعصف مأكول{:عل في قولهفمن قال متعلقة بما قبلها قال متعلقة بج ُ َْ َ ٍْ ْ َُ ََ َ ، وتكون }َ

ألجل إیالف قریش یدوم لهم ویبقى تعظیم العرب إیاهم ألنهم أهل حرم اهللا، أو : بمعنى
جعلنا العدو كعصف مأكول هزیمة له ونصرة لقریش، ومن قال متعلقة : بمعنى إلى؛ أي
ْإلیالف قریش إیالفهم{: بما بعدها قال َِ ِ ِِ ٍ ِْ ُ ذي ألقوه أي بمثابة التقریر له ورتب علیه ال} ِ

ِفلیعبدوا رب هذا البیت{ ْ َ ُ َْ َْ َ َّ ََ ُ أثبته إلیهم وحفظه لهم، وهذا القول األخیر هو اختیار ابن : أي} ْ
جریر ورواه ابن عباس ورد جواز القول األول ألنه یلزمه فصل السورتین عن بعض، 

 القرطبي عن الكسائي واألخفش والقول إنها للتعجب أي أعجبوا إلیالف قریش، حكاه: وقیل
  .)28(األول لغیره

  
   :المناسبة  بین افتتاحیة السورة وخاتمتها)  5

ْإلیالف قریش إیالفهم{: بدأت السورة بقوله تعالى َِ ِ ِِ ٍ ِْ ُ الجمع والضم، و : ، واإللف بمعنى}ِ
: ه ابن خالویهذهب المفسرون لعدة آراء في معنى هذه الالم الداخلة على إیالف؛ منها ما قال

قیل التقدیر أعجبوا إلیالف : (ومنها ما قاله أبو حیان ؛)29()إلیالف جر بالالم الزائدة(

                                                             

( ، رجـب295، خواطر من سـورة قـریش، مجلـة الـوعي االسـالمي، العـدد )هـ1409( أحمد مصطفى القضاة، )27(
10 -15.(  

  ).3/680(محمد علي الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر، مرجع سابق، ) 28(
 ).153/ 1(ثین سورة، دار التربیة، ، إعراب ثال)ت .   د( الحسین بن أحمد ابن خالویه،أبو عبد اهللا ) 29(
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وقیل هي الم التعجب : (؛ وهذا ما یتفق مع أحد المعاني التي ذهب إلیها الرازي)30()قریش
م وقیل الالم ال. )31()معناه اعجبوا إلیالف قریش وكان لقریش في كل سنة رحلتان للتجارة

 أي لیعبدوا اهللا تعالى من أجل والالم متعلقة بقوله تعالى فلیعبدوا(التعلیل؛ قال العكبري 
َّ، ومثل بها ابن هشام لـ )32()الفهم وال تمنع الفاء من ذلك َ وتعلقها ) الم التعلیل(َ

وكرر اإلیالف (؛ )إیالفهم: (، كما أن أسلوب التكرار في افتتاحیة السورة)33()فلیعبدوا(بـ
  . )34("یدللتوك

، فارتبطت )فلیعبدوا: (فافتتاحیة السورة مرتبطة بخاتمتها ارتباطا وثیقا عبر الفاء في
ِإلیالف: (بدایة السورة بخاتمتها في المعنى، وارتبطت كذلك في اللفظ من حیث أن َ جار ) ِِ

: وهو متعلق بقوله تعالى في آخر السورة: ومجرور، وكل جار ومجرور البد له من متعلق
ْفل( ِیعبدوا رب هذا البیتَ ْ َ ُ َْ َ َ َّ َ ُ   .، یعني أن إیالفهم موجب لعبادتهم، لرب هذا البیت)ْ
  :مناسبة السورة لما بعدها) 6

ًتأتي سورة الماعون بعد سورة قریش، ونجد بینهما أوجها متقاربة تربط بین 
  :السورتین، منها

 قریش، ة سورأنكر كفار قریش البعث وكذبوا بالدین، فذكرهم اهللا بنعمه علیهم في .1
في سورة الماعون ذم الذین یكذبون بالدین وینكرون البعث وأمرهم بعبادته وحده، و

 .ویجحدون الجزاء في اآلخرة
  
  
  
 

                                                             

، البحـر المحـیط فـي التفـسیر، )هــ1420(، )هــ745: المتـوفى(أبو حیان محمد بن یوسـف األندلـسي ) 30(
  ).8/492(صدقي جمیل، دار الفكر، بیروت، : تحقیق

شكالت القرآن في غریب أسئلة التبیان، مطبـوع بهـامش ، حل م)هـ 1321(محمد بن أبي بكر الرازي، ) 31(
 ).153 / 2(ّإمالء ما من به الرحمن، مصر، 

ّ، إمـالء مـا مـن بـه الـرحمن، مـن وجـوه اإلعـراب )ه1321(عبد اهللا بـن الحـسین بـن عبـد اهللا العكبـري، )32(
 ).  158 / 2(والقراءات في جمیع القرآن، صححه محمد الزهري الغمراوي، المطبعة المیمنیة بمصر، 

محمد محي الدین عبـد : ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، تحقیق)ت.د(ابن هشام األنصاري المصري، ) 33(
  ).1/209(الحمید، 

الـسید أحمـد صــقر، : ، تأویـل مـشكل القـرآن، تحقیــق)ت.   د(أبـو محمـد عبـد اهللا بــن مـسلم بـن قتیبــة، ) 34(
 ).320، 319(، دار إحیاء الكتب العربیة،3ط
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ذكر اهللا تعالى في سورة قریش أنه أنعم على أهل مكة باألمن وغیرهم یعیش الخوف  .2
وبینت سورة الماعون حالهم وأطعمهم وغیرهم جیاع، فیجب علیهم توحیده بالعبادة واإلیمان بالبعث، 

 .)35(البعث: من النكران وفیها تهدید لهم، إلنكارهم یوم الدین أي
  :معاني اآلیات في السورة والمراد منها: ًسادسا
جعلهم (الالم اذا كانت للعلة فهي متعلقة بـ : }إلیالف{:  }إلیالف قریش {-1

ر والمجرور متعلق بالسورة ، وهذا ما ذهب إلیه كثیر من المفسرین إن الجا)كعصف مأكول
فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفیل ألجل قریش وأمنهم، واستقامة مصالحهم، : التي قبلها، أي
أعجبوا إلیالف قریش ونعمتي علیهم مما : الالم الم التعجب، كأنه یقول: وقال ابن جریر

حترمهم ام كونهم سكان حرم اهللا، فمن عرفهكانوا یألفونه من رحلة الشتاء والصیف بأمان 
  .)36(ومن سار معهم أمن بهم

ٍقریش{ ْ بنو النضر بن كنانة على المشهور، أو بنو فهر بن مالك بن النضر بن : }َُ
ًكنانة، وكانوا متفرقین في غیر الحرم فجمعهم، فسموا قریشا؛ الجتماعهم بعد الفرقة 

أو كانوا الكسب، : ًالجمع، أو كانوا تجارا یأكلون من مكاسبهم والتقریش: والتقریش
الفتش، أو قریش اسم دابة في : یفتشون الحاج عن ذي الخلة فیسدون خلته والقرش

  .)37(البحر سمیت بها قریش ألنها تأكل وال تؤكل وتعلو وال تعلى
  }إیالفهم رحلة الشتاء والصیف {-2
 إیالفهم رحلة الشتاء :(بدل من األول ومفسر له ولهذا قال تعال:  إیالفهم
إجازة مرور، في العالقات التجاریة : العهد واألمان وبعبارة معاصرة: ف، واإلیال)والصیف

َ، وهو العهد الذي أخذه هاشم بن عبدمناف له وإلخوته من ملوك الدُّول القریبة "الدولیة" َ َ َّ ْ

                                                             

سلیمان عمر العجیلي، الفتوحـات اإللهیـة بتوضـیح تفـسیر الجاللـین للـدقائق الخفیـة، مطبعـة الحلبـي، ) 35(
  ).4/592(القاهرة، 

أبـي یحـي زكریـا األنـصاري، ). 3/679(محمد علي الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر، مرجع سابق، ) 36(
محمد الصابوني، دار القرآن، : ، فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، تحقیق)م1983/ هـ1403(

  ).1/628(بیروت، لبنان، 
تفـسیر القـرآن، مرجـع ) م1996/ هــ1416( أبـو محمـد عـز الـدین عبـد العزیـز بـن الدمـشقي،-: ینظـر) 37(

  ). 491/ 3(سابق، 
  

، معـالم التنزیـل فـي )م1997/هــ 1417(، )هـ510:توفي(أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  -
 ).542/ 8(، 4محمد النمر وآخرون، دار طیبة، ط: تفسیر القرآن، تحقیق

، لسان العرب، دار المعارف، بیـروت، لبنـان، )دـ ت(محمد بن مكرم األفریقي المصري ابن منظور، -
)6/3585 .( 
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 .)38(َّوالبعیدة من مكة
 وهو سفرهم للتجارة في فصل الشتاء إلى الیمن وفي : رحلة الشتاء والصیف

 .)39(م الصیف إلى الشا
ًأي فلیوحدوه في العبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبیتا : }فلیعبدوا رب هذا البیت {-3 ً ً

ونسبه تعالى . )40()إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها: (ًمحرما، كما قال تعالى
ًإلیه تشریفا وتعظیما لهذا البیت ً .  

البیت وهو الذي أي هو رب : }الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف {-4
أطعمهم من جوع وتفضل علیهم باألمن، فرغد العیش واألمن من الخوف من أجل النعم، 

  .)41(الموجبة لشكر اهللا تعالى
ٍفمكة المكرمة وادي غیر ذي زرع، ورغم ذلك یمدهم اهللا تعالى بأصناف األطعمة 

و أساس رغد واأللبسة وكل احتیاجات الحیاة المدنیة والمرفهة، ورزقهم األمن الذي ه
  .العیش وسكینة النفوس وسعادتها

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             

ـــــسید عبـــــدالعزیز ســـــالم، ) 38( ـــــرب قبـــــل اإلســـــالم، اإلســـــكندریة)ت. د(ال مؤســـــسة شـــــباب : ، تـــــاریخ الع
 ).141 -1/139(الجامعة،

  ).3/679(لي الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر، مرجع سابق، محمد ع) 39(
  ).3/680(محمد علي الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر، مرجع سابق، ) 40(
، تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـالم المنـان، )م1997هـ ـ 1417(عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ) 41(

  ).864/ 1(، 3مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
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  المبحث الثاني
  األبعاد التربویة للسورة

تتضمن سورة قریش العدید من األبعاد التربویة التي ترتكز علیها العملیة التربویة، 
والتعلیمیة في تقویم سلوك اإلنسان وتنمیة مهاراته الحیاتیة، وبیان أثر نعمة اهللا تعالى 

ُالبعد اإلنساني : فراد والمجتمعات، وكیفیة شكرها والحفاظ علیها، ومن هذه األبعادعلى األ
العقائدي، التعبدي، الجسدي، التكافل االجتماعي، : (ویتمثل في الجوانب التربویة التالیة

موقع مكة : (، والبعد الجغرافي ویتمثل في الجوانب التربویة التالیة)الثقافي والعلمي
ُ، البعد التاریخي ویتمثل في الجوانب التربویة )ًت توسط مكة للیابسة علمیاالجغرافي، اثبا

ُ، والبعد األمني ویتمثل في )تاریخ مكة المكرمة، الجذور التاریخیة لقبیلة قریش: (التالیة
، والبعد االقتصادي ویتمثل )األمن الغذائي، األمن النفسي، األمن العالمي، األمن الفكري(

، صناعة األسواق التجاریة، التحالف - رحلة الشتاء والصیف-اریة  التجالرحالت(في 
  ).مستوى المحلي والدوليالاالقتصادي على 
  ُ البعد اإلنساني:المطلب األول

العقائدیة، التعبدیة، الجسدیة، التكافل : ( ویتمثل في الجوانب التربویة التالیة
  ).االجتماعي

  الجانب العقائدي: ًأوال
ًر اهللا تعالى قریش بتوحیده ربا واالها، ومذكرا لهم بنعمته علیهم في هذه السورة أم ً ًٕ

ِحیث مكن لهم بلدا آمنا و تجارة رابحة وسیادة رفیعة؛ لما وقر في نفوس العرب من  ً ًّ ً
ّحرمتهم؛ ألنهم سكان الحرم وعمار الكعبة، فال یغیر على بلدهم أحد قال تعالى ُ َ:                  

ۡ یروا﴿ ْأو لم ۡ َ َ َ َ ً أنا جعلنا حرمَ َ َ َ ََ َّۡ ٗا ءامنَ ِ َا ویتَ ُ ۡ أفبٱلبطل یؤمنون وبنعمة ٱ َ ِخطف ٱلناس من حولھم ِ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ ِ َُّ َ ۡ ُ َّ َِ ِ َِ َ ُۡ ِٰ ۡ َ َ ۚ ۡ ۡ َّ
َیكفرون  ُ َُ ویقول . ًفأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم، ]67:العنكبوت[﴾ۡ

ّأمنهم من المجاعات والمخاوف؛ وألهم ًفیسیرون في األرض للتجارة ال یخشون شیئا، و: أبوحیان
  .)42(الناس جلب المیرة إلیهم من اآلفاق كبالد الحبشة

ِولئن ﴿  :وعقد في نفوسهم االیمان باهللا تعالى وأنه خالق كل شيء، قال تعالى َ َ
س وٱلقمر لیقولن ٱ ۡ َّسألتھم من خلق ٱلسموت وٱألرض وسخر ٱلشم َّ َُ َ َُ َ َّ ۡ ٰ ََ َ َ َ َ َ ِ َّ ُ ََ َ َّۡ َۡ َ َ ََ َۡ ٰ ۡ َ فأنى یؤفكون َ ُٰ َ َۡ ُ َّ َ ُۖ َّ ﴾

ًوفي اآلیة یقرراهللا أنه ال إله إال هو، وأن قریشا مؤمنون باهللا ربا ولكن ] 61:العنكبوت[ ً ّ
ّدخل علیهم الشرك مع أنهم معترفون بأنه المستقل بخلق السماوات واألرض، والشمس 

                                                             

/ 30(، التحریر والتنویر، الطبعة التونسیة، دار سحنون، تـونس، )م1997( محمد الطاهر بن عاشور، )42(
554.(  
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َإذا كان األمر كذلك فلم ف. .. والقمر، وتسخیر اللیل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده، ًیعبد غیره ولم یتوكل على غیره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فلیكن الواحد في عبادته؛ وكثیرا ِ َ ِ ُ
ّما یقرر تعالى مقام اإللهیة باالعتراف بتوحید الربوبیة، وقدكان المشركون یعترفون 

حامیه ما جاء في كتب ُویؤكد ذلك أیضا من إیمانهم باهللا تعالى وأنه رب البیت و. )43(بذلك
موقف عبد المطلب أحد أكبر سادات مكة في حادثة الفیل : السیر وتاریخ العرب، ومنها

فسأل أبرهة عبدالمطلب عن حاجته، فقال "حینما ذهب إلى لقاء أبرهة األشرم، 
َحاجتي أن تردَّ إلى مائتي بعیر أصبتها لي، فردَّ أبرهة: عبدالمطلب ٍَ ً َِكنت أعجبتني حین : ُ َ

ًرأیتك، ثم زهدت فیك حین كلمتني، تكلمني في مائتي بعیر أصبتها لك وتترك بیتا هو دینك  ُِّ َّ َ
ٕإني أنا رب إبلي، وانَّ للبیت : عبدالمطلب: قال! ودین آبائك وقد جئت لهدمه ال تكلمني فیه ُّ

ِربا یحمیه ، وهناك العدید من المواقف التي تثبت إیمان كفار قریش وغیرهم من )44("َ
مشركین بوجود اهللا وربوبیته سبحانه وتعالى، فیقرون بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبر، ال

ُأال  ٱلدین  ﴿ :إال أنهم یشركون معه غیره وثبت ذلك عنهم في القرآن، ومنه قوله تعالى ِّ ِ َِّ َ َ
ۡ إ ِٱلخالص وٱلذین ٱتخذوا من دونھۦ أولیاء ما نعبدھم ُٓ ُ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِۡ َ ْ َ ََ ٓ ۡ َ ُ َّ َّ َ ۚ ِال لیقربونا إلى ٱ ۡ ُ ِّ ُ َِّ َ ِ ٓ َ َ َّ

ٰزلفى َ ۡ َالزمر[﴾...ُ ُّ:3 .[  
فمحمد صلى اهللا علیه وسلم، خاتم األنبیاء والمرسلین، أتى بدین الحق الذي أرسل 
اهللا به الرسل من قبله، منذ خلق اهللا آدم عیه السالم وأوجب علیه وعلى ذریته هذا الدین، 

َّوما خلقت ٱلجن وٱإلنس إال ﴿: وعبادته وحده الشریك له، قال تعالى ِ َِ ِ َۡ َ ََّ ُۡ ۡ َ َ
ِلیعبدون ُ ُ َ ، فجمیع الخلق مأمورین بالدخول في دین اهللا وهو اإلسالم فقال ]56:الذاریات[﴾ِۡ

ت ﴿ :اهللا إلبراهیم أسلم قال أسلمت، كما جاء في قوله تعالى ۡ ۡ قال أسلم ُإذ قال لھۥ ربھۥ أسلم َ َۡ َۡ ۖ ََ ََ َِ ُ ُّ َ ُٓ ِۡ

ِلرب ٱلعلم َ ِّ َ َِ ٰ ه على عقیدة التوحید، ء، وربى إبراهیم علیه السالم أبنا]131:البقرة[﴾َین ۡ
 :ًووصاهم بالتمسك بدین اإلسالم حتى مماتهم، ویعقوب أیضا علیهما السالم، قال تعالى

ِووصى بھا إبرھ﴿ َ َ َّٰ ۡ ِ ٓ ِ ٰ َ َ بنیھ ویعقوب یبني إن ٱ ٱصطفى لكم ٱلدین فالُم َۧ َ َ ِّ ٰ َُّ َُّ َ ََّ َ ۡ ُ َۡ َِ ِ َ َ ُ َ ِ ِ ُ تموتن إال وأنتم َٰ ُ ََ َ َّ ِ َّ ُ
َمسلمون  ُ ُِّ ووصى بها، یعني ووصى بهذه : قوله:" ،  قال أبو جعفر]132:البقرة[﴾١٣٢ۡ

                                                             

، توفیـق الـرحمن فـي )م1996 - هــ 1416(، )هــ1376: المتـوفى(فیصل بن عبد العزیز الحریملـي النجـدي) 43(
ربیـة الـسعودیة، الریــاض، دار عبـد العزیـز الزیـر آل محمـد، دار العاصـمة، المملكـة الع: دروس القـرآن، تحقیـق

 ).3/426(، 1العلیان، القصیم، بریدة، ط
  ).141 – 1/139(ـالسید عبدالعزیزسالم، تاریخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، : ینظر) 44(

ــدالغني،    ــ محمــد عب ــورة، مطــابع الرشــید، )م2001(ـ ــة المن ــدیما وحــدیثا، المدین ــاریخ مكــة المكرمــة ق َّ، ت ً ً َّ
)1/113.(  
ِّ، تأریخ مكة، الریاض، نادي مكة الثقافي، )م1984(حمد السباعي، ـ أ   َّ)1 /26 – 27.(  
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  .  )45("الكلمة، وهي قوله أسلمت لرب العالمین، وهي اإلسالم
ً الرسل أیضا أمرهم اهللا تعالى باإلسالم وأن یدعوا الناس إلى عبادته وحده ال فجمیع

۠وما أرسلنا من قبلكَ من رسول إال نوحي إلیھ أنھۥ ال إلھ إال أنا ﴿ :تعالىشریك له، قال  َ َّ ۡ ُ ۡ َ َۡ َ َٓ ٓ َّٓ َ َِّ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ ِ ُ َّ ِ ِ ِ ََٰ َ ٓ َ ۡ َ َ
ِفٱعبدون  ُ ُ ۡ  أي أن كل الرسل الذین من قبل محمد صلى اهللا علیه وسلم مع ]25:األنبیاء[﴾َ

له، وأن عبادة ما سواه كتبهم، مجمل رسالتهم وأصلها، األمر بعبادة اهللا وحده ال شریك 
ٓقولوا ءامنا بٱ وما أنزل إلینا وما ﴿ : وأن یربوا أتباعهم على ذلك، قال تعالى)46(باطلة َٓ َ َ َ َٓ ََ ۡ َّ َْ َّ ُِ ِ ُِ ِ َ ُ

ِأنزل إلى إبرھ َ ٰ ۡ ِ ِٓ ٰ َ َ ِ َم وإسمعیل وإسحق و ُۧ َ ََ َٰ ِۡ ٰ ِۡ َِ َ ٓیعقوب وٱألسباط وما أوتي موسى وعیسى وما َ َٓ ُ َ ََ َ َ َٰ َٰ ِ َ ِ ِ َ َ َُ َۡ ُ َأوتي ۡۡ ِ ُ
ۡ ال نفرق بین أحد ٖٱلنبیون من ربھم َ َ ِّ ِّ َّ ِ َُّ َ ُ َۡ ُ ََّ َ ِ ۡ ونحن لھۥ مسلمونِ َ منھم ُُ ُ ِِّ ُ ُۡ ۡ ََ َ ، وفیها إشارة ]136:البقرة[ ﴾ۡ

إلى اإلعالن بالعقیدة، والدعوة لها، إذ هي أصل الدین وأساسه، وأنها اشتملت على جمیع 
ٕام، بهذه األصول، واقراره المتضمن ما یجب اإلیمان به، واإلیمان هو تصدیق القلب الت

ألعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا االعتبار یدخل فیه اإلسالم، وتدخل فیه األعمال 
، وبالتربیة على هذه العقیدة الصحیحة تسعد الروح التي تتغذى بذكر )47(الصالحة كلها

  . بخالقهاخالقها فیصلح بالها، وینشرح صدرها ألن النفس ال تطمئن  إال بصدق صلتها
  : الجانب التعبدي: ًثانیا

ثبات حق اهللا تعالى في العبادة له وحده الشریك له، فهو رب إ حولتدور السورة 
ّالبیت الحرام، الذي من به على ساكنیه والمقیمین فیه ونسب سبحانه البیت إلیه، في 

ِفلیعبدوا رب ھذا ٱلبیت ﴿ :قوله َ َّ َ ُ َۡ ْ ۡۡ َۡ َٰ ُ ه تعالى وحده هذا البیت، ً، تذكیرا لحفظ]3:قریش[ ﴾َ
فالزالت الذاكرة غیر خالیة من قصة أصحاب الفیل وما جرى على أبرهة األشرم ومن معه؛ 
ّبسبب تعدیهم على البیت الحرام، وفیما بینهم ممن شهدوا هذه الواقعة وما زالت عالقة في 

ًأذهانهم، بل في أذهان العرب جمیعا، ومن ثم َأعظمت العرب قریش ْ َْ َ َُ ُ َ ْ ِ َ ُا، وقالواً َ َِأهل الله، : َ َّ ُ ْ
ْقاتل عنهم، وكفاهم مؤنة عدوهم ُ ْ ِْ ِّ َُ َ ََ َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ َفجعلوا یقولون في ذلك اَألشعار یذكرون فیها ما صنع . َ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ َُ ْْ ََ َ َْ َ َ ُ ُ ُ

ْالله بالحبشة، وما دفع عن قریش من كیدهم، ویذكرون اَألشرم وال ْ َْ َ ََ َ ُ ْ َ َْ ُ ََ َ ُْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ٍْ ُِ َ َ ِفیل ومساقه إلى الحرم، َّ َ ََ ْ َِ ُ َ َ َ َ ِ
ِوما َأراد من هدم البیت واستحالل حرمته  ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َِ َ ْ ْْ َ َْ ِ ْ َ ْ وفي السورة تربیة اإلنسان على أحقیة . )48(" َ

ّإما ال فلیعبدوه : اهللا تعالى بالعبادة، والمعنى كما بین القرطبي في تفسیره لسورة قریش
                                                             

  ).93/ 3(، جامع البیان في تأویل القرآن، مرجع سابق، محمد بن جریر الطبري) 45(
  ).521/ 1(عبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، مرجع سابق، ) 46(
  .)67/ 1(سابق، المرجع ال) 47(
. د(، )هــ250:المتـوفى(أبو الولید محمد بن عبد اهللا بن أحمـد بـن محمـد بـن الولیـد بـن عقبـة األزرقـي ) 48(

ــار مكــة ومــا جــاء فیهــا مــن األثــار، تحقیــق)ت ــدلس للنــشر، : ، أخب رشــدي الــصالح ملحــس،  دار األن
 ).1/148(بیروت، 
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عالى علیهم ال تحصى، فإن لم یعبدوه لسائر نعمه، إلیالفهم؛ على معنى أن نعم اهللا ت
الكعبة، وفي تعریف نفسه لهم : فلیعبدوه لشأن هذه الواحدة، التي هي نعمة ظاهرة، والبیت

ألنهم : أحدهما ألنه كانت لهم أوثان فیمیز نفسه عنها، الثاني: بأنه رب هذا البیت وجهان
لیألفوا عبادة رب : ًكیرا لنعمته، وقیلبالبیت شرفوا على سائر العرب، فذكر لهم ذلك، تذ

  . )49(الكعبة، كما كانوا یألفون الرحلتین
َوفي حدیث فضل قریش قوله صلى اهللا علیه وسلم َّ ْوعبدوا الله سبع سنین لم : (... َ َ َ َ ُِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ

ْیعبده َأحد غیرهم، ونزلت فیهم سورة لم یذكر فیها َأحد غی َْ ٌَ ٌَ ُ َ ُ ُ ََ ِْ ِْ َ َْ ْ َ ْ ْ َُ ٌَ َُ َِ ْ ُ ْرهمْ ٍإلیالف قریش: ُُ ِْ َُ ِ َ یشیر  ،)50("ِ
ًثبات وجود الحنفیة السمحة فیهم، وایمانهم باهللا تعالى وزادهم شرفا بتمسكهم بعبادة إإلى  ٕ

اهللا تعالى، في وقت طغیان الكفر على من حولهم من البشر، وقیامهم بالحجابة والسقایة 
  .وتكریم الحجیج، وتعظیمهم للبیت الحرام

ًعالى السموات واألرض قدر أن تكون الكعبة مركزا للدین الحنیف فمنذ خلق اهللا ت
وحرمها وعظمها، وبعث اهللا إبراهیم علیه السالم ورفع قواعدها ودعا لها وألهلها قال تعالى 

ٓربنا ﴿ :على لسان إبراهیم َ َّ َإني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتكَ ٱلمحَّ ِ َ ِ ِ ٍ ِ َّ ِّ ُِ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ َِّ ٍُ َ ِ َِ َ ُ َ َ ٓ َرم ربنا ِ َّ َ َِّ
ۡ أف ۡلیقیموا ٱلصلوة فٱجعل َ َ َّ ِ ُ ِۡ َ َْ ٰ َ ٗدة ُِٔ ِ من ٱلناس َ َّ َ ۡ یشكرونِّ ۡ وٱرزقھم من ٱلثمرت لعلھم َتھوي إلیھم َُ َ ُ َ ِ َ ُُ ۡ َّ َ َٰ َ َِّّ ۡ ُ َۡ ۡ َۡ ِ ِِ ٓ﴾ 

َوفي السورة بیان لموجب عبادة الله تعالى وحده، وحقه في ذلك ع، ]37:إبراهیم[ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ َِ َ ََ َ ٌْ َ َ ِ ِلى عباده ُ ِ َِ َ
ُجمیعا، ولیس خاصا بقریش، وهذا الحقُّ قرره القرآن بأسالیب عدیده نستقي منها في  َ ََ ََّ ُ ََ َْ َ َ َ َ ًٍ ِْ َْ ِ
َمناهجنا التربویة في المدارس وفي تربیتنا ألبنائنا، وأهمها أسلوب التعلیل ثم بین الموجب  َِ ُ ْ َ َّ َُّ

ۡیأیھا ٱلناس ٱع﴿ :كما في قوله تعالى ُ َ ُّ ََّ َ ٓ ۡ تتقون ٰ ۡ لعلكم ۡ وٱلذین من قبلكم َبدوا ربكم ٱلذي خلقكم َ ُُ ۡ َ َ َّْ َ ُ ُ ُ َُّ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َّ َ َُ َ ُ ﴾
ِ، ثم عدَّدِ نعمه بقوله]21:البقرة[ ِ ْ َ ِ ُ ََ َ َ َُّ :﴿ٗ َٰٱلذي جعل لكم ٱألرض فرش ِ َ َ َ ِۡ َ ۡ ُ َُ َ ٗا وٱلسماء بناءَّ ٓ َٓ ِ َ ََّ َوأنزل من  َ ِ َ َ َ َ

ٗٱلسماء ماء ٓ َٓ َِ ِ فأخرج بھۦ مَّ ِ َ َِ ۡ َ ٗن ٱلثمرت رزقَ َّۡ ِ ِ َ ٰ َ َٗ ۡ فال تجعلوا  أنداد َا لكم َ ِۖ ِ ََّ ُ َّْ ۡ َ َ َ ۡ تعلمونُ َا وأنتم ُ َ ۡ َ ُ َ َ ﴾
ٍ، فهذه النعم تعادل اإلطعام من جوع، واَألمن من خوف، في حقِّ قریش، ]22:البقرة[ ِْ َُ ٍَ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُْ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُْ ُ ِّ َ

فالهدف األساسي من الخلق هو  وغیرها من اآلیات التي تظهر حق اهللا تعالى في العبادة،
ٌالعبادة هللا وارسال الرسل هو تابع لذلك الهدف، قال تعالى ِوما أرسلنا من قبلكَ من  ﴿:ٕ ِ ِ َۡ َ َۡ ۡ َ ٓ َ َ

ِرسول إال نوحي إلیھ أنھۥ ال إلھ إال أنا فٱعبدون  ُ ُ َ ُ ِ ِ ُ َّۡ َ ۠ َ َّ ۡ َُ َٓ َّٓ َ َِّ ِ ِ ِ ٍَٰ َ ، فجمیع رساالت الرسل ]25:األنبیاء[﴾ٓ
دة اهللا وحده الشریك له، فهو وحده الذي خلق الخلق وقدر أقواتهم لدعوة الناس لعبا

                                                             

: تـوفي(اري الخزرجـي شـمس الـدین القرطبـي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح األنـص) 49(
ــام القــرآن، تحقیــق)م2003/ هـــ1423(، )هـــ671 هــشام ســمیر البخــاري، دار عــالم : ، الجــامع ألحك

  ).208/ 20(الكتب، الریاض، 
ــــأ) 50( ــــي وب ــــسابوري، أ الحــــسن عل ــــق زغلــــول، )ت.د(حمــــد الواحــــدي النی ــــزول، تحقی / 1(، أســــباب الن

، )24/409(، وأخرجـــه الطبرانـــي فـــي الكبیـــر)2/536(مـــستدركالحـــدیث أخرجـــه الحـــاكم فـــي ال).492
 ).1/1/321(وأخرجه البخاري في التاریخ الكبیر
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وأرسل الرسل مبشرین ومنذرین، لیبلغوا الناس الدین الحق وهو اإلسالم مهما اختلفت 
َإن ٱلدین ﴿: قال تعالى أزمنتهم ولغاتهم وشرائعهم ِّ َّ ْعند ٱ ٱإلسلم وما ٱختلف ٱلذین أوتوا  ِ ُۡ َُ َۗ َ َِ ِ َِّ َ َ َّۡ َ ُ َِ ٰ ۡ

ۡ ومن یكفر بۡٱل ِكتب إال من بعد ما جاءھم ٱلعلم بغیا بینھم ۡ َ ۡ ُۡ ۢۡ َ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ َِ ُ ُ ََ ۗ ۢ ۡ ۡ ۡ ُ ٓ َّ ِ ِایت ٱ فإن ٱ سریع ٱلحساب َ َٰٔ َ ِ ُ َ ِ ِ َۡ ِ َ َّ ََّّ ِ َ ٰ ﴾
َ، یعني أن الدین المرضي الصحیح]19:آل عمران[ َّ ِْهو اإلسالم، وهو الدخول في السلم، : َ ِّ ُ ُ ُواالنقیاد والطاعة ا على َأنَّ األولى، تقدیره) ََأنَّ الدِّین: (ُّأ الكسائيقر. ُ ُبفتح األلف رد َشهد : َ

ُاهللا َأنه ال إله إال هو، وشهد َأنَّ الدین عند اهللا اإلسالم  ِ َ َ َ ََُ َّ َّ ُ
َومن یبتغ غیر  ﴿: قال تعالى،)51( َۡ َۡ ِ َ َ َ

ٗٱإلسلم دین َِ ِ ٰ ۡ ِ َا فلن ۡ ِیقبل منھ وھو في ٱألخرة َ َ ِ ِ ُ ِ َ ُٓ ۡ َ َُ ۡ َمن ٱلخسرین َۡ َِ ِ َِٰ   ].85:آل عمران[﴾ ۡ
  :الجانب الجسدي: ًثالثا

ُٱلذي أطعمھم ﴿ :جانب التربیة الجسدیة للبعد اإلنساني للسورة یتمثل في قوله تعالى َ َِ ۡ َ ٓ َّ
ٖمن جوع  ُ   ].4:قریش[﴾ِّ

 ویتحقق برعایة الجسد واالهتمام بالصحة العامة له بالغذاء السلیم الذي ینعكس 
 والسلوك، وكان العرب یحرصون على سالمة الجسد وقوته بالحرص على سالمة العقل

غذیة التي تقوي الجسد وتنمیه، وعلى ممارسة الریاضة والتدریب على المبارزة على األ
، وجاء اإلسالم وأكد على ضرورة االعتناء بسالمة )52(لحمایة أنفسهم وقبیلتهم وأرضیهم

الضوابط الشرعیة، فأباح له كل مافیه الجسد وقوته، ویدعو إلشباع مطالب الجسد ضمن 
َٱلذین یتبعون ٱلرسول ﴿: صالح جسده وحرم علیه كل مایضره ویتلف جسده، قال تعالى ُ َّ ُ َ َِ َِ َّ َّ

ة وٱإلنجیل یأمرھم بٱلمعروف وینھ ۡ في ٱلتور ٰٱلنبي ٱألمي ٱلذي یجدونھۥ مكتوبا عندھم َٰ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ ً ُ َ ِۡ َ َۡ َ ََّ ُ ِ َ َّ ِّ َّۡ ِ ُِ ُ َ ُۡ ِ ِ ِۡ ۡۡ َّ ُ ۡ َّ ُ ۡ ُھم
َعن ٱلمنكر ویحل لھم ٱلطیبت ویحرم علیھم ٱلخبئث  َ ِۡ َ ِّ َ ُ ِ َ ِّ ُ ِ ُٓ ۡ ٰۡ ُٰ ُ ُ ُّ ُِ ِ َِ ََ ََ ََّ َیأیھا ﴿: ، وقال تعالى]157:األعراف[﴾َ ُّ ََ ٓ ٰ

ۡ إیاه تعبدون  ۡ وٱشكروا  إن كنتم َٱلذین ءامنوا كلوا من طیبت ما رزقنكم ُ َُ ُ َّ ِ ِ ُ َ ِ َ ِّ ِ َ ِۡ ْ َ ْ ْ َُ ُ َِ ُِ ُ ُ َُّ ُ َّۡ ََ ٰ ۡ َ ، ]172:البقرة[﴾َٰ
لى االهتمام بأكل الطیبات من الطعام؛ وذلك لتقویة الجسد، وذكر إفاآلیات السابقة تشیر 

َّأن فیه معنیین، الجسم یتقوى بهذا الطعام على طاعة اهللا، والنفس تطمئن إلى : "النابلسي
 ومن أبرز عالمات الشكر ،، وعلى المؤمن أن یشكر اهللا على النعم)53("ٌأنه طعام حالل

ُإن كنتم (ه بالعبادة كما ختمت اآلیة بذلك، توحید ُ ُإیاهِ َتعبدون َِّ ُ ُ ، كما ورد في سورة قریش )َ
حینما أمرهم اهللا  بالعبادة وذكرهم بالنعم التي أنعمها علیهم، فاإلسالم یتوافق مع فطرة 

                                                             

، فتح ) م 2009 - هـ 1430(، ) هـ927: المتوفى(مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبلي ) 51(
َإصـدارات (ار النـوادر نور الـدین طالـب، د: الرحمن في تفسیر القرآن، اعتنى به تحقیقا وضبطا وتخریجا

ّوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة  ِ ِ ُ ُ ِ إدارة الشؤون اإلسالمیة-َ ِّ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ  ).429/ 1(، 1، ط)َ
  ).32/ 1(أبو الولید محمد بن عبد اهللا األزرقي، أخبار مكة وما جاء فیها من األثار، مرجع سابق، ) 52(
ــسي) 53( ســورة البقــرة، موقــع موســوعة ) 002/(المطــولالتفــسیر ٠2/تفــسیر القــرآن الكــریم(موســوعة النابل

ـــــــسي للعلـــــــوم اإلســـــــالمیة  ـــــــع النابلـــــــسي  © -النابل ـــــــوق محفوظـــــــة لموق ، )2018جمیـــــــع الحق
)https://alhudagroup-tr.com/web/article/437.(  



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
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اإلنسان واختالف الحیاة وتقلباتها، لذا نجده عند تربیته لإلنسان یهتم بالجسد والروح 
 . ً متوازن أیضا ربط بین تقویة الجسم بالطعام وعبادة اهللا تعالى وطاعتهبشكل
 : جانب التكافل االجتماعي: ًرابعا

یتضح جانب التكافل االجتماعي في البعد اإلنساني للسورة  بشكل واضح في كلمة 
ن أ: تكافلهم االجتماعي وتآلفهم بقولهاإلیالف في بدایة السورة، فسرها ابن عباس في بیان 

قریشا كانوا إذا أصابت واحدا منهم مخمصة، جرى هو وعیاله إلى موضع معروف، فضربوا 
على أنفسهم خباء فماتوا؛ فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف، فقام خطیبا في قریش وكانوا 

إنكم أحدثتم حدثا تقلون فیه وتكثر العرب، وتذلون وتعز العرب، وأنتم أهل : یطیعون أمره، فقال
:  جل وعز، وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع، ویكاد هذا االعتفاد یأتي علیكم، فقالواحرم اهللا

 فأغنوه عن االعتفاد، ففعلوا، ثم -  یعني أبا ترب أسد - ابتدئوا بهذا الرجل : نحن لك تبع، قال
إنه نحر البدن، وذبح الكباش والمعز، ثم هشم الثرید، وأطعم الناس؛ فسمي هاشما، ثم جمع 

في الشتاء إلى الیمن، وفي الصیف إلى الشام للتجارة، فما ربح :  أب على رحلتینكل بني
الغني قسمه بینه وبین الفقیر، حتى صار فقیرهم كغنیهم، فجاء اإلسالم وهم على هذا، فلم یكن 

  .)54(في العرب بنو أب أكثر ماال وال أعز من قریش
الحاجة عن ذویهم من عشیرتهم فكانوا یتراحمون فیما بینهم ویتعاونون لدفع الفاقة و

ّضافة إلى األثر الفعال الذي أحدثته رحلتي الشتاء والصیف في ترابطهم إلاوأقاربهم  ب
 ومن ذلك ،االجتماعي وتوادهم؛ لذا كان الرسول صلى اهللا علیه وسلم یذكرهم بقرابته منهم

ْ َأن یتودَّد بعضكم َِّ، أي إال٢٣: الشورى) +   ,     -    .  /  0  1  2  43  ( :قوله تعالى ُ ُ ْ َ ََ ََ ْ
ُإلى بعض وتصلوا قراباتكم، وقال عكرمة َ ْ َِ ْ ِ ِ َِ َُ ََ َُ ََ َ ٍ ْ َكانت قریش تصل أَرحامها : ِ َ ََ ْ ُ َِ َ ٌ ْ ُ ْ ، فكانت للعرب )55(َ

عامة ولقریش خاصة صفات اجتماعیة حسنة وأیدها اإلسالم وهي تزید من تكافلهم 
 .ٕوتآلفهم،كالكرم، والشجاعة، واغاثة الملهوف

  الجانب الثقافي والعلمي: ًخامسا
ۡ ﴿ :یتضح جانب التربیة الثقافیة والعلمیة في البعد اإلنساني للسورة في قوله تعالى ِإۦلفھم ِ َٰ ِ

ِرحلة ٱلشتاء وٱلصیف  َّ ِۡ َۡ ٓ َ ِّ َ َ كتسبوا العلم والكتابة والثقافات المختلفة ا، فأهل مكة ]2:قریش[﴾ ِ
ر اختالطهم بوفود الحجیج القادمین إلیهم من ًمن خالل رحالتهم التجاریة وأیضا من أث

أنحاء العالم، وقد ذكر القرآن في سورة قریش أبرز رحالتهم وهي رحلتي الشتاء والصیف، 
ففي الشتاء إلى الیمن وفي الصیف إلى الشام، وكانت تلك األمم المجاورة معروفة بسعة 

                                                             

  ).205ــ 204/ 20(جامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، ال) 54(
  ).334/ 9(أبو حیان محمد بن یوسف األندلسي، البحر المحیط في التفسیر، مرجع سابق،) 55(



  وتطبیقاتها في الواقع المعاصراألبعاد التربویة في سورة قریش 
/ د سمیرة سالم عبد اهللا باجابر  

 

 -742-

ك عنهم إلى أهل مكة، مما ثقافتها وكثرة الكتاتیب فیها، فال عجب في نقل القرشیین ذل
جعلهم یتمیزون بعلوم شتى منها علم الفلك والطب والشعر واللغات والبالغة وعلم األنساب 
وفنون القتال وغیرها، ومن المتعلمین والمعلمین في مكة بشر بن عبدالملك العبادي الذي 

ًعلم كال من أبا قیس بن عبد مناف بن زهرة، وأبا سفیان بن أمیة بن عبد ش مس، وكالهما ّ
ما رواه عن عبداهللا بن فروخ بن : ، وذكر ابن خلدون في مقدمته)56(كانا یعلمان أهل مكة

یا معشر قریش أخبروني عن هذا : قلت لعبداهللا بن عباس:" عبد الرحمن عن أبیه قال
 اهللا علیه الكتاب العربي ـ یقصد الكتابة ــ هل كنتم تكتبونه قبل أن یبعث اهللا محمد صلى

جتمع وتفرقون منه ما تفرق، مثل األلف والالم، والمیم والنون؟ ا تجمعون منه ما وسلم،
وممن أخذه حرب؟ قال من : من حرب بن أمیة، قلت: وممن أخذتموه؟ قال: نعم، قلت: قال

: من أهل األنبار، قلت: وممن أخذه عبداهللا بن جدعان؟ قال: عبداهللا بن جدعان، قلت
وممن أخذه ذلك :  من أهل الیمن، قلتم من طارئ طرأ علیه:وممن أخذه أهل األنبار؟ قال

  . )57("من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود علیه السالم: الطارئ؟ قال
ورغم أن جمیع المجتمعات، في تلك الحقبة لم تكن المدارس منتشرة كما هي الیوم، 

قد عرف العرب  أكثر في المدن وتكاد تعدم في البادیة والقرى، ومع ذلك فتظهرولكن 
ّالتعلیم والتعلم قبل اإلسالم، والمكان الذي یتعلم فیه القراءة والكتابة معروف لدیهم وهو  ُ
ٕالكتاب، ولكن بصورة محدودة، وان وصف اهللا تعالى العرب أمة أمیة فهذا على سبیل  ّ
األعم واألغلب، أو لكونهم لم یتنزل علیهم كتاب كاألمم السابقة من أهل الكتاب وهم 

ِّھو ٱلذي بعث في ٱألمی﴿ :یهود والنصارى، وفي ذلك یقول تعالىال ِ َ َ ِِّ ُ ۡ َ َّ َ ۡ یتلوا  ُۧ ْن رسوال منھم ُٗ ۡ َ ُ ُ َۡ ِّ َ
ۡ ویعلمھم ٱلكتب وٱلحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبین ۡ ءایتھۦ ویزكیھم ٖعلیھم ِ ِ ُِّ ٖ ُ َ ُ َُٰ َ ِّ ََ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ ُ ُ ِ ِ َ َۡ ْ ُ َۡ َ ِِّ َ َ َ ََ ۡ ۡ َٰۡ َ ٰ َ﴾ 

الذي ال یكتب وال یقرأ المكتوب، وأكثر العرب كانوا :"كالم العرب، واألمي في ]2:الجمعة[
، ولكن لم یخلوا  المجتمع المكي من أفراد یتعلمون ویعلمون القراءة والكتابة، )58("أمیین

ومما یؤكده ما كتبوه من القصائد وأشهرها المعلقات السبع وقیل عشر، وتعلیقها على 

                                                             

  ).139ـ 138/ 1(، بیروت، دار العلم للمالیین، 4، التربیة عبر التاریخ، ط)م1981(عبداهللا عبد الدائم، :  ینظر)56(
تنظیمـه واإلشـراف ( ، التعلـیم األهلـي للبنـین فـي مكـة المكرمـة)هــ 1424( مقـادمي، فیصل بـن عبـداهللا      

  ).72/ 1(، 2، مكة المكرمة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، ط2، ط)هـ1405/ هـ 1292علیه
ــن خلــدون، )57( ــن محمــد، اب ــن محمــد ب ــاب )ت.د( عبــد الــرحمن ب ــدون، بیــروت، دار الكت ،  مقدمــة ابــن خل

  ).2/746(اللبناني، 
 - 1427(، )هــ204: المتـوفى(أبو عبد اهللا محمد بـن إدریـس بـن العبـاس القرشـي المكـي الـشافعي ) 58(

ـــق) م2006 ـــران . د: ، تفـــسیر اإلمـــام الـــشافعي، تحقی ـــن مـــصطفى الف ـــوراه(َّأحمـــد ب ، دار )رســـالة دكت
  ).1354/ 3(، 1التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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َ، وذلك َأ)59(جدار الكعبة المشرفة ِ َ َنَّ العرب كانوا إذا عمل َأحدهم قصیدة عرضها على َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ًَ َُ ُِ َِ َُ َ َِ َ ْ
َقریش فإن َأجازوها علقوها على الكعبة تعظیما لشأنها ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ً ََ َ َ َ ََ ُْ َ َُ َ َّْ َِ ٍ ْ ًفكانت قبیلة قریش مقیاسا . )60(ُ

في لمدى قوة اللغة وفصاحتها لما اشتهرت به من الفصاحة والبالغة، یقول ابن خلدون 
لغة قریش أفصح اللغات العربیة وأصرحها لبعدهم عن بالد العجم من جمیع : "هذا

ثم من اكتنفهم من ثقیف وهذیل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني . جهاتهم
وعلى نسبة بعدهم من قریش كان األعاجم بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل . .. تمیم

  .)61("الصناعة العربیة
بعث الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وصدع بدعوته، كان فیهم من یكتب وعندما 

ًوالذین ذكروا سبعة عشر رجال، منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي  ُ
. )62(طالب، وأبو سفیان بن حرب ومعاویة بن أبي سفیان وأبو عبیدة بن الجراح وغیرهم

ًوكان منهم كتابا للوحي : لسیرة النبویه؛ من هذه الكتب على سبیل المثال، كما وضحته كتب اّ
كتاب زاد المعاد في هدي خیر العباد البن القیم، وكتاب السیرة النبویة البن هشام أو سیرة ابن 
هشام، وكتاب الرحیق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري، وشجع اإلسالم الناس على التعلم، 

تعلم، فأزدهرت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة بإزدهار ورفع من شأن العلماء، فأقبل الناس على ال
  .العلم والثقافة

ًزدادت مكة تعظیما وتشریفا، الاو ستقطابها الحجیج والمعتمرین والوافدین لبیت اهللا ً
ًالحرام، أكثر مما سبق، فكانت الحجاز ملتقى العلماء والكتاب والمؤرخین والشعراء، ومنارة  ّ ِ

شاطها العلمي والثقافي والحضاري، ویعتبر حرمها الشریف لطالب العلم، فتمیزت بن
ّالمدرسة والجامعة التي تخرج منها العدید من العلماء الذین أخذوا علومهم منذ بدایة 

  . العصر اإلسالمي على كبار الصحابة والتابعین
  
  

                                                             

ــ 1/74(، التعلیم األهلي للبنین في مكة المكرمة، مرجع سابق، )هـ 1424(فیصل بن عبداهللا مقادمي، ) 59(
75.( 

، البدایة والنهایة، ) م1988 -، هـ 1408(، )هـ774:المتوفى( أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر)60(
  )280ـ 279/ 2(، 1علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، ط: تحقیق

 ).1/358( خلدون،  مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق،  عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن)61(
عبـداهللا أنـیس الطبـاع : ، فتوح البلدان، تحقیـق)م1987/ هـ 1407(أحمد بن یحي بن جابر البالذري، ) 62(

 ).661ـ 660/ 1(، 1وعمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف، بیروت، ط



  وتطبیقاتها في الواقع المعاصراألبعاد التربویة في سورة قریش 
/ د سمیرة سالم عبد اهللا باجابر  

 

 -744-

  :  البعد الجغرافي: المطلب الثاني
  :موقع مكة الجغرافي: ًأوال

 قریش عن أهل مكة وساكنیها في تلك الفترة وهم قبائل محور الخطاب في سورة
قریش، التي كانت لها أهمیة بالغة بین القبائل، وذلك لمجاورتهم لبیت اهللا الحرام، وقیامهم 

ِبحقه من السدانة والسقایة والوفادة لزائریه، وقال ابن الجوزي في  ّ ِْ َ ْ ْ َ َ ُوأما حدود ): "المنتظم(َ ُ َ
َفأول من وضعه: ْالحرم َ َّا إبراهیم، علیه الصالة والسالم، وكان جبریل یریه، ثم لم یجدد َ ِ ِ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َ ََّ َّ ِ َِ َ ِ

َحتى كان قصي فجددها  َ َّ ، ثم تتابع تجدیدها كل من تولى أمرها وخدمة البیت الحرام )63"(َ
ًفیها، لتبقى معلما ظاهرا موضحا حدود البلد الحرام ً ً.  

َّي عظیم حیث تقوى قیمة مكة المكرمة  بعد جغرافي تربوت سورة قریش ذادلذا تع َّ
ُوتقدیسها في قلوب المسلمین، فهي تقع في وسط العالم، فهي سرة األرض ومركزها، قال 

ۡ أمة﴿: تعالى ٗوكذلكَ جعلنكم ََّ ُ ُ ََٰ ۡ َ َ ِ ٰ ٗ وسطَ َ وكما :  المعنى" وبین االمام القرطبي، ]143:البقرة[﴾...اَ
. طا، أي جعلناكم دون األنبیاء وفوق األممأن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وس

ْكما جعلنا قبلتكم :  ّ، وفسرها صاحب البحر المحیط بعدة معاني منها)64("العدل :  والوسط َُ ََ َ ْ ِ َ ْ َ َ
َمتوسطة بین المشرق والمغرب، جعلناكم ُأمة وسطا، وتعني أیضا؛ كما جعلنا الكعبة و َ َ َ َ َ ََ ً ًَ َ َ َْ َ َ ُ ْْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َ َ ًُ ً َ َِّّ ِ ِ ِِ َ ْ َسط َ َ

ِاَألرض ْ َوكذلكَ أوحینا إلیكَ قرءانا عربیا لتنذر أم ٱلقرى ومن حولھا﴿ ، یقول تعالى)65 (ْ َ َ َ ِ ّ َ َ َ َِ ِّ َۡ ۡ َۡ َُ ََّ َٰ ُ ٗ ً ۡ ۡ َ ۡۡ ُ َُ ِ َ ِ ٓ َٰ...﴾ 
َُ أُم القرى،]7:الشورى[ ْ َتعني َأصل القرى وهي مكة وسمیت بهذا االسم إجالال لها : ُّ ْ َ َْ ً َ ِّ ُْ ِ ِِ ِ َ ِ َّْ َ ُ َ َُ َ ََ ْ َلكونهُ ِْ َ ا ِ

َقبلة  َ َفیها ِْ ََّأول بیت وضع للناسِ ِ ِ ٍَ َ َْ ِ َ ومقام إبراهیم، َّ َِ َ َِْ َ ِّوموضع الحج، َ َ ْ َ ِ ْ َ ِوالعرب تسمي َأصل كل شيء َ ْ َ ِّ ُ َ ْ ِّ َ َ َُ ُ َ ْ
ٍُأمه حتى یقال هذه القصیدة من ُأمهات قصائد فالن، َ َّ َ َ َُّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َ ُْ َ ُ ِ وَألنها منشُأ الدین ودحو اَألرض مََّ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ َنها َّ ْ

َوَألنها وسط اَألرض، والمعنى ْ ََ ْ َْ َ َ َِ ِْ ُ ِولتنذر َأهل أُم القرى ومن حولها وهم سائر َأهل اَألرض: َّ ْ ْ ِْ ْ ْ ُُ ْ َ َِ َِ َ َ َُ َْ ُ ْْ َ َّ َ ِ)66(، 
وتظافرت األدلة والنصوص الدینیة توسط مكة المكرمة وال یقتصر توسطها الیابسة بل یمتد 

  .)67 (وهذا ما ذهب إلیه علماء الجیولوجیالتتوسط السماوات السبع واألرضین السبع 
                                                             

صــحیح البخــاري، دار إحیــاء التــراث، ، عمــدة القــاري شــرح )د ـ ت(أبـو محمــد محمــود بــن أحمــد العینــى) 63(
  ).222/ 9(بیروت، 

 ).153/ 2(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ) 64(
  ).2/12(أبو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط في التفسیر، مرجع سابق، ) 65(
                الــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین الـــرازيأبــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عمـــر بــن الحـــسن بـــن الحـــسین التیمـــي) 66(

ــ ). 580/ 27(، 3التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیـروت، ط= ، مفاتیح الغیب ) هـ1420(
 ).583/ 4(أبو حیان، البحر المحیط في التفسیر، مرجع سابق، 

-04-2004منـــذ  (https://ar.islamway.net/article/749زغلـــول النجـــار، موقـــع   : ینظــر) 67(
20.( 
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وكما أن توسط مكة أثبت في القرآن الكریم، : ًثبات توسط مكة للیابسة علمیاإ: ًثانیا
حادیث الشریفة، وكتب التفسیر المتقدمة، كذلك أُثبت في األبحاث العلمیة ومنها بحث واأل

 تحدید مكان القبلة ألي ، الذي كان هدفه)68(للعالم المصري الدكتور حسین كمال الدین 
مكان في العالم، لذا عمل خریطة للكرة األرضیة لتحدید اتجاهات القبلة علیها، ثم الحظ أن 
موقع مكة في وسط العالم، فتأكد له أن الیابسة على سطح الكرة األرضیة موزعة حول 

 ،)69(مكة المكرمة توزیع منتظم فخلص إلى أن مكة المكرمة هي مركز األرض الیابسة
صري األستاذ الدكتور مسلم شلتوت وأیضا في بدایة القرن العشرین بحث للعالم الم

ستخدم في دراسته الحاسب اآللي لقیاس المسافة بین مكة المكرمة ونقاط قیاس محددة ا
، وأثبتت الدراسات الحدیثة بالقیاسات )70(لمین القدیم والجدید اعلى أطراف الیابسة للع

، كما وضح في )71(يمكة للیابسة، حیث اعتمد الباحث وزیرالدقیقة والمعتمدة توسط 
بحثه على برنامجین یعتمدان على صور األقمار الصناعیة الحقیقیة للكرة األرضیة، وأسفر 

  :بحثه عن عدة نتائج منها
توسط مكة المكرمة لحدود العالم، والتأكیدعلى أنها بمثابة مركز ألربعة دوائر، كل 

 من حدود الیابسة وكذلك المراكز الجغرافیة لقارات العالم الجدید، واحدة منها تمر بحد معین
وهو مایوضح الحكمة االلهیة من اختیارها لتكون قبلة ومكان حج األمة االسالمیة، كما 

ً، وهذ یزید في إیمان اإلنسان أیضا أن )أم القرى(عجاز القرآن الكریم فى وصفهاإیوضح 
 درجة شرق 39.50حوالي ( على نفس خط الطول مكة المكرمة والمدینة المنورة تقعان

، هو خط الطول )مكة ـ المدینة(، وأوصى في بحثه بأن یكون خط طول )جرینتش
ًاألساسي لحساب التوقیت العالمي بدال من خط جرینتش الذي فرض على العالم دون سبب 

 یكون ، یطالبون أن)أرنولد كیسرلنج(علمي واضح، لذا المنصفین من علماء الغرب مثل 
  ).72(ًخط طول مكة هو خط التوقیت العالمي بدال من جرنتش 

  
                                                             

َونـشر بحثـه فـي مجلـة البحـوث اإلسـالمیة، المجلـد األول، العــدد ). 1395(حـسین كمـال الـدین إبـراهیم،) 68(
 .الثاني

  ).147ـ 145(، الكعبة المشرفة التاریخ والوصف، البروج للنشر والتوزیع، القاهرة، )2003( محمد علي سالمة،)69(
، إثبـات توسـط مكـة المكرمـة للیابـسة، مـن أبحـاث المـؤتمر )م2011 -هــ 1432(یحیى حسن وزیـرى،) 70(

  )).www.eajaz.orgینظر . 86العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة بتركیا، ص
ـــــسة، مرجـــــع ســـــابق،ص)  71( ـــــة للیاب ـــــة المكرم ـــــات توســـــط مك ـــــرى، إثب ـــــى حـــــسن وزی ینظـــــر . 22یحی

www.eajaz.org.((  
  ).www.chanceandchoice.com: ( التالىینظر الموقع األلیكترونى)  72(
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  : يالبعد التاریخ: المطلب الثالث
َتتمیز سورة قریش ببعد تاریخي عمیق یظهر من خالل ذكر بیت اهللا في مكة  ُ
ُالمكرمة التي اصطفاها من بین بقاع األرض لیكون فیها بیته الحرام، في قوله  ُ َ ِ ِ ْ ِ َ

ُفليعبد﴿:تعالى ُ َ ِوا رب هذا ٱلبيتَ َ َ َٰ َّ َ ، ذات العمق التاریخي )"73(الكعبة:  والبیت"، ]3:قریش[﴾ْ
ِفهو أول بیت وضع للناس لیعبدوا اهللا فیه، ویتوجه إلیه المسلمون من مشارق األرض  ْ ُ َ ُُ َ ِ َّ
ِومغاربها، تعظیما وتشریفا، ولمكة المكرمة العدید من األسماء كما أشار بعض العلماء إلى  ُ َ ً ً

ِتعدد األسماء دلیل على شرف المسمى وعظم مكانته، ومن األسماء التي ذكرت في ذلك، و ِ َِِ ِ َ ََّ ُ
ُبكة، ومكة، والبلد األمین، وأم القرى، ومعاد، والمسجد الحرام، والبلد،والبلدة: ِالقرآن؛ هي ُُّ ُ ُ ُ ُ.  

وفي هذا البعد التاریخي جانبان نستقي منها عناصر تربویة، وهما النشأة التاریخیة 
لمكة المكرمة، والجذور التاریخیة لقبیلة قریش التي أنزلت السورة بإسمهم وهم عنوان 

  .السورة وموضوعها، وسكان بیت اهللا الحرام في تلك الحقبة
ًأوال   النشأة التاریخیة لمكة المكرمة: َّ

اقترن نشأة مكة المكرمة بالشعائر التعبدیة، فهي لیست كأي بلد آخر لقدسیتها 
ها قبلة المسلمین، الذین یتوجهون إلیها بقلوبهم قبل أجسادهم على مدار وعظمتها، وفی

 تاریخ عریق یبدأ منذ خلق اهللا تعالى السماوات و ذٌاعة في أنحاء العالم، فهي بلدالس
واألرض، فقضى بقدسیتها وبحرمتها، كما في روایة ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن النبي 

 اهللا یوم خلق السماوات هإن هذا البلد حرم:"  مكة یوم فتحصلى اهللا علیه وسلم قال
  . )74("واألرض فهو حرام بحرمة اهللا إلى یوم القیامة

َّولو كان هناك میدان للسباق في أسبقیة نشأة المدن، لكانت مكة المكرمة في  َّ
َالمرتبة األولى بین المدن دون منازع، فهي لیست عریقة في القدم فحسب، بل هي أول  ِ ً

ُض تأسیسا وعمرانا، ففیها أول بیت وضع ألهل األرض لیعبدوا اهللا فیه ویتبعوا مدن األر َ ْ ِ ُ َّ ً ً
ٖإن أول بیت﴿ :هدیه، والنور الذي أنزله على أنبیائه ورسله، قال تعالى َّۡ َ َ َ َّ ِ وضع للناس للذي ِ ِ َ َِّ َ ِ َّ ُ

َببكة مب َُ َ َّ ٗركاِ َٗ ُا وھد َللعلمینى َ ِ ََ ِّٰ ََأنَّ عمر بن :  بسندهبن كثیر ا، روى ]96:آل عمران[﴾ۡ ْ َ َ ُ
ٍالخطاب، رضي الله عنه قال لكعب ِْ َ َ َِ َِ ُ ُْ َ َّ َ َ َّ ٌیا كعب َأخبرني عن البیت الحرام، قال كعب: ْ َ َ َ ُ َْ َْ َ ََ ِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ ِ ُأَنزله : " ْ َ َْ

ُالله تعالى من السماء یاقوتة مجوفة مع آدم علیه السالم، فقال له َ َ َُ َ َ َ ََ َ ً َ ًُ ََّ َّ َِّ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ ََ َُ َ ِیا آدم إنَّ هذا بیتي : َّ ْ َ ََ َ ِ ُ َ

                                                             

  ).208/ 20(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق،، ) 73(
محمدعبــد : مــسلم بــن الحجــاج النیــسابوري، صــحیح مــسلم، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، تحقیــق) 74(

) 1164/ 3( البخاري، صحیح البخاري، البغا، .اللفظ لمسلم). 1353(رقم الحدیث) 986/ 2(الباقي، 
 ).3017(رقم الحدیث
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َِأنزلته معك یطاف حوله كما یطاف حول عرشي، ویصلى حوله كما یصلى حول عرشي،  ِْ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ ََّ َ َ ََ َ َُ ُ َُ َ ُْ ُ ََ َ ُ ْ
َونزلت معه المالئكة فرفعوا قواعده من حجارة، ثم وضع البیت علیه، فك َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ ُُ َ ُْ َْ ُ َ ُ َ ََّ َُ ٍَ َ َ َْ ِان آدم علیه َْ ْ َ َ ُ َ َ

َّالسالم یطوف حوله، كما یطاف حول العرش، ویصلي عنده كما یصلى عند العرش، فلما  َ ْ ْ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ َْ َ ُِ َِّ ُِّ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ َ َْ ُْ َُ ُ َُأغرق الله قوم نوح، رفعه الله إلى السماء، وبقیت قواعده َُّ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِ َِ َ ََ ٍ َ ْْ َ َ ََّ َِ َّ ََّ ُ َ بقة ، وهذه الروایات السا)75("ْ
" من بناء المالئكة وآدم علیه السالم للكعبة المشرفة، إنما وردت في كتب السیر والتاریخ 

ِولم یجئ في خبر صحیح عن معصوم َأنَّ البیت كان مبنیا قبل ابراهیم علیه السالم  وقوله  ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ ٍُ َ َ ََّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ ْ ٍ ُ َ َْ ٍ ِ
َ ﴿ وإذ بـوأنا إلبـراهيم:تعالى َِ ْ ِِ َْ َّ َ ْ ِ ِ مكان اْلبـيت ﴾ َ ْ َ َ َ َ، فلیس بناهض وال ظاهر َألنَّ المراد 26: الحجَ َ ُ ْ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ٍَ َِ ْ َ

َمكانه المقدر في علم اهللا المقرر في قدرته، المعظم عند اَألنبیاء موضعه من لدن آدم إلى  َ ْ ِْ َ َُ ُ ُ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ُ ََِ ْ َّْ ُ َ
َزمان إبراهیم ِ َ َِْ ِ  وضع للناس لیعبدوا اهللا فیه هو ، فتؤكد النصوص الشرعیة أن أول بیت)76("َ

ُالبیت الحرام، وأنَّ قواعد البیت موجودة من قبل، وحینما أتى إبراهیم رفع قواعدها وبناها  ِ
ِوإذ یرفع إبرھ ﴿:قال تعالىٕهو وابنه إسماعیل علیهما السالم،  َ ُ َٰ ۡ ِۡ َِ ۡ ِ ٱلقواعد من ٱلبیت ُم َۧ َ ِ ِۡ َۡ َۡ َ َ

ۡ م ِوإسمعیل ربنا تقبل َّ َّ َ َِ َ ٰ َۡ ُ َ ِ ُنا إنكَ أنت ٱلسمیع ٱلعلیم َ ِ َ ُ ِ َّۡ َ َ َّ َِّ   ]127:البقرة[﴾ٓۖ
وتبدأ قصة إبراهیم مع البیت الحرام حینما أمره اهللا تعالى بأن یذهب بزوجته هاجر 
ٍورضیعها إسماعیل علیهما السالم إلى مكة المكرمة، فتركهما فیها وهي واد ال بشر فیه وال 

ِشجر، ووضع عندهما جرابا فی ًِ َ َِ ُ َ ْ َ َ َ ُّه تمر وسقاء فیه ماء ثم قفى إبراهیم منطلقا فتبعته أُم َ َُّ ْ َ ٌ ً ََِ ََ ً ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ٌُ ِْ َّ َ ُ ْ
ْإسماعیل فقالت َ َ َ َ ِ َ ْ ُیا إبراهیم َأین تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس به أنس وال شئ؟: ِ ََ َْ َ ْ ُْ ِ َ ِ !

َفقالت له ذلك مرارا وجعل ال یلتفت إلیها، ْ َ َ َ َ َِ ُ ُِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ً َ َ َ ْ ُ فقالت لهَ َ َ َْ َآلله َأمرك بهذا، قال: َ َ َ َ ِ َ َ َ ُ ْنعم، قالت: َّ َ َ ْ َ ًِإذا : َ
ًال یضیعنا، ثم ذهب إلى أن توارى عن أعینهم مستقبال القبلة، داعیا اهللا تعالى لهما، في  ً َُ ِّ َ ُ َ

ٓربنا ﴿ :قوله تعالى َ َّ َإني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بَّ ِ ِ ٍ ِ َّ ِّ َِ ٍُ ۡ ۡ ۡ َِّ ِ َِ َ ُ َ َ ٓ ْیتكَ ٱلمحرم ربنا لیقیموا ِ َ ُۡ ُِ ُ ِ َّ َ َّ َ ِِ ۡ
ۡ أف ۡٱلصلوة فٱجعل َ َ َّۡ ََ ٰ ٗدة َِٔ ِ من ٱلناس َ َّ َ ۡ یشكرون ِّ ۡ وٱرزقھم من ٱلثمرت لعلھم َتھوي إلیھم َُ َ ُ َ ِ َ ُُ ۡ َّ َ َٰ َ َِّّ ۡ ُ َۡ ۡ َۡ ِ ِِ ٓ

وفي قصة هذه األسرة النبویة ونزولها بمكة مبادئ تربویه عظیمة منها ، ]37:إبراهیم[﴾
ل على اهللا، مع ضرورة األخذ باألسباب، أیضا أهمیة السعي في األرض للكسب صدق التوك

  .والرزق، والطاعة واإلستسالم ألمر اهللا تعالى
ِوجعلت أُم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َ ُِّ ِ َِّ َ ُ َْ َ ْ ْْ َ ََ َُ َ َْ ُْ ْ َ

ْالسقاء عطشت وعطش اب َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َّنها وجعلت تنظر إلیه یتلوى ِّ َُ َ ْ ََ ََ َِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ُ َأو قال یتلبط -ُ َََّ َ َ َ َ فانطلقت كراهیة -ْ ََ ِ َ َ ْ َ َ َْ
ََأن تنظر إلیه فوجدت الصفا َأقرب جبل في اَألرض یلیها فقامت علیه ثم استقبلت الوادي  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َْ ََُّ ْ ْْ َْ َ ََ ْ َِ ْ ٍ َ َّ َُ ِ

َتنظر هل ترى َأح َ َُ َْ َ ُ َِدا فلم تر َأحدا فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ْ َّ َ َّ ََ ً ًِ ْ َ ََ َ ََ َْ َ
ْذراعها ثم سعت سعي اإلنسان المجهود، حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أَتت المروة، فقامت  َْ َ ََ َْ َ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َُ َ ََِ َِّ ُ ْْ ِ ِ ْعلیها، ونظرت هل ترى َأحدا، فلمَ َ ََ ََ ً َ ََ ْ ََ ْ َ َ َ ٍ تر َأحدا ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال ْ َّ ََ َُ ًْ َْ َ ٍَ َِّ ََ ََ َ ََ ْ َ َ

                                                             

  )1/39(أبو الولید محمد بن عبد اهللا األزرقي، أخبار مكة وما جاء فیها من األثار، مرجع سابق، ) 75(
 ).188/ 1(أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق، )  76(
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َّالنبي صلى اهللا علیه وسلم ّ َفلذلك سعي الناس بینهما : " َّ ُ َْ ْ َ ِ َّ ُ ْفلما َأشرفت على المروة سمعت " َ َْ َ َِ ِ ْ َ َْ َ َّ ََ َ َْ
ْصوتا فقالت َ َ َ ً ْ َصه، ترید نفسها، ثم تسمعت فس: َ َ َ َ ََ ْ َّ َ َُّ َُ َْ ُ ِ ْمعت َأیضا، فقالتٍ َْ َ َ ً ْ َ َقد َأسمعت إن كان : ِ ََ ْ ِْ ْ َْ َ

ِعندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ ْ َ ٌ َْ َ َ ََ َ َْ ِ َْ َ ََ َْ َ ِ ُ ِ َأو قال بجناحه -َ ِ َ َ ِ َ َ َّ حتى -ْ َ
ْظهر الماء فجعلت تخوضه وتقول بیدها هكذا، وجعلت تغ َْ َ َْ َ َ َْ ُ ََ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ ُِ ِ ُ ُ َ َ َ َ َرف من الماء في سقائها وهي َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ِ

ٍتفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس َّ َ َُ َْ َ َ ُ ِ ْ َ َ َقال النبي صلى الله علیه وسلم: ْ َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ّ َّ َ َّیرحم الله أُم : " َ ُ َّ ُ َ َْ
ْإسماعیل لو تركت زمزم ـ َأو قال ـ  لو لم تغرف من الماء لكانت  َْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ِ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ ًزمزم عینا معینا ِ ً ُ َ َْ

)77( ،
ُفشربت وَأرضعت ولدها، فقال لها الملك ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َال تخافي الضیعة، فإن ههنا بیت الله یبني هذا : ِ َ ِ ِْ َْ ََّ َ َ

ِٕالغالم وأَبوه، وانَّ اهللا ال یضیع أهله َ َُ ُ ُ َُ ، فیتضح من الروایات السابقة أن مكة كانت خالیة )78(ْ
د فیها ال زرع وال ماء مما یهیئ العیش فیها، لذا حینما سعت السیدة من السكان وال یوج

ً أحدا من البشر وال كالء َا أقرب جبلین للبیت الحرام لم ترهاجر بین الصفا والمروة، وهم
 ال ینضب وال ینقطع، وذكرت بعض ًاوال ماء، حتى نبع اهللا لهم ماء زمزم مبارك

َّ،  أنَّ أول من سكن مك)79(المصادر َ َ ُة هم من العمالقة، ثم خلفتهم قبائل جرهم الیمنیة، َّ ْ ُ ْ َ َ ِ َ
وبقایا من األمم البائدة، فقد یكون حول مكة ولیس داخلها، ألن السیدة هاجر حینما نزلت 

  .بمكة وجدتها خالیة من السكان، النعدام سبل العیش فیها
هل بیت من واستقرت السیدة هاجر وحیدة مع طفلها بجوار البیت الحرام، حتى أتى أ

ُجرهم وأستأذنوها بالنزول فأذنت لهم، فاستأنست هاجر بهم، وجعل الخلیل علیه السالم  َ ََّ ِ ِْ َ َ َُ َ َْ َ َ َْ ُِ ِ َ ْ ََْ ْ َ
ّیطالع َأمرهم في كل حین ثم لما ترعرع وشب إسماعیل علیه السالم، قدم والده إبراهیم  َْ َ َ ْ ََ َّ َ َُّ ٍ ِ ِ ِِّ ُ ُ ْ ُ َ ُ

ِوإذ یرفع إبرھ ﴿: تعالىقالًعلیه السالم لبناء الكعبة معا،  َ ُ َٰ ۡ ِۡ َِ ۡ ُ ٱلقواعد من ٱلبیت وإسمعیل ُم َۧ َِ ِ َ ِ ِٰ ۡ ۡ َِ َ َۡ َۡ َ
ۡ منا إنكَ أنت ٱلسمیع ٱلعلیم  ُربنا تقبل ِ َ ُ ِ َّ ِ َّ َّ َۡ َ َ َّ َّ َ َِ ۖٓ َوإذ بوأنا إلبرھیم مكان ﴿ :، وقال تعالى]127:البقرة[﴾َ َ َ َ ِِ َ ِ َٰ ۡ َ ۡ َّ َۡ ِ

ِٱلبیت َۡ ٍتین عند المفسرین خیر دلیل على أنَّ قواعد البیت َ، وفي هاتین اآلی]26:الحج[ ﴾... ۡ ُ ِّ
َكانت مبنیة قبل إبراهیم  َ وقد هداه اهللا إلیها وبوئ لها؛ وعندما ارتفع - علیه السالم -َّ َِّ ُ َ

ِّالبناء أتى إبراهیم علیه السالم  بحجر لیقف علیه أثناء بناء الكعبة، فسمي الحجر مقام  ُ َ ِ ٍ َ ََّإبراهیم وبعد أن أَتمُ َّ إبراهیم وابنه إسماعیل البناء  أمر اهللا نبیه إبراهیم بأن ینادي للحج، ْ َ َ
                                                             

، 9، فــضل مـاء زمــزم، وذكـر تاریخــه وأسـمائه، وخصائــصه وأحكامــه، ط)م2004(ســائد بكـداش، : ینظـر)77(
ً، تــاریخ مكــة المكرمــة قــدیما )م2001( محمــد عبـدالغني،). 63 ـ29(َّبیـروت، دار البــشائر اإلســالمیة، َّ

َّوحدیثا، المدینة المنورة، مطابع الرشید،  ً)77 -84 .(  
  ). 188ـ  179/ 1(النهایة، مرجع سابق، بن كثیر، البدایة واإسماعیل بن عمر  بو الفداءأ) 78(

عمـر عبـد الـسالم تـدمري، دار الكتـاب : ، الكامل في التاریخ، تحقیق)م1997/ هـ 1417(      ابن األثیر، 
  ).  103 / 1(، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

  ).188ـ  179/ 1(بو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق، أ) 79(
  ).  103 / 1(    ابن األثیر، الكامل في التاریخ، مرجع سابق،  
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ٗوأذن في ٱلناس بٱلحج یأتوكَ رجاال﴿ :فقال تعالى ََّ َ ِّ َ ِِ ِ ُِ ۡ ۡ ِّ َ ٰ وعلى َ ََ ٖكل ضامرَ ِ َ ِّ ٍّ یأتین من كل فجُ ِ ِ ََ ِّ ُ َ ۡ 
ٖعمیق ِ ً، فلم یزل منذ رفعه اهللا معمورا]27:الحج[﴾َ َ َ َ)80(.  

َّثم لما  َ َكبر إسماعیل علیه السالم  تزوج من جرهم امرَأة  ثم فارقها وتزوج غیرها َُّ ُ َْ َ َ َْ َ َُ ُ ََّ ََّ َ ََ ََ َ َ َ َّ ً ْ ٍْ ِ ِ
َوهي السیدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي وجاءته بالبنین، ومنهم ولداه نابت وقیذر  َُ َْ ْ ََ َ ٍَ ِ ِِ ِ َِ َ َُ َ ُ َْ ْْ ِّ ُ ْ ٍْ ِ

ِاللذان تنحدر إلیهما جمیع عرب الحجاز  َ َ َِ ِْ ِ َ ِعلى اختالف قبائلهم والیهما یرجعون في ُ ِِ ِ َِ ُ ِ ْ َ َ َٕ ْ ِ َ َ َْ
َِأنسابهم، وترأسهم بعد إسماعیل علیه السالم نابت بن إسماعیل؛ وهو ابن ُأخت  ِْ َُ ُ ُ َْ َْ َ َُ َ َ ْْ ِْ ِ َِ ِ ْ

ِالجرهمیین، ثم تغلبت جرهم على البیت فلما َأكثرت جرهم البغي با َ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ٌُ ٌُ ْ ُ ْ ُْ ْ ََْ ُْ ََّّ َ َ ََ ِِّ ِْ َّ َ ْلبلد الحرام، تماَألت علیهم َ َ َِ ْ َ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِْ
ِخزاعة الذین كانوا نزلوا حول الحرم والمقصود أَنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب  َّْ َْ َ َْ ْ ِْ ِْ ْ َ َُ ُ َُ َ ُ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ َُّ ُ

ْواقتتلوا واعتزل بنو إسماعیل كال الفریقین فغلبت خزاعة وهم َُ َْ َ َُ َ َْ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِْ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ َ َ بنو بكر بن عبد مناة ََ َ ْ َُ ِ ْ َْ َ َِ ِ
َوغبشان وَأجلوهم عن البیت فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وهو سیدهم إلى  َِ ْ ُ ُ َ ُْ ُ ُّ ُ ُُ ُ َ ُِّ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َْ ْ ٍْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ُ

َِٕغزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن وهو الحجر اَألسود وا َ َ َ َ َُ ْ ْْ ْ ُْ ََ َ َ َ َُ َ ْ ُِ ِْ ُّ ٍَ َ ِ ِ َ َِ َلى سیوف محالة وَأشیاء َ َ َُ َ ُْ ٍ ٍَّ ُ َ
ُِأخر فدفنها في زمزم وعلم زمزم وارتحل بقومه فرجعوا إلى الیمن َ َ ََ َ َ َْ َ َِ ُِ َ ََ َ َِ ِْ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ََّ َ َ)81.(  

ٍوبعد جرهم ولیت خزاعة البیت یتوارثون ذلك كابرا عن كابر، وكان العرب على ملة نبینا  ِ َِ َ َ ُْ َْ َ َ َ ًَ ََ ِ َ َ َُ َ ََ ْ ْ ُ ِ
ِّ علیه السالم وهو إفراد اهللا تعالى بالعبادة، ثم اختلط هذا الدِّین الحنیف ببعض الشرك إبراهیم َّ

َّوالخرافات؛ حینما سافر عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام؛ فرأى أنهم یعبدون األصنام  َّ ّ ُّ َُ ُ
ّواألوثان لتقربهم إلى اهللا زلفى؛ فأعجبه صنیعهم ظنا منه أنهم على الحق، ألن ال ً ّ ُ ّ َّشام موطن ُ

َُاألنبیاء والرسل، وجلب أول صنم یدخل مكة وهو هبل، ووضعه في جوف الكعبة، وطلب من  ّ ٍ
ًالناس عبادتها ظنا منه أنها تقربهم إلى اهللا؛ فأجابوه، فكان هو أول من أدخل عبادة األصنام  َّ

ّإلى أرض شبه الجزیرة العربیة، ثم تبعهم أهل الحجاز وما حولها؛ ألنهم یرون أن ّ أهل مكة ّ
ِّأولى الناس باالتباع فهم والة البیت وأهل الحرم، فابتدع الش َرك وغیر دین إبراهیم؛ ولم یبقّ ّ 

سوى قلة على الحنفیة السمحة؛ مثل ورقة بن نوفل فقد كان على التوحید حتى توفي بعد 
  . )82(البعثة وقبل الهجرة

ِواستمرت خزاعة على والیة البیت ف ِْ َ َ َ َْ َ َ َِّ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْترة من الزمن حتى كان آخرهم حلیل  بن حبشیة بن َ َُ ِ َ َ َّ َ
ُسلول بن كعب بن عمرو بن ربیعة الخزاعي الذي تزوج قصي بن كالب ابنته حبى فولدت له  َ ُ َُ َ َْ ُّ َُّ َ ََ َّ َُ َ ََ ََ ْ ْ ْ ٍْ ِ ِ ُِ َّ َ َ َُّ ْ ِ َ ِ ِ ِْ

َبنیه اَألربعة عبد الدَّار وعبد مناف، وعبد العزى و ُ َ َ ََّ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ِ َ ٌّعبدا، ثم صار أَمر البیت إلیه، وكان قصي ْ َ َُ ِ ِْ ْ َِْ َ َْ ُ َْ َُّ ً
ِسیدا مطاعا في قومه فجمع قومه من منازلهم إلى مكة، واستعان بمن َأطاعه من َأحیاء العرب  ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ًْ ْ ْ ُْ َ ُ ًَ َِ ََّ ْ ْ َْ َِّ ِ ِ َ َ ََ

                                                             

 ).236/ 2(بو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق، أ) 80(
  ).232/ 2(سابق، المرجع ال) 81(
  .   )316 – 314، 141 – 139 /1(السید عبدالعزیز سالم، تاریخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، : ینظر) 82(
ً، تاریخ مكة المكرمة قدیما وحدیثا، )م2001(  محمد عبدالغني،ـ ً   ).1/113(، مرجع سابقَّ
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َعلى حرب خزاعة واجالئهم عن البیت، و َِ ِْ َْ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َِٕ َ َ ُ ِ ٌتسلیمه إلى قصي فكان بینهم قتال كثیرة ودماء ْ ََ ِ ُِ ٌ َ ِ ِ ِ ْ َ
ِغزیرة، ثم تداعوا إلى التحكیم فتحاكموا إلى یعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن لیث بن بكر  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ٌَ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ َْ ََ َ ُ ََ َ ِ َّ ُ َ

َبن عبد مناة بن كنانة، فحكم َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِِ ِْ ْ َبَأنَّ قصیا َأول: َْ ْ َ ُ ُى بالبیت من خزاعة وَأنَّ كل دم َأصابه قصي من ِ ََ َ ََ ٍَ َّ ُِ َ َُ ْ ِ ِ ْ ْ
ٍخزاعة وبني بكر موضوع بشدخه تحت قدمیه وَأنَّ ما َأصابته خزاعة وبنو بكر من قریش  ْ ْ َْ َ َُ َْ ِ ٍِ ْ َُ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ َ َْ َ

ٍّوكنانة وقضاعة ففیه الدِّیة مؤدَّاة وَأن یخلى بین قصي َْ َ َ َُ َُ ْ ََ ُ َ ََّ َ ٌ َ ََ ُ ُ َ َ َِ ِ ٍِ وبین مكة والكعبة، فسمي یعمر یومئذ ِ َِ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِّ ُ َ ََ ََ ْ َّ َ ْ
ِّالشدَّاخ، فولي قصي البیت وَأمر مكة، وهو نفسه الذي بنى دارا لتكون مركزا الجتماع القرشیین  َ َُ ِ ً ً َّ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ٌّ ُ َ ِ َ َّ

َللتشاور في شؤونهم العامة وإلزاحة الظلمات وفصل الخصوما َُ َ ُُ َْ ِ ْ َ ِ ُِ َُّّ َ ِِ ِ ِت سماها دار الندوة، وكانت إلیه َّ َِْ َِّ ِ ََّ َْ ََ َ
ُالحجابة والسقایة والرفادة واللواء َ َ َ َِّ ُ َ َ ُ ُِّ ََ َ َِّ ِ ِ، فحاز شرف مكة كله، وقطع مكة رباعا بین قومه، )83(ْ ِ َْ ََ ُْ َ ً َ َِ َ َ ََّ ََّ َ ََ َّ َ َُّ ََ َ

َفأَنزل كل قوم من قریش منازلهم من مكة، فأَنز ُ َ َْ َ َْ ََّ ٍ ٍ ََّ ْ َ َْ ِْ ُِ ِْ َ ْ ُ ًل من قبائل قریش أَباطح مكة، وأَنزل طائفة َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َّ ٍَ ََ َ َْ ُ َ
ِمنهم ظواهرها، فكان یقال قریش البطاح، وقریش الظواهر ِ ِ َِ ََّ َ ََ ُْ َ َ َ َ َْ ُ)84.(  

ًستقر األمر لقریش لواء وسدانة وحجاف ٍابة، وكل شرفً  نالته لتعظیمهم البیت الحرام، ً
ًلبیت الحرام؛ وال یعترض له بأذى تعظیما للبیت حتى أن الرجل كان یقابل قاتل أبیه في ا

ما سبق من الروایات، یالحظ أن من أقوى ل ئوحرمة من أن تنتهك فیه الدماء، والمستقر
مسببات نزع الوالیة وسدانة البیت الحرام هو عصیانهم هللا تعالى والتعامل بالظلم فیما 

ت الرئاسة لبیت اهللا العظیم بینهم، ونشر الفاحشة والفساد في األرض، ومن أبرز مقوما
َهو إقامة الدین وتعظیم شعائره، والتاریخ خیر شاهد فعندما َأكثرت جرهم البغي بالبیت  ْ َْ ٌُ ُ ْْ ََ ْ
ُالحرام، سلط اهللا علیهم خزاعة لتأخذ شوكتهم وتحل محلهم، ثم ما كان من شأن خزاعة  َ َ ُ

َوما َأحدثته من عبادة اَألوثان ونصبها ْ ِْ َ َ ِ َ َْ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ْ َ حول الكعبة ونحرهم لها وتضرعهم عندها لجلب َ َ ْ ُّ َِ ِْ ِْ ِِ َِ َْ َ ََ ْ َْ َ ََ َْ
الرزق والنصر ونحوه، سلط اهللا علیهم القرشیین، فنالوا منهم وأستأصلوهم من مكة، 
وتولوا أمرها وشرف خدمتها، وبعد أن بعث اهللا نبیه محمد صلى اهللا علیه وسلم، وما كان 

اء به من الحق، ومحاربتهم له وألتباعه، نزع اهللا من شأن قریش معه، وكفرهم بما ج
                                                             

َّخدمة المسجد الحرام، فال یفتح بابهـا إال هـو الـذي یتـولى : ْهي حجابة الكعبة أو سدانتها؛ أي: الحجابة) 83( ََّ ََّ َ
َّسقایة الحجاج: ِّخدمتها، والسقایة َ ِّحجاج الفقراء بخاصة واسعافهم، وقد قـام بالرفـادة إطعام ال: ِّوالرفادة. ِ ٕ َّ َُ َّ

َّبعد قصي ابنه عبدمناف، ثم ابنه هاشم، ثم ابنه عبدالمطلب، ثم أخوه العباس، واستمر األمر علـى ذلـك  َّ َّ ُ َّ ُ َّ ُ ٍّ َ ُ
َّفــي الجاهلیــة واإلســالم، والنــدوة َوهــي دار النــدوة شــیدها قــصي، وجعــل بابهــا إلــى الكعبــة؛ ل: َّ َ ُ َ َّ ًتكــون دارا َّ

َّللشورى نادیا لقریش، فیها كانت تتشاور قریش بأمورها، ویزوجون بناتهم، وكان ال یسمح بـدخولها إال  ِ َ ُ ُ ًِّ َ َ َ ُّ
َلمن بلغ األربعین َ ِوهي ریاسة القوى الحربیة وتكون لمن بیده اللـواء، یـسلمونه إلیـه عنـد قیـام : ِّواللواء. ِ ِِّ َ َّ َ َُ ِ

  .الحرب
ابـن حـزم علـي بـن ). 263/ 2(یل بن عمر ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سـابق، ابو الفداء اسماع) 84(

، جمهرة أنساب العرب، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، )م1983(، )م1064/ هـ456ت (أحمد األندلسي 
)1/14 .(  
  ). 199 – 5/198 (،4األعالم، بیروت، دار العلم للمالیین، ط، )م1979(الزركلي، خیر الدین        



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -751-

َوعد ٱ ٱلذین ﴿ :تعالى سیطرتهم على مكة وفتحها لنبیه علیه الصالة والسالم، قال تعالى َ َِ َّ َُّ َ
ۡ في ٱألرض كما ٱستخلف ٱلذین من قب ۡ وعملوا ٱلصلحت لیستخلفنھم ۡءامنوا منكم ۡ ۡ َّ ۡ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ ِ ََ َ ََّ َ َ ُۡ َۡ ََ ََ ُِ َ ۡ َ ٰ ٰ َ ۡ ِلھم ِ

ن ۡ ۡ أم ۡ ولیبدلنھم من بعد خوفھم ۡ دینھم ٱلذي ٱرتضى لھم ٗولیمكنن لھم َ َ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ َ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ ِ ُ ُۡ َِّ ۡ َّ ۡ َ َۢ ِّ ُ َِّ ٰ ََّ َا یعبدونني ال یشركون ََ ُُ ِ ۡ ُ ِ ُ ََ َ ۡ ۚ
ۡبي شی َ َا ومن كفر بعد ذلكَ فأولئكَ ھم ٱلفسقون ٗ ِٔ ُ َُ ِۡ ِ ِ َ ََٰ َۡ ُ َ

ٓ َٰ ْ ُ َ َٰ َ َ   ] 55:النور[﴾ۚ
جانب في البعد التاریخي توجیهات وقیم وتطبیقات تربوي عظیمة فیستقى من هذا ال

ٕالبد من تطبیقها في المنهج المدرسي وافراد قصة نبي اهللا إبراهیم مع هاجر وابنه علیهم  ٕ
السالم في أنشطة صفیة وغیر صفیة، وضمن مواضیع المقررات وعناصر المنهج، ففي 

أسوة وقدوة، ومن هذه المواقف التربویة كل موقف من مواقف هذه األسرة النبویة لنا فیها 
تطبیق سنة السعي والعمل لكسب الرزق والعیش، وأهمیة صدق التوكل، واالستسالم 
ًألوامر اهللا تعالى، وأیضا العلم بأن أهم مسببات التمكین في األرض هو طاعة اهللا تعالى 

  .واتباع منهجه وتطبیق شرعة
  الجذور التاریخیة لقبیلة قریش: ًثالثا

ًسبا وأرفعها قدرا، فهي من نسل  قبیلة قریش من أشرف القبائل ندعت سماعیل بن إً
إن اهللا اصطفى : "خلیل اهللا إبراهیم علیهما السالم، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

كنانة من ولد إسماعیل، واصطفى من كنانة قریشا واصطفى من قریش بني هاشم، 
قال رسول اهللا صلى اهللا : وایة بسند االمام مسلم، وفي ر)85(" واصطفاني من بني هاشم

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعیل واصطفى قریشا من كنانة واصطفى : "علیه و سلم
  . )86("من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

ًاكتسبت قریش مكانة بین العرب لتولیها سدانة البیت وخدمته ثم ازدادت شرفا ببعثة 
ى اهللا علیه وسلم منهم،  لذا كان یناشدهم في دعوته لهم بحق قرابته رسول اهللا صل

ۡقل ال أس . .. ﴿:منهم،كما جاء في تفسیر قوله تعالى َ ٓ َّ ۡ علیھ أجرا إال ٱلمودة في َ ُٔ ِلكم ً َِ ۡ َّۡ ََ َ ۡ َّ ِ َ َ ُُ
ۗٱلقربى ٰ َ ۡ ُ ُّ، قال الشعبي]23:الشورى[﴾...ۡ ِ ْ َّ َ ِأَكثر الناس علینا في هذه: َ ِ َِ َ ْْ َ َ ُ َّ ِ اآلیة، فكتبنا إلى ابن ََ ْ َِْ َ َ َ َ ِ َ ْ

ِعباس نسَأله عنها، فكتب َأنَّ رسول الله صلى الله علیه وسلم كان َأوسط الناس في  ِ ِِ ٍَّ َ َ َ َ َ ُْ َ َْ ُ َُ َ ََ َّ َّ َّ َّْ َ ْ َُ َ َ ََ َ َ ََّ
َقریش، لیس بطن من بطونهم إال وقد ولده، فقال الله تعالى َ َ ََ َ َ ََ ُ َ ٌَّ ََّ َ ُ ُ َْ َْ ُِ ِْ َِ ُ ِ ْ ْ َقل ال: ٍْ ْ َِّ َأسَألكم علیه َأجرا إال ُ ً ْْ ِْ َ َُ ُ ْ

                                                             

، معالم التنزیـل، ) م1997 - هـ 1417(، )هـ510: المتوفى (أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي ) 85(
 سلیمان مسلم الحرش، دار طیبـة - عثمان جمعة ضمیریة -حققه وخرج أحادیثه محمد عبد اهللا النمر 

فضل نسب النبي أخرجه مسلم في الفضائل، باب ). 546/ 8(، 8: ، عدد األجزاء 4للنشر والتوزیع، ط
  .1782 / 4): 2276(صلى اهللا علیه وسلم برقم 

رقــم ) 1782/ 4(مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسین القــشیري النیــسابوري صــحیح مــسلم، مرجــع ســابق،) 86(
 ).  2276(الحدیث
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َْأن تودُّوني في قرابتي منكم َُ ْ ِ ِ َِ َ ِ ََ ِفارعوا ما بیني وبینكم وصدِّقوني. ْ ُ َ َ َْ َُ َ ْ َْ َ َِ ْ ْ َ
)87( .  

َوقال بعض النسابین ُِ َّ َّ ْ َ َ َ ُإنَّ قریشا لقب النضر بن كنانة، وروي عن النبيء صلى اهللا : َ َّ َ َ َِ ِِ َِّ َّ ِِ ِ َِ ُُ ََ َ َ ْ ْْ َ َ ً ُ
َعل َیه وسلمَ َّ َ َ ِ ََأنه سئل من قریش؟ فقال«: ْ ََ َ ٍ ْ َُ ِ ُ ُ ِمن ولد النضر: َّ ْ َّ ِ َِ َ َ، وفي روایة أَنه قال»ْ َ ُ َّ ٍِ َ َ َإنا ولد «: َِ َ َ َِّ

َالنضر بن كنانة ال نقفو أُمنا وال ننتفي من أَبینا َ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ ْ َ َّ ََ ِ ِْ ْفجمیع َأهل مكة هم قریش، وفیهم كانت » َّ َُ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ٌ ْْ ُ َ ََّ ِ ُ ِ َ
ُناصب َأهل مكة في الجاهلیة موزعة بینهم وكانت بنو كنانة بخیف منى، ولهم مناصب َم َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ُ َُ َُ َ َ َْ َْ َِ َّ ََّ ً َّ َْ ْ ِ ْ

ُفي َأعمال الحج خاصة منها النسيء ِ ِ َِّ َ ْ ً َِّّ َ َ ْ ِ َ ْ
)88(.  

ْد شهدت مكة توسعة كبیرة، في عهد قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لقول َّ َ ُ ِ َ ُِؤي، وعني َّ ّ
ًبتنظیمها خیر عنایة، حتى أضحت في زمانه مدینة عامرة مستطیلة المساحة ذات شعاب واسعة،  َ

ِثم كانت وفاة قصي في مكة، ودفن بالحجون  ُ َّ ٍّ َ ً كلم تقریبا من 3جبل بأعلى مكة، مكان على بعد (ُ
  . )89()البیت الحرام

 في كتب السیرة واألدب سمیت قبیلة قریش بهذا االسم یرجع لعدة أسباب ذكرتتو
  :)90(ًتبلغ العشرین عدا، وأهمها وأصحها ما یلي

 لتجمعهم إلى الحرم بعد تفرقهم، وذلك حین غلب على مكة قصي بن ًاسموا قریش .1
ِّكالب الذي سمي مجمعا ُ.  

كانوا أهل تجارة وتكسب وضرب في البالد ابتغاء الرزق، یتقرشون البیاعات  .2
: فالن یتقرش المال أي:  وضرع، من قولهمفیشترونها ولم یكونوا أهل زرع

  .یجمعه
ومن كان عاریا ، كانوا یفتشون الحاج فیسدون خلتها؛ فمن كان محتاجا أغنوه .3

كسوه، ومن كان معدما واسوه، ومن كان طریدا آووه، ومن كان خائفا حموه، ومن 
  .إلخ. .. كان ضاال هدوه

  . تقرش:أباهم النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه یوما، فقالوا .4

                                                             

 ).204/ 20(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )  87(
  ).556/ 30(بن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، محمد الطاهر )88(
ابـن قدامـة موفـق الـدین . ابن حزم علي بن أحمد األندلسي، جمهرة أنساب العرب، مرجع سـابق :ینظر) 89(

ِّ، التبیین فـي أنـساب القرشـیین، تحقیـق)م1988(، )م1223/ هـ620ت (أبو محمد المقدسي  محمـد : َّ
 . 2ومكتبة النهضة العربیة، طعالم الكتب، : الدلیمي، بیروت

، أســواق العــرب فــي الجاهلیــة )ت.   د(، )هـــ1417: المتــوفى(ســعید بــن محمــد بــن أحمــد األفغــاني ) 90(
  ). 93ـ 91/ 1(، )د ـ ن(واإلسالم، 
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ِكأنه جمل قریش أي: أن أباهم النضر بن كنانة جاء إلى قومه،فقالوا .5   .شدید: َ
  .القرشي: أن قصیا كان یقال له .6
  .سمیت القبیلة بمصغر القرش، وهي دابة بحریة تخافها دواب البحر كلها .7
: سمیت بقریش بن یخلد بن غالب بن فهر وكان صاحب عیرهم أو دلیلها، یقولون .8

فهذه ثمانیة وجوه لالسم، وكل وجه منها . خرجت عیر قریشقدمت عیر قریش، 
  .له من المعنى ما ینفذ به إلى القبول

 : البعد األمني: المطلب الرابع
ٖٱلذي أطعمھم من جوع ﴿ :تحدثت سورة قریش بشكل صریح عن األمن، قال تعالى ُ ُ َ ِِّ َ ۡ َ ٓ َّ

ِۢوءامنھم من خوف ُ َۡ َ َۡ ِّ َ یعني : جوع، قال ابن عباس ،  أطعمهم من جوع أي بعد]4:قریش[﴾َ
: ًأمنا من العدو أن یحمل فیه السالح، وقیل: ، وآمنهم من خوف أي)91(هل مكة أًقریشا 

ٍوآمنـهم من خوف {: األعمشوقال . من خوف الجذام، ال یصیبهم ببلدهم الجذام ِْ ََ ْ ْ َُ أي من } َ
 وقوله  .)92( یعمواللفظأي كفاهم أخذ اإلیالف من الملوك، :  وقیل. خوف الحبشة مع الفیل

ًواذ جعلنا البیت مثابة للناس وَأمنا ؛ قال أَبو إسحق:  عز وجل ْ ً َ ْ َ َ ٌَأراد ذا َأمن، فهو آمن :  ٕ ِ ٍ ْ
ِوَأمن وَأمین ؛ ورجل َأمن وَأمین بمعنى واحد ِ ؛ َوهذا البلد اَألمین:  یل العزیز وفي التنز ،)93(ٌِ

َِأي اآلمن، یعني مكة، وهو من اَألمن وفي قوله تعا ْ ۡ حرم..﴿ :لىِ ۡ نمكن لھم ً أو لم ََ َ ُ َّ َِّ ُ َ ٗا ءامنَ ِ  ...اَ
تحریمه،  فال یخاف فیه أحد، فمن دخله كان : ً، سماه اهللا آمنا، أي]57:القصص[ ﴾

آمنا، وقد كان في الجاهلیة یتخطف الناس من حولهم، وأهل مكة آمنون ال یجوعون وال  
معاذا لمن استعاذ به، وكان الرجل یقتلون وال یسبون، وكان البیت الحرام في الجاهلیة 

، )94(منهم لو لقي به قاتل أبیه أو أخیه لم یهاجمه وال یتعرض له بأذى حتى یخرج منه
أن اهللا حرم مكة : " أن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قام یوم الفتح فقال: عن مجاهد

 ألحد قبلي وال تحل یوم خلق السماوات األرض فهي حرام بحرام اهللا إلى یوم القیامة لم تحل
ألحد بعدي ولم تحلل لي إال ساعة من الدهر ال ینفر صیدها وال یعضد شوكها وال یختلى 

، فمن دخله كان آمنا على نفسه وماله من أي )95("خالها وال تحل لقطتها إال لمنشد 
                                                             

رقـم الحـدیث ) 209/ 20(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سـابق، ) 91(
)19489(. 

  ).625/ 24(مد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، مرجع سابق، مح) 92(
  ).أمن(محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة ) 93(
  ).521/ 2( مرجع سابق، ، جامع البیان في تأویل القرآنمحمد بن جریر الطبري،) 94(
، الجامع الصحیح المختـصر، تحقیـق )م1987 - هـ1407( محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري، )95(
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ٕاعتداء وایذاء، فال یسفك فیه دم حرام، وال یقتل الشخص فیه ولو كان مطلوبا للثأر أو 
ۡ یروا أنا جعلنا حرم M :قصاص، لقوله تعالىال ًأو لم َ َ َ َ َ ََ َّ ْۡ َ َۡ َ ٗا ءامنَ ِ َا ویتَ ُ َ ۡ ۚخطف ٱلناس من حولھم ِ ِ َ ِ ُۡ ۡ ََّّ َُL 
لو ظفرت فیه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى : ، وقال عمر بن الخطاب]67:العنكبوت[

ٗوإذ جعلنا ٱلبیت مثابة﴿: ، قال تعالى)96(یخرج منه َ َ َ ََ َ َ ۡ َۡ ۡ ۡ ِ َّ للنَ نِّ ۡ ٗاس وأم َ َ ِا وٱتخذوا من مقام إبرھِ َ ِ ِٰ ُۡ َ ِْ ِ َّ َّ َم  َۧ
ّٗمصل َ ُۖ ِ وعھدنا إلى إبرھى َ ٰ ۡ َِ ِٓ ٰ ََ ٓ ۡ ِ ِم وإسمعیل أن طھرا بیتي للطائفین وٱلعكفین وٱلركع  َۧ َّ ُّ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ِّ َِ َ ََ َٰ ۡ ٓ َّ ََ َ َ َۡ ٰ َۡ ِ

ِٱلسجود ُ َ، وذكر صاحب التفسیر المنیر المراد من البیت أي]125:البقرة[﴾ُّ ْ َ  بیت اهللا الحرام ْ
ًأو الكعبة، ومثابة أي مرجعا ومآبا یثوبون إلیه من كل جانب، وَأمنا مأمنا من الظلم  ْ َ ً َ َ
َواإلغارة الواقعة في غیره، فقد كان الرجل یلقى قاتل أبیه، فال یتعرض له، ومقام إبراهیم  ِ ِْ ِ َ

َهو الحجر الذي قام علیه عند بناء البیت، ومصلى مكان الصالة، با لصالة خلفة لركعتي ُ
َالطواف، وطهرا بیتي أي من األوثان، العاكفین المقصود بهم المقیمین فیه، والمالزمین  ِ ِ ِْ َ ْ َ ِّ َ

ۡوإذ ﴿ :ألمن والرزق والبركة في الثمار؛ قال تعالىاّ، وكما دعا إبراهیم علیه السالم ب)97(له ِ َ
ِقال إبرھ َ ٰ ۡ ِ َ ۡ ھذا بلدُم َۧ ً رب ٱجعل ََ َ َ ِّ ََ ٰ ٗا ءامنۡ ِ ِوٱرزق أھلھۥ من ٱلثمرتا َ َ ِ ُٰ َ َّ َ َ ۡ َۡ ُ ۡ ً، وبناء على ]126:البقرة[﴾... َ

ذلك یتضح البعد األمني في السورة بجوانبه التربویة المختلفة، منها األمن على حاجات 
الجسد من المطعم والمشرب، وهو األمن الغذائي المتضمن التربیة الجسدیة، والراحة 

ٕینة وانشراح الصدر ونزول الرحمات والمغفرة من واإلطمئنان النفسي بالشعور بالطمأن
الذنوب ولجوء المعتمرین والحجیج والزوار لبیت اهللا الحرام للتوبة واإلنابة هللا تعالى 
ًفتنسكب العبرات ویفر اإلنسان لخالقه فیجد في نفسه السكینة وفي صدره إنشراحا وأُنسا، 

 القتل أو الحرمان وهو األمن وینعمون باإلستقرار وعدم الخوف من التعرض لألذى أو
ًالنفسي المتضمن للتربیة النفسیة، وأیضا األمن الفكري  ببیان الدین الحق، واإلیمان باهللا 
تعالى وأنه هو الخالق والرازق والقیوم، له األسماء الحسنى والصفات العلى، والمتضمن 

  :للتربیة العقلیة أو الفكریة، وتفصیل البعد األمني للسورة كاآلتي
  األمن الغذائي: ًأوال

وذلك بتوفیر الحاجات الفسیولوجیة ومن أمثلتها الحاجة إلى الطعام والشراب والنوم، 
ًبأمن وراحة، ومع أن قریشا كانت بأرض غیر ذي زرع إال أن اهللا تعالى أنعم علیهم باألمن 

:   زیدّالغذائي، بأن وفر لهم قوتهم وطعامهم وأمنهم في دیارهم وفي أسفارهم، قال ابن
كانت العرب یغیر بعضها على بعض، ویسبي بعضها من بعض، فأمنت قریش من ذلك 

ٍَأولم نمكن لهم حرما آمنا یجبى إلیه ثمرات كل شيء {-  وقرأ -المكان الحرم  ِ ِْ َ ِّ ُِّ ُ َ َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َِ َ ُ ًَ ً ُ ْ ُ : ، وقیل}َ
                                                                                                                                               

  ).1567/ 4 (3مصطفى دیب البغا، جامعة دمشق، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط. د: 
، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمـشق، )ه1418(وهبة الزحیلي) 96(

  ).13/ 4(،2ط
 ).302/ 1(سابق، المرجع ال) 97(
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 إلیهم شق علیهم السفر في الشتاء والصیف، فألقى اهللا في قلوب الحبشة أن یحملوا
  .)98(طعاما في السفن، وأغاثوهم باألقوات
ۡ ﴿ :وورد في تفسیر قوله تعالى َوقالوا إن نتبع ٱلھدى معكَ نتخطف من أرضنا أو لم َُ ََ َۚٓ َ ۡ َ ُ َّ ِْ ِ َ ُۡ ۡ َّ ََ ََّ ٰٓ َ ۡ ِ ِ ِ

ۡ حرم ًنمكن لھم ََ َ ُ َّ ِّ ٗا ءامنُ ِ ءَ ۡ ٖا یجبى إلیھ ثمرت كل شي َ ُ ِّٰ َُ َٰ ِ َ َُ ۡ َۡ ِ ٗ رزقٓ ۡ َمن لدنا وا ِّ َّ ُ َّ ۡ ال یعلمون ِّ َلكن أكثرھم ُ َُّ َ َۡ َ َ َِ َ ۡ َ ٰ
ّأن أناسا من قریش قالوا للنبي صلى اهللا علیه : ، ما ذكره ابن عباس]57:القصص[﴾٥٧ ّ

ّإن نتبعك تخطفنا الناس، فنزلت هذه اآلیة، والمعنى: ّوسلم ّإنهم ال یقدرون هذه األرزاق : ّ
رهم جهلة ال یعلمون الحق ّاآلتیة لهم من كل مكان، تفضال من اهللا ونعمة، ولكن أكث

ًوالخیر، وأیضا یبین اهللا تعالى في اآلیة أن هؤالء المعتذرون من أهل مكة عن اإلیمان 
ّخوفا من زوال النعم فلیعلموا أن عدم اإلیمان هو الذي یزیل النعم، فكثیرا ما أهلك اهللا أهل  ّ

ا، فأصبحت مساكنهم ّالقرى السابقة، التي كفرت وطغت وجحدت بأنعم اهللا، وبطروا وتكبرو
خاویة على عروشها، ولم یكن اهللا مهلكهم إال بعد إنذار، حیث یرسل لهم الرسل، ویبین 

فال تغتروا : ّلهم اآلیات الدالة على وجوده تعالى، حتى ال یبقى لهم حجة بالجهل، والمراد
 اهللا تعالى ّأیها المكیون بالحرم اآلمن، والثمرات التي تجبى لصالح حالكم وقوام أمركم، فإن

مهلك الكفرة بسبب ظلمهم، وهذا دلیل على عدل اهللا في خلقه، فال عقاب إال بعد بیان، وال 
ّهالك إال بعد ظلم وجحود، واألمر اآلخر التي تبینه اآلیة هو أن اإلیمان باهللا ال یضیع 

ي منافع الحیاة الدنیویة، ألن التمتع بها مهیأ لجمیع المخلوقات، علما بأن جمیع ما ف
ٍالدنیا من مال وولد وزینة ومتاع، إنما هو متاع مؤقت وزینة زائلة، ونعیم اآلخرة باق 

  .)99(دائم
ًفأكرم اهللا تعالى قریشا باألمن الغذائي یأتیهم رزقهم من كل مكان على مدار العام 
ِّومن كل الثمرات، فأمنوا على أنفسهم وصحة أجسادهم بالغذاء والثمار المتنوعة، لذا 

لیهم شكر اهللا تعالى على هذه النعم، وشكر اهللا یكون باإلیمان به، وعبادته وحده یتوجب ع
ّال شریك له، واتباع أوامره، واجتناب نواهیه، واإلیمان برسوله محمد صلى اهللا علیه وسلم، 

  . ٕواتباع سنته وتطبیق شریعته والتمسك بها
  :األمن النفسي: ًثانیا

ٕفرد، واشباعها یجعله یشعر باالرتیاح حاجة من حاجات ال"األمن النفسي هو 
واالطمئنان ومن خالل شعوره باالنتماء أو تقبل اآلخرین له والتحرر من الخوف 

                                                             

  )209/ 20( أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )98(
ــ 1929/ 3 (وهبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمـنهج، مرجـع سـابق، ) 99(

1930.(  
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ً ففي سورة قریش حینما أمر اهللا تعالى قریشا بعبادته ذكر أهم نعمه علیهم )100(".واأللم
رتهم وهو أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكان أهل مكة تجارا یرتحلون بتجا

وجلب األرزاق والثمار واللباس، آمنین في العرب، وكانت العرب یغیر بعضها على بعض، 
ّال یقدرون على ذلك، وال یستطیعونه من الخوف، حتى إن الرجل منهم لیصاب في حي من  ُ
َأحیاء العرب، واذا قیل لهم حرمي خلي عنه وعن ماله، تعظیما لذلك فیما أعطاهم اهللا من  ُ ٌّ ِ ْ ِ ٕ

ٍوآمنـهم من خوف  (وعن قتادةاألمن،  ِْ ََ ْ ْ َُ نحن من حرم اهللا، فال یعرض لهم : كانوا یقولون: قال) َ
. )101(أحد في الجاهلیة، یأمنون بذلك، وكان غیرهم من قبائل العرب إذا خرج أغیر علیه

أنه أمنهم مما :  أمنهم من كل عدو في حرمهم، قال بعضهم معنى ذلك:  وعن مجاهد قال
یكن من أهل الحرم، من الغارات والحروب والقتال ،وغیرها مما كانت یخاف منه من لم 

  .)102(العرب تخافه
ِفأمنوا أهل مكة على أنفسهم ودیارهم وأموالهم، بفضل اهللا تعالى أن كانوا أهل 
حرمه، لذلك حینما أمرهم اهللا بعبادته خص بالذكر ربوبیته للبیت وهو رب كل شئ، 

  .حرام، وأمنهم بفضلهلیتذكروا نعمت وجودهم بالبیت ال
:  أضف إلى ذلك دعوة إبراهیم علیه السالم لمكة فدعا ربه كما جاء في قوله تعالى

ٓربنا ﴿ َ َّ َإني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتكَ ٱلمحرم ربنا لیقیموا ٱلصلوة َّ ْ َ ۡ ۡ ۡ ۡ ِّٰ ََ َّ ِ ُ ِ َّ َ َّ َ ِ َ ِ ِ ٍ ِ َّ ِّ ُِ ُِ ِۡ َ ٍُ ِ َِ َ ُ َ َ ٓ
ۡ أف ۡفٱجعل َ َ ۡ ٗدة َِٔ َ منَ ِ ٱلناس ِّ ۡ یشكرون َّ ۡ وٱرزقھم من ٱلثمرت لعلھم َتھوي إلیھم َُ َ ُ َ ِ َ ُُ ۡ َّ َ َٰ َ َِّّ ۡ ُ َۡ ۡ َۡ ِ ِِ ٓ

ٕ، حینما أطاع أمر اهللا تعالى بترك زوجته هاجر وابنه إسماعیل علیهما ]37:إبراهیم[﴾٣٧
ًالسالم في مكة المكرمة، وهي واد غیر ذي زرع، لحكمة أرادها اهللا تعالى وتمهیدا لبعثة  ٍ

ٕنبیاء والمرسلین سیدنا محمد علیه أفضل الصالة وأتم التسلیم، واقامة الشعائر خاتم األ
التعبدیة كشعیرة الحج لبیت اهللا الحرام، فیأتون الناس لبیت اهللا حاجین، ال یریدون متاع 
الدنیا من األموال، والتنزه والبساتین واألنهار، بل یریدون ثواب اآلخرة، فیجدون الحجیج 

ُ ما یعلق قلوبهم أكثر حبا للبیت الحرام وأهله، فیحترمونهم وبالتالي یعظم من أثر الضیافة ً
  . شأنهم عند العرب، فال یعتدى علیهم، وینعمون بالثمارواألمن

فتحقق لقریش الجانب التربوي في األمن النفسي بتقدیر اآلخرین لهم، وشعورهم 
ریف لألمن النفسي عند باألمان وعدم الخوف على أنفسهم أو أموالهم، وهناك عدة تعا

تحرر الفرد من الخوف والوصول إلى حالة االطمئنان على صحته : علماء النفس منها

                                                             

ــد خلیــل التتنجــي، 100)( ــره فــ)م1997( تغری ــامج إرشــادي جمعــي لألمــن النفــسي وأث ي التفكیــر ، بنــاء برن
  ).1/19(البتكاري لدى طلبة الجامعة، أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، ا

 ).624/ 24( محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، مرجع سابق، )101(
  ).654/ 24(سابق، اللمرجع ال )102(
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أنه الطمأنینة النفسیة " ،)103(ومستقبله، والشعور بالثقة تجاه اآلخرین ومركزه االجتماعي
ًأو االنفعالیة لدى الفرد، وحالة یكون فیها إشباع الحاجات مضمون وغیر معرض للخطر، 

شعور المرء بقیمته واطمئنانه وثقته : "ً، ویعني أیضا)104("ومحرك للفرد في تحقیق أمنه
وجود عالقات متوازنة بین الفرد وذاته من ناحیة، وبینه وبین "، كما یقصد به )105("بنفسه

األفراد اآلخرین المحیطین به من ناحیة أخرى، فیصبح أكثر قابلیة للعمل بعیدا عن أنواع 
  .)106("القلق 

شیر علماء النفس إلى أن األمن النفسي إنما یتحقق من خالل إشباع الحاجات وی
النفسیة األساسیة كالحاجة إلى الحب والقبول واالنتماء وتقدیر الذات واحترامها، وهو في 
ًمقدمة الحاجات النفسیة، فالشخص اآلمن نفسیا یكون في حالة توازن أو توافق أمني، 

، أما )107(المقومات األساسیة لحیاته غیر معرضة للخطر لشعوره أن حاجاته مشبعة وأن 
فقدان الشعور باألمن فمن شأنه أن یسبب القلق والتوتر، واالضطرابات النفسیة والسلوكیة 

  .فیؤثر في سیر حیاة اإلنسان وأعماله وانفعاالته المختلفة
    )108(-:وهنالك ستة مقومات أساسیة تحقق األمن النفسي وهي

  .ني النظرة اإلیجابیة للذات وشعور الفرد بقیمتة وأهمیة حیاتهوتع: تقبل الذات .1
وتتمثل في قدرة الفرد على إقامة عالقات جیدة مع : یجابیة مع اآلخرینالعالقة اإل .2

 .اآلخرین

                                                             

المــاوردي التربویــة، بغــداد، مطبعــة بغــداد، ، األســس النفــسیة آلراء )م1988(جمــال حــسین األلوســي،) 103(
)1/85.(  

، المجلـد دراسـات تربویـةاألمن النفسي دعامة أساسیة لألمن القومي العربـي، . حامد عبد السالم زهران) 104(
  . 296، ص1989، )19(، جزء )4(

، 1979، بیـــروت، الموســـوعة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، 2، طموســـوعة علـــم الـــنفس. ســـعد رزقأ) 105(
 . 62ص

، 1997، )169(، العــدد مجلــة األمــن والحیــاةفــراد، عبــد الــرحمن عــدس، اإلســالم واألمــن النفــسي لأل) 106(
 .41-40ص

، دراســات فــي الــصحة النفــسیة واإلرشــاد النفــسي، دار عـــالم )2003( حامــد عبــد الــسالم زهــران، )107(
  ).1/86(الكتب،

 النفـسیة لـدى عینـة مـن المرضـى المرفوضـین األمن النفسي والشعور بالوحـدة. زهور عبد اهللا باشماخ) 108(
، 2001رسـالة ماجـستیر، جامعـة أم القـرى، الـسعودیة، سریا بمنطقة مكة المكرمـة، أسریا والمقبولین أ

 .12-11ص
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وهي اعتماد الفرد على نفسه وتنظیم سلوكه وتقییم ذاته من خالل : االستقاللیة .3
  .معاییر یضعها

أي قدرة الفرد على إدارة بیئته واستثمار الفرص : السیطرة على البیئة الذاتیة .4
  .الموجودة فیها

وتتمثل في إن یضع الفرد لنفسه أهدافا محددة وواضحة یسعى إلى : وضوح األهداف .5
  .تحقیقها

ٕادراك الفرد لقدراته وامكانیاته الذات، والسعي نحو تطویر: تنمیة الذات .6 ٕ .  
الحرام، بشعورهم بأهمیتهم وتقدیرهم وهذه المقومات التي تعامل معها أهل بیت اهللا 

لبیت اهللا الحرام وتعظیمهم له، وقدرتهم على إدارة بیئتهم، فقد كانوا حریصین على السالم 
ٕواألمن واقامة عالقات ناجحة داخل بالدهم وخارجها، فكان اإلیالف، ورحلتي الشتاء 

َالثمار، وهیأ لهم هذا والصیف، ووفر اهللا لهم الرزق بالتجارة وجلب الطعام من شتى أنواع 
ًوغیرها من مقومات األمن النفسي أیضا وجودهم بالبلد األمین الذي حرمه اهللا تعالى منذ 

  .خلق السموات واألرض
فاألمن النفسي یحقق الصحة النفسیة لكـل فرد وقد اعتنى اإلسالم بهذه التربیة 

لقون كل ما یزعزع استقرارهم النفسیة أیما اعتناء، وهذا ما یشعر به زائري البیت الحرام، فی
ّالنفسي وما یثقل علیهم من اآلثام واألوزار خلفهم، وینطرحون أمام خالقهم ویتعلقون 
بالبیت الحرام، ویتزودون بالطاعات، ویتلمسون نزول الرحمات، وذلك الن الصحة النفسیة 

واالجتماعیة هي وصول الفرد لحالة من التوافق واالستقرار من الناحیة النفسیة والشخصیة 
ٕمع نفسه ومع اآلخرین، ویكون قادرا على تحقیق ذاته واستثمار قدراته وامكانیاته إلى 

  .أقصى حد ممكن
  :األمن العالمي: ًثالثا

ًأثبتت النصوص الشرعیة بأن اهللا تعالى جعل مكة حرما آمنة مطمئنا، وأن أمنها هو  ً
ۡجعل ٱ ٱلكع﴿ :أمان للعالم أجمع قال تعالى َ ۡ ُ َّ َ َ ٗبة ٱلبیت ٱلحرام قیمَ َٰ ِ َ َ َ ََ ۡ َۡ ۡ ِا للناسَ َّ ، ]97:المائدة[﴾... ِّ

ِقواما لهم في : قیاما للناس أي ْ ًُ َ ُأَمر دینهم ودنیاهم، َألنَّ الدِّین به یقوم الحج والمناسك والصالة ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َْ َُّ َ َ َُ ُ ِْ ُ ُِ ُ ِ ِ ْ
ِوغیرها من الطاعات، وأَما الدُّنیا فیما یجبى إلیه ِْ َْ ْ َِّ َ ُ ََ َِ من الثمرات، وكانوا یأمنون فیه من النهب والغارة َ َََ ْ َ ِ َِّ َ

َِفال یتعرض لهم َأحد في الحرم َْ َ َْ ِ ٌ ُُ َ َّ ََ َ والدین باق ما دام الناس مستمرین بأداء الحج والعمرة، .  )109(َ

                                                             

: المتـوفى(أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن عطیـة األندلـسي المحـاربي ) 109(
عبـد الـسالم عبـد : ، المحقـق)تفـسیر ابـن عطیـة (لكتـاب العزیـز ، المحرر الـوجیز فـي تفـسیر ا)هـ542

 ).2/243(، ) هـ1422(، 1الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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 فأمن مكة المكرمة هو أمن لجمیع من في األرض، وبقاءها آمنة .)110(لیها آمنإوالمتوجه 
، عن أبي سعید )111(ًة فال تقوم الساعة وبیت اهللا الحرام عامرا بزواره إلى قیام الساع

. )112()ال تقوم الساعة حتى ال یحج البیت: (الخدري عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال
أنها آمان للناس وبقائها رمز لبقاء الحیاة،  فالقیامة ال تقوم والكعبة باقیة فال تنتهي 

  ً.تصبح مكة خراباالحیاة إال بعد زوال الكعبة و
ًوبما أن الدین اإلسالمي دین عالمي للناس جمیعا، ورحمة وهدى للعالمین قال 

ٖإن أول بیت﴿ :تعالى َّۡ َ َ َ َّ ِ وضع للناس للذي ِ ِ َ َِّ َ ِ َّ َببكة مبُ َُ َ َّ ٗركاِ َٗ ُا وھد َللعلمینى َ ِ ََ ِّٰ ، فهو ]96:آل عمران[﴾ۡ
میة، یجد فیها العدل والرحمة، فهي ًهدایة وأمان للناس جمیعا ومن یحتكم للشریعة اإلسال

ّهدى ورحمة للعالمین من الجن واإلنس، قال تعالى ٗوما أرسلنكَ إال رحمة﴿: ً َ َۡ َ َۡ ََّ ِ ٰ ۡ َ ٓ َ للعلمین، َ ِ ََ ِّٰ ۡ ۡ ُقل
ۡ إلھ ٞإنما یوحى إلي أنما إلھكم ٰٓ َٰ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َّ ََّ ََّ ٓ ۡ أنتم مسلمون ٰ َ وحد فھل ُ ُِّ َ ِۡ ُ َ َ ۖ ٞ وذهب ، ]108- 107: األنبیاء[﴾َٰ

َوما َأرسلناك: صاحب التفسیر المنیرفي تفسیرها ْ َ أي وما أرسلناك یا محمد بشریعة القرآن .. َْ
وهدیه وأحكامه إال لرحمة جمیع العالم من اإلنس والجن في الدنیا واآلخرة، فمن قبل هذه 
ّالرحمة، وشكر هذه النعمة، سعد في الدنیا واآلخرة، ومن ردها وجحدها، خسر الدنیا 

أنهم أمنوا به من الخسف والمسخ وعذاب االستئصال، : كونه رحمة للكفار: وقیل. خرةواآل
ْقل َإنما یوحى إلي أَنما إلهكم إله واحد فهل َأنتم مسلمون أي قل یا محمد لمشركي مكة : ُ ٌ ٌُ ُ ْ ِْ ِْ َ ُُ ْ َْ َ ِ ِ َّ ِ َُِّ َّ ُ

، فاعبدوه ما یوحى إلي شيء في شأن اإلله إال أنه إله واحد ال شریك له: ولكل إنسان
، والمعنى یعم فیه األمن في )113(وحده، وأسلموا له وانقادوا، وأطیعوني واتبعوني على ذلك 

ُّوما كان ربكَ ﴿ :الدنیا واآلخرة، ففي الدنیا یأمنوا على أنفسهم وقوتهم ومعاشهم،قال تعالى َ َ َ َ َ
ٗمھلكَ ٱلقرى حتى یبعث في أمھا رسوال َ ۡ ُ ُۡ َ َ ِ َ َ َ َ ِِّ ُُ ٓ ٰ َّ ٰ َ یتلوا عۡ ْ ُ ۡ َ ۡ ِلیھم ۡ َءایتنا وما كنا مھلكي ٱلقرى إال وأھلھا َ َ ِ ِ ِ َ َُ ۡ َ َ ََّ ِٰ ٓ ُ ۡ َّ َۡ ُ َُ ۚ ٰ

َظلمون  ُ ِ تبعوا الهدى والرسل، وأطاعوا اهللا تعالى فلهم ا،  أي هم آمنون ما ]59:القصص[﴾َٰ
إال إن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي بارتكاب عظائم "األمن في الدنیا، فال یهلكهم، 

  .)114("ثام، وذلك لتنزه الرب تبارك وتعالى عن الظلمالذنوب وكبائر اآل
                                                             

  ).149/ 1(، )ن.د(ریب في تفسیر الغریب،، تذكرة األ)ت.د(ابن الجوزي) 110(
 ).205ـ 204/ 20(بو عبداهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، أ) 111(
ــو حــاتم، الــدارمي البــستي ) 112( ــان التمیمــي، أب ــن حب ــوفى(ُمحمــد ب ، اإلحــسان فــي تقریــب )هـــ354: المت

، ) م1988 - هــ 1408(، 1شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بیـروت، ط: صحیح ابن حبان، حققه
  ). 15/151(،6750: رقم الحدیث 

  .لى شرط الشیخینإسناده صحیح ع: وذكر المحقق في تخریج الحدیث
ــدة والــشریعة والمــنهج، مرجــع ســابق، ) 113( ــة بــن مــصطفى الزحیلــي، التفــسیر المنیــر فــي العقی / 17(وهب

144.(  
ــو بكــر الجزائــري، )114( ــوم )م2003/هـــ1424(جــابر أب ــة العل ــر، مكتب ــي الكبی ، أیــسر التفاســیر لكــالم العل
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َّإن  ﴿:وأما األمن في الحیاة اآلخرة فتثبته النصوص الشرعیة، قال تعالى ِٱلمتقین في ِ َِ َّ ُ ۡ
ٖجنت َّٰ ٍعیونَ وَ ُ ٍٱدخلوھا بسلم،ُ َٰ َُ ِ َ ُ َ ءامنین ۡ ِ ِ ۡ ﴿ :، وقال تعالى]45/46:ِالحجر[﴾َ َٱلذین ءامنوا ولم ََّ ْ ُ َ َ َِ

ٓیلبسو ُ َِ ن وھم مھتدون ۡ ۡ َا إیمنھم بظلم أولئكَ لھم ٱألم ُ ُ َُ ۡ َ ٰ ُّْ ُ ََ َ ُۡ ُ ِ َُ َ ٓ ٰ ْ ٍ ِۡ ُ ،، وهذا هو األمن في ]82:األنعام[﴾ِ
تقوا اهللا وأطاعوه واتبعوا امن النار، ویكون للمؤمنین الذین اآلخرة، بدخول الجنة، والنجاة 

ُّث وحساب وجنة ونار، رسله، فیتربى المسلم على التوحید واإلیمان بالیوم اآلخر وبوجود بع
  . فیتقي اهللا تعالى في كل أعماله وأقواله، فیحیا حیاة طیبة في الدنیا واآلخرة

  :األمن الفكري: ًرابعا
د، وحفظ المجتمع من  األمن الفكري الركیزة األولى في إستقامة سلوك الفردیع

االنهیار والضعف، وللتغلب على االنحرافات النفسیة والعقائدیة، واالنحرافات السلوكیة، لذا 
جاء في سورة قریش األمر بعبادة اهللا تعالى رب البیت وترك عبادة ما سواه، بما هیأ لهم 

 فبما من أسباب، فاهللا أحق أن یعبدوه إذ هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،
ألقى في قلوب العرب من تعظیم الحرم واحترام سكانه، فتمكنوا من السفر إلى خارج بالدهم 
والعودة إلیها في أمن وطمأنینة، فاإلطعام من الجوع والتأمین من الخوف، علیهما یعمل 
ًأي مجتمع سعیا لتحقیقه، فأرقى الدول الیوم وقبل الیوم تسعى جاهدة لتحقق لشعوبها 

  . )115(متین نعمة العیش الرغد واألمن التامهاتین النع
ن وھم مھتدون ﴿ :قال تعالى ۡ ۡ یلبسوا إیمنھم بظلم أولئكَ لھم ٱألم َٱلذین ءامنوا ولم ُ ُ ُ ََ ۡ َ ٰ ْ ْ ُُّ ُ َ ٓ ََ ََ ُۡ ُ ِ ُ ُ َ َ َِ َ َ َّٓ ٰ ْ ٍ ِۡ ُۡ ِ ِ

أي في الدنیا واآلخرة } أولئك لهم األمن{، أي ولم یخلطوا إیمانهم بشرك، ]82:األنعام[﴾
  .)116(في حیاتهم إلى طریق سعادتهم وكمالهم وهو اإلسالم الصحیح} وهم مهتدون{

هو درجة عالیة من الوعي وفهم الحقائق، : "والمفهوم االصطالحي لألمن الفكري
واستقرارها في العقل والقلب حتى یستقیم السلوك، وتطمئن النفس، فتقوى مناعتها ضد 

 المعلوماتیة، وكل ما یفسد العقل ویعطل االنحرافات العقائدیة، واألكاذیب المضللة والسیطرة
  .)117(" عمله

ۡ أنھۥ ال إلھ إال ٱ وٱستغفر لذنبكَ وللمؤمنین وٱلمؤمنت وٱ یعلم ﴿ :قال تعالى ُفٱعلم ُ َُ َّ َّ َ َۡ َ ۡ ۡ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُُ َ َ َ َ ُۗ ٰۡ ۡ ۡ َۡ ۡ َۡ ِ ۢ َ َّ َِ ِٰ ٓ َ َ

                                                                                                                                               

 ، )org.raqamiya.www://http(، موقـــع مكتبـــة المدینـــة الرقمیـــة،5والحكـــم، المدینـــة المنـــورة، ،ط
)4 /87.(  

  .)619ـ 618/ 5(سابق، المرجع ال)115(
  .)84 ـ 2/83(سابق، المرجع  ال)116(
، محاضــرات فــي التربیــة الوطنیــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة رقــم )هـــ 1439(ســمیرة ســالم باجــابر،) 117(

  ).1/90(، )ن.د(مكرمة، ، مكة ال1439/ 1758االیداع 
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 ۡ كم ۡ ومثو ُمتقلبكم ُٰ َ َۡ َ َُ َّ َ على االستغفار وفیه دلیل على ، وقدم اهللا األمر بالتوحید ]19:محمد[﴾َ
تقدیم العلم على العمل، وعلى أن أول الواجبات العلم والنظر قبل القول واإلقرار، وفي اآلیة 
ّما یدل على التواضع، ألن الله تعالى أمر رسوله الله صلى الله علیه وسلم باالستغفار  َّّ َّ َّ ّ

  .)118(لذنبه وذنوب من على دینه
الواضح والصریح بتوحید اهللا في العبادة، وهم یؤمنون فنجد في سورة قریش األمر 

ّبأنه رب البیت، وحامیه، وأنه تعالى رزقهم من الثمرات ومدهم بها دون انقطاع، وأمنهم 
من كل ما یتخوف منه، فالعقیدة الصحیحة والعلم بها، هي أألسس التي یقوم علیها األمن 

ٕا إلى األمن والسالم، واغاثة الملهوف، الفكري، والعمل بمقتضى العلم الشرعي، الذي یدعو
والتعاون على البر والتقوى، والصدق في القول والمعامالت مع اآلخرین، على إختالف 
أدیانهم وأجناسهم  كل هذه األمور وغیرها مما یصلح به أمر العباد؛ ویحقق اإلیمان القلبي 

ة نبیه محمد صلى اهللا علیه ٕوالعلم النافع، هي من مقتضیات اإلیمان باهللا تعالى واتباع سن
وسلم، وهو نتاج ثمار هذا اإلیمان والیقین باهللا وبالیوم اآلخر، وبهذا یتحقق األمن الفكري 
ًللفرد و یعي حقیقة الحیاة والموت والنشور فیعیش على بصیرة وهدى، فمهما كان هناك  قیم مع قیم الدین من أباطیل وضالالت عقائدیة وخرافات حیاتیة، سوف ینكرها ألنها ال تستّ
ومبادئه ومعتقداته التي تربى علیها الفرد، فهذا هو الحصن الواقي من الوقوع في 
االنحرافات الفكریة التي تسبب الخالفات والنزاعات بین أفراد المجتمع وبالتالي یضطرب 
ویضعف، لذا تحصین الفرد بالعلم النافع والفهم الصحیح لإلسالم وعدله ورحمته، هو 

  .األساسي في حفظ الفرد والمجتمع وتحقیق األمن الفكريالعامل 
 :البعد اإلقتصادي: المطلب الخامس

 من افتتاحیة السورة وخاتمتها، حیث ٌصادي التربوي في سورة قریش ظاهرالبعد اإلقت
تبدأ بذكر اإلیالف لقریش وتختم بنعم اهللا علیهم من الثمرات واألمن المحلي والعالمي، 

آلف یؤلف، إذا أجار : شبه اإلجارة بالخفارة؛ یقال: فسیرها؛ اإلیالفوذكر الزهري في ت
أن قریشا كانوا سكان الحرم، ولم یكن : جمع حمولة، والتأویل: الحمائل بالخفارة، والحمائل

َلهم زرع وال ضرع، وكانوا یمیرون في الشتاء والصیف آمنین، والناس یتخطفون من  ُ
نحن أهل حرم اهللا، فال یتعرض الناس : لواحولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قا

  . )119(لهم
 ، - رحلة الشتاء والصیف-الرحالت التجاریة (ویتمثل البعد اإلقتصادي التربوي في 

                                                             

/ 26(وهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي، التفــسیر المنیــر فــي العقیــدة والــشریعة والمــنهج، مرجــع ســابق، ) 118(
113(. 

  ).204/ 20(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )119(
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  ) مستوى المحلي والدوليالصناعة األسواق التجاریة، التحالف االقتصادي على 
  ):رحلتي الشتاء والصیف(الرحالت التجاریة : ًأوال

ة البیت الحرام قیاما للناس، أي مركز نظامهم الروحي؛ بما یأوى إلیه جعل اهللا الكعب
ٕالحجیج ووفود بیت اهللا الحرام، وكذا المادي المحسوس، الذي ینطلقون منه والیه في 
تجارتهم ورحالتهم التي كانت قریش تقوم بها ومن أهمها رحلتي الشتاء والصیف ومن 

ِالمعروف أنَّ هاشم بن عبد مناف جدِّ عبد َاهللا والد النبي صلى اهللا علیه وسلم یعدُّ أول من َ َّ َ ُ َّ َّ َّ
َّرحلة الشتاء إلى الیمن والحبشة والعراق، ورحلة الصیف إلى   َسنَّ رحلة قریش،اإلیالف،

، فیأخذون أحسن ما فیهما من المحصوالت الزراعیة والمنتجات الصناعیة، )120(َّالشام 
األموال والثمار ونحوهما، وبذلك رام، لیدر علیهم لزوار البیت الحلیبیعوه في موسم الحج و

ّیتحقق الرفاه المادي من خالل التجارة والرحالت التجاریة التي تعتبر شریان الحیاة ألهل 
  .)121(مكة وما حولها

ًوذلك من نعم اهللا على قریش فقسمت لهم السنة تبعا لظروف المناخ، والقدرة على 
قت الحصاد إلیراداتهم إلى قسمین رئیسیین؛ هما التحرك تجاه البالد المقصودة وفي و

رحلتي الشتاء والصیف؛ حیث یحصل منهما فوائد كثیرة ومكاسب تجاریة عظیمة تخلع 
عنهم ثیاب الفقر والعوز وتبعد عنهم هلع الجوع والفاقة، إضافة إلى أنهم یرجعون إلى 

رم اهللا، فمن عرفهم بلدهم مكة آمنین في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس؛ لكونهم سكان ح
احترمهم، بل من سار معهم أمن بهم، هذا حالهم في أسفارهم، فكیف في بلدهم ومكان 

َفیھ ءایت بینت مقام إبرھیم ومن دخلھۥ كان ﴿ :إقامتهم، یكون األمن آكد وأوثق، قال تعالى َ َُ ُ ِ َ ِّ َ َ َ ِ َِ َۖ ۡ َ ََ َ ُ ََّ ٰ ِٰ ٞ ٰ ۢ
ٗءامن ِ ِن دخل مكة من الناس فأمن أهلها على ، هذا األمن یعم كل م]97:آل عمران[﴾... ۗاَ

ّأنفسهم وتجارتهم، وأیضا كل شيء في مكة أمنه اهللا البشر وا لشجر حتى الطیر فأرضها ً
 .ها آمنةؤآمنة وسما

 كانت ّفأمن اهللا مكة منذ خلق األرض والسماوات فهي آمنة إلى یوم القیامة، ولما
الشتاء والصیف التي ذكرها اهللا في شتغل أهلها بالتجارة فكانت رحلتي امكة غیر ذي زرع 

ٌسورة قریش هي البارزة بین رحالتهم األخرى، ففي الوقت ذاته كانت لهم تجارة مع الحبشة 
َوالصومال، تتم بواسطة طریق بحري، حیث كان لمكة میناء على البحر األحمر یعرف  ُ َّ ٍ ُّ

َّبمیناء الشعیبة، أما العملة التي عرفتها مكة والحجاز عم ْ َ َّ ْوما فكانت الدینار والدرهمَّ ِ ِ ً
)122( ،

                                                             

  ).1/40(، 1هالل بیروت، ط، الرحیق المختوم، دار ال)هـ1427( صفي الرحمن المباركفوري )120(
  ).212/ 1(سعید األفغاني، أسواق العرب في الجاهلیة واإلسالم، مرجع سابق، ) 121(
  ).6/142(األعالم، مرجع سابق، ، الزركلي  خیر الدین)122(
َّاألولى مشتقة من الالتینیة، والثانیـة مـشتقة مـن الیونانیـة وهمـ) دراخمة(والدرهم ) دیناریوس(الدینار    ََّّ ٌا اسـم ََّّ
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َّضافة إلى ما كانوا یتاجرون به خالل هذه الرحالت و یحملونه معهم إلى مكة كالقمح إلاب
ِوالزیوت ومصنوعاتهم المتنوعة، والثمار والفواكه، ویعرفون طعام الفالوذج ـ حلوى فاخرة  َِ ِّ ُّ

ًتخلط مع العسل ـ  نقال عن األمم المجاورة َ ُ)123(.  
ِ تجار الجنوب یحملون معهم حاصالت الهندكانو ِ َ َمن ذهب، وأحجار كریمة، وعاج : َّ

َّوخشب الصندل، والتوابل، والمنسوجات الحریریة والقطنیة والكتانیة، والزعفران واألواني  َّ َّ
َّالفضیة والنحاسیة، هذا إلى جانب ما كانوا یحملونه معهم من منتجات إفریقیا الشرقیة  َّ ََّّ ِ َ ُّ

 نعام، واللبان واألحجار الكریمة،ن؛ كالعطور، وخشب األبنوس، وریش الوالیم
  . )124(والجلود
  :صناعة األسواق التجاریة: ًثانیا

ال شك أن الرحالت التجاریة واألسواق واإلیالف من أهم العوامل التي تساعد على 
هد إبراهیم توفیر العیش الرغید والوفرة المالیة والعالقات االجتماعیة، وأن العرب منذ ع

ِّالخلیل علیه السالم، یعظمون مكة ویشدُّون إلیها الرحال للحج والزیارة لبیت اهللا الحرام من 
ِكل أرجاء الجزیرة العربیة،  لذا كانوا معروفین بالتجارة، ورحالتهم إلى الیمن، والهند،  َ ِّ

ّجنوبا، والى الشام والعراق شماال، وتمیزت مكة بأسواقها ومن أهمها ً ق عكاظ، وسوق سو: ًٕ
ِّذي المجاز، وغیرها، كما ظهر التخصص الصناعي لدیهم، ولعل من أهم الصناعات التي  ِّ َّ
َّاشتغل بها أهل مكة صناعة الفخار من أباریق وصحاف وقدور، ومن الذین تخصصوا  َ َ
َّفیها أمیة بن خلف الجمحي، وكذلك توجد لدیهم صناعة اَألسرة واألرائك، وتخصص في  ِ

ًتبة بن أبي وقاص، فضال عن صناعة األسلحة من سیوف ودروع ورماح ونبال النجارة ع
وسكاكین، لشیوع حرفة الحدادة لدیهم، والتي أمتهنها األشراف والعبید ومن أشرافهم 
العاص بن هشام، والولید بن المغیرة، ومن العبید خباب بن األرت،الذي تخصص في 

 صلى اهللا علیه وسلم أبو بكر بن ًصناعة السیوف وصقلها، وأیضا مولى رسول اهللا
مسروح وهو عبد رومي من رقیق الطائف اسمه نفیع، واحترفت جماعة من المكیین 
صناعة الغزل والنسیج ومن الذین احترفوا هذه المهنة وتخصصوا في الحیاكة منهم مجمع 
الزهاد، والعوام أبو الزبیر، وعثمان بن طلحة، وقیس بن مخرمة، وظهرت صناعة دبغ 

                                                                                                                                               

َّفضیة أو ذهبیة(َّلوحدة نقدیة  ُّ، وقد أخذ العرب الـدِّینار عـن الفـرس والـدِّرهم عـن الـروم، )َّ ْ ُ ، هـذا )بیزنطـة(َ
ْوقــد جــاء ذكـــر الــدِّینار والــدِّرهم فـــي القــرآن؛ فــي ســـورة آل عمــران؛ اآلیــة ؛ وفـــي ســورة یوســـف 75: ِ

  .318سالم، مرجع سابق، ص: ، انظر20:اآلیة
  ).52ـ 43/ 1(َّي،  تأریخ مكة، مرجع السابق، أحمد السباع) 123(
أحمــد ). 314–1/305(الــسید عبــدالعزیز ســالم، تــاریخ العــرب قبــل اإلســالم، مرجــع ســابق، : ینظــر) 124(

  ).44-1/40(َّالسباعي، تأریخ مكة، مرجع سابق، 
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ُالجلود الذي یدخل في مختلف الصناعات الجلدیة لسد حاجات الناس من الفرش والمساند 
ِوالقرب والدالء والجفان، والمالبس والنعال واألحزمة، والبسط والخیام والسروج وغیرها، كما 
َاعتمدوا في حیاتهم االقتصادیة على تربیة الحیوانات، كاإلبل، والماشیة، واحتفظت مكة  َ ِ ِ ّ َ

َّتها الحیویة كمحطة مهمة لمرور القوافل التجاریة، لوقوعها وسط الطریق بین شمال بمكان َِّ َ َّ َّ
ّالجزیرة العربیة وجنوبها، لذا تعتبر سوق رئیسة لتجار العرب َّ)125(.  

ة وبنقود أهل الیمن وتعامل أهل مكة ومن حولهم من القبائل بالنقود الرومیة والساسانی
ضیة غیر مضروبة وال منقوشة، والشتغالهم بالتجارة مع بالد ضافة إلى قطع فوالحبشة، باإل

الشام والعراق والیمن والحبشة والهند، لزمهم التنوع في استخدام النقود، وكان أهل مكة یعبرون 
ِعن الذهب بالعین، وعن الفضة بالورق  َ)126(.  

أها وهناك العدید من األسواق التجاریة منها تحت النفوذ األجنبي ومنها التي أنش
  :)127(ًالعرب وبناء على ذلك یمكن تقسیمها إلى ثالثة أقسام كالتالي

أسواق خاضعة لنفوذ أجنبي تدار بنظم خاصة وتتضاءل فیها الصبغة : القسم األول
العربیة مثل الحیرة وهجر البحرین وعمان وغیرها من المواطن التي تحت النفوذ الفارسي، 

یة ففي بصرى وأذرعات وغزة وأیلة وغیرها، والذي وأما ما كان تحت سیطرة اإلدارة الرومان
ینظر في هذه األسواق عمال عرب یعینهم والة الفرس ووالة الرومان، وهؤالء العمال الذین 

  .یتولون السوق هم الذین إلیهم أعشار أهلها
أسواق أنشأها العرب أنفسهم بحكم الحاجة، فصارت مع الزمن تمثلهم : القسم الثاني
 عاداتهم في البیع والشراء والخصام والدین والزواج والحقوق وغیره، وهي أصدق تمثیل في

في أماكن ال أثر للنفوذ األجنبي علیها، ونمثل لهذا القسم بسوق عكاظ، وال عاشر في هذا 
  .القسم فهو منطقة حرة

أسواق ذات صبغة مختلطة؛ نظرا لموقعها الجغرافي، وهي التي تكون : القسم الثالث
عدن وصحار ودبى، وفي هذه یجتمع تجار الحبشة والهند والصین وفارس، على البحر ك

  .وبمقدار ما یقوى شأنها التجاري یبرز فیها الطابع القومي

                                                             

ــائس، ط)م2009هـــ ـ 1430(ّمحمــد ســهیل طقــوش، ) 125( / 1(، 1، تــاریخ العــرب قبــل اإلســالم، دار النف
 ).71ـ58

ــ 1/414(، )ن.د(، نظام الحكومة النبویة المـسمى التراتیـب اإلداریـة، )ت.د(عبد الحي الكتاني، : ینظر) 126(
، األمـوال فـي )ت.د(وعبد الكریم زلـوم،). 1/452(وأحمد البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ). 415

  ).200-1/199(، )ن.د(دولة الخالفة، 
  ).212/ 1( العرب في الجاهلیة واإلسالم، مرجع سابق، سعید األفغاني، أسواق) 127(
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ًوبالطبع أن أكثر ما ذكر من األسواق هي موسمیة، وبالتأكید هناك أسواقا كثیرة 
متاع أو محصول كانت ولم یذكرها المؤرخون؛ إذ من البدیهي أن كل بلدة لها سوق ولها 

ًأیضا أغفلوا مواضع مهمة تقوم فیها أسواق ربما ال تقل شأنا عن التي أفردوها . تختص به
بالذكر، كالطائف وكأسواق العراق وكالسوق التي یقیمها النبط في المدینة أحیانا، فإنا نعلم 

" وكةبلد الدباغ یدبغ بها األهب الطائفیة المعر"أن الطائف مدینة قدیمة جاهلیة وهي 
وألهلها زراعة وتجارة وغنى، وربما قاربوا قریشا في شأنها التجاري، أما العراق فالظاهر أن 
ًللعرب فیها أسواقا یرحلون إلیها كما یرحلون إلى التي في الشام، وخصوصا الحیرة، فإن 
شهرتها في تاریخ العرب وأدبهم تنم عن مكانتها التجاریة، ولقریش رحالت إلى سوق 

یها تعلموا الكتابة ومنها انتشرت في العرب، وصاحبها النعمان یجهز سنویا الحیرة وف
  . )128(ٕلطائمه إلى عكاظ والى الیمن

ًونستقي من هذا الجانب في البعد االقتصادي، بأهمیة الجانب االقتصادي تربویا 
بفتح أسواق مشتركة عالمیة وموسمیة كموسم الحج وعلى أسس إسالمیة أي یحكمها 

ٕرع، وانشاء أسواق دولیة متنوعة مصدرها مكة، وأسواق متنوعة سواء كانت ویضبطها الش
مادیة كتداول العمالت أو مواد غذائیة أو بنائیة أو أجهزة وغیرها أو كانت أسواق أدبیة 
ثقافیة، وتطبق بتربیة اإلنسان على مهارات العمل، مما یكسبه ثقة ومكانة اجتماعیة، 

ین العزة والقوة، وتمكین سیطرتهم على احتیاجاتهم وعلى مستوى المجتمع یحقق للمسلم
  .الحیاتیة، واستقلاللهم في اتخاذ قراراتهم الخاصة

  :التحالف االقتصادي على المستوى المحلي والدولي: ً ثالثا
ِأدَّت مكة دور الوسیط الناجح والمحاید بین الدول، فموقعها الجغرافي من ناحیة،  ُ َ ْ

ٍوحیادیتها من ناحیة أخرى،  فلم تتدخل في أي مناوشات سیاسیة بین األمم المجاورة منها، َّ
رغم استمرار النزاع بین القوتین العظیمتین آنذاك الفرس والروم إال أن عالقتها بهما كانت 

  .جیدة
ًفتوسط مكة جغرافیا، وحیادیتها سیاسیا، حقق لها مكانة عظیمة في هذا المیدان  ََّّ ً ً

  :كن تقسیمها على حسب المستوى إلى قسمیناالقتصادي وكان لها تحالفات یم
  :التحالف المحلي: القسم األول

فما نظروا إلى " حلف الفضول"ّقامت قریش بعدة تحالفات محلیة ومن أعظمها هو 
حلف وال عهد نظرهم إلى حلف الفضول، فهو یظفر منهم برعایة مقدسة وتبجیل وشرف لم 

 تسمیته بذلك؛ ألنهم تحالفوا أالینله حلف آخر، وذكر صاحب القاموس من أن سبب 

                                                             

  ).215ـ 181/ 1(سابق، المرجع  ال)128(
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 إال أخذوه له منه، وهذا هو الصحیح لوضوحه وقربه، ٌیتركوا عند أحد فضال یظلمه أحد
وألن ثمرة الحلف كله هي رد الفضول ألهلها، وهو حلف تجاري بمقدماته ونتائجه، حفظ 

حمایة سمعة قریش وصان ازدهار أسواق مكة، وأسدل علیها ستارا من اإلنصاف واألمن و
الضعیف بعد أن كاد األمن فیها یتعرض للخطر، وكانت حوادث االعتداء على حقوق 
الضعفاء تزداد حتى أوشكت أن تزعزع ثقة األعراب، وتجار النواحي بأسواق مكة، وذكر 
الرواة عدة أسباب لهذ الحلف وجعلوها كمقدمات لعقده، ولكن من تدبر األحداث التي جرت 

اعي األول له حرص قریش على سمعة بلدهم التجاریة أن تثلم بین قبیل عقده، یجد أن الد
العرب، فتتزعزع ثقتهم بقریش وبلدهم، فإن الحوادث وحالة مكة وأمور قریش یومذاك تؤیده 
كل التأیید، ومن البعید أن یعقد مثل هذا الحلف من أجل ظالمة الزبیدي فقط، من غیر أن 

  .)129( األمر، وألف رجال كثیرون إتیان المظالمتتكرر الحوادث المشابهة لها حتى تفاقم
ّفسعى األشراف بعضهم إلى بعض، وعقدوا الحلف وأكدوه ونصبوا أنفسهم لحمایته، 
وتداعت لذلك قریش واجتمعت إلیه بنو هاشم وزهرة وبنو أسد بن عبد العزى، فدخلوا دار 

وم حتى یؤدى إلیه حقه، ُلیكونن مع المظل: عبد اهللا بن جدعان لشرفه وسنه، وتعاقدوا باهللا
فال یجدون بمكة مظلوما من أهلها وغیرهم ممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه، 
ّوكانوا على من ظلمه حتى ترد علیه مظلمته، وعظمت قریش أمر حلف الفضول واهتمت 
به كل االهتمام، ولم ینقطع أمره باإلسالم بل ظل مستمرا أقوى ما كان قط وشهد هذا 

رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وهو فتى، فلما أكرمه اهللا بالرسالة حمد أثره، حتى الحلف 
لقد شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر : "رووا عنه قوله

، وكان هذا الحلف )130("في اإلسالم ألجبت، ال یزیده اإلسالم إال شدةرالنعم، ولو أُدعى به 
الفجار لعشرین سنة من عام الفیل، فیكون سن رسول اهللا منصرف قریش من حروب 

حینئذ عشرین سنة، ومن أسرعهم تلبیة له الزبیر بن العوام، وحدثت لقریش قبل عقده 
بعض المشاكل في المعامالت المالیة، فقام لها هذا الحلف مقام المحاكم التجاریة والقوة 

ٕر وازع لمن تحدثه نفسه بظلم وان التنفیذیة معا، فقوي سلطانها في النفوس، وكانت خی
  . )131(تمتع بالسلطان، وأحسن ضامن لحقوق الضعفاء ممن عدموا المنعة والنصیر

وفي ذلك مبدأ تربوي عظیم ال یتغیر وال یتزعزع؛ وهو العدل وعدم الظلم، فأي مجتمع 
ًلكي یقوى وینمو اقتصادیا یتحرر من الظلم، ویبعد عن المشكالت التي تحول دون ثقة 

لناس بهم، لذا كان حلف الفضول من أهم التحالفات التي تضمن للناس حقها أثناء ا
                                                             

  )185/ 1(سعید األفغاني، أسواق العرب في الجاهلیة واإلسالم، مرجع سابق، :   ینظر)129(
، هـ 1408(، )هـ774: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )130(

  .456مرجع سابق، ص، البدایة والنهایة، ) م1988 -
  .)190ـ 1/184(سعید األفغاني، أسواق العرب في الجاهلیة واإلسالم، مرجع سابق، :  ینظر)131(
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تعاملهم وتجارتهم، ولكي یتحقق األمن الخارجي البد من استتباب األمن الداخلي لیس فقط 
  .ًعلى األرواح إنما أیضا على األموال، التي هي روح الحیاة الكریمة

  :التحالفات الدولیة: القسم الثاني
ًت أهل مكة التجاریة بالشعوب والقبائل واألُمم القریبة منهم والبعیدة، ازدادوا فهما ِلصال َ ُّ َّ َّ

َّبأهمیة التجارة البینیة والدولیة مع تأثرهم واقتباسهم للمظاهر الحضاریة، من اجتماعیة وثقافیة  َّ َّ َّ َّ َِّ َِ ُّ
ُّالتي عرفوها من الروم والفرس ُ َ
َّلتجارة الدولیة قاموا بالتحالفات َّ، و لفهم أهل مكة بأهمیة ا)132(

ُروى عن ابن تحالفهم مع الفرس والروم والشام والیمن، : الدولیة التي تؤمن تجارتهم ومنها
ً، منة من اهللا على قریش، ًاال یشق علیهم رحلة شتاء وال صیف: أبي نجیح عن مجاهد قال ِ

عبد شمس، والمطلب، هاشم، و: وكان أصحاب اإلیالف أربعة إخوة: وقال الهروي وغیره
ونوفل؛ بنو عبد مناف، فأما هاشم فإنه كان یؤلف ملك الشام؛ أي أخذ منه حبال وعهدا 
یأمن به في تجارته إلى الشام، وأخوه عبد شمس كان یؤلف إلى الحبشة، والمطلب إلى 
الیمن، ونوفل إلى فارس، ومعنى یؤلف یجیر، فكان هؤالء اإلخوة یسمون المجیرین، فكان 

 .)133(ُقریش یختلفون إلى األمصار بحبل هؤالء اإلخوة، فال یتعرض لهم بإیالفهم تجار 
َّ، وهو العهد الذي "الدولیة"في العالقات التجاریة )  إجازة مرور-العهد واألمان (واإلیالف  ْ

َّأخذه هاشم بن عبدمناف له وإلخوته من ملوك الدُّول القریبة والبعیدة من مكة، ومما یؤكد  َ َ َ
ِّ اإلمبراطوریة الرومانیة الشرقیة، بیزنطة استعانت بتجار مكة الكبار من القرشیین، ذلك أنَّ َّ َّ َّ َِّ َّ َ

َكوسطاء ُأمناء للتجارة، بنقل منتجات  ُ َالهند والصین إلى أسواقها، وعقدَْ ِّ القرشیون َ
َّالمعاهدات التجاریة مع أُمراء العرب في الجزیرة العربیة؛ مثل َل الیمن، شیوخ قیس، وأقیا: ََّ

ُوأمراء الیمامة، وملوك غسان والحیرة، هذا فضال عن األتاوى التي كانت تفرضها قریش  ِ ْ َ ً َّ
َّعلى التجار األجانب، وعلى العرب الذین ال یرتبطون معها بحلف، من أهم هذه الضرائب  ِّ ٍ َِ َّ َّ

  .)134(ضریبة العشور
م أقوى طریق تجاري  فكانت قریش بهذا اإلیالف تضمن السالم لها ولقوافلها وتنظ

من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وبطرق بریة وبحریة من المحیط الهندي إلى المحیط 
 دولیة عظیمة، ونشأ أبناءهم وتربوا على ذلك، ومما زاد في قوة ًااألطلسي، فكونت سوق

تجارتهم أمانتهم وصدقهم والسالم الذي كانوا ینشدونه فال یتدخلون في صراع مع األقطاب 
عالمیة المتحاربة، وجاء اإلسالم یرسخ مفهوم السالم والتعایش بین جمیع الناس على ال

اختالف ثقافاتهم وعقائدهم وعاداتهم، ومنه تقترح الباحثة سوق عالمیة ذا أصول إسالمیة 
                                                             

  ).141 – 1/139( السید عبدالعزیزسالم، تاریخ العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، )132(
  ). 204/ 20( القرآن، مرجع سابق، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام) 133(
  ).52ـ 43/ 1(َّأحمد السباعي، تأریخ مكة، مرجع سابق، ) 134(
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تضامنیة وبعملة موحدة، مصدرها مكة وفروعها في أنحاء العالم اإلسالمي، ویشترط في 
ها على اختالف لغاتهم وأجناسهم هو تمسكهم بالضوابط الشرعیة أعضائها والقائمین علی

  .وبعدهم عن أي صراعات سیاسیة أو مذهبیة او عنصریة
  المبحث الثالث

  التطبیقات في الواقع المعاصرة لألبعاد التربویة المستنبطة من سورة قریش
نسان، ًتضح آنفا ـ بها تستقیم حیاة اإلا سورة قریش ألبعاد تربویة ـ كما أشارت

ًوتتحسن سبل معاشه، وتتنوع عالقاته العامة على مستوى الفرد والجماعة، وفي كال منها 
نماذج لتطبیقات تربویة، بأسالیب معاصرة، تفید المؤسسات التربویة،  بصفة عامة، 
وخاصة األسرة والمدرسة، ویصب في مصلحة المجتمع، إلعداد جیل یتحمل مسؤولیة 

  . ه لتكون في مقدمة األممنفسه ومجتمعه، وینهض بأمت
  

  التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر في األسرة: المطلب األول
 األسرة البیئة الحاضنة للطفل منذ والدته، لذا أعتنى بها اإلسالم وحرص على أن دتع

ًتكون بیئة صحیة بكل معانیها؛ الروحیة والجسدیة والنفسیة واالجتماعیة والفكریة، وبناء  ّ
سبق استنباطه من أبعاد تربویة یمكن تطبیقها في الواقع المعاصر من خالل على ما 

  :األسرة كما یلي
  ُالبعد اإلنساني: ًأوال

 :ُیعد اإلنسان موضوع التربیة، وألجله أرسل اهللا تعالى الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى
ُلقد أرسلنا رسلنا بٱلبینت وأنزلنا معھم ﴿ َُ َ ِ ِّ َ ُ ُ ََ َ َ َ ۡ َۡ ۡ َۡ َ ََ ٰ ِ َ ِۖٱلكتب وٱلمیزان لیقوم ٱلناس بٱلقسطَۡ ِ ُ َ ِ ِ َ ِۡ َّ ُۡ ۡ ِۡ َ َ َ ََ ٰ .
، قال البغوي في تفسیرها أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان ]25:الحدید[﴾..

ً، إذا كله من أجل إستقامة أحوال الناس، في عبادتهم )135(ّلیتعامل الناس بالحق والعدل
ناس وغیرهم من الكائنات، ولما أشتملت علیه لربهم وفي تعاملهم مع من حولهم من ال

سورة قریش من بعد إنساني، تذكر الباحثة أهم التطبیقات التربویة له المتمثل في الجوانب 
، من خالل )العقائدي، التعبدي، الجسدي، التكافل االجتماعي، الثقافي والعلمي: (التالیة

  :المؤسسات التربویة كالتالي
ة على حسن إختیار شریك حیاته لیكون حیاة زوجیة یحرص كل من الرجل والمرأ .1

 .قائمة على العقیدة الصحیحة وحسن العشرة
                                                             

  ).230/ 4( فیصل بن عبد العزیز النجدي، توفیق الرحمن في دروس القرآن، مرجع سابق، ) 135(
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ّإظهار كال من الزوجین في بیتهما وأبنائهما؛ تعظیم رب البیت الحرام والبیت الحرام،  .2 ً
والشعائر التعبدیة، من األذان والصالة والحج وأركانهما وواجباتهما، والمشاعر 

ٕمه الشرع یجب تعظیمه، واحترامه، وتقدیسه في النفوس، المقدسة،وكل ما عظ
 .فیحرص على الطاعات فیها وترك المنكرات، وفعل األوامر، واجتناب النواهي

تثبیت الوالدین لعقیدة التوحید؛ ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، في نفوسهما وفي  .3
ًأوالدهما قوال وعمال، فمن السنن المؤكدة التأذین في إذن الم ولود، فمنذ والدته أول ً

ْما یسمعه هو األذان وما فیه من شهادة التوحید، عن عبید اهللا بن َأبي رافع، عن  َْ َ ُ ٍَ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ْ
ََأبیه، قال َ ِ ٍّرَأیت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم َأذن في أُذن الحسن بن علي :  "ِ ِ ِ َّ َِ َِ ِ ِْ َْ ُْ ُ َ َُ َ َ

ِحین ولدته فاطمة بالصالة ِ َِ َّ ِ ُ ََ ُ َ َْ َ فیكون أول ما یسمعه المولود من الدنیا . )136(" َ
ُالشهادتین، كما أنه یلقن الشهادتین عند فراقه منها، باالضافة إلى أن األذان في 

 .إذن المولود یجعل الشیطان یبتعد عنه في حین كان یترصده عند والدته
َ  ﴿: محافظة األسرة على الفطرة السلیمة لألبناء، قال تعالى .4 ۡ وجھك َفأقم ِۡ َ َ ٗللدین حنیفَ ِ َ ِِ ۚا ِّ

َ ٱلدین ٱلقیم ولكن أكثر ٱلناس  ِفطرت ٱ ٱلتي فطر ٱلناس علیھا ال تبدیل لخلق ٱ ذلك َّ َ َ ۡ ۡ ََّ ِ ِّ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َ َِ َۡ َ َّ ُ ِّ َ ََٰ َّ َ َّ ََّ ُ َۡ َٰۡ ۚ ِ َ َ ۚ َ ۡ
َال یعلمون ُ َ ۡ َ َ، وعن أَبى هریرة ]30:الروم[﴾َ َ َْ ُ ِْ ُّ قال قال النبى - رضى اهللا عنه -َ َِّ َ ََ َ - 

َكل مولود یولد على  « -ى اهللا علیه وسلم صل َ َُ ُُ ٍ ْ َ ُّ ْالفطرة، فأَبواه یهودانه أَو ینصرانه أَو ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َِّ َُِّ ُ ُ ََ َ َ ِ ْ ْ
َیمجسانه، كمثل البهیمة تنتج البهیمة، هل ترى فیها جدعاء  ََ َ َ ُ َ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُْ َ ِِّ ِْ ْْ َِ فكل إنسان یولد ، )137(»َ

السلیمة، وعلى الوالدین مسؤولیة كبیرة في على اإلیمان باهللا، وهي الفطرة 
المحافظة علیها وتعزیزها في األبناء، وبین الحدیث الشریف أثر الوالدین في عقیدة 
ٕاألبناء واذا كان اآلباء ذوا عقیدة منحرفة وذكر منها الیهودیة التي حرفت 

یدة ٌوالنصرانیة المحرفة والمجوسیة یتشبع األبناء بها وتتطابق عقیدتهم مع عق
آباءهم، لذا على األسرة دور كبیر في غرس العقیدة الصحیحة في نفوس األبناء، 

  .والتي تنعكس على سلوكیاتهم المبنیة على معتقداتهم
توجیه األسرة ألبنائها باالنقیاد الكامل هللا تعالى واالعتصام بسنة نبینا محمد صلى  .5

محة في العدل والمساواة اهللا علیه وسلم، بتوافق حیاتهم مع اإلسالم وشریعته الس
والتسامح وحسن العشرة، ویكون الوالدین قدوة حسنة في ذلك،وبتقدیم السیرة 
النبویة بأسلوب قصصي ممتع ویجسد طاعة النبي صلى اهللا علیه وسلم ومن معه 

 . من المسلمین، ألوامر اهللا تعالى واجتناب نواهیه

                                                             

ْأبو داود سلیمان بن األشـعث السجـستاني ) 136( ِ محمـد : ،   سـنن أبـي داود ، المحقـق )هــ275: المتـوفى (ِّ
ِ، باب في الـصبي یولـد فیـؤذن فـي أُذنـه، )5105(محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، رقم الحدیث ِ ِ ُِ ُ َُّ َ ُ ُ ٌ ََ َ ِّ ِ َّ)4 /

328.( 
: رقــم الحــدیث(محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري، أبــو عبــد اهللا، صــحیح البخــاري، ) 137(

  ).، بترقیم الشاملة آلیا321/ 5(، )1385
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ل غرس معاني أسماء اهللا تعالى تحقیق معاني الربوبیة واأللوهیة في األسرة من خال .6
الحسنى وصفاته العلى، وأنه لیس كمثله شيء، وتحقیق العبودیة له وحده، وبهذا 
یتحلى األبناء بعقیدة قویة وعبادة هللا وحده ال شریك له، فیهيء اآلباء بیئة أسریة 

 .ّتحافظ على التمسك بما أمر اهللا ومجتنبة ما حرمه عز وجل
ى األبناء من خالل استثمار الدوافع الفطریة، من حب تنمیة الشعور الدیني لد .7

االطالع، وتعریفهم بمخلوقات اهللا، وبیان عظمته تعالى، وتذكیرهم بنعم اهللا علیهم، 
ًفیكونون أشد تمسكا بأوامره تعالى، وأكثر تجنبا لنواهیه خشیة من عقابه وحبا في  ً ً

 .جنته
تحب كالصلوات في أوقاتها المحافظة على أركان اإلسالم  الواجب منها والمس .8

والصیام والصدقة، ویكون بتدریب األبناء علیها من الصغر، واستخدام خاصیة 
 .ًالتقلید لدیهم، وأیضا التكرار حتى تصبح من صمیم حیاتهم

تحافظ األسرة على الصحة الجسدیة، ألبنائها بإطعامهم الحالل وكل ما یقوي  .9
ّ وتعظم في نفوسهم تحري أكل الحالل، أبدانهم، وتجنبهم ما حرم اهللا تعالى منه،

ففي سورة قریش ذكر اهللا الطعام، وفي آیات ُأخرى ذكر ما أحل اهللا تعالى من 
ُٱلذین یتبعون ٱلرسول ٱلنبي ٱألمي ٱلذي یجدونھۥ  ﴿:الطعام وما حرمه، قال تعالى َ ِ ُ َّ ُ َ َِ َُّ َ َِ َّ ََّّ ِّ َّ َُ ۡ ِ ِ َّ
ة وٱإل ۡ في ٱلتور ِمكتوبا عندھم َۡ َ ِ َ ِ ِ ًٰ ۡ َّ ُُ َ ۡ عن ٱلمنكر ویحل لھم ۡ ھم ُنجیل یأمرھم بٱلمعروف وینھ ُّ ُ َ ُُ ِ ُ ُ َ َ ِ ُ ُ ََ َ َِ ِ َِ ۡ َۡ ُٰ ۡ ۡ ۡ ِ ِ
َٱلطیبت ویحرم علیھم ٱلخبئث  َ ِۡ َ ِّ َ ُ ِ َ ِّٓ ٰۡ ُٰ ُِ َ َ َ ّ، وفي نصوص شرعیة ُأخرى فصلت ]157:األعراف[﴾َّ

 .فیها الحالل من الطعام والحرام منه
نه، مع مصاحبة األمن النفسي والفكري قیام األسرة بمسؤلیتها، بتوفیر الغذاء وتأمی .10

ًألفراد األسرة، وتذكیرهم بوجوب شكر اهللا تعالى علیها قوال وعمال بالمحافظة علیها  ً
 .ٕوعدم اإلسراف فیها، واطعام المحتاجین مع بذل المعروف

استثارة الحس العاطفي لدى األبناء، للتراحم وصلة األقارب وتفقد أحوالهم  .11
ًنویا، وربطهم بأسرهم لتقویة الجانب االجتماعي، فسورة ًومساعدتهم مادیا ومع

قریش وضحت الروابط االجتماعیة وكیف أن القرشیین أعطوا أروع المثل في 
ُالمشاركة االجتماعیة، فكان غنیهم یقتسم مع فقیرهم األشد قرابة، ما یكتسبه في 

سالم  اإلتجارته حتى أصبح األغنیاء في مكة یشكلون السواد األعظم فیها، وجاء
 من أموال أغنیائهم على وجه الخصوص ًان حقیوأكد على ذلك بل جعل لألقرب

َسَأل رجل الحسن، قال"والمجتمع بشكل عام،  ٌ ََ َ َ ََ ُْ َُأعطي قرابتي زكاة مالي؟ فقال: َ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ َ َ ِإنَّ : ْ
َلهم في ذلك لحقا سوى الزكاة، ثم تال هذه اآلیة َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َُّ َ َّ َ َ َ ْ ُ M 8 7     Ã  Â  Á  À

    É  È  Ç  Æ  Å  ÄL 138("٢٦: اإلسراء(.  
بناء على  تعلیم األبناء القرآن الكریم وفرائض الدین وواجباته، فهو حق لأل .12

                                                             

  ).563ـ 562/ 14( محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، مرجع سابق، )138(
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ءة والكتابة والسنة النبویة والسیرة التي تستند علیها العدید ااآلباء، وتعلیمهم للقر
نها األبناء المبادئ والقیم من أحكام الشریعة في األمور الحیاتیة، والتي یستقي م

 .التربویة، فهي من أهم التطبیقات التربویة في الجانب الثقافي والعلمي
 ،العالقة بالفكر اإلسالمي المعتدل وضع مكتبة منزلیة، ثریة بالعلوم ذات  .13

  لألبناء، والتنوع تیةوغیرها من علوم العصر، التي تساعد في تنمیة المهارات الحیا
ة فمنها المطبوع ومنها المسموع والمرئي، كالملفات اإللكترونیة، في أدوات القراء

 .ومواقع قواعد المعلومات على الشبكة العنكبوتیة
 زیادة ثقافة األبناء عن تاریخ مكة المكرمة وعظم قدرها عند اهللا تعالى وأنها  .14

 .أرض مقدسة، واطالعهم على فضائلها ومضاعفة الحسنات فیها
من خالل األجهزة الحدیثة في علیه ّا فیما یطلعون متابعة األسرة ألبنائه .15

 .المواقع اإللكترونیة، لسالمة معتقداتهم وأفكارهم
تیسر األسرة ألبنائها المشاركة في البرامج التطوعیة في مكة المكرمة  .16

 .والمشاعر المقدسة، خاصة وقت المواسم كرمضان والحج
  ُالبعد الجغرافي:  ًثانیا

موقع مكة الجغرافي، اثبات : (في الجوانب التربویة التالیةالبعد الجغرافي ویتمثل 
  ). ًتوسط مكة للیابسة علمیا

ًوتربي األسرة أبنائها على تعظیم البیت الحرام، وتثقفهم علمیا بأهمیة موقع مكة 
  :الجغرافي، بعدة أسالیب تربویة یمكن لألسرة تطبیقها منها

سرار جغرافیتها، ومعرفة التوقیت تحبیب األبناء بمكة المكرمة، ببیان فضلها، وأ .1
 .فیها ومقارنته بتوقیت مدینتهم

بیان الموقع الجغرافي للمدینة التي تعیش فیه األسرة بالنسبة لموقع مكة والمسافة  .2
 .بینهما

عمل البوم صور لمكة المكرمة أو تعلیقها تبین جغرافیتها، والمشاعر المقدسة  .3
 .فیها

ًاجات الجغرافیة العلمیة عن مكة المكرمة، كال تزود األسرة أبنائها بأحدث االستنت .4
  . حسب سنه واستیعابه، وبیان اإلعجاز العلمي للقرآن في ذلك

ّتكرار األسرة زیارة بیت اهللا الحرام وتعلق قلوب أبنائها به .5 ُ.  
توضح األسرة ألبنائها الحدود الجغرافیة للبلد الحرام حیث حدها اهللا تعالى من فوق  .6

 .ق السماوات واألرض وحرمها، فهي حرام إلى قیام الساعةسبع سماوات، منذ خل
  :ُالبعد التاریخي: ًثالثا

تاریخ مكة المكرمة، الجذور : (ُالبعد التاریخي ویتمثل في الجوانب التربویة التالیة
، للجذور التاریخیة أهمیة ثقافیة، تنعكس على السلوك )التاریخیة لقبیلة قریش
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ث التاریخیة دور تربوي ویؤخذ منها الدروس والعبر لذا على واالتجاهات، وللمواقف واألحدا
  :ًاألسرة اإلستفادة من هذا وتطبیقها تربویا على األبناء ومن ذلك ما یلي

 :تربي األسرة أبنائها على معاییر اإلسالم في األفضلیة، والعواقب، قال تعالى .1
ِ﴿تلك من َ َِأنباء  ِ ِلغيبٱَ َ نوحيها إليك ما كنت تعَ َ َُ َ َِ َ ِ َلمها َأنت وال قومك من قبل هذا فُ َ َٰ ِ َ َ َِ َ َُ ََ َّإن  ِصبٱَُ ِ

َلعقبةٱ َ َِ َ للمتقين ﴾ٰ َُِّ ن أبا لهب عم الرسول صلى اهللا عیه وسلم لم إ، حیث ]49:هود[ِ
ینفعه نسبه وقرابته من الرسول صلى اهللا علیه وسلم، لكفره وعدم إیمانه، بینما 

َّبالل الحبشي إلیمانه قال النبي صل َ ُّ َِّ َ َى اهللا علیه وسلمَ َّ َ َ ِ ْ َ َ َسمعت دف نعلیك بین «: ُ َ ُْ َْ َ َ ْ َْ َّ ِ َ
ِیدي في الجنة َِّ َ ََّ َ «)139(. 

 .تثقیف األبناء عن تاریخ مكة، ونشأتها وقداستها لتعظیم قدرها في نفوسهم .2
تعریف األبناء برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وسیرته، وبالجذور التاریخیة  .3

 . بجهاده ودعوته وصبره فیقتدوا بهًلقبیلته، لیزدادوا معرفة
 .الذهاب باألبناء لرحالت تثقیفیة، عن مكة، وأهم المعالم التاریخیة فیها .4
  :ُالبعد األمني: ًرابعا

األمن الغذائي، األمن النفسي، األمن : (ُیتمثل البعد األمني في الجوانب التالیة
  :كاآلتيً، ویمكن تطبیقه تربویا في األسرة )العالمي، األمن الفكري

تؤمن األسرة لها وألبنائها كل احتیاجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، لتحقیق األمن  .1
 .الغذائي

تقویة الروابط األسریة، باللقاءت والحوارات واالجتماعات المتعددة في الیوم  .2
 .ًواألسبوع، وأیضا الشهریة منها، لتحقیق األمن النفسي

خیر لآلخرین والتسامح، وروح التآخي غرس األسر المسلمة بین أبنائها حب ال .3
همة في وحدة األمة وتعاونها مفالتآخي من العوامل ال"بینهم وبین اآلخرین،

لتحقیق الترابط بین أفراد المجتمع، فنجد الرسول صلى اهللا علیه وسلم آخى بین 
المهاجرین واالنصار، مما نتج عنه مجتمع مترابط ضرب أروع المثل في األخوة 

 یسوده الفرقة والحروب ًاالتعاون والتراحم، بعد أن كان مجتمعواإلیثار و
شتراكهم لمسلمین في الدین، وتآخي الناس الفاإلسالم یثبت تآخي ا. )140("والعداوة

باهم آدم علیه السالم، وأمهم حواء،فهم أخوة في أفي العنصر البشري فجمیعهم 
ن القیم اإلسالمیة ن على العطف والرحمة والعدل وغیرها مواإلنسانیة، ومفطور

 .التي تحقق األمن العالمي، ومن یخالف هذه القیم فقد انحرفت فطرته وانتكست
                                                             

محمـد زهیـر بـن ناصــر : محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبــداهللا البخـاري الجعفـي، صـحیح البخـاري، المحقــق) 139(
، 1، ط)مـــصورة عـــن الـــسلطانیة بإضـــافة تـــرقیم محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي(الناصـــر، دار طـــوق النجـــاة 

َ، باب مناقب بالل بن رباح، مولى َأبي بكر، رضي الله عنهما، )ـه1422( َ َُ ْْ ْ ََ َ َ ُ َُ َّ َِ ِ َِ ٍَ ِِ ٍِ ْ ِ َ َ)5 /27.( 
  ).229/ 1(، )دـ ن(، )هـ1438(1فاطمة باجابر، أبعاد النظریة التربویة في األصول اإلسالمیة، ط) 140(
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 ةإعتناء األسرة بتوعیة أبنائها منذ الطفولة المبكرة بل اإلسالم سبق التربیة الحدیث .4
في هذا حیث یعتني به منذ والدته بأن یكون أول كلمة یسمعها في الدنیا هي 

فظ األسرة على أدوات التلقي لطفلها من سمع وبصر، وتغرس كلمة التوحید، وتحا
 .فیه اإلیمان، وتزوده بالعلم النافع الذي یكون له حصن من أي فكر ضال

تحرص األسرة على جلسات تثقیفیة لها و ألبنائها، كدراسة السیرة النبویة وتفقه  .5
ران مواقفه صلى اهللا علیه وسلم في تعامله مع من حوله من األصحاب والجی

واألهل واألبناء والصغیر منهم والكبیر، والفقیر والغني، والمؤمن والكافر كل ذلك 
یجعلنا أكثر مرونة  وخبرة في العالقات والتعامالت مما یولد األمن النفسي والفكري 

 .على مستوى الفرد والمجتمع
استخدام األسرة أسلوب الحوار والقصص ونحوهما، لبیان فضل مكة المكرمة  .6

أن اهللا آمنهم من جوع؛ بتوفیر الطعام والثمار ألهلها و آمنهم من أي وكیف 
ًخوف مادیا أو معنویا، ومن دخلها كان آمنا فهي آمنة إلى یوم القیامة ً ً. 

تربي األسرة أبنائها على المساهمة في تحقیق األمن، وخاصة مكة المكرمة  .7
 فیها آمن حتى لتعظیم حقها وعظم الذنب فیها مع عظیم األجور فیها، فكل من

الطیر، وأن أي تهدید ألمنها هو جرم كبیر، وقد أنذر اهللا تعالى في كتابه العزیز 
َإن ٱلذین كفروا ویصدون ﴿ :بالعقوبة العاجلة لكل من یستبیح حرمتها قال تعالى ُّ َ َُّ َ ُ َِ ْ َ َ َّ ِ
َعن سبیل ٱ وٱلمسجد ٱلحرام ٱلذي جعلنھ للناس س ِ ُ َ َ ِ َ َ ِ ِ َِ َِّ َ ٰۡ ۡ ۡ َّۡ َِّ ِ َِ َ ۡواء ٱلعكف فیھ وٱلباد ومن یرد َ ِۚ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ ًَ َ َ َۡ ُۡ ٰ ٓ

ٖفیھ بإلحاد بظلم ۡ ُۡ ِ ِِۢ َ ِ ٖ نذقھ من عذاب ألیمِِ ِ ٍ ِ ُ َِ َ َ ۡ ۡ   ].25:الحج[ ﴾ ُّ
  :ُالبعد االقتصادي: ًخامسا

الرحالت التجاریة، رحلة الشتاء والصیف، صناعة (والبعد االقتصادي ویتمثل في 
ٕ، وهذه الجوانب وان )لى مستوى المحلي والدولياألسواق التجاریة، التحالف االقتصادي ع

كان نطاقها أوسع من األسرة، إال أن األسرة تصنع األفراد الذین یقودون االقتصاد و ینمونه 
  :ًمكن تطبیقها تربویا كالتاليیو

تنمي األسرة في أبنائها حفظ النعمة، وتوعیهم بفضل ذلك وأثره على بقائها في  .1
 .حیاتهم

ٕق، بتدریبهم عملیا على ذلك، وعلى الصدقات وایمانهم بتنمیتها االتزان في االنفا .2 ً
 .للمال

 .حث األبناء على العمل التطوعي خاصة في المواسم لكسب الخبرة في سن مبكر .3
 . تحمیلهم مسؤلیات اقتصادیة تناسب أعمارهم، و تدریبهم على كیفیة تنمیة األموال .4
ألقارب أو األصدقاء، على غرس روح العمل الجماعي المشترك بین اإلخوة أو ا .5

 .نطاق ضیق، ومن ثم توسیعه وتطویره باالستفادة من التكنولوجیا الحدیثة
توعیة األبناء بأهمیة الجانب االقتصادي، على توفیر العیش الكریم لهم، وتیسیر  .6

 .سبل العلم واالحتیاجات الحیاتیة
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من المدن تشجیع األبناءعلى العمل التجاري أو الحكومي، خاصة في المواسم  .7
 .السیاحیة

توعیة األبناء بقوة التمسك بالكتاب والسنة وتطبیق جمیع أحكام الشریعة واجتناب  .8
 .كل ما حرم اهللا

 .بیان أثر االقتصاد على قوة المجتمع، واستمرار أمنه واستقراره .9
تثقیف األبناء، بالمشاركة في األسواق العالمیة؛ بالرحالت التجاریة، أو عن طریق  .10

 .لكترونیة، مع ضرورة اتباع األحكام الشرعیةالمواقع اال
توعیة األبناء برحلة قریش، وتكاتفهم وتعاونهم لرفع مستوى المعیشة فیما  .11

 . بینهم
  التطبیقات التربویة في الواقع المعاصر في المدرسة :المطلب الثاني

د  وتحتل المرتبة الثانیة بع، المدرسة أحد أهم المؤسسات التربویة في المجتمعدتع
 نجد تزاید أهمیة المدرسة ،ِاألسرة، وفي هذا العصر حیث تراجع دور األسرة أو ضعف

ٍووظائفها فلم تعد مقتصرة على نقل تراث المجتمع وقیمه من جیل آلخر، والمحافظة علیه، 
وتعلیم الطالب القراءة والكتابة بطرق تقلیدیة، بل توسع نشاطها لیشمل برامج حیاتیة،  

  .  والتفكیر السلیم، ومهارات للتواصل ونحوهلإلستقرار النفسي
مؤسسة نظامیة :   فتعددت مفاهیمها لدى المفكرین التربویین منهم من عرفها بأنها

ٕاجتماعیـة تربویـة أنــشأتها الحكومـة أو المجتمــع، للعمـل علــى تربیـة األفــراد واعـدادهم فــي 
ٍإطـار معـین مــن البـرامج والمنــاهج المحـددة مؤسـسة أو تنظــیم، : هــاومـنهم مــن عرفهـا أن. ٍّ

یعمل على توجیه العملیة التعلیمیة التوجیه الصحیح، وتربیة التلمیذ من الناحیة الجسمیة 
  .)141(والعقلیة، والعاطفیة، بهدف تكوین الشخصیة المتزنة والمتوازنة

التطبیقات التي تقوم بها المدرسة في األبعاد التربویة المستنبطة من سورة 
  :قریش كالتالي

  ُ البعد اإلنساني :ًأوال
استخدام حواس التلمیذ عند تقدیم المفاهیم الدینیة المجردة أو الغیبیات التي ُأمرنا  .1

باإلیمان بها؛ كالجنة والنار والمالئكة، بضرب األمثلة الحسیة لها، وتقریب المعنى 
 .للذهن

عم تطبیق أسلوب التعلیل في التربیة، كما استخدم القرآن أسلوب التعلیل المبین لن .2

                                                             

 االجتماعیــة بــین األســرة ، أســالیب التربیــة)م2013 -م 2012(زهــرة عثمــان وعبیــدة صــبطي، : ینظـر) 141(
 - 56/ 1(والمدرسـة وكفــاءة المـتعلم االبتــدائي، بـسكرة، الجزائــر، كلیـة العلــوم اإلنـسانیة واالجتماعیــة، 

/ 1(، 1، المدرســة والحــراك االجتمــاعي بــسكرة،جامعة محمــد خیــضر، ط)دـــ ت(،  حنــان مــالكي، )57
348.( 
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َاهللا وفضله الموجب لعبادته، وفیه ربط بین النعمة وموجبها ِْ ِِ ُ َ َُ ِ ِّ َ ْ َ َ . 
إدخال القصص المتعلقة بمكة المكرمة واألنبیاء خاصة قصة إبراهیم علیه السالم،  .3

وبناءه مع إبنه إسماعیل للكعبة المشرفة، وأصحاب الفیل، وبعثة النبي صلى اهللا 
نحو ذلك، مما یمكن دمجة ضمن محتویات علیه وسلم، وكیفیة بدایات دعوته و

ومواضیع المقررات الدراسیة، بهدف غرس العقیدة الصحیحة وتعظیم رب البیت 
 .الحرام، وتعظیم شعائر الدین وحرماته

ة اءًالمیذ علمیا، وتطویر أدوات القرتفعیل دور المكتبة المدرسیة لتثقیف الت .4
 .بالمطبوع والرقمي منها

لمجتمعیة، بأنشطة تعاونیة بین البیت والمدرسة، تبرز تقویة روابط العالقات ا .5
 .أهمیة بر الوالدین وصلة الرحم، واالحسان لآلخرین

تثقیف التلمیذ بقیم المساواة والعدل، وأن اإلنسان ال یقاس بنسبه وال ماله وال  .6
ٕجاهه إنما بإیمانه أوال ثم بعلمه وانجازاته ً. 

بره وحفظه، ومعرفة ما یتعلق بها من تعلیمهم تالوة القرآن الكریم وتجویدة وتد .7
 .أحكام فقهیة

  
  :ُالبعد الجغرافي: ًثانیا
ٕإبراز موقع مكة الجغرافي وحدودة للتالمیذ وافراده في محتوى المواد المتعلق بها،  .1

 .بوسائل حدیثة
 . تشجیع التلمیذ على أنشطة تجسد الموقع الجغرافي لمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة فیها .2
 .ًز القرآن الكریم بتسمیة مكة أم القرى، وتوسطها جغرافیابیان إعجا .3
ًمشاركة التالمیذ في تقدیم معارض تعرف بمكة المكرمة جغرافیا والمشاعر المقدسة .4 ّ ُ . 
تثقیف التالمیذ بالجانب الجغرافي في موقع مكة، ومكانتها الدینیة في نفوس  .5

م هو عالمي ولیس المسلمین المتنوعین في لغاتهم وبلدانهم، ألن دین اإلسال
َفیھ ءایت بینت مقام إبرھیم ومن دخلھۥ كان  ﴿:لمنطغة جغرافیة محددة، قال تعالى َ َُ ُ ِ َ ِّ َ َ َ ِ َِ َۖ ۡ َ ََ َ ُ ََّ ٰ ِٰ ٞ ٰ ۢ

ٗءامن ِ ۚا و على ٱلناس حج ٱلبیت من ٱستطاع إلیھ سبیالَ ۗٗ ۡ ۡ ۡ َِّ ِ َِ ِ ِ َ ُّ ِ ِ َِ َ َِّ َ ََ َ َ ۡ ِ ومن كفر فإن ٱ غني عن َ َ ٌَّّ َِ ََ َ ََّ ِ َ َ َ
َٰٱلع َلمین ۡ ِ ً، فهو دین للناس جمیعا، وعلیهم حج بیت اهللا من ]97:آل عمران[﴾َ

َعن الضحاكَ قال"ًاستطاع إلیه سبیال،  َّلما نزلت آیة الحج جمع رسول الله صلى : ّ ََّ ُِ ُ ََ ََ َ َ َِّ ُْ ْ َ َّ ََ
َاهللا علیه وسلم َأهل اَألدیان كلهم، فقال ُ ََ ََ ْ ِ ِِّ ََّ َْ ْ ْ َ َ َ ِ ْ ُیا أَیها الناس«: ُ َّ َ ُّ َ إنَّ الله عز وجل كتب َ َ ََ َ َّ ََّ َ َّ ِ

ُّعلیكم الحج فحجوا َ َُّ َ َْ ُ ُ ْ ِفآمنت به ملة واحدة، وهي من صدَّق النبي صلى اهللا علیه » َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َّ ََّ َ َ ََّ ْ ِْ َِّ َِ ََ ََ ٌ ٌَ َ
ُوسلم وآمن به، وكفرت به خمس ملل، قالوا ََ ٍ َِّ ِ ُِ َ َ َ َْ َ َِ ِْ َ ََ َ َال نؤمن به، وال نصلي إل: َ َ َِ ِِّ َ َُ ُِ ِ ُ ََیه، وال ْ ِ ْ

َّنستقبله، فأَنزل الله عز وجل َّ َِ ََ ُ َُّ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َومن كفر فإنَّ الله غني عن العالمین{: َ َِ َِ َ َْ ِ َ ُّ َْ َّ َِ َ ََ : آل عمران[} َ
ِ، ومن جحد فرض ذلك وأَنكر وجوبه، فإنَّ الله غني عنه وعن حجه وعن ]97 َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِِّ َ َْ ُّ ُْ َ ُ َ َْ َْ َّ ِ َ ََ َ َ ْ
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َالعالمین ج َ ِ َ َ ًمیعْ ِ")142( . 
  :ُالبعد التاریخي: ًثالثا

  :ُیتم التطبیق التربوي للبعد التاریخي في المدرسة كالتالي
إفراد مقررات وبرامج وأنشطة صفیة وغیر صفیة تبرز تاریخ مكة المكرمة، وبیان  .1

والجذور التاریخیة ) أم القرى(فضلها واإلعجاز العلمي في موقعها وفي تسمیتها 
 .وس المستقاه منهالقبیلة قریش، والدر

آلثار التاریخیة ذا الطابع التربوي اتنظیم رحالت لمكة المكرمة ومتاحفها الخاصة ب .2
 .العقدي والسلوكي القیمي فیها

 .إدخال تاریخ مكة المكرمة ضمن المواد الدراسیة ذات العالقة .3
ر اإلبداعیة على مستوى المدرسة وعلى اصناعة المعارض والمتاحف واألفك .4

ًعام لتثقیف الناس بفضل مكة وعظم شأنها وقداستها تاریخیا ودینیاالمستوى ال ً.  
  ُالبعد األمني: ًرابعا

األمن الغذائي، األمن النفسي، األمن العالمي، األمن (تمثل في یُالبعد األمني 
  :بالتطبیقات التالیة ،)الفكري

كل تقدیم برامج ثقافیة تزودهم بالفكر اإلسالمي النیر الذي یقبل اآلخرین ب .1
تعامله صلى اهللا علیه كان اختالفاتهم، وتنوعاتهم، بدراسة السیرة النبویة وكیف 

ًوسلم مع الكفار المسالمین، وبهذا تساهم المدرسة باألمن العام الذي یسود داخلیا 
ًوخارجیا أیضا ً. 

 .إفراد مواد بمواضیع تحقق االستقرار النفسي و األمن الصحي والفكري .2
تعزیز تقدیسها ًنها آمنة ومن دخلها كان آمنا، وكة وأتوعیة التالمیذ بفضل م .3

 .وتعظیم شأنها، وكل ما فیها آمن، فقد حرمها اهللا منذ خلق السماوات واألرض
ن األرض ال تهلك وال تقوم إة المكرمة أمان للعالم أجمع حیث بیان أن أمان مك .4

 .الساعة ما دامت الكعبة معمورة بالطائفین والراكعین
جموعات الكشافة أو الجوالة التابعین للتعلیم، في رحالت الحج المشاركة مع م .5

ٕوالعمرة، ومساعدة رجال األمن فیها بتنظیم السیر واعانة التائهین والمرضى، 
 .وتوزیع االعاشة والمطبوعات الورقیة أو الرقمیة التثقیفة عن اإلسالم وغیر ذلك

 وكیفیة المحافظة على النعم تثقیف التالمیذ بما أحل اهللا تعالى من الطعام وما حرم، .6
 .وهو سر بقائها، بابتكار مشاریع خیریة، وتقدیم مسابقات لتشجیعهم على ذلك

ٌالتشجیع على حفظ كتاب اهللا تعالى وما تیسر من السنة النبویة؛ ففیهما خیر ال  .7
                                                             

 )624ـ 622/ 5(رآن، مرجع سابق، محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل الق) 142(
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ینقطع وبركة تشمل الوقت والرزق والهدایة، والحرص على تطبیقه والعمل بمقتضاه 
لنفسي والفكري ونحوهما، مع االستفادة من قنوات التواصل االجتماعي یولد األمن ا

  .لتیسیر مدارسته، ووضع المسابقات فیه ونحوه
  :ُالبعد االقتصادي: ًخامسا

االقتصادي القوة الدافعة في منظومة المجتمع، وهي سنة اهللا في الناس كافة، البعد یمثل 
الكریمة المناسبة لهم، واإلسالم منهج حیاة لذا هناك یسعى لتوفیر قوته وقوت عیاله، وتهیئة البیئة 

  :ّمن التطبیقات التربویة للمدرسة في هذا البعد لتعد التالمیذ للحیاة ما یلي
 .تحفیز التالمیذ على مشاریع استثمار المواقع الجغرافیة ذات الطابع التجاري .1
 .الميتنمیة مهارات العمل التجاري لدى التالمیذ، والباسه بالطابع اإلس .2
تخصیص مواضیع ضمن المواد الدراسیة في بیان السیرة النبویة في الجانب االقتصادي  .3

 .والمشاركة فیها
إكساب التلمیذ مهارات تعینه على كسب الرزق في المستقبل، ألن اإلسالم أوجب أن  .4

َیسعى الرجل لتوفیر قوت أهله قال رسول الله صلى اهللا علیه وسلم َّ َّ ََّ َ َ ُِ َِْ َ ُ َ ََ َیر الصدقة ما َخ«: َ ُِ َ َ َّ ْ
ُكان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول َُ ََ ْ َْ ِ ْ َ َْ ً ِ ِ ْ َ َ «)143(. 

إعداد أسواق تشجعیة من خالل أنشطة ال صفیة لتطویر مهارات التلمیذ في البیع  .5
 .والشراء

تنمیة ثقافة االدخار واإلستثمار لدى التلمیذ، باالطالع على األسواق التجاریة على  .6
ولي، عبر المقررات الدراسیة ذات العالقة وحسب مراحلهم مستوى المحلي والدال

 .الصفیة
تجهیز رحالت للتالمیذ لبیت اهللا الحرام، في المواسم، بغرض علمي واقتصادي،  .7

 .یعود علیهم بالكسب الثقافي والمالي
  
  
  
  
 

  

                                                             

، الجـامع المـسند الـصحیح المختـصر مـن )هـ1422( محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،) 143(
محمد زهیـر بـن ناصـر : صحیح البخاري، تحقیق= أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه 

/ 7(، 1، ط،،)فة تـرقیم محمـد فـؤاد عبـد البـاقيمصورة عن السلطانیة بإضـا(الناصر،  دار طوق النجاة 
63.(  
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 الخاتمة:
 الحمدهللا الذي أنزل بفضله خیر اآلیات، وعلمنا الباقیات الصالحات، وبرحمته ترفع
الدرجات، والصالة والسالم على نبینا محمد خاتم الرسل والرساالت، وعلى آله وصحبه 

  .ًوسلم، صالة وسالما دائمین ما دامت األرض والسماوات
  : اتضح من خالل دراسة سورة قریش العدید من النتائج أهمها..  وبعد

یف أو ضیاع، حفظ اهللا تعالى بیته العظیم من أي اعتداء، كما حفظ كتابه من أي تحر .1
 .فهو آمن بنص القرآن الكریم

البعد اإلنساني، البعد الجغرافي، البعد (في سورة قریش أبعاد تربویة عالیة القیمة،  .2
 )التاریخي، البعد األمني، البعد اإلقتصادي

تتفرع من األبعاد التربویة جوانب تربویة متعددة، تستحق التطبیق في الواقع المعاصر  .3
، العقائدي، التعبدي: (ي ویتمثل في الجوانب التربویة التالیةُالبعد اإلنسان(وهي

، والبعد الجغرافي ویتمثل في الجوانب )الجسدي، التكافل االجتماعي، الثقافي والعلمي
ُ، البعد )ًموقع مكة الجغرافي، اثبات توسط مكة للیابسة علمیا (:التربویة التالیة

تاریخ مكة المكرمة، الجذور التاریخیة  (:ةالتاریخي ویتمثل في الجوانب التربویة التالی
األمن الغذائي، األمن النفسي، األمن (ُ، والبعد األمني ویتمثل في )لقبیلة قریش

 رحلتي -الرحالت التجاریة (، والبعد االقتصادي ویتمثل في )األمن الفكري، العالمي
مستوى لاصناعة األسواق التجاریة، التحالف االقتصادي على ،  -الشتاء والصیف
 ).المحلي والدولي

ًفضل السعي في األرض والتجارة طوال العام وفقا لكل بلد بما یناسبها صیفا أو شتاء .4 ً ً.  
تعظیم اهللا تعالى لبیته، وتحریمه منذ خلق السماوات واألرض، كما أتضح في البعد  .5

 .التاریخي
تائبین والعاكفین ّتذوق االطمئنان النفسي وانشراح الصدر، لكل زائري بیت اهللا الحرام ال .6

ًوالساجدین یبتغون فضال من اهللا ورضوان، وبشرهم اهللا تعالى بجزیل المثوبة ومغفرة 
 .الذنوب

ًتقدیس اإلسالم للعمل وسنة السعي لكسب الرزق، واستمراریته صیفا وشتاء .7 ً. 
فلوال هذ البیت ، ًتشریف اهللا تعالى لقریش ببعث نبیا منهم، وبمجاورتهم لبیته الحرام .8

ُوا كغیرهم من القبائل التي یغیر بعضهم على بعض، فال یأمنون وال یطعمونلكان ٍ ُ. 
اتضح من البعد التاریخي في سورة قریش أن من أقوى مسببات نزع الوالیة وسدانة  .9

هللا تعالى والتعامل بالظلم، ونشر الفاحشة والفساد في االبیت الحرام هو معصیة 
هللا العظیم هو إقامة الدین وتحقیق العدل األرض، ومن أبرز مقومات الرئاسة لبیت ا

 . وتعظیم شعائره
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 استجابة اهللا تعالى دعوة إبراهیم علیه السالم لمكة وألهلها، فما زالوا یقیمون الصالة  .10
ویخدمون الحجیج، ویؤمنون باهللا تعالى، واستمرار مدهم اهللا بالثمار طوال العام؛ مع 

ًردت بعبادة اهللا حینا من الدهر ال یعبد اهللا نفاًأنها وادي غیر ذي زرع، حتى أن قریشا 
  .على األرض غیرهم، كما ورد في أول الدراسة

ًاالستفادة من األسالیب القرآنیة تربویا، كأسلوب التعلیل، في عملیة التعلیم  .11
 .والتربیة

استخدام القرآن أسلوب التعلیل المبین لنعم اهللا وفضله الموجب لعبادته، وفیه  .12
َربط بین ا ْ َ َ ِ ِلنعمة وموجبها، كالربط بین السبب والمسببُ ِ َِّّ َ َ َُ ُ َْ َ ََّ َ ْ ِْ َِّ َ َ ِْ ِ . 

  :أهم التوصیات
 . تشجیع التالمیذ على حفظ القرآن الكریم وتدبره .1
 .ضرورة تعزیز قیم األمن لدى الناشأة وتقدیس أمن البلد الحرام .2
د عما وجوب شكر اهللا تعالى على النعم لتدوم، وذلك بتطبیق شرعة وطاعته والبع .3

 .نهى عنه
تحفیز المتعلمین على إبتكار مشاریع إبداعیة تطوعیة للشباب، لخدمة ضیوف  .4

 .الرحمن وتخفیف العبء عن األجهزة الحكومیة
تحقیق مؤسسات التعلیم للمشاركة المجتمعیة إلنشاء مشاریع موسمیة تجاریة تخدم  .5

 .المجتمع
الستنباط درره ونفائسه، حث الباحثین على الغوص في أعماق سور القرآن وآیاته،  .6

 . التي تحتاج للتدبر والتأمل، وتوظیفها لخدمة العملیة التعلیمة
ًضرورة السعي لكسب الرزق واستمرار العمل صیفا وشتاء .7 ً. 
دراسة مفصلة تأصیلیة لصناعة سوق دولیة، ضمن مواصفات عالمیة، تحت سیطرة  .8

 الشریعة اإلسالمیة، ذات اإلسالمیة أو رابطة العالم اإلسالمي، وتتحرك وفق الدول
فال ربا وال غش وال مخدرات وغیرها من المحرمات التي ال  (المبادئ اإلنسانیة،

ٌ، ویمكن المتاجرة في كل ما هو مباح فهو باب یسع كل جیل )تقبلها الفطرة السلیمة
  .وكل مكان
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 المراجع
 القرآن الكریم  
 ،اســب اآلیــات والــسور، أخرجــه ، نظــم الــدرر فــي تن)هـــ1415( ابــراهیم عمــر البقــاعي

 .عبد الرزاق غالب المهدي، ثمان اجزاء، دار الكتب العلمیة، بیروت: ووضع حواشیه
  ،ــر ــق)م1997/ هـــ1417(ابــن األثی ــاریخ، تحقی ــي الت ــسالم : ، الكامــل ف ــد ال عمــر عب

  .لبنان، تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت
 ن.د(ریب في تفسیر الغریب،، تذكرة األ)ت.د(ابن الجوزي.( 
  جمهـرة أنـساب )م1983(، )م1064/ هــ456ت (ابن حزم علي بن أحمـد األندلـسي ،

  .العرب، بیروت، دار الكتب العلمیة
  م1988(، )م1223/ هــــ620ت (ابـــن قدامـــة موفـــق الـــدین أبـــو محمـــد المقدســـي( ،

ِّالتبیـین فـي أنـساب القرشـیین، تحقیـق عـالم الكتـب، ومكتبــة : محمـد الـدلیمي، بیـروت: َّ
 .2ة العربیة، طالنهض

 ،مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب، تحقیــق)ت. د (ابــن هــشام األنــصاري المــصري ، :
 .محمد محي الدین عبد الحمید

 فـتح البیـان فـي مقاصـد القـرآن،، )م1992هــ ـ 1412(َّابـو الطیـب البخـاري القنـوجي ،
 المكتبة العصریة، بیروت، 

 المتــوفى(ري ثــم الدمــشقي أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البــص :
علي شیري، دار إحیاء : ، البدایة والنهایة، تحقیق) م1988 -، هـ 1408(، )هـ774

 .التراث العربي
  أبــو الولیــد محمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن الولیــد بــن عقبــة بــن األزرق

اء ،أخبـار مكـة ومـا جـ)ت. د (،)هــ250: المتـوفى(الغساني المكي المعروف بـاألزرقي 
 .رشدي الصالح ملحس،  دار األندلس للنشر، بیروت: تحقیق، ثارفیها من اآل

 البحـر المحـیط )هــ1420(، )هــ745: المتـوفى(أبو حیان محمد بن یوسف األندلـسي ،
 .صدقي محمد جمیل، دار الفكر،بیروت: في التفسیر، تحقیق

  ْأبو داود سلیمان السجستاني ِ محمدعبـد :  تحقیـق، سنن أبي داود،)هـ275 : المتوفى(ِّ
  .الحمید، دار الفكر

 ،ــن خالویــه ــن أحمــد اب ــد اهللا الحــسین ب ، إعــراب ثالثــین ســورة، دار ) ت . د(  أبــو عب
 .التربیة للطباعة

  هـــ666: المتـوفى(أبـو عبـد اهللا محمــد بـن أبـي بكــر بـن عبــد القـادر الحنفـي الــرازي(، 
ــــ 1420( ـــد، ، )م1999/ ه ـــق یوســـف الـــشیخ محم ـــار الـــصحاح، تحقی المكتبـــة مخت

 .العصریة، بیروت، صیدا
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  تـوفي(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبـي :
هشام سمیر البخاري، : ، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق)م2003/ هـ1423(، )هـ671

 .دار عالم الكتب، الریاض
  م2006 - 1427 (،)هــ204: المتـوفى(أبو عبد اهللا محمـد بـن إدریـس الـشافعي ( ،

، دار التدمریـة، المملكـة )رسـالة دكتـوراه(َّأحمد الفـران : تفسیر اإلمام الشافعي، تحقیق
 .العربیة السعودیة

 مفـاتیح )هــ1420(أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمـي الـرازي ،
 .3بیروت، ط، التفسیر الكبیر،  دار إحیاء التراث العربي= الغیب 

 البیان في عـد آي القـرآن، تحقیـق غـانم )م1994هـ،1414(و عمر عثمان الداني،أب ،
 .قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث، الكویت

  م1997 - هـ 1417 (،)هـ510 : المتوفى(أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي ( ،
سلم عثمان جمعة ضمیریة، سلیمان م، محمد عبد اهللا النمر: معالم التنزیل، تحقیق

 .الحرش، دار طیبة
  ــن مــسعود البغــوي ــالم )م1997/هـــ 1417(، )هـــ510:ت(أبــو محمــد الحــسین ب ، مع

/ 8(، 4محمد عبد اهللا النمر وآخرون، دار طیبة، ط: التنزیل في تفسیر القرآن، تحقیق
542.(  

 هــ542: المتـوفى(أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة( ،
ــق، ال)هـــ1422( ــز، تحقی ــسیر الكتــاب العزی ــي تف ــسالم عبــد : محــرر الــوجیز ف عبــد ال

 .الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت
 ،الـسید : ، تأویل مـشكل القـرآن، تحقیـق) ت. د (أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة

 .3أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیة، ط
 ي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي أبو محمد عز الدین عبد العزیـز بـن عبـد الـسالم بـن أبـ

تفــسیر ) م1996/ هــ1416(،)هــ660: المتـوفى(الدمـشقي، الملقـب بـسلطان العلمـاء 
والمـشهور ب تفـسیر العـز بـن عبـد الـسالم، ) وهـو اختـصار لتفـسیر المـاوردي(القرآن 
 .عبد اهللا بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم، بیروت: تحقیق

 أحمد بن حسین الغیتـابى الحنفـى بـدر الـدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
، عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري، دار إحیـاء )د ـ ت(، )هــ855: المتوفى(العینى 

  .بیروت، التراث العربي
  هـــ1407 (،)هـــ393: المتــوفى(أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي   - 

 العلـم للمالیـین، بیـروت، أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار: ، الصحاح، تحقیق) م1987
 .4ط،
 أسباب النزول، تحقیق زغلول)ت. د(حمد الواحدي النیسابوريأ الحسن علي وبأ ،. 
 فتح الـرحمن بكـشف مـا یلتـبس فـي )م1983/ هـ1403( زكریا األنصاري، ى یحیوأب ،

 .الشیخ محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت، لبنان: القرآن، تحقیق
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   تأریخ مكة، دراسـات فـي الـسیاسة والعلـم واالجتمـاع )م1984 (ي،أحمد السباع ،ْ ِ َّ
ِّوالعمران، في جزأین، مكة المكرمة، الریاض، مطبوعات نادي مكة الثقافي َّ.  

  ،المضامین التربویة المستنبطة من سورة )هـ1426(أحمد بن علي بن عمر الزیلعي ،
 .م القرىالفاتحة وتطبیقاتها التربویة، بحث ماجستیر، جامعة أ

  ،ــبالذري ــن جــابر ال ــن یحــي ب ــق)م1987/ هـــ 1407(أحمــد ب ــدان، تحقی ــوح البل : ، فت
 .عبداهللا أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف، بیروت

  ،خواطر من سورة قریش، مجلة الوعي االسالمي، العدد )هـ1409(أحمد مصطفى القضاة ،
 .، رجب295

 بیــــروت، الموســــوعة العربیــــة 2فس، ط، موســــوعة علــــم الــــن)1979(ســــعد رزق، أ ،
 .للدراسات والنشر

  التربیـة القرآنیـة فـي سـورة النـور، رسـالة ماجـستیر ). 2004(أنور أحمـد داود اعمیـر
 .غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا

  ،ــن موســى الحــسیني الكفــوي ــق)م1975/ هـــ1419(أیــوب ب ــات، تحقی ــاب الكلی : ، كت
 . یش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروتعدنان درو

 ،ــد البــاري )هـــ 1415 (األلوســي محمــود بــن عبــداهللا ، روح المعــاني، تحقیــق علــي عب
 .عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت

  ،سـورة قـریش دراسـة تحلیلیـة تفـسیریة، مجلـة كلیـة التربیـة، )2015(بركاوي جلیب ،
 .العدد التاسع عشر

 ،لألمن النفـسي وأثـره فـي ، بناء برنامج إرشادي جمعي)م1997 (تغرید خلیل التتنجي 
البتكاري لدى طلبة الجامعة، أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضـیة، جامعـة االتفكیر 

  .بغداد
  ،أیسر )م2003/هـ1424(جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،

، موقع مكتبـة 5ط،  والحكم، المدینة المنورة،التفاسیر لكالم العلي الكبیر، مكتبة العلوم
 ).org.raqamiya.www://http(المدینة الرقمیة،

 ،األســس النفــسیة آلراء المــاوردي التربویــة، بغــداد، )م1988(جمــال حــسین األلوســي ،
 .مطبعة بغداد

  ،ــسالم زهــران ــد ال عامــة أساســیة لألمــن القــومي ، األمــن النفــسي د)1989(حامــد عب
 ).19(، جزء )4(، المجلد دراسات تربویةالعربي، 

  ،دراسـات فـي الـصحة النفـسیة واإلرشـاد النفـسي، )م2003(حامد عبد الـسالم زهـران ،
 .دار عالم الكتب

 ،2، مجلة البحوث اإلسالمیة، المجلد األول، العدد)1395(حسین كمال الدین إبراهیم . 
  المرشد في كتابة )هـ1411-1410( الرحمن صالح عبد اهللا،عبد،حلمي محمد فودة ،

 . 6جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط، دار الشروق ، األبحاث
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  ،البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق)هـــ1421(حمـد بــن بهــادر عبــد اهللا الزركــشي  ، :
 .مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، بیروت

  ،جامعة محمد خیضر حراك االجتماعي بسكرة،، المدرسة وال)دـ ت(حنان مالكي. 
  4األعالم، بیروت، دار العلم للمالیین، ط، )م1979(الزركلي، خیر الدین. 
  ،موقـــــــــــــــــــــــــــع  )2004-20-04منـــــــــــــــــــــــــــذ (زغلـــــــــــــــــــــــــــول النجـــــــــــــــــــــــــــار ،

https://ar.islamway.net/article/749 . 
 أسـالیب التربیـة االجتماعیـة بـین )م2013 -م 2012(، زهرة عثمان وعبیدة صـبطي ،

ــدائي، بــسكرةاأل ــتعلم االبت ــسانیة ، ســرة والمدرســة وكفــاءة الم ــوم اإلن ــر، كلیــة العل الجزائ
 .واالجتماعیة

  ،ة لدى عینـة ، األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسی)2001(زهور عبد اهللا باشماخ
رســـالة ســـریا بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة، أســـریا والمقبـــولین أمـــن المرضـــى المرفوضـــین 

 .قرى، السعودیةماجستیر، جامعة أم ال
  ،فـــضل مـــاء زمـــزم، وذكـــر تاریخـــه وأســـمائه، وخصائـــصه )م2004(ســـائد بكـــداش ،

 .َّدار البشائر اإلسالمیة، ، بیروت9ط، وأحكامه
  أسـواق العـرب فـي ) ت. د (،)هــ1417: المتـوفى(سعید بن محمد بن أحمد األفغـاني ،

 ). ن.د(الجاهلیة واإلسالم،
  المــضامین التربویــة المــستنبطة مــن )هـــ1433(ســلطان رجــاء  اهللا ســلطان الــسلمي ،

ســالة ماجـستیر غیـر منــشورة، سـورة التحـریم وتطبیقاتهـا فــي واقـع األسـرة المعاصـر، ر
 .م القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنةأجامعة 

  سـلیمان عمـر الـشهیل العجیلـي، الفتوحـات اإللهیـة بتوضـیح تفـسیر الجاللـین للــدقائق
 . مطبعة عیسى الحلبي، القاهرةالخفیة،

 ،محاضـرات فـي التربیـة الوطنیـة، مكتبـة الملـك فهـد )هــ 1439( سمیرة سالم باجـابر ،
  .، مكة المكرمة1439/ 1758الوطنیة رقم االیداع 

  ،مؤسسة شباب : ، تاریخ العرب قبل اإلسالم، اإلسكندریة)ت. د(السید عبدالعزیز سالم
 .الجامعة

 الرحیق المختوم، دار الهالل بیروت)هـ1427(ي صفي الرحمن المباركفور ،. 
  ،ن.د(، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب اإلداریة، )ت .د(عبد الحي الكتاني.( 
  ،المـضامین التربویـة المـستنبطة )هـ1431(عبد الرحمن بن سلیمان بركات الدبیسي ،

 .ورة، جامعة أم القرىمن سورة القلم وتطبیقاتها التربویة، رسالة ماجستیر غیر منش
  ،مقدمـة ابـن خلـدون، بیـروت، )ت.د(عبد الرحمن بن محمد بـن محمـد، بـن خلـدون  ،

 .دار الكتاب اللبناني
  ،مجلـة األمـن والحیـاةفـراد، ، اإلسالم واألمن النفسي لأل)م1997(عبد الرحمن عدس ،

 ).169(العدد 
 ،ن.د(، األموال في دولة الخالفة، )ت.د(عبد الكریم زلوم.(  
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  ،مـن ، ّ، إمالء ما مـن بـه الـرحمن)ه1321(عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري
وجوه اإلعراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن، صـححه محمـد الزهـري الغمـراوي، المطبعـة 

 .المیمنیة بمصر
  ،ــوم القــرآن، دار ابــن كثیــر، دمــشق، ،  اإل)م1987هـــ ـ 1407(عبــدالرحمن الــسیوطي تقــان فــي عل

  .بیروت
 تیــسیر الكــریم الــرحمن فــي )م1997هـــ ـ 1417 (دالرحمن بــن ناصــر الــسعدي،عبــ ،

 .3تفسیر كالم المنان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
 ،معجم علوم التربیة، الدار البیضاء، مطبعة )م١٩٩٤ (عبداللطیف الفاربي، وآخرون  ،

 .النجاح
  ،بیروت، دار العلم للمالیین، 4، التربیة عبر التاریخ، ط)م1981(عبداهللا عبد الدائم. 
  ،دـ ن(، أبعاد النظریة التربویة في األصول اإلسالمیة،)هـ1438(فاطمة باجابر.( 
  ،ــة الــشتاء والــصیف، رســالة دكتــوراة، جامعــة إ، )1992(فكتــور ســحاب یــالف قــریش رحل

 .11 السنة 41جورجتان، المركز الثقافي العربي، بیروت، العدد 
 هــ1376: المتـوفى(صل ابن حمد المبارك الحریملي النجـدي فیصل بن عبد العزیز بن فی( ،

عبـد العزیـز بـن عبـد : ، توفیق الرحمن في دروس القرآن، تحقیـق) م1996 -  هـ 1416(
الریــاض، دار ، اهللا بــن إبــراهیم الزیــر آل محمــد، دار العاصــمة، المملكــة العربیــة الــسعودیة

 .العلیان، القصیم، بریدة
 ــیم األهلــي للبنــین فــي مكــة المكرمــة)هـــ 1424(، فیــصل بــن عبــداهللا مقــادمي ( ، التعل

، مكـة المكرمـة، مكتبـة الملـك فهـد 2، ط)هــ1405/ هــ 1292تنظیمه واإلشراف علیـه
  .2الوطنیة، ط

  المــضامین التربویـــة المــستنبطة مـــن ســورة یوســـف )م2013(یــوب محمـــود أماجــد ،
 .وتطبیقاتها التربویة، مجلة الفتح، العدد الثالث والخمسون

  هــ 1430 (،) هــ927: المتـوفى(مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبلي - 
نـور : ، فتح الـرحمن فـي تفـسیر القـرآن، اعتنـى بـه تحقیقـا وضـبطا وتخریجـا)م2009

ّإصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة (الدین طالب، دار النوادر  ِ ِ ُ ُ َ ِ إدارة الشؤون -َ ُ ُ ُ َ َ
ِاإلسالمیة ِّ َ ِ.( 

 ـــن عاشـــور،م ـــسیة، دار )م1997 (حمـــد الطـــاهر ب ـــویر، الطبعـــة التون ، التحریـــر والتن
  .سحنون، تونس
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