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ABSTRAK
Sesungguhnya syariat Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, pendidikan Islam memiliki
tujuan-tujuan yang banyak dan diantara tujuan terpentingnya adalah memperbaiki jiwa, agar
ummatnnya tumbuh dengan dan berkembang dengan baik lahir dan batin. Dan sebab-sebab yang
membantu merealisasikan tujuan tersebut sangat banyak diantaranya adalah pertama, memohon
kepada Allah taʿālā taufik untuk memperbaiki jiwa, kedua menanamkan aqidah yang benar pada
jiwa pesertadidik dalam hal keimanan kepada Allah beserta nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya,
rasa takut, merasa diawasi Allah, mengenal jiwa-jiwa yang disebutkan dalam Al-Qur’an, dan
mengajarkan kepada peserta didik metode mempelajari agama Islam yang benar diatas AlQur’an dan Al-Hadis sesuai pemahaman para pendahulu agama ini dari kalangan para sahabat,
al-tābʿīn dan orang orang yang mengikuti mereka dengan baik. Menjadikan peserta didik
memiliki dan tebiasa dengan akhlak yang baik dan kebiasan-kebiasan yang baik dengan
nasehat dan sauri tauladan yang baik.

امللخص
إن الشريعة اإلسالمية حريصة على تربية األمة وهلا أهداف متعددة من أمهها إصالح نفس الناشئ حَّت نشأت األمة
 سؤال هللا تعاَل التوفيق: منها،األسباب ال ُمعِْي نَةُ على إصالح النفس كثرية
 و،وترعرعت على صالح الظاهر والباطن
ُ
 ومراقبة، واْلوف واْلشية، وترسيخ العقيدة الصحيحة ِف نفس الناشئ من اإلي مان ابهلل وأبسائه وصفاته،إلصالح النفس
 وتعليم الناشئ منهج اإلسالم الصحيح امل بِن على الكتاب والسنة، والتعرف على أنواع النفوس الَّت ذكرها القرآن الكرمي،هللا
 وحتلية الناشئ وتعويده األخالق الكرمية والعادات احلسنة،على فهم سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان
الشريفة ابملوعظة احلسنة والقدوة الصاحلة
 إصالح الن، الرتبية، أهداف:كلمات األساسيات
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املقدمة
منهاج ِ
شامل قوي م يف تربية النُّفوس وتنشئة األجيال ،وتكوين األمم ،وبناء احلضارات ،وإرساء
إن اإلسالم جاء ب ٍ
قواعد اجملد واملدنياة ...وما ذاك إال لتحويل اإلنسانياة التائهة من ظُلُمات ِ
الشرك واْلهالة والضالل وال َف ْوضى إَل نور التوحيد
والعلم واهلدى واالستقرار.

1

لقد اهتم اإلسالم برتبية األوالد من أول وهلة ،بل وقبل الزواج اهتماما ابلغا ال ي ماثله أي دين آخر وتعاليم أخرى.
رجال هذه األمة ابلزواج ابملرأة الصاحلة الطيبة ،ذات الدين واألخالقَ .ع ْن أَِِب
فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -قد أرشد َ
ال" :تُنْ َك ُح الْ َم ْرأَةُ ِأل َْربَ ٍع :لِ َم ِاهلَا َو ِحلَ َسبِ َها َو َمجَ ِاهلَا َولِ ِدينِ َها،
اَّللُ َعنْهَُ ،-ع ِن النِ ِ
صلاى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم -قَ َ
ُهَريْ َرةَ َ -ر ِض َي ا
ايب َ -
2
ِ ِ
ت يَ َد َاك
فَاظْ َف ْر بِ َذات الدي ِن ،تَ ِربَ ْ
صلاى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم -أولياء البنات وأرشدهم أن يزوجوا من جاء خياطب من بناهتم إذا كان
وو اجهَ نيب اإلسالم َ -
َ
ِ
اَّللِ -صلاى ا ِ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
صاحلا ذا ِديْ ٍن َو ُخلُ ٍق ،فَ َع ْن أَِِب َحاتِ ٍم الْ ُمَزِِين قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلا َم« :-إِذَا َجاءَ ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
ض ْو َن ديْنَهُ
ول ا َ
َو ُخلَُقهُ فَأَنْكِ ُح ْوهُ ،إِاال تَ ْف َعلُ ْوا تَ ُك ْن فِتْ نَةٌ ِيف اْأل َْر ِ
اد .
ض َوفَ َس ٌ

3

ات والطايِبات لِلطايِبِني والطايِبو َن لِلطايِ ِ
ِ ِ ِ ِ
وقال هللا تعاَل{ :ا ْْلَبِي ثَ ِ ِ
ك ُم َاْبُؤ َن ِم اما يَ ُقولُو َن
بات أُولئِ َ
ُ
ات للْ َخبِيث َ
ْ ُ
ََ ُ
ني َوا ْْلَبيثُو َن للْ َخبيثَ َ
َهلُْم َمغْ ِفَرةٌ َوِرْز ٌق َك ِرميٌ ( 4)26وما هذا التوجيه اإلهلي واإلرشاد النبوي إال للحصول على كمال الناشئني واألوالد وصالحهم
ِف املستقبل القريب الذي هو احلياة الدنيوية والبعيد الذي هو احلياة األخروية الدائمة.

https://www.alukah.net/sharia di akses pada 25 Agustus 2021.
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 2م حمد بن إساعيل البخاري اْلعفي ،اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأَيمه -صحيح
البخاري( ،-دار طوق النجاة ،الطبعة :األوَل1422 ،ه ) ،ج 7 .ص .7 .ومسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند
الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -صحيح مسلم( ،-بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب ،بدون
ذكر سنة الطبع) ،ج 2 .ص.1086 .
 3م حمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الرتمذي( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبع سنة
 1998م) ج 3 .ص.323 .
 4سورة النور.26 :
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نتائج البحث
ِ
ِ
أهداف الرت ِ
ح النَ ْف ِ
س:
بية
من أ ََه ِم
اإلسالمية إِ ْ
ص َال ُ
معاين كلمات املوضوع :
أ ََهم  :اسم التفضيل من مُِهم .
ٍ
صد .
ض يُ َو اجهُ إليه الْ َق ُ
أهداف :مجع هدف ب معىن َمطْلَبَ ،غَر ٌ
ِ
الشيء حاالً فحاالً إَل َح ِد التمام
الرتبية ِف اللغة :إنشاءُ

5

وقال البيضاوي" :الرب يف األصل ِبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيء إَل كماله شيئًا فشيئًا.

6

صلِ ُح ب معىن :جعله صال حا انفعا .
َصلَ َح-يُ ْ
ص َد ُر أ ْ
إصالح َ :م ْ
ٌ
النفس :ذات الشيء وعينُه ،ي َقال جاء هو نَفسه أَو بِنَ ِ
فس ِه.
ُ
ُ َ َ َُ

7

من أهداف الرتبية اإلسالمية
إن الشريعة اإلسالمية حريصة على تربية األطفال والشباب وقد وجهت جل اهتمامها إَل بناء شخصية صاحلة
ظاهرة وابطنة بناءً سليما حافظا وصائنا هلم من أنواع االن حرافات وشَّت أن ماط العقد واألمراض النفسية اْلطرية والعادات
السيئة والقبيحة .فركزت معاَل الرتبية اإلسالمية ِف إصالحهم برتسيخ أمور ال بد منه لينموا وينشأوا عليها وهي من أهداف
الرتبية اإلسالمية الشاملة الكاملة ،وهي :

 5املناويُ ،ممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق ُممد رضوان الداية( ،القاهرة ،عاَل الكتب  38عبد اْلالق ثروت،
الطبعة :األوَل1410 ،ه 1990-م) ابب التاء ،فصل الراء ،ص.95 .
 6البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن ُممد الشريازي انصر الدين أبو سعيد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب،
الطبعة :األوَل  1418 -ه ) ،ج  ،1ص .28
 7البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن ُممد الشريازي انصر الدين أبو سعيد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب،
الطبعة :األوَل  1418 -ه ) ،ج  ،1ص .28
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 -1ترسيخ عقيدة التوحيد اليت هي غاية خلق الثقلني وإرسال الرسل -عليهم السالم -وإنزال الكتب السماوية ،قال
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ
يم ( ،8 })13وقال هللا
{وإِ ْذ َ
قال لُ ْقما ُن البْنه َوُه َو يَعظُهُ ََي بَُا
ِن َال تُ ْش ِرْك اب اَّلل إ ان الش ْرَك لَظُلْ ٌم َعظ ٌ
هللا تعاَلَ :
9
اَّلل و ِ
ٍ
ِ
اسأ َْل َم ْن أ َْر َسلْنَا
اجتَنبُوا الطااغُ َ
{و ْ
{ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِل أُامة َر ُسوًال أَن ْاعبُ ُدوا اَ َ ْ
وت}  ،وقال هللا تعاَلَ :
تعاَلَ :

ِ ِ
ك ِمن رسلِنَا أَجعلْنَا ِمن د ِ
ون الار ْْحَ ِن ِآهلَةً يُ ْعبَ ُدو َن ((1045
م ْن قَ ْبل َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ
 -2حتقيق العبودية هلل وحده ال شريك له ،وهي أي -العبودية هلل وحده -الواجب األساسي واهلدف األسي ،قال
اِ
اِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلا ُك ْم تَتا ُقو َن ( .11})21وقال رسول
هللا تعاَلَ :
ااس ْاعبُ ُدوا َربا ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
{َيأَيُّ َها الن ُ
اك َأتِِْت قَ ْوًما ِم ْن أ َْه ِل
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم -ملا أرسل ُم َعاذًا -رضي هللا عنه -إَل اليمن داعيا إَل هللا" :إِن َ
هللا َ -
12
الْكِتَ ِ
ِن
اب ،فَ ْادعُ ُه ْم إِ ََل َش َه َادةِ أَ ان َال إِلَهَ إِاال هللاُ َوأَِين َر ُس ُ
{َي بَُا
ول هللا .قال هللا تعاَل عن وصية لقمان البنهَ :

ِ ِِ ِ
ِ
يم}
َال تُ ْش ِرْك اب اَّلل إ ان الش ْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ

13

 -3تعليم اْليل والناشئني اْلشية واْلوف من هللا ومراقبته ِف السر والعلن ،والذي يدل على ذلك؛ ما وصى به لقمان
ك ِمثْ َ ٍ ِ
ٍ
ص ْخ َرةٍ أ َْو
ِن إِ اَّنا إِ ْن تَ ُ
{َي بَُا
قال َحباة م ْن َخ ْرَدل فَتَ ُك ْن ِيف َ
احلكيم ابنه كما قال هللا تعاَل عن عبده لقمانَ :
14
ض َيْ ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه
صلاى ا
اَّللُ إِ ان ا
ت ِْبَا ا
اَّللَ لَ ِط ٌ
يف َخبِريٌ ( .})16وما أرشده رسول هللا َ -
ِيف ال اسماوات أ َْو ِيف ْاأل َْر ِ َ

وسلام -ابن عمه عبد هللا ابن عباس -رضي هللا عنه -حيث قال لهَ" :ي غُ َالم إِِين أُعلِم َ ِ ٍ
اح َف ِظ ا
ك َكل َماتْ ،
َ ُ
اَّللَ
َُ
ََ َ َ
ك ،اح َف ِظ ا ِ
استَعِ ْن ِاب اَّللِ.
اسأ َِل ا
اه َ
استَ َعْن َ
ك ،إِذَا َسأَلْ َ
اَّللَ َت ْدهُ ُتَ َ
ت فَ ْ
اَّللََ ،وإِذَا ْ
ت فَ ْ
ََْي َفظْ َ ْ

15

 8القرآن ،سورة لقمان.13 :
 9القرآن ،سورة النحل.36 :
 10القرآن ،سورة الزخرف.45 :
 11القرآن ،سورة البقرة.21 :
 12مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إَل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم -صحيح مسلم( ،-بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب ،بدون ذكر سنة الطبع) ،ج 1 .ص.19 .
 13القرآن ،سورة لقمان.13 :
 14القرآن ،سورة لقمان.16 :
 15م حمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الرتمذي( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبع سنة
 1998م) ج 4 .ص.667 .
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 -4من أهداف الرتبية اإلسالمية ،إصالح نفس الناشئ حَّت نشأ وترعرع على صالح الظاهر والباطن ،قال هللا
ِ
ِ
ث فِي ِهم رسوًال ِمن أَنْ ُف ِس ِهم ي تْ لُو علَي ِهم ِِ ِ
اَّلل َعلَى الْم ْؤِمنِ َ ِ
اب
آَيته َويَُزكي ِه ْم َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ َ َْ ْ َ
ني إ ْذ بَ َع َ ْ َ ُ ْ
تعاَل{ :لََق ْد َم ان اُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني (.)164
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفي َ
َوا ْحلك َ

16

من وسائل إصالح نفس الناشئ ظاهرا وابطنا
ال شك ِف أن النفس هلا أتثري كبري على حياة اإلنسان ،لذا عِن اإلسالم برتبيتها وإصالحها منذ أن كانت ِف
بطن أمها .واتفق السلف على أَّنا قد تكون قاطعة حاجزة بني القلب وبني الوصول إَل هللا ،وأَّنا ال تصل إَل مرضاته
خاب َم ْن َد اساها
اها*وقَ ْد َ
والنجاة يوم القيامة إال بعد هتذيبها والسيطرة عليها ،قال هللا تعاَل{ :قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزاك َ

17

األسباب ال ُمعِْي نَةُ على إصالح النفس كثرية ،منها :
و
ُ
 -1سؤال هللا تعاَل التوفيق إلصالح النفس ،فإن العبد ال يقدر
على إصالح ن فسه أو إصالح غريه إال إذا وفقه هللا لذلك ،قال هللا تعاَل عن عبده ورسوله شعيب
اإلص َالح ما استَطَعت وما تَوفِ ِيقي إِاال ِاب اَّللِ علَي ِه تَواكلْ ِ ِ ِ
عليه السالم{ :-إِ ْن أُِر ُ ِيب}.
َْ َ ُ
يد إاال ِْ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ
ت َوإلَْيه أُن ُ
ِف اْلية الكرمية بيان ملن أراد أن يصلح نفسه أو غريه :
 وجود العزمية وهي اإلرادة القوية من العبد إلصالح نفسه وغريه. القيام ب محاولة النفس على إصالحها بقدر االستطاعة . سؤال التوفيق من هللا تعاَل فإنه هو ال موفق لكل خري . -التوكل واإلانبة إَل هللا بعد األخذ جبميع األسباب .

 16القرآن ،سورة البقرة.21 :
 17القرآن ،سورة الشمس.10-9 :
 18القرآن سورة هود.88 :
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 -2ترسيخ العقيدة الصحيحة ِف نفس الناشئ من اإلي مان ابهلل وأبسائه وصفاته ،واْلوف واْلشية ،ومراقبة هللا
وأن علمه -جل جاللهُ -ميط بكل شيئ ال ختفى منه خافية وال خيفى عليه شيئ ،قال هللا تعاَل{ :إِ ان
اَّللَ َال َخيْ َفى َعلَْي ِه َشيءٌ ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَال ِيف ال اس َم ِاء{ .
ا
ْ

19

 -3التعرف على أنواع النفوس الَّت ذكرها القرآن الكرمي ليسهل على كل مصلح إصالح الناشئ ،وهي ثالثة
أنواع :
لس ِ
 النفس األمارة ابلسوء ،قال هللا تعاَل{ :وَما أُب ِر ُ ِ ِوء إِاال َما َرِح َم َرِِب إِ ان
س َألَام َارةٌ ِاب ُّ
َ َ
ئ نَ ْفسي إ ان النا ْف َ
رِِب َغ ُف ِ
يم}
ٌ
ور َرح ٌ
َ

20

{وال أُقْ ِس ُم ِابلنا ْف ِ
س اللا او َام ِة}
 -النفس اللوامة ،قال هللا تعاَلَ :

21

كرِ
 النفس ال مطمئنة ،قال هللا تعاَلَ{ :ي أَياتُها النا ْفس الْمطْمئِناةُ ( )27ارِجعِي إَِل ربِ ِاضيَةً َم ْر ِضياةً
َ َ
ْ
َ
ُ ُ َ
(})28

22

 -4تعليم الناشئ منهج اإلسالم الصحيح امل بِن على الكتاب والسنة على فهم سلف األمة من الصحابة
والتابعني ومن تبعهم إبحسان .فإن اهتمام هذا املنهج السليم إبصالح النفس وتزكيتها عظيم ،واعتناؤه ب ها
ِ
ِ
ِ
صا ِر
ين َو ْاألَنْ َ
{وال اساب ُقو َن ْاأل اَولُو َن م َن الْ ُم َهاج ِر َ
كبري ،وأثره ظاهر واضح جلي عْب التاريخ .قال هللا تعاَلَ :
ِِ
ٍ
والا ِذين اتاب عوهم إبِِحس ٍ
ين فِ َيها أَبَ ًدا
ان َر ِض َي ا
اَّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعْنهُ َوأ َ
َع اد َهلُْم َجناات َْت ِري َْحتتَ َها ْاألَ َّْنَ ُار َخالد َ
َ َ َُ ُْ ْ َ

ِ
ِ
يم{
ذَل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ

23

 19القرآن ،سورة آل عمران.4 :
 20القرآن ،سورة يوسف.53 :
 21القرآن ،سورة القيامة.2 :
 22القرآن ،سورة الفجر28-27 :
 23القرآن ،سورة التوبة.100 :
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 -5حتلية الناشئ وتعويده األخالق الكرمية والعادات احلسنة الشريفة ابملوعظة احلسنة والقدوة الصاحلة ،قال هللا
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَنْ َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمنْ َك ِر َوالْبَغْ ِي يَعِظُ ُك ْم
تعاَل{ :إِ ان ا
اَّللَ ََيْ ُم ُر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
لَ َعلا ُك ْم تَ َذ اك ُرون

24

وقال تعاَل{ :الا ِذين ي نْ ِف ُقو َن ِيف ال اسار ِاء وال ا ِ
ِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
ب
ااس َو ا
ني الْغَْي َ
اَّللُ َُِي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
ضاراء َوالْ َكاظم َ
َ ُ
َ
ِِ
ني}
الْ ُم ْحسن َ

25

 -6تعليم الناشئ سرية خري الْبية النيب الكرمي -صلوات هللا وسالمه عليه -وتدريبهم القيام أبخالقه الكرمية
الفاضلة منذ سن الطفولة حَّت يتأدبوا ويتأسوا به -صلى هللا عليه وسلم ،-قال هللا تعاَل{ :لََق ْد كا َن لَ ُك ْم
ول اِ
ِيف رس ِ
اَّللَ َكثِرياً}.
اَّللَ َوالْيَ ْوَم ْاْل ِخَر َوذَ َكَر ا
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن كا َن يَ ْر ُجوا ا
اَّلل أ ْ
َُ
لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم{.

26

اك
{وإِن َ
وقال هللا تعاَلَ :

27

{واتا ُقوا ا
اَّللَ
 -7تعليم الناشئ العلوم الشرعية تدرجا وتدرَييا حَّت ينشأ ويكْب على العلم والتقوى .قال تعاَلَ :
ٍ ِ
ِ
اَّلل و ا ِ
يم (.})282
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
َويُ َعل ُم ُك ُم اُ َ

28

اخلالصة
إن الرتبية اإلسالمية هتدف أهدافا نبيلة لبناء الناشئني من هذه األمة وإصالحهم ،ومن األهداف؛ ترسيخ عقيدة
التوحيد ،حتقيق العبودية هلل وحده ال شريك له ،تعليم اْليل والناشئني اْلشية واْلوف من هللا ومراقبته ِف السر والعلن ،من
األسباب ال ُمعِْي نَةُ على
أهداف الرتبية اإلسالمية ،إصالح نفس الناشئ حَّت نشأ وترعرع على صالح الظاهر والباطن ،و
ُ

 24القرآن ،سورة النحل.90 :
 25القرآن ،سورة آل عمران.134 :
 26القرآن ،سورة األحزاب.21 :
 27القرآن ،سورة القلم.4 :
 28القرآن ،سورة البقرة.282 :
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إصالح النفس كثرية ،منها :سؤال هللا تعاَل التوفيق إلصالح النفس ،وترسيخ العقيدة الصحيحة ِف نفس الناشئ من
اإلي مان ابهلل وأبسائه وصفاته ،واْلوف واْلشية ،ومراقبة هللا ،والتعرف على أنواع النفوس الَّت ذكرها القرآن الكرمي ،وتعليم
الناشئ منهج اإلسالم الصحيح امل بِن على الكتاب والسنة على فهم سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان،
وحتلية الناشئ وتعويده األخالق الكرمية والعادات احلسنة الشريفة ابملوعظة احلسنة والقدوة الصاحلة ،وتعليم الناشئ سرية
خري الْبية النيب الكرمي -صلوات هللا وسالمه عليه -وتدريبهم القيام أبخالقه الكرمية الفاضلة ،تعليم الناشئ العلوم الشرعية
تدرجا وتدرَييا حَّت ينشأ ويكْب على العلم والتقوى.

املراجع
اْلعفي ،م حمد بن إساعيل البخاري  ،اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأَيمه -صحيح البخاري( ،-دار طوق النجاة ،الطبعة :األوَل1422 ،ه )
النيسابوري ،ومسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي  ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إَل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -صحيح مسلم( ،-بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب ،بدون ذكر سنة الطبع)
الضحاك ،م حمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن  ،الرتمذي ،أبو عيسى ،سنن الرتمذي( ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،الطبع سنة  1998م) ج. 3 .
املناويُ ،ممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق ُممد رضوان الداية( ،القاهرة ،عاَل الكتب  38عبد
اْلالق ثروت ،الطبعة :األوَل1410 ،ه 1990-م) ابب التاء ،فصل الراء.
البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن ُممد الشريازي انصر الدين أبو سعيد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العرِب ،الطبعة :األوَل  1418 -ه ) ،ج 1
https://www.alukah.net/sharia di akses pada 25 Agustus 2021.
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