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 امللخص:

ياة اإللاياددةال واسددتوباط الدددا  ت التربوياددة مددن       هددد ت الداراسددة بلدد  بيددان م اددوم صدد ة المددد،عو
اآليددات الدالددة امياددا مددن الجاوددب العددددا والتعبدددا والجاوددب الخالقددّال ولىارهددا التربوياددة امدد  
ال دددرد والمجتمددد ال وقدددد اسدددتخدمت البالىدددة المدددوال الوصددد ّ التلميمدددّ لتجيدددب ادددن تسدددا  ت 

ياة والددا  ت التربويادة الدا  راسةال وجاءت الداراسة  ّ خمسدة  صدولال تّدماوت م ادوم صد ة المدد،عو
دمت الداراسدة بلد   من الجاوب العددا والتعبادا والخالقدّال واآلىدار التربويادة المتعمددة باداال وتوصا

 أن:
ياة اإللاياة تلث ام  اإليمان العم -1 ياة اهلل.الدا  ت التربوياة العددياة لم اوم المد،عو  يق بم،عو
الددددا  ت التربويادددة تجمددد  بدددين العمدددم بددداهلل ومعياتدددبال وبدددين يدددت  أودددواع العبدددادات الدمبيدددة  -2

 وابادات الجوارح. 
ياة اإللايادة د  ت  -3 ُتربدّ  دّ الدو إل اإلوسداوية ال ّداخل الُخُمديدةال وت،ديادا مدن لم اوم المدد،عو

 .   ا ولرا ات لما تبىاب  ّ الدمب من مراقبة اهلل تعال
ياة اإللاياة من جمي  جواوباا ت ىر  ّ سدموك ال درد والمجتمد  وااداتدب  -4 اآلىار التربوياة لمم،عو

 وقيمب. 
يددد اهلل ب سددماخب وأوصددت الدراسددة ب       يمددان بومعياددة خالدددبال وتولو ّددرورة قيددام المربددّ بترسددين اإلو

امد  أن يربادّ سدموك الوايد  وص اتب  ّ و إل الط ل وتوجيب اواط ب و،ْلو لدبا اهلل وتددوا ال وأكددت 
بتعاليم الدرلن ومعاويبال ويربّ ادمدب با سدتد ل امد  مدا اسدتدل اميدب الددرلنال ومدا يددل امد  اظمدة 

 اهلل واممب ومعياتب.

الد لدددددددددة التربويدددددددددةال المعيدددددددددة اإللايدددددددددةال اآلىدددددددددار التربويدددددددددة.الكممدددددددددات الم تاليدددددددددة: 
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The educational connotations of the divine accompaniment in light of 

the Holy Quran and their educational effects 

For the Muslim individual 

Abstract: The aim of study is to explain the concept of the divine 

accompaniment, extracting the educational connotations of the verses that 

are indicative of the doctrinal, social and moral aspects and their 

educational effects on the individual and society. The researcher used the 

analytical descriptive method to answer the study questions, the study had 

several results: 

• The doctrinal educational connotations of the concept of divine 

accompaniment urge deep faith in the accompaniment of Allah and 

combine the knowledge of Allah and His accompaniment, and between 

the various types of heart and organs’ acts of worship. 

• The concept of the divine accompaniment has connotations that raise 

the moral virtues in the human soul and protects them from the 

deviations of what is transmitted in the heart of the control of Allah 

Almighty. 

• The educational effects of the divine relationship in all its aspects affect 

the behavior and habits of the individual and society. 

The recommendations were:   

• The need for the educator to establish faith with his Creator and unify 

Allah in His names and attributes in the child’s soul and direct his 

emotions towards the love and piety of Allah. 

• educate the child’s behavior with the Quran’s commands and its 

meaning sand enlighten his mind by deducing the evidence of the 

Qur'an, and indicating the greatness of Allah, His knowledge and His 

accompaniment.     

          Keywords: The educational connotations, the divine 

accompaniment, the educational effects. 
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 املكّدمة:

لدددد أوددهللل اهلل سددبلاوب وتعددال  الدددرلن الكددريم مددوال ليدداة ودسددتور أمددةال ووددور ا ُياتددد  بددبال     
 دد خرج الودداإل مددن الظممددات بلدد  الوددور ومددن الجاددل والّددالل بلدد  العمددم وا سددتدامةال  صددلا  

 العديدة وبيان الوظمة الرباوياة لملياةال ويرع من الدين ما يستديم بب الواإل. 
المسددممين كا ددة بدراءتددبال وتدددبار لياتددب والت كاددر بمعاوياددا والعمددل بادداال كمددا  وقددد أمددر اهلل    

تَأفنَ  آلَيَلَلَل واددد  ادددن هجدددر  وا بتعددداد اودددبال  ددددال تعدددال :  تفلولَلَلَلْ   َق تَلَوَلَلَل َلَلَلَلانعَقتَأ ن َْقتْآن  َأَفَلَلَلَيتََََلَلَلَوَ ال
 .  24ملمد:
ددل  ددّ الدددرلن هددو تلددديق ودداظر445ال ص:1996ويدددول ابددن الددديم       الدمددب بلدد   (: الت ما

معاويددبال وجمدد  ال كددر امدد  تدددبار  وتعمادددبال وهددو المدصددود بالوهللالددبال   مجددرد تالوتددب بددال  اددم أو 
 تدبار.
ويمكن الدول: بن الدرلن ودهللل كمدب لمتربيدة والتوجيدب لبوداء المدة الرايددة التدّ تددوم بمامدة     

الخال ددة  ددّ الرضال ويرباددّ الددو إل البيددرية مددن جميدد  جواوبادداال وهددو يوظددر لمليدداة اإلوسدداوياة 
دْن وجد    يادا ب واا المجال الوسب لعبادة اهلل تعال  و ق ما يرعال ويعداها دار امل واختبارال م،

ددا اهلل تعددال ال ووددال ىددواب جواتددب  ددّ اآلخددرةال و  تسددتديم هدد    باتبدداع المددوال الدرلوددّ لظددّ بّر
الليدداة الدددويا مدد  اإلوسددان لتلديددق سددعادة الددداارين ب  ب ا ربادد  اإلوسددان تربيددة قرلوياددة بسددالمياة 

 ال ص: ب(2447صليلة.  الباهللال 
ال  العديددددة اإلسدددالمياة هدددّ السددداإل كمدددا أودددب يددددوم بترسدددين العديددددة  دددّ الدددو إل البيدددرياة    

صددالح تربددواال  اددّ المرجدد  لكددل سددموكال وهددّ الدددوة الدا عددة ل صددالح  والموطددق لكددل خيددر وار
العممدّ والتربدواال  التربيدة العدديادة هدّ التددّ تسدمو بالّدميرال وترقد  بالسدموك وال كدر واللددإلا 

 (1996والوجدانال ام  مستو  السموك ال ردا والجمااّ.   الغامداال 
 ير  ولن ومو ال يكتمل ولن لالبال يوصم  لن ولا ا تبرهلل أهمية التربية الصليلةال  المسمم    

كيوووتبال  تيكل التّ الربعة بالجواوب اهتم ب ا ب  وجل اهلل لربب لعبوديتب الىمار الصليلة
وماء لت  تكتمل وتصم   وهّ العدل والدمب والو إل والجسد.  البد لا   المكووات من تربية وار

ساهم كل مواا ب ىر   ّ تويخة المسمم الصال  المصم  ال ا يدوم بوظي تب الساسية؛ أ  وي
قامة ديوب  ّ و سبال ىم  ّ و وإل المسممينال  وهّ معر ة ربب وابادتب وخييتب بالغيبال وار

 وأن يجتاد  ّ تبميغب لمبير جميعا .
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مداركدبال و دت  ووا د  ال العددل وتوسدي   بومداء :التربيدة هدو أهددا  بد ن مدن الددول ويمكوودا    
كسابب التمداخياة  ّ الت كير  ّ كل يّء يلدث لولبال والتعر  من خاللدب بلد  اهلل  ال  ادو وار

ال وكيدد    ومددن خاللددب  ملددلا العمددم والمعر ددةال وبالتددالّ  ددالن العمددم اللديدددّ هددو العمددم بدداهلل
تل : تتلداددق العبوديددة اللداددة لددب سددبلاوبال لدد لك قددال بعددض الم سددرين  ددّ قولددب تعددا َنَلَل ل َمَلَل تَلَو َْ

َلولِْقت تِآََعن نَستِإَّل  تَْْْلنِ    .ال  "أا: ب  ليعر ون"56:ال ارياتْآنِجق 
 !لما ا؟    
 ...اميب وتوكموا وأطااو ال وهابو ال واظمو ال ألبو ال :ار و  ب ا لوام
يدرك المدرء لديددة التوليددال ويدوقن بادا  الودب يلتداج بلد  التعدرا  بلد  ربادب مدن خدالل   مكّ    

لياتب الدالاة اميبال والعمم ب سماخب وص اتبال وأ عالدب التدّ توجدب لصدالباا معر دة اهلل وخيديتب. 
 (2449 الااللّال 

 اتب (ال أن أيدر  العمدوم اليدراية هدو العمدم ب سدماء اهلل اللسدو  وصد1992و كر أيددر      
العم  لتعمداا ب ير  معموم وهو اهلل اهلل وجلال والدرلن الكريم   تكاد تخمدو ليدة مدن لياتدب مدن 

 ص ة هلل أو اسم من أسماخب اللسو .
ومددن هوددا تدد تّ أهمياددة دراسددة اآليددات المتعمادددة بمددا يجددب أن يعتدددد  العبددد  ددّ ربددبال وبيددان     

مسدتعيوة  بداهلل راجيدة  موددب -ا  ددد اهللمددت معاوياداال ومدن  لدك مدا تعماددق ب سدماخب وصد اتبال ولاد 
وهدّ صد ة تتعمق بص ة مدن صد ات اهلل  -العهلليهلل-ام  دراسة ليات من كتاب اهلل -التو يق

ييددة اإللاياددة  ددّ ّددوء الدددرلن الكددريم  ياةال وأ،سددميت هدد   الداراسددة:  الدددا  ت التربوياددة لمم،عو المددد،عو
 (2412ولىارها التربوياة(.  الماجدال 

 الّدراسة: مشكلة

ياة اهلل تعال  هّ من أاظم الدوعم التدّ يمولادا اهلل      بنا المت مل  ّ الدرلن الكريم يجد أن م،عو
رت  دّ ليدات كىيدرة مدن الددرلن الكدريمال  تعال  لعباد ال  اّ سعادة وسكيوةال ول ظ وهدايةال وتكدرا

لدول هد   الصد ة ب يكال مختم ةال مواا: الصري  وموادا ييدر الصدري ال وقدد تعددادت الداراسدات 
وبياوت معاوياا وأوواااا وأقوال العمماء لول ت سديرهاال بيومدا تدر  البالىدة اللاجدة بلد  دراسدتاا 
من الوالية التربوياةال وترجمتاا بل  لديدة واقعية  ّ لياتوا العممية والتربوياةال واوعكاسداا امد  

ياةال ولسدبّ أن  واقعوا ا جتمااّ. وستتواول ه   الداراسة بعض اآليدات التدّ تلددىت ادن المدد،عو
وع ومعالمب الدرلوية البارهللةال ود  تب التربوياة.  أتواول جوهر المّو
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ياددة      ومددن ىددم تلدداول الداراسددة اإلجابددة اددن السدد ال الددرخيإل اآلتددّ: مددا الدددا  ت التربوياددة لمم،عو
 اإللاياة  ّ ّوء الدرلن الكريم؟ وما لىارها التربوياة ام  ال رد المسمم؟

 ة:الرخيسّ السابق السخمة ال راياة التالي ل اتسويت راع من ه ا ال     
ياة اإللاياة؟ -1  ما م اوم ص ة المد،عو
ياة اإللاياددة مددن الجاوددب العددددا ولىارهددا  -2 مددا الدددا  ت التربوياددة المسددتوبطة مددن ليددات المددد،عو

 ؟ام  ال رد المسمم التربوياة
ياة اإللاياددة مددن الجاوددب التعبادددا ولىارهددا مددا الدددا  ت التربوياددة المسددتوبطة مددن ليددات المدد -3 د،عو

 ؟ام  ال رد المسمم التربوياة
ياة اإللاياددة مددن الجاوددب الخالقددّ ولىارهددا  -4 مددا الدددا  ت التربوياددة المسددتوبطة مددن ليددات المددد،عو

 ؟ام  ال رد المسمم التربوياة
 أٍداف الّدراسة:  

 هد ت الداراسة اللالية بل  ملاولة التعرا  بل :    
ياة اإللاياة.ب -1  يان م اوم ص ة المد،عو
ياة اإللايادة مدن الجاودب العدددا ولىارهدا التربويادة -2  الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المدد،عو

 .ام  ال رد المسمم
ياة اإللاياة مدن الجاودب التعباددا ولىارهدا التربويادة -3  الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المد،عو

 .ام  ال رد المسمم
ياة اإللاياة من الجاوب الخالقدّ ولىارهدا التربويادة -4  الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المد،عو

 .ام  ال رد المسمم
  أٍنية الّدراسة: 

 تبرهلل أهمية الداراسة  ّ الوداط اآلتية:    
تسددتمد هدد   الداراسددة أهماياتاددا مددن أهميددة الدددرلن الكددريم الدد ا يعدددا المصدددر الول  -1

لمتيري  وال كر التربوا اإلسدالمّال كمدا أودب المدورد الول لمعر دة صد ات اهلل العميدا 
ياة  التدّ دلدت اميادا الكىيدر مدن وصدوص وما يجب لب من ااتدادال ومواا ص ة المدد،عو

 .الدرلن والسوة
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ياة اإللاياة قد تسام  ّ توسي  المدداركال وتددبار بن معر ة معاوّ  -2 ود  ت ص ة المد،عو
ليددات الدددرلنال وترسددين معودد  التعماددق بدداهلل وهلليددادة العمددم بددبال  ددالعمم بدداهلل يددداو بلدد  

 ملباتب ورجاخب والتوكال اميبال و ّ ه ا  وهلل العبد وسعادتب  ّ الدارْين.
بوياددة المسددتوبطة مددن ليددات الدددرلن كمددا تسددام هدد   الداراسددة  ددّ ببددراهلل الدددا  ت التر  -3

ياة وأقسدداماا المسددمم الكددريم وهلليددادة واددّ ال ددرد والمجتمدد  ددل  ددّ معدداوّ المددد،عو ال والت ما
ياة مددن  وم اوماددا التربددواال الدد ا لددم تجددد البالىددة بلى ددا أو م لي  دداال د،ر،إل ليددات المددد،عو

ق لاا ودراستاا.  الجواوب التربوياة واإلوساوية مما يدتّّ التطرا
ودراسددتب وتدددبار غال الودداإل بُممايددات الدددويا وتطددورات العصددرال اددن كتدداب اهلل اويد -4

معاويب والت كار  ّ د  تبال جعل من الّدرورا التد كير باد   المعداوّ لتد  واتددا 
م السموك وووال وال السم  الصال .  باا ووصلا  المسيرة وودوا

 ميَج الّدراسة:  

استخدمت البالىة  ّ ه   الداراسة الموال الوص ّ التلميمّال ال ا يستاد  وصد  صد ة     
ياة اإللاياة  ّ الدرلن الكريمال وتجمي  اآليات المتعماددة بدد  تاا التربويادةال ومدن ىدم بدراجادا  المد،عو

يرها تلت الجاوب الخاص باا من الجواوب التّ  كدرت  دّ تسدا  ت الداراسدةال ىدم تلميمادا وت سد
 لموصول بل  الوتاخل المرجوة من دراستاا.

 حدود الّدراسة:

ياة اإللايادةال مدن خدالل        وع الدا  ت التربوياة لصد ة المدد،عو تدتصر الداراسة اللالية ام  مّو
دراسددة بعددض اآليددات الكريمددة التددّ ُ كددرت  ياددا م،عياددة اهلل بم ددظ صددري  أو ييددر صددري ال و لددك 

تدبارهاال واستدصاء د  تاا والتمعان  ّ لىارهدا التربويادةال ويدتما بدالوظر بجمعاا وت سير معاوياا و 
 ّ كتب الت سير وامدوم الددرلنال وكتدب اددد مدن اممداء المدةال كدابن الدديمال وابدن تيميدةال وابدن 
اىيمدددين وييدددرهمال كددد لك ا سدددتعاوة بكتدددب التربيدددة اإلسدددالمية وأصدددولااال والعديدددد مدددن المراجددد  

 اإلسالمية.
  



 . الكريم وآثارها التربويّة على الفرد المسلم الّدالالت التربويّة للَمِعّية اإللهّية في ضوء القرآن

- 494 - 

 لّدراسة:  مصطلحات ا

 الد لة: لغة : الدليل: "هو المريد وما بب اإلرياد".                
ا: ويعر اا الجرجاوّ تعري  ا اصطالليًّا: "هدّ كدون اليدّء بلالدة يمدهللم العمدم بادا العمدم  اصطالل 

 (144ال ص: 1983بيّء لخرال واليّء الول هو الدالال والىاوّ هو المدلول".  الجرجاوّال 
دددا        الد لدددة التربويادددة: هدددّ تلديدددد م ادددوم ا سدددم أو الصددد ة مطابددددة أو تّدددميو ا أو لهللوم 

وا ست ادة من ه ا الم اوم  ّ تلديدد ا تجدا  السدموكّ لم درد ليدتددا بالمعداوّ المتّدماوة  دّ 
ال ص: 1996أسددماء اهلل وصدد اتبال وترجمتاددا بلدد  قيمددة م يدددة وسددموك مريددوب.  الغامددداال 

22) 
ددد ،: ل دددظ ي يدددد المصدددالبة واجتمددداع يددديخين(. المدددد،      ياة  دددّ المغدددة:  م، ياة: معوددد  ل دددظ المدددد،عو عو

 (876 مصط   ولخرونال  د.ت(ال ص:
ياة تدتّّ اإللاطة بالخمق امم ا وقدرة  وسمع ا وبصدر ا وسدمطاو ا وتددبير اال  ا: "المد،عو ياة اصطالل  المد،عو

ياة اا دت بيدخص أو وصد  اقتّدت ويير  لك من معاوّ ربوبياتدب بن كاودت المدد،عو مادةال  دالن خصا
 (.97ال ص:2441م   لك الوصر والت ييد والتو يق والتسديد".  ابن العىيمينال 

 التعريف اإلجرائي للّدالالت الرتبوّية للَنِعّية اإلهلّية:

ياة اإللايادةال وجمد  الدد خل ومدا ىبدت بمعواهدا       تلديد المعو  أو اإليارة التربوياة لص ة المد،عو
اآليددات الكريمددةال وهددو اإللاطددة بددالخمق والعمددم باددم واطالاددب امدديامال وا سددت ادة مددن هدد ا  ددّ 

 الم اوم  ّ تدويم ا تجا  والسموك اإلوساوّال وترجمتاا بل  لديدة  ّ واقعوا ا جتمااّ.
 يسير البلث اللالّ و ق الخطوات التالية: خطة السري يف الدراسة:

 ارض الدراسات السابدة. -1
ياة وت سير العمماء لاا.المبلث الو -2 ياة وأوواااا وتدبار ليات المد،عو  ل: م اوم ص ة المد،عو
ياة اإللاياة من الجاوب  -3 المبلث الىاوّ: الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المد،عو

 .ام  ال رد المسمم العددا ولىارها التربوياة
ياة اإللاياة من الجاوب المبلث الىالث: الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات  -4 المد،عو

 .ام  ال رد المسمم التعبادا ولىارها التربوياة
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ياة اإللاياة من الجاوب  -5 المبلث الراب : الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المد،عو
 .ام  ال رد المسمم الخالقّ ولىارها التربوياة

 و يما يمّ ارض لا   العواصر:
 الّدراسات الّسابكة: 

وع الدراسة أتاح لمبالىة التعر       بن مس لة استعراض الدراسات السابدة المرتبطة بمّو
ام  الدوات التّ تم استخدماا والمواهل العممية التّ تم تطبيداا  ّ الدراسات السابدةال 

وع البلث اللالّ:  و يما يمّ ارض لمدراسات السابدة  ات الصمة بمّو
"الدا  ت التربوياة لم اوم التدو   دّ الددرلن الكدريم".  هدد ت  ( بعيواٌ:2009دراسة عوض ) -1

الداراسدة بلدد  التعدر  بلدد  الددا  ت التربوياددة لمتددو  وأىرهددا امد  اإلوسددان المسدمم مددن خددالل 
اسددتخراج الدددا  ت التربوياددة لاددا  ددّ المجددال العددددا والتعبادددا والسددموكّال والجادداداال وقددد 

التلميمّال وتوصمت الداراسة بلد  وتداخلال مدن أبرهللهدا: وجدود استخدم البالث الموال الوص ّ 
د  ت تربوياددة لم اددوم التدددو   ددّ المجددال اإليمدداوّال و ددّ المجددال الخالقددّال وقددد أوصددت 
الداراسددة بمددا يدد تّ: ااتمدداد التدددو  هددد  ا سددامي ا لتلديددق سددموك أ ّددل لممسددمم  ددّ لياتددب 

والمدراسين والمدرباين  دّ دراسدة كي يدة تطبيدق  اليومياةال ادد دورات تربوياة لمُواااظ والخطباء
 سموكيات التدو   ّ لياتوا المختم ة.

"الدا  ت التربوياة المسدتوب،طة مدن ليدات الصدبر  دّ الددرلن  ( بعيواٌ:2009دراسة الػامدي ) -2
الكريم وتطبيداتاا  ّ السرة والمدرسدة". هدد ت الداراسدة بلد  التعدر  بلد  الددا  ت التربويادة 

تلمماا ليات الصبر  ّ الجاوب العدداال والتعبادا والخالقّ. وتطبيداتادا التربويادة  دّ التّ 
السدددرة والمدرسدددةال واآلىدددار الواتجدددة ادددن تطبيداددداال واسدددتخدم البالدددث  دددّ دراسدددتب المدددوال 
ا سددتوباطّال ومددن أهددم الوتدداخل: بن مددوال الدددرلن الكددريم  ددّ التربيددة هددو المددوال المىددل 

لعديددة اإلسدالمية رالدة لمدو إلال وطم ويودة لمدمدبال وقدد أوصدت الداراسدة والومو ج ال ّلال وا
الم سسددات التربوياددة أن تعمددل امدد  بيجدداد بروددامل تربددوا مددوظام  ددّ يددكل مددادة دراسددياة أو 
دي   ّداخل اإلسدالم وكي يدة توميتادا وتوظي ادا  دّ الليداة.  وياط تربوا مدوظام يتّدمان تّو

يمدا ُوكادل بليدبال وأ  ييد إل مدن اإلصدالح و  يسدتعجل يجب ام  المعمم أن يتددّ اهلل تعدال   
 وتاخل جاود   ّ تربية الوشء تربية بسالمية.
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"الددا  ت التربويادة لم ادوم العبوديدة  دّ الددرلن الكدريم".  ( بعيـواٌ: 2010دراسة أبو غوري )  -3
ممال و لدك هد ت الداراسة لمعر ة الدا  ت التربوياة المست ادة من العبوديةال وأىرهدا امد  المسد

من خالل اسدتخراج د  ت  دّ المجدا ت العدديادةال العباديادةال الخالقيادةال العمميادةال الجااديادةال 
ىم التطبيدات التربوياة لا   المجا ت امد  الوسداخط التربويادةال كالسدرةال المسدجدال المدرسدةال 

ملتددو  وسداخل اإلادالمال المجتمد  المسدممال وقدد ااتمددد البالدث  دّ دراسدتب أسدموب تلميدل ال
ددمت الداراسددة بلدد  أن  مددن الواليددة الكي ياددة ك لددد مددداخل وتدويددات المددوال الوصدد ّ. وتوصا
لتلديددد م اددوم العبوديددة د  ت تربويددة  ددّ المجددال العدددداال تلددث المسددمم امدد  ا لتددهللام 
م بلد  أقدوال وأ عدالال وقدد أوصدت الداراسدة باللدثا امد  ترسدين م ادوم  بتوليد اهللال وأن ُيترج،

  تعال  بم اوماا اليامل.العبودية هلل
ياة اإللاياددددة  ددددّ ّددددوء الدددددرلن الكددددريم.. معاوياددددا  ( بعيــــواٌ:2012دراســــة املاجــــد ) -4 "المددددد،عو

وصد اتبال ودراسدة ليدات  ود  تاا". ياد  البالث بلد  دراسدة اآليدات المتعمددة ب سدماخب 
ياة والو -العهلليدددهلل-مدددن كتددداب اهلل  ظدددر  دددّ تتعمادددق بصددد ة مدددن صددد ات اهلل وهدددّ صددد ة المدددد،عو

واية التّ الت ت بااال وبيان ا ولدرا  المواجدّ  دّ ت سديرها اودد  معاويااال والدا لة المّو
ُمصدددت هددد    الطواخددد  المختم دددةال وقدددد اسدددتخدم البالدددث المدددوال الوصددد ّ التلميمدددّال  ددددد خ،
ياة اإللايادة العامدة  الداراسة بل  ادد مدن الوتداخلال موادا: أجمد  الم سادرون امد  ت سدير المدد،عو

ياة الخاصدة بالوصدرة والل دظ واإلااودةال وأن مد اهب الطواخد  بالعم م والددرةال كما  ساروا المدد،عو
ياة اهلل تعدال  لخمددبال وقدد أوصدت  بة بل  اإلسالم قد اختم ت  ّ بيان معو  لديدة م،عو الموتسو
بدراسة اآليات التّ تتعمق بجواوب ا اتداد دراسة ت سيرية توطمق مدن ليدات الددرلن الكدريمال 

  ان معاويادا ود  تادا وتجميادا لموداإلال  دالن  لدك أ،س،دد  الطدرق لبياودا لعديددةال وأوادل تكي
 السبل لتعميداا  ّ الو وإلال وربط الواإل بكتاب ربام.

"معية اهلل تعال   ّ الدرلن الكريم". هد ت الدراسة بل  ببراهلل  ( بعيواٌ:2016دراسة قاسه ) -5
ان المعيةال و كر أوواع المعية كما وردت  ّ  تعمق البلث بآيات الدران الكريم التّ تلدىت

ليات الدرلن الكريمال بيان أن هواك معية هلل م  الرسل والوبياءال ومعية اهلل الولياء 
والصاللينال ومعية اهلل م  الواإلال وقد استخدم البالث الموال التلميمّ ال ا يعتبر للة 

 -اهلل وجل  -تعال  مولة موب  ت سيريةال وقد خمصت بل  ادة وتاخل أهماا: أن معية اهلل
لعباد  الصاللينال وارتباط اطاء المعية لمن هم ام  الصراط المستديمال وأن المعية من 
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ا من اهلل تعال   ّ الدويا و وهلل ووعيم  ّ اآلخرة  .أاظم ىمرات اإليمانال وهّ لماية وّر
المرالل وأوصت الدراسة بغرإل لسن التوكل ام  اهلل تعالّ  ّ قموب طالب المدارإل  ّ 

التعميمية المختم ةال وأن يعمم الرجل أ راد أسرتب أن من كان م  اهلل تعال  كان اهلل معبال 
 يعمم العمماء  ّ المساجد معية اهلل لمواإل اامة.

 التعليل على الّدراسات السابكة:

  (2016( وقاسددددم  2012بددددالوظر بلدددد  الداراسددددات السددددابدةال واللددددظ أن دراسددددة الماجددددد      
ياة اإللايادة وأووااادا وأقدوال العممداء  ياداال أمدا بديدة الداراسدات التدو   تلداىت بدالعموم ادن المدد،عو
مّددموواا امدد  الدددا  ت التربوياددة لعدددة م دداهيم  ددّ ّددوء ليددات الدددرلن الكددريمال مىددل: دراسددة 

( م ادوم الصدبرال أمدا أبددو 2009( تّدموت م ادوم التددو ال ودراسددة الغامددا  2009ادوض  
(  دددد هددد ت دراسددتب لمعر ددة الدددا  ت التربوياددة المسددت ادة مددن العبوديددة وأىرهددا 2010يددورا  

 ام  المسمم.
أوجددب التيددابب: تتيددابب الدراسددات السددابدة مدد  الداراسددة اللاليددة بصدد ة اامددة  ددّ تواولاددا     

ياة اإلل دوع الدددا  ت التربوياددة المسدتوب،طة مددن ليددات الددرلن الكددريمال وم اددوم المدد،عو اياددةال كمددا لمّو
تتيدابب  ددّ اسددتخدام المددوال الوصد ّ التلميمددّال ووتاخجاددا التددّ تركدهلل امدد  أهميددة التربيددة  ددّ 
المددوال الربدداوّ  ددّ الدددرلن الكددريمال وا سددت ادة مددن الدددا  ت التربوياددة وترسددين تمددك الددديم لبودداء 

 المجتم  المسمم.
ياة      اإللاياددة خاصددة  ددّ ّددوء الدددرلن  بيومددا تمياددهللت هدد   الداراسددة بددالتركيهلل امدد  صدد ة المددد،عو

الكددريمال واسددتوباط د  تاددا التربوياددة ومددن ادددة جواوددب: العددددا والتعبادددا والخالقددّال وترسددين 
العمق اإليماوّ والرولّ لد  المسممال كما تمياهللت با هتمدام بتربيدة الدوشء تربيدة بيماويادة امد  

ْينال وقد است ادت ا لداراسة اللاليدة مدن الدراسدات السدابدة الموال الدويم لت  يجوّ سعادة الدار،
  ّ اإلطار العام لااال ك لك الوتاخل والتوصيات التّ توصمت بلياا تمك الدراسات.

 املبحح االول: مفَوو صفة املـَِعّية وأىواعَا وتدّبر آيات املـَِعّية وتفسري العلناء هلا.

ل ِّكر"ال  او ال ا ُيت كر بب العموم أقسم اهلل تعال  بالدرلنال ووص ب ب وب "مجيد"ال وأوب " و ا    
 اإللاياة والخالق الجميمة والامال الصاللةال ويتعظ بب من يخي .
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َآنَََل  ِتوقال تعال :      ْآلَلْتْلن ِآََََلَكك َاتأل ْْتعََ ََِلِوتَْ ََ َاٌكتآََِّو َ ال ال   مرودا 29ص: ِكََ ٌ تَأنَزآنَن هلتِإَآَنَكتمل
دل  سبلاوب بتدبار  والت كر  يبال وا ستوباط لعمومبال وما  اك ب  لن تدبار  م تداح كدل خيدرال ملصا

 (1/19ال ص:2442لمعموم والسرار.  السعداال 
ْمم تلت تدبار الدرلن                  تدبار الدرلن بن ُرْمت، الاد             العو

 (315ال ص2447 ابن الديمال                                                              
ِّّ مبددين؛ قددال تعددال :      ل بمسددان اربدد توكمددا وعمددم أن الدددرلن أُوددهللو ِإن َلَل تَأنَزآنَنَلَل هلتفلانعَنَلَل تَلَاََََِلَل تآ َعو كلَلَل ن

َِولَلَلْقَت ددا اميوددا أمددة م2يوسدد : ََعن لمددد أن وددتعمام هدد ا الكتدداب العظدديم ال لكددّ تعدمددواال  كددان لهللام 
ا ووبراس ا وستوير بب.  ووستوبط معاويب ود  تب لكّ تكون مواج 

دا وا ع داال ووتعدوا  بدب مدن امدم   يو د ال  ددال  يمدا روا    وقد أمروا الوبّ     أن وسد ل اهلل امم 
يو د " لدديث لسدنال : "سموا اهلل امم ا وا ع اال وتعوا وا بداهلل مدن امدم   اوب جابر بن ابداهلل 

 روا  ابن أبّ ييبب  ّ  المصوا (.
ومن أو   العموم امم التوليدال وموب امم السماء والص اتال و لك لن  ير  العمم بيدر      

المعمدددومال والبدددارا أيدددر  المعمومدددات؛  دددالعمم ب سدددماخب وصددد اتب أيدددر  العمدددوم(.   السيدددديا ال 
 (14ال ص:2446

اسة التّ تسع  لالسدتهللادة مدن العمدم الودا   والعمدم بداهللال و لدك ولتلديق  لك جاءت ه   الدار    
ياةال  ّ ّدوء كتداب اهلل العهلليدهللال ليدث تعددد بالتعرا  بل  بلد  ص ات الرب  وهّ ص ة المد،عو

ياتب تعال  لمالخكتبال أو ص وة خمدب من أوبياخب وأولياخب ولكدل مدن   كرها  ّ ليات كىيرة لت يد م،عو
 ا ليوال ويوال من ىمراتاا  ّ الدويا واآلخرة. لرص ام  الوصول لسبابا

 مفَوو صفة املـَِعّية وأىواعَا:

ال و،هوّ اْسم ام  اْلُمْختار المـَِعّية لغة       :" م، ،(: ل،ْ ظ،ة ت يد المصالبة واجتماع ي،ْيخينو
تمويم".  مصط   ولخرونال  د.ت(ال ص:  (876و،اروْسكان ايواا ُلغة لبوّ ربيع،ة و،

ياة اص ياة تدتّّ اإللاطة بالخمق امم ا وقدرة  وسمع ا وبصر ا وسمطاو ا وتدبير اال المد،عو ا: "المد،عو طالل 
 (97ال ص:2441ويير  لك من معاوّ ربوبيتب".  الُعىيمينال 
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 أىواع صفة املـَِعّية يف الكرآٌ الكريه:

يية اهلل تعال  لعبد  وواان: ااماة وخاصةال وقد ايتمل الدرلن ام         الوواين:م،عو
 أوًلا: املـَِعّية العاّمة.

او و باالتع  بهعم      ا وب عرص هعع  علعيهم اعمبص ويراد بها: علم هللا التام بجميع  للهع و واالع

ْفَلَلَل جاى بت لَلَلَلمَ تَمِعَ َلَلَل ت َََْلَلَلا ى ت ْكَلَلَل فاى  ت ْلنيَلَلَل تَ َلَلَلمًتْآلوَلَلَلمتجمََعَلَلَل تبمَلَلَلممني ت َلَلَلوتلوَلَلَلَي ات ْفوَا
ْآوتَعَل آَ  م،ا  وّ اْل،ْرضو أ،ل،ْم ت،ر، أ،ني الميب، ي،  ﴿ل م  تمثًتف دن ي،ُكدونُ  م،ا ۖ  ْعم،ُم م،ا  وّ السيم،او،اتو و،  مو

ى،ة   ويْجو،    ْمس،ة   و، ،  ر،ابوُعُامْ  ُهو،  بو ي  ى،ال، ُسُامْ  ُهو،  بو ي  خ، دن أ،ْدو،    و، ،  س،ادو لودك،  مو  م،ع،ُادمْ  ُهدو،  بو ي  أ،ْكى،در،  و، ،   ، 
ددا أ،ْيددن،  ددا ُيو،بِّددُخُام ىُددمي  ۖ  ُووا ك،ددا م، مُددوا بوم، ددةو  ي،ددْوم،  ا،مو ء   بوُكددلِّ  الميددب،  بوني  ۖ   اْلدوي،ام، ّْ مودديم   ي،دد ات7ْآمج وآَلَل  ﴾ ا،

ت(52 تص2012)ْآم جو 
قد ا تت  اآلية بالعمم وخت،م،اا بالعممال ول لك أجم  امماء الصدلابة والتدابعون امد    اهلل     

وسددراهم ووجددواهم ورسددمب مطامدد  امدديام يسددم  كالماددم أن ت سددير اآليددة هددو أوددب معاددم بعممددبال 
دداال مدد   لددك تكتددب مددا يتودداجون بددبال  ّ وقددد ودددل هدد ا اإلجمدداع ابددن ابددد البددرال وأبددو امددرو  أي

 الطمموكّال وابن تيميةال وابن الديمال وام  ه ا  ال لجة لممخال ين  ّ ظاهر ه   اآلية.
ا مدا جداء  دّ قولدب تعدال :        ّ تْآ َلِكختَلَوَلَمتْآ  َلَم َِْْ تَْْلنَتوك لك أي َْ تثلَل  تىلَل َ ِ تَأَ َل    َضتِفَلِتِ َل ان

ِشت تَلَوَلَتْآنَعَلان َََْىق َوَل لتتۚ  ْ ن ِوَل لتتَمَل تََعن َانضِتتِفَلِتََ َمَل تْلن َلال لتتَْ َمَل تِمننَيَل تََلن َمَل تْآ  َلَم  ِتتِمَلقَتتََنَلِزًلتتَْ تََعنَلال لتتَْ
َْتتۚ  تِفََي  َل نتتَمَل تَأَنقَتتَمَعكل نتتَْىل َلَاٌتََعنتتََِمَل تَْْآو َلولتتۚ  تكلنَل ِِ .  ظداهر اآليدة دالا امد  4اللديدد:  َمولَلَْقتََ

ياة هو امم اهلل تبارك وتعال  واطالاب ام  خمددبال  ددد أخبدر اهلل تعدال   دّ  أن المراد با   المد،عو
ه   اآلية ب وب  وق العرش يعمدم كدلا يدّءال وهدو معودا أيومدا كواداال  جمد  تعدال   دّ هد   اآليدة 

ياةال  ميإل بين ا ىوين توداقض البتادةال وهد  دّ لدديث الوادال: "واهلل  و كدولدب بين العمو والمد،عو
ال ص 2002 وق العرش يعمم ما أوتم اميب" أخرجب أبو داود والترم ا هللابدن ماجدب.  التميمدّال 

 (66-65ص :
دد  الد لددة التربوياددة     : ب وددب اودددما يتديدين العبددد أن اهلل مدد  بلاطتددب ومعياتددب لخمدددبال وهودا تتّا

ّدتبال  اد ا اليدعور يلدرإل الدمدب مدن كدلِّ ل تدة  او المالوك لكل يّء و  يدّء يخدرج ادن قب
لغيددر اهلل  ددّ أا أمددرال ويلميددب مددن التطم دد  لغيددر اهلل ويديمددب امدد  الطريددق بلدد  اهلل  ددّ سددرِّ  
واموددبال وهددو يعمددم أ ي ماددرب مددن اهلل ب  بليددبال وار ا ّدداقت بددب الددد روبال وتخميددّ اوددب الدريددب 

 (3481ال ص:1982ويويرح صدُر .  قطبال والبعيدال  يت كار أن اهلل معب  تطيب و ُسبال 
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 ثاىًيا: املـَِعّية اخلاصة.

ياة العامددةال ب  تدددل امدد  معودد  الوصددرة والل ددظ والت ييددد      وهددّ قدددر هللاخددد امدد  معودد  المددد،عو
 والتو يقال وولو  لك من المعاوّ المواسبة لمسياق ال ا وردت  يب.

ياة تكون لمن ُ كرت لبال وهّ التدّ اخدتص اهلل بادا أوليداء  وألبابدب مدن الوبيداء      وه   المد،عو
والمرسدددددمين والصددددداللين ومالخكتدددددب المددددددربينال ولاددددد ا ُسدددددميت معيدددددة خاصدددددةال مىدددددل قولدددددب 

تتعددددال : كلَلَلَلَل ن َىَ تِاَ ل ََلَلَلَلكن ْْتَْ ْْتَفََ نَ َلَلَلَلول َْآولتَََّْلتَََنَلَلَلَل َزلل َا لَلَلَلَل ْْتْآو َلَلَلَلَوتَْ ْْتۚ  ََْأِطَعلَلَلَلَل َِال َلَلَلَل ِن تَمَلَلَلَل َتتْآو َلَلَلَلوَتتِإق تتۚ  تَْْ
ِ  َِِاَقَت  (  25ال ص:2012أا بالمعووة والو صرة والت ييد.  الماجدالال 46الو ال:ْآ

تْآو َلَلَلَلَوتَمَعَنَلَلَلَل لصددددالبب  ددددّ الغددددار:  ولمدددددا قددددال الوبددددّ      تِإق  َلَلَلَلَزقن َلَلَلَل ِ َِِوتََّلتََ ن َِ تِآ ًل َلَلَلَلَلْ تََ ﴾ ِإكن
وولدن  دّ  رو  اإلمام ألمد ان أوإل؛ أن أبدا بكدر لداىدب قدال: قمدت لموبدّ  "كما. 44التوبة:

الغار: لو أن ألدهم وظر بل  قدميب لبصروا تلت قدميب  دال: "يا أبا بكر: مدا ظودك بداىوين اهلل 
 (454ال ص:1999 جمااة العمماءال ىالىاما؟" أخرجب البخارا ومسمم والترم ا. 

مد  صدالبب كدان مجدراد ا ة الماديادة كمادا  دّ جاودبال والرسدول ىم ما ا كاوت العاقبةال والددو     
ر مددن اوددد اهلل بجوددود لدم ير،هددا الودداإلال وكاودت الاهلليمددة لمدد ين ك ددروا  موادا؟ وكددان الوصددر المد هللا

غار.  وجدوب وصدرة رسدول اهلل وهوا تريد اآلية بل  بلد  الدا  ت التربوياة أ  وهّ: وال ل والصي
 (579ال ص:2007 الباهللال تب.  ّ ديوب و ّ أمتب و ّ ُسوا 

 تدّبر آيات املـَِعّية يف الكرآٌ الكريه وتفسري العلناء هلا.
ياة وميتداتاا  ّ مواطن كىيرةال مواا الم ظ الصري  ومواا ييدر الصدري ال      لدد ورد ل ظ المد،عو

ا موادا امد  سدبيل المىدال   اللصدر والتركيدهلل امد  الل داظ والددا  ت المدرادة  دّ   ّ وس  كر بع
 البلث. 

ياة اهلل لمالخكتب:  -1 ّ ر،ب ك، بول،د  اْلم،ال،  جاءت مرة ت يد م،عو ين، بوْ  ُيولو خوك،دةو أ،وِّدّ م،ع،ُكدْم  ،ى،بِّتُدوا اليد و
ال وه   وعمة خ ياة أظارها اهلل تعال  لام لييكرو  اميااال وهدو أودب 12الو ال:  ۖ  لم،ُووا 

دال أول  بلد  المالخكدة الد ين أودهلللام لوصدر وبيادب وديودب ولهللبدب  تعال  وتدداإل وتبارك وتمجا
لددداء الراددب  ددّ قمددوب المدد موينال يددولّ بلدديام  يمددا بيوددب وبيددوام أن يىبا  تددوا الدد ين لموددوا وار

 (  1/422ال ص:1999ال ين ك روا.  جمااة من العمماءال
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ود لددة اآليددة التربوياددة: أن هلل تعددال  جوددود ا   يعمماددا ب  هددوال والوصددر بيددد  ولددد ؛  عمدد      
هم الدااة أن يكوووا م  اهلل باليماوام واممام وىدتام ببال ليكون معام ي يادهم بوصدر  ويعدهللا 

 (534ال ص:2007 الباهللال  بعهللاتب.
ياتب سبلاوب  ّ كتابب الكريم لرسولب  -2 ال بم ظ صدري  مد  صدالبب أبدّ بكدر  وُ كرت معو

وكد لك  كدرت بم دظ ييدر صدري   دّ اودما كاوا  ّ الغار كما أسم وا  ّ المبلث السابقال 
بِّددددددك،  ،الوويددددددك، بو ،ْاُيووو،ددددددا قولددددددب تعددددددال : س،ددددددبِّ ْ  ۖ  و،اْصددددددبوْر لوُلْكددددددمو ر، ْمدددددددو  و، بِّددددددك،  بول، ددددددين،  ر،  لو

الأا اصبر ام  أ اهم و  تبالو لام  الودك بمدرأ  مودا وتلدت كالءتوداال واهلل 48الطور:ت،ُدومُ 
 (2/1449ال ص:1999 مرج  سابقال يعصمك من الواإل. 

دعب  دّ أامد  مكاودةال  وتكمن     الد لة التربوياة  ّ ه   اآلية  ّ بكدرام اهلل تعدال  لوبيادب وّو
"ال كدد لك مددا يسددااد امدد  الدددرب مددن اهلل تسددبيلب  ددّ جميدد   ،الوويددك، بو ،ْاُيووو،دداليددث قددال لددب: "

 (349ال ص:2007اللوال ودوام  كر  وتالوة الدرلن والصالة.  مرج  سابقال
وب لموسدد  وهددارون اميامددا السددالمال بلددداهما قولددب تعددال : ومرتددان ت يدددان معيتددب سددبلا -3

 ا ،ا ال"بوويووّ م،ع،ُكم،ا".. بواب الددوا الجبدار 46سورة طب:و،أ،ر،    أ،ْسم، ُ  م،ع،ُكم،ا بوويووّ ۖ  ق،ال،  ، ت،خ،
د الكوان بدولب: كدنال و  هلليدادة.. بودب  الكبير المتعالال بوب اهلل الداهر  وق اباد ال بوب ُموجو
معاما.. وكان ه ا اإلجمال يك ّ. ولكوادب يهلليددهما طم ويودة: "أ،ْسدم،ُ  و،أ،ر، "ال  مدا يكدون  دّ 

ي درط أو يطغد ؟ واهلل معامدا أن يسدم  ويدر ؟  قطدبال  راون وما يممك ومدا يصدو  لدين 
 (2337ال ص:1982

ياتب سبلاوب لوبياب موس  اميب السالم  -4 ّ،  بوني  ۖ  ق،ال، ك،دالي وليات ت يد م،عو د بِّدّ م،عو ينو  ر،  س،دي،ْادو
قال كالا  ّ يداة وتوكيدال كالا لن وكون مدركينال كدالا لدن وكدون هدالكينال كدالا ال 62اليعراء:

لددن وكددون م تددووينال كددالا لددن وكددون ّدداخعينال كددالا بنا معددّ ربددّ سدديادينال بادد ا الجددهللم 
ال والوجدداة كاخوددة بمعجددهللة  والت كيددد واليدددينال بواددا ىدددة الداايددة برباددب أكبددرال واليدددين بربددب لت 

 (2598ال ص:1982 مرج  سابقال رباوياة. 
 مددا ألوجوددا بلدد  مىددل هدد ا اإليمددان الراسددن الدد ا يوبدد  اددن ىدددة بدداهلل وت ددا ل بالمسددتدبلال     

اهلل معوددا  ددال   كيدد  يكددون تعمادوددا بالسددباب المليطددة أقددو  مددن لسددن ظواوددا بدداهلل؟ مددادام
خددو  و  لددهللنال مددادام اهلل معوددا  ددال ّددرر و  ّددع ال مددادام اهلل معوددا  اددّ اددهللة وقددوة 

 ويدين وتسميم.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya46.html
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لو ي،ْ ُخْ ُ  : ووت مل قولب تعال  -5 أ،نو اْق و ويبو  وّ التياُبوتو  ،اْق و ويبو  وّ اْلي،مِّ  ،ْمُيْمدوبو اْلي،م  بوالسيالو
م،ْيك،  و،أ،ْلد،ْيتُ  ۖ   ا،ُدوٌّ لِّّ و،ا،ُدوٌّ ليبُ  بية   ا، لوُتْصو، ،  مِّوِّّ م،ل، م،    و، ْيووّ ا، ال أا: لتترب  39طب  ا،

 ام  وظرا و ّ ل ظّ وكالءتّ.    
بن موس   اهب لمواجاة أقو  ممك  ّ الرض وأطغ  جبارال بوب  اهب بل  خّم من     

اللداث والمياكل م   راون أول المرال ىم م  قومب وقد أ لام ا ستبعاد الطويلال وربب 
يطمعب ام  أوب لن ي هب ي ال  من التاي  وا ستعدادال وأوب لم يرسل ب  بعد التايخة 

ي ال واإلادادال وأوب صو  ام   اين اهلل من هللمانال ودرب ام  الميىاق وهو ط ل ّر
ورا دتب العواية وسارت اميب وهو صغير ّعي ال وكان تلت سمطان  راون و ّ 
متواولب وهو مجرد من كل ادةال ومن كل قوة  مم تمتد بليب يد  راون؛ لن يد الددرة 

من  راونال وقد بمغ كاوت تسود  واين الددرة كاوت تراا   ّ كل خطا ال  ال اميب اليوم 
م(ال 2007أيد  وربب معبال قد اصطوعب لو سبال واستخمصب واصط ا .  الباهللال  

 (.324-323ص
ين، ه   اآلية ت يد معيتب تعال  لعباد  المتدين والملسوين  ّ قولب:   -6 بوني الميب، م، ، الي و

ُوون،  ين، ُهم م ْلسو   128الولل:اتيد،وا ويالي و
أا معام بت ييد  ووصر  ومعووتب وهديب وسعيبال وه   معو  خاصةال ومعو  "وال ين اتدوا"     

أا تركوا الملرماتال "وال ين هم ملسوون" أا  عموا الطاااتال  ا  ء اهلل يل ظام 
ويكم هم بوصر  وي يدهم ويظ رهم ام  أاداخام ومخال يام.  جمااة من العمماءال 

 (.2/594ص م(ال1999 
صّ الدرلن الرسول صم  اهلل اميب وسمم وهّ وصية لكل دااية من بعد ال ويو     

أ ا ي خ   اللهللن ب ا رأ  الوااإل   ياتدونال  الوما اميب واجبب ي ديبال والاد  والّالل بيد 
اهللال وأ ا يّيق صدر  بمكرهم  الوما هو دااية بل  اهللال  اهلل لا ظب من المكر والكيدال ولدد 

ان صبر ال ويبط  اميب الوصر إلبتالء ىدتب برببال ولكن العاقبة مّمووة يد  بب ال    متل
ُوون،  ومعرو ة " ين، ُهم م ْلسو ين، اتيد،وا ويالي و " ومن كان اهلل معب  ال اميب ممن بوني الميب، م، ، الي و

 يكيدون ومما يمكرون. 
ه ا هو دستور الداوة بل  اهلل كما رسمب اهللال والوصر مرهون باتبااب كما واد اهلل      

 (.2243م(ال ص1982ومن أصدق من اهلل؟   قطبال  
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ياتددب لعبداد  المجاهدددين: قددال تعدال :  -7 ددْممو و،أ،وددُتُم وليدة ت يددد م،عو ت،دْدُاوا بول،دد  السي ُوددوا و،  ،ددال، ت،او
دال،ُكمْ اْل،ْام،دْون، و،الميدُب م،ع،ُكد ل،دن ي،تودر،ُكْم أ،ْام، لووظدر كيد  كدان الددرلن ي خد  ال 35ملمدد: ْم و،

الو وإل ويعالل الخواطر ال طرياةال  ولن بلاجة بل  تلراا خطوات الددرلن  دّ التربيدة.     
؟ وأوددتم الامددون  ددال تاوددوا وتددداوا بلدد  السددممال أوددتم الامددون ااتددداد ا  ممددا ا الّددع 

ددا  ّا الامدد ال وأوددتم الامددون مواج  ددم،ة بددالعم ر ا لمليدداةال وأوددتم الامددون ارتباط ددا وصو وتصددوا
وهددد  ا ويايددةال وأوددتم الامددون يددعور ا وخمد ددا وسددموك اال ىددم أوددتم الامددون قددوة ومكاو ددا 

ّا الجبار الدادر الداادارال  كيد  يكدون ووصرةال  معكم الدوة الكبر ال  بوكم  ّ صلبة العم
أادددا كم هدد  ء واهلل معكددم؟ وكددل مددا تبدد لون وكددل مددا ت عمددونال وكددل مددا يصدديبكم مددن 
تّليات ملسوب لكمال   يّي  موب يّء اميكمال وأامالكم لن يدط  مواا يدّء و  

 (344-343ال ص ص:2007يصل بليكم أىر  ووتيجتب وجهللا  .  مرج  سابقال
ياة اإللاياة التّ تّموتاا اآليات السدابدة وييرهداال      بواب من خالل تدباروا لمعاوّ ود  ت المد،عو

يادة الخدالق   ي تّ ت صيماا  ّ المبالث الاللدةال وصدل بلد  وتيجدة اليددين وىمدرة اإليمدان بم،عو
ل كدل خدو  أمو دا دا وهّ سكيوة اهلل توهللل ام  قمب الم منال وتجعل كل ّع  قدوة  وتلدوا  ّ ال وأي

مددن ىمراتاددا أن الكددا رين مامددا قويددت كممددتام واجتمدد  امياددا الودداإلال  الوددب سددبلاوب يجعماددا 
دا وأبدد اال  ادّ وادد اهلل لمدن كدان مد  اهللال  كيد    ييدعر بدالعهللة  الس م  وكممتب هّ العميا داخم 
 مددن كددان العهلليددهلل اللكدديم معددب؟ كيدد    يلددإلا بالمددد،وعة مددن كددان الددداهر الغالددب معددب؟ كيدد   

 (55-54ال ص ص:1997يوصر من كان بيد  الوصر؟!    اويدال
املبحح الجاىي: الّدالالت الرتبوّية املستيبطة مً آيات املـَِعّية اإلهلّية مً اجلاىب العكدي 

 :ة على الفرد واجملتنعوآثارٍا الرتبوّي

ع  لتكوين اليخصياة اإلسالمياة المتكاممة  ّ جمي  مجا ت اللياةال بنا اإلسالم يس    
ا ال  العديدة  وخاصة المتعمادة بالجاوب العددا اإليماوّ ام  الوجب ال ا يلباب اهلل تعال  ويّر
اإلسالمية وظام اللياةال وقد أساإل اإلسالم الصلابة  ّ العاد المكاّ ام  العديدة اإلسالمياة 

 (33ال ص:2010االالمتيوة.  أبو يور 
لتكدون لجدر الهللاويدة  ولدد كاوت الدااوة بلد  هد   العديددةال أول يدّء قدام بدب رسدول اهلل     

ب لمسموك اإلوساوّ؛  دالجوارح تتدرجم مدا   ّ بواء المة المسممةال  العديدة اإلسالمياة هّ الموجا
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ال ومورد ا ب ظار   لدك جميًّدا  دّ يعتدد أصلاباا من اداخد؛  الن كاوت العديدة من موب  صا  
 سموك ال رد والمجتم .

ددرت لالاتددداد واإليمددان بدد ا  كددرة سددواء كاوددت صددليلة أو خاطخددةال      ن الددو إل البيددرية ُ طو وار
لدد لك سددوعر  أوا   معودد  العديدددةال ومددا يتبعاددا مددن بيمددان وامددلال لتدد  وصددل بلدد  تربيددة هدد ا 

ياة_.  اطارالالجاوب الع،د،دا من خالل ص ات اهلل   (321 د.ت(ال ص: _ص ة المد،عو
تعرا  العديدة بص ة اامة ب واا مجمواة "ال كار التدّ يد من بادا اإلوسدانال ويصددر اوادا     

 (65ال ص:2008 ّ تصر اتب وسموكب".  الولالواال
وبالتددالّ  التربيددة ال يبدرهلل أىرهددا بوصدد اا الداادددة الساسدية مددن قوااددد التربيددة  دّ اإلسددالمو     

اإلسددالمية_ تاددد  بلدد  بخددراج ومددا ج  دد  ال   مجددرد بخددراج  المطموبددة _إلقامددة هدد   الداادددة
 مسممين ااديينال وما ج تكون كالامدة الراسية  ّ البواءال لتلمل ىدل البواء  يما بعد.

وه ا يلتاج أو  : بل  اديدة صا ية   يبش  ياا و  بدع و  اولرا اتال كعديدة السم      
 صة الصا يةال وكادت تردها وىوية جاهمية.الولال خرجت باا ان اديدة التوليد الخال

ويلتاج ىاويا : بل  بدراك واعو لمدتّيات ه   العديدةال أا كل التكالي  وكل التوجياات     
 .وسوة رسولب  التّ جاءت  ّ كتاب اهلل 

ويلتدداج ىالىددا : بلدد  تربيددة تلددول هدد   العديدددة بلدد  لديدددة سددموكية قاخمددة  ددّ اددالم الواقدد ال     
وه   التربية تلتاج بل  ترسين معداوّ المعيدة ا لايدة وتعميدادا لتد  تصدب  يديودا  قمبيدا  يوبودّ 

ال  2009اميب سموك واقعّال يديوا    يهلللهلللب ا بتالء واليدةال و  يهلللهلللدب الرخداء والسدعة.   ريددال
 (25ص:
ياة اإللاياة من الجاوب العددا.-1  الدا  ت التربوياة المستوبطة من ليات المد،عو

وتيتمل ام : د لة اإليمانال د لة التوليدال د لة التدو  واآلىار التربوياة المتعمدة     
 بالدا  ت العددياة و يما يمّ ارض لا   العواصر:

: د لة اإليمان:  أو  
تَأَلَلَكتَاَكَلَكتِمَلقتََِنَلِتعَوَ تال لدولدب:  بنا الو إل البيرياة ُ طرت امد  اإليمدان بوجدود اهلل     كن  ِْ َْ

ت تََِلَاَِّكل ن َل ل تَأَآ ن تَأن لِ َلِي ن َق تَلَوَل َلَيَوىل ن تََْأ ن ََيل ن َ َل تكلاِّ ِْاِى ن ْْتۚ  ِمقتظليلَل َقتتَفَل آل َوَل َن تۚ  تََ ال 172الادرا : َ َلِيون
ال يويًّدا أم  ديدر اال مسدمم ا أم ُمملدد ا بلسدب  طرتدب   اإلوسان كبير ا كان أم صغير اال متعمام ا أم جاهال 

 م من ب وب   بلب ب  اهلل.
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والصل الجام  لمعديدة واليريعة مع اال واإلطار العام ال ا يّماما هو اإليمدان الراسدن بكدلا مدا 
 لي  السوة.  اطارال  د.ت((ورد  ّ صري  الدرلن الكريم وص

والدرلن اودما يداو بل  اإليمدان بمعتدددات معياودةال يمجد  بلد  العددلال  يريدد  بلد  مدا يجدب     
َقت :يدددولأن يدد من بددبال كمددا  تَلَوَلَل ًَ ِْآِوتَْْآنِكََلَل ِ تْآ َلَلِكختَنَلَلز  َا لَلَل ْْتَِ آو َلَلِوتَْ ْْتعِمنلَلَل تَََلَل تَأَكَيَلَل تْآ َلَلِكََقتعَمنلَلَل

ت ًل َل تِمقتَفَن ِْآِوتَْْآنِكََ ِ تْآ ِكختَأنَزًَ ال  اإليمدان بداهلل يتّدمان: اإليمدان بصد اتبال 136الوساء: ۚ  َا ل
يتّدمان: اإليمدان بكدل مدا جداء  يدب مدن صد ات اهللال واإليمان بالكتاب ال ا وهللل ام  رسولب 

دمبال وهدو اهلل ادوكون ملمد  هلل وجدل.  ابدن رسولب يتّمان: اإليمان بكل ما أخبر بب ان مرسو
 (22ال ص:2001اىيمينال 

ياتب  ّ مواّ  اديدةال وتدديسب ادن الودداخصال قدال تعدال :      وقد  كر الدرلن ص ات اهلل وم،عو
ِمِنَقَت َلَلَلمن تْآو َلَلَلَوتَمَلَلَلَ تْآنمل (: مدددن كدددان اهلل معدددبال  ادددو 2442ال و كدددر السدددعدا  19الو دددال: ََْأق 

ن كدددان ّدددعي  ا قمددديال  اددددد ال وهددد    ياة التدددّ أخبدددر اهلل أودددب ي يادددد بادددا الموصدددور الددددوا وار المدددد،عو
 الم موينال تكون بلسب ما قاموا بب من أامال اإليمان.     

ومن هوا وستوتل الد لة التربوياة مما قالب الستا  ابد اهلل واص  اموان: "وهد ا الدومط مدن     
ب بليب المربدّ الول   دّ بجابتدب السداخل ادن اإللسدان: "أن تعبدد اهلل  التربية والمراقبة قد وجا

 ك وك ترا   الن لم تكن ترا   الوب يراك" روا  البخارا ومسمم.
وهدد   الظدداهرة مددن التددرويض والتعمدديم كاوددت ديدددن السددم  الصددال   ددّ ترويّددام لبودداخام    

ب اإلمام الغهللالّ  ّ بلياخب: "قدال سدال بدن ابدد اهلل التسد ليكم ما قصا ترا: كودت أودا وت ديبامال وار
دا: أ  تد كر  ابن ىالث سوين أقوم بالميل   وظر بلد  صدالة خدالّ ملمدد بدن سدوارال  ددال لدّ يوم 
اهلل ال ا خمدك؟  دمت: كي  أ كر ؟ قال: قل بدمبك اود تدمابدك  دّ  رايدك ىدالث مدرات مدن ييدر 

ال اهلل يداهداال  دمدت  لدك ليدالّ ىدم  ّا أاممتدب... مم أن تلراك بب لساوك: اهلل معدّال اهلل وداظر بلد
دا: يدا سدال مدن كدان  أهللل ام   لك سوينال  وجدت ل لك لالوة  ّ سرااال ىم قدال لدّ خدالّ يوم 

 اهلل معب وواظر ا بليب وياهد  أيعصيب؟ بياك والمعصية.
رلمدب -وبا ا التوجيب السادديد والتدرويض المسدتمر والتربيدة اإليماويادة اللدادةال أصدب  سدال     
رجال اهلل الصاللين ب ّل خالدب الد ا أدابدب وامامدب وربادا ال ويدرإل  من كبار العار ين ومن-اهلل

 ّ و سب وهو صدغير أكدرم معداوّ اإليمدان والمراقبدة وأوبدل مكدارم الخدالق.  امدوان  د.ت( ص 
 (161-164ص:
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وبالتددالّ  ددالم من الصددادق يستيدد  وددور هدددا  مددن وددور اهلل تعددال ال وأسددماء اهلل وصدد اتب     
الليار  بل  سعادة الدارينال  اإليمان العميدق بد ن كدل مدا يميدق بداهلل مدن كماا أووار ياتدا باا 

صدد ات اميددا  اددّ ملكمددة   ملددل لمتيددابب  ياددا امدد  اإلطددالقال والتدد دب بددد  ت صدد ات اهلل 
_كصد ة المعيدة ا لايدة_ خيدر معدين امد  الطريددقال   سديما اصدروا الد ا ايدتبات  يدب الددديم 

 (.2011 ملمدال        الوبيمة بغيرها.                
 ثاىًيا: داللة التوحيد:

يطمددق امدد  العديدددة اإلسددالمية اديدددة التوليدددال ويسددم  الددداين اإلسددالمّ اللويدد  بدددين     
دددينال و لددك لن هدد   العديدددة تدددوم امدد  توليددد اهلل  ال التوليدددال ويوصدد  المسددممون بالمولا

د   دّ الربوبيدة واللوهيدة و دّ السدماء و لك بالتصديق الجاهللم ب ن اهلل والد   يريك لبال وار را
 (81ال ص: 1999والص ات.     أبو  واال

 المت مال آليات الددرلن الكدريم يجددها تعيدد وت كدد  دّ يد ن العديددة والتوليددال تبياوادا وتدداو    
 بوليااال مل ارة من ّداها  ّ ليات كىيرة وبطرق متوواة وأساليب مختم ة.

ولمتوليد ىالىة أوواع: توليد الربوبياةال وتوليدد اللوهيادةال وتوليدد السدماء والصد اتال وتركادهلل    
ياة اإللاياة بوجب خاص.  ه   الداراسة ام  توليد السماء والص ات بوجب اامال وص ة المد،عو
ميد   توليد السماء والص ات هو ا اتداد الجداهللم بد ن اهلل هدو المو درد بالكمدال المطمدق مدن ج

مدددن جميددد  السدددماء  الوجدددو ال و لدددك بالىبدددات مدددا أىبتدددب اهلل لو سدددبال أو أىبتدددب لدددب رسدددولب  
ياة ومعاوياددا وألكاماددا الددواردة  ددّ الكتدداب والسددوة امدد  الوجددب الالخددق  والصدد اتال كصدد ة المددد،عو
بعظمتددب وجاللددب مددن ييددر و ددّ ليددّء موادداال و  تعطيددلال و  تلريدد ال و  تمىيددلال و  تكييدد . 

مدن الودداخص والعيدوبال وادن كدل مدا يودا ّ   ا  ان و سدبال أو و دا  اودب رسدولب  وو ّ ما و
 (534ال ص:2008كمالب.  الدلطاوّال 

ياة اإللاياة واإلقرار باا لب  ّاخل اظيمةال ولىار لميدةال ومن  لك ما ي تّ:      وتوليد المد،عو
ال يد   اهلل بب خيرا الدويا واآلخرةال هو السبب الاظم لت ريل كربات الدويا واآلخرة  -1

 العدوبات  ّ الدارينال ويبسط بب الوعم والخيرات.
تالتوليد الخالص يىمر المن التام  ّ الدويا واآلخرةال قال اهلل تعال  :  -2 َآ ن تَْ ْْ تعَمنل ْآ ِكََق

ََولْقَت تَْىل تمكين قل َمن ْآَقِئَكتَآيل لتْلن تأل ْْتِإََم َنيل تَِظلون   َِ ل  82الوعام: ََون



 . الكريم وآثارها التربويّة على الفرد المسلم الّدالالت التربويّة للَمِعّية اإللهّية في ضوء القرآن

- 547 - 

ا اهلل وىواببال يساِّل ام  العبد  عل الخيراتال وترك وهو السبب  -3 الاظم  ّ ويل ّر
الموكراتال ويسمِّيب ان المصاخبال  المولد المخمص هلل  ّ توليد  تخ   اميب الطااات؛ 
ن اميب ترك ما تاوا  الو إل من المعاصّ؛ لما  واوبال وياوِّ لما يرجو من ىواب ربب وّر

 يخي  من سخط اهلل وادابب.
ا اتداد الجاهللم بمعية الخالق ب ا كمل  ّ الدمب لباب اهلل لصالبب اإليمانال وهلليوب  ّ  -4

 قمببال وكري  بليب الك ر وال سوق والعصيانال وجعمب من الرايدين.
ن اميب اآل مال  بلسب كمال ا اتداد  ّ قمب العبد  -5 ك لك يخ   ان العبد المكار ال وياوِّ

ا ب قدار اهلل الم لمةال يتمدا  المكار  واآل م بدمب موير  ح وو إل مطمخوةال وتسميم  وّر
 وهو من أاظم أ سباب اويراح الصدر.

ر العبد من رقِّ المخموقين والتعم ق بامال وخو ام ورجاخامال والعمل لجمامال ويعمم أن  -6 يلرِّ
اهلل معب وه ا هو العهلل  اللديدّال والير  العالّال ويكون م   لك متعبِّدا هلل   يرجو 

 و  يخي  ب  بيا ال وب لك يتم   اللبال ويتلداق وجالب.سوا ال 
تك يدددل اهلل لممولددددين بدددال ت ال والوصدددر  دددّ الددددوياال والعدددهلل واليدددر ال ولصدددول الادايدددةال  -7

صدددالح اللدددوالال والتسدددديد  دددّ القدددوال وال عدددال.  مرجددد  سدددابقال  والتيسدددير لميسدددر ال وار
 (532ال535ال ص ص:2008

ومعية الخالق لمخمق واممب بامال وتربّ أبواءها اميب ال   كل داوة   تاتم ب مر التوليد    
وتسديام العديدة الصليلة ال  اّ داوة ام  يير هدا المرسمين ال  تدسيم بعض الواإل 
أمور الدين بل  قير ولباب قبي  ال وأقب  موب ااتبار أمور العديدة وا هتمام باا من الديور 

 التّ تعامل اودهم باإلهمال والطرح.
بيددارة سددريعة بلدد  أهميددة التوليددد والتربيددة العدديددةال ومعر ددة الددرب الوالددد اللددد هددو  ادد       

ال وامددم صددمب هدد ا العددالم لسددب مددا ارا وددا اهلل اددهلل وجددل بو سددبال ومددا ارا وددا بددب رسددول اهلل 
 (2009التوليد هو أير  العموم وأجماااال كي    وير  العمم بير  المعموم.   ريدال 

 : داللة التكوى:ثالجًا

الدرلن ُيغ اا  ّ قموب العبداد م،م،كدة المراقبدة والتددو ال  مامدا استيدعر قمدب العبدد اطدالع اهلل    
  اميددبال  ددالنا هدد ا مددن أقددو  الدددوااّ لددب والتربيددة امدد  التدددو  والخددو  مددن اهللال  ددالتدو

ياة اهلل  م؛ ت كادد امد  مراقبدة اهلل  دّ ودواح  كىيدرة مدن سدموكياات اإلوسدان المسدم واستيعار م،عو
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َلِوتَاِفََلٌ تَلَََِلوٌتلنا تلديق  لك   يكون ب  ابر قولب تعال :  تَآَوَن تِإَّل   ً ْن َل تََونِ َلظلتِمَلقتَفَل . 18ق: م 
 (35-34ال ص ص:2009 اوضال 

لاطة وهّ معية اهلل وجل لمخمق كمام التّ      والمعية معيتان معية سم  وبصر وقدرة وار
ياخب وهّ معية الت ييد والوصرة والتسديدال تستوجب الخو  والل ر والتدو ال ومعية خاصة ب ول

ا والىدة بواد اهلل ووصر . كما قال تعال  :  ْْت وتستوجب الوإل والّر ْْتَف َِول ََ تَأَكَي تْآ ِكََقتعَمنل
ت تِغونَظَ  تِفَكل ن ْْ آنََِجول تَْ تْآنكل   ِا تمَِّق َْنكل  ول تََ ْْتۚ  ْآ ِكََق َومل َ ََِقَتتَم َتتْآو وَتتَأق تتَْْلن       123التوبة: ْآنمل

 (. 2009  ريدال  
توقولب تعال :       َِ ٌص تِف َم  ل ال تَْْآن ل تْآنَ َاِْ  تَِ آ  ينِا تْآنَ َاْ ل َََوىقتتَفَمقِتتۚ  ْآ  ينال تَلَوَنكل نتتْلن

ْْ ََول ًِتتَلَوَنوِتتَف لن َََوىقتتَم تَِِمثن ْْتۚ  تَلَوَنكل نتتْلن َل  َ ْْتْآو وَتتَْْ َومل َ ََِقَتتَم َتتْآو وَتتَأق تتَْْلن ال 194البدرة: ْآنمل
(: ولما كاوت الو وإل _ ّ الغالب_   تد  ام  لدها ب ا 2/87ال ص2002يدول السعدا  

رخص لاا  ّ المعاقبة لطمباا التي ّال أمر تعال  بمهللوم تدوا ال التّ هّ الوقو  اود لدود ال 
وادم تجاوهللها أخبر تعال  أوب م  المتدين بعووب ووصر  وت ييد  وتو يدبال ومن كان اهلل معب 

لم يمهللم التدو  تخم  اوب وليب وخ لبال  وكمب بل  و سبال لصل لب السعادة البديةال ومن 
  صار هالكب أقرب بليب من لبل الوريد.     

وقددد ادداب الدددرلن الكددريم امدد  الدد ين يسددتخ ون مددن الودداإل و  يسددتخ ون مددن اهلل تعددال ال     
تمَت دال تعال :  َْ ََلن لَْقتِمَلَقتْآو َلِوتَْىلَل َل ََلن لَْقتِمَلَقتْآن َل ِستَََّْلتََ ن تِمَلَقتََ ن َق َل َٰ َلَلَْقتَمَل تََّلتََان تَلَََِّ تِإكن َعيلَل ن

ت ًِ ْن َََلَل َكَلَل قَتتۚ  ْآن َمولَلَلْقَتتََِمَلَل تْآو َلَلولتتَْ ( اددن 88ال ص:1982ويدددول سددابق  ال 148الوسدداء:ملِ ََطَلَل تََعن
استيعار الخو  والخيية: يكون من معر ة جالل اهللال واستيعار اظمتب وكبرياخب وهو خدو  
العددار ينال وكممددا كاوددت المعر ددة أتددماال كددان اإلوسددان أيدددا هلل خو  دداال وأاظددم خيدديةال قددال تعددال : 

تِلَََل ِوِهتْآنعلَوَمَل  لت َ َتْآو َلَوتِمَلقن اللدديث: "بودّ لخيداكم   دّ الوقدول الرسدول 28 داطر: ِإن َم تََلن
 هلل وأتداكم لب" روا  البخارا.   

أيد الواإل خيدية هلل تعدال ال وكدان ب ا قدام بلد  الصدالة ُسدمو  لجو دب أهلليدهلل  وكان الوبّ      
ك هلليهلل المرجل من البكاءال وه   كاوت سيرة الوبياء والصاللينال كد ن خدو  اهلل ُأيدروب قمدوبامال 

 اايووا اللساب.  واستو  اميام الوجل لت  ك وام 
وا تتّا  اللكمة من لث اإلسدالم امد  الخدو  والخيدية مدن اهلل تعدال       من خالل ما اّر

وتربيددة الددو إل امدد  تلديددق مدددارج التدددو ال لمددا لاددا مددن الىددر العظدديم امدد  طبيعددة وسددموك 
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قدد المسممال مما يد عب لكل خيرال ويموعب من كل بىمال وه   هدّ التددو  التدّ يريددها اإلسدالمال و 
تأمر اهلل اباد  الم موين با ستهللادة موااال قال تعدال :  َْىق َنَل  َ َلَاتْآَلز ِْوتْآ تَلَن ْْتَفَلِنق  ول ََلَزْ  َ َلَلْقِتتۚ  َْ تَْْ

ِْآِتََ  َآنََ  ِتتأل  (39-38ال ص ص:2010.   أبو يوراال 197البدرة: ْلن
اآلثار الرتبوّية املتعلكة بالّدالالت العكدّية. -2  

ياة؛ مددن أاظددم  بنا اإليمددان واإلقددرار بالسددماء اللسددو  والصدد ات العددال هلل      كصدد ة المددد،عو
ددات  ددّ ليدداة اإلوسددان المسددممال قددال  : "أ ّددل اإليمددان أن تعمددم أني اهلل معددك ال واخددد والماما

ليىمددا كوددت" روا  الطبراوددّ  ددّ الوسددط والكبيددرال  يددب د لددة امدد  أن أ ّددل اإليمددان هددو مدددام 
 اإللسان والمراقبة.

ياة ب ا استلّدرها العبدد  دّ كدل ألوالدبال  يسدتليّ مدن اهلل      أن يدرا  و  يك أن ه   المد،عو
ليث واا ال أو أن ي تدد  ليث أمر ال  تكون اوو ا لب ام  اجتواب مدا لدرام اهللال والمسداراة بلد  

ياة هدد    اخدد عددل مددا أمددر بددب مددن الطااددات امدد  وجددب الكمددال ظدداهر ا وباطو دداال  دة اإليمددان بالمددد،عو
  هرااإلال  د.ت((العامة. 

يادة اهللال لدرص      ياة الخاصةال  الن اإلوسان ب ا ار  أن ه ا العمدل يلظد  أهمدب بم،عو وأما المد،عو
ام  أن يكون من أهمبال  يلرص ام  أن يكون مدن أهدل التددو  واإللسدان والصدبر واإليمدانال 

يادة تدواهللا م،  يادة وُيكىور من ال كر والدااء.  وأا  ّيمة تداوّ  ّيمة م،ْن كان اهلل معدب! وأا م،هللو هللو
م،ن هو من أهل ه   الطبدة اليري ةال والموهلللدة السدامية؟!(. لمىدل هد ا  ميعمدل العداممونال و دّ 

 (2007 وهبّال   لك  ميتوا إل المتوا سون.
ددد      ياتوددب تعددال  لخمدددب تددوظام ليدداة اإلوسددان الو سددياةال وتولا كمددا أن اديدددة التوليددد واإلقددرار بم،عو

اواط ب وااداتب قو  متّا رة ترمّ كمااا بل  تلديدق هدد  وواهللاب وت كير  وأهدا بال وتجعل كل 
 والد هو الخّوع هلل ولد ال واليعور ب لوهياتب ورلمتبال وقدرتبال وساخر ص اتب. 

ولتلديق ه ا الىدر التربدوا العظديم يجدب امد  المربادّ أن يدربط كدل جواودب التربيدة بتوليدد     
 (71-74ال ص ص:2008الولالواال اهلل ومعياتب سبلاوب وتعال  التّ أيروا بلياا.  

ومن خالل ما تّماوب ه ا المبلثال يتبيان الىر التربوا الد ا يعكسدب الجاودب العدددا امد      
اإلوسان سموكا  ولياة  ّدال  ادن مدا يجدد   دّ لخرتدب مدن الىدواب والجدر العظديم لدداء ا اتدداد 

 الصلي  ال ا هو يرط لدبول العمل.
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الرتبوّية املستيبطة مً آيات املـَِعّية اإلهلّية مً اجلاىب التعّبدي املبحح الجالح: الّدالالت 

 .على الفرد واجملتنع وآثارٍا الرتبوّية

بنا الت مال  ّ الددرلن هدو تلدديق وداظر الدمدب بلد  معاويدبال وجمد  ال كدر امد  تددبار ال وهدو      
َََلَل َاٌكتِكََلَلالمدصددود بالوهللالددبال   مجددرد تالوتددب بددال  اددم و  تدددبرال قددال تعددال :  َلَلَكتمل  ٌ تَأنَزآنَنَلَل هلتِإَآَن

َآنََ ِ ت ْآلْتْلن َََكك َاتأل ِآََ ْْتعََ َِِوتَْ  (445ال ص:1996.  ابن الديمال 29ص:آََِّو َ ال
ومن جممة ما لىاوا الددرلن امد  اتباادب واددم الليدد اودبال ابادتدب ولدد   ادّ الغايدة مدن      

َمَل تبما خاطب بب الرسل من قبمبال  دال سدبلاوب:  خمق الخمقال وقد خاطب اهلل وبياب ملمد  َْ
َلَلَلولْقِت تَأَنَلَل تَف لن َلَلَوتِإَّل  َلَلِوتَأن َلَلولتََّلتِإآَق ِْ ِتِإَآَن تنلَلَل تِإَّل  ِوَلَلَكتِمَلَلقتا  لَلَلًْ  َ َلَلونَن تِمَلَلقتَفَن ال وقددد هللخددرت 25الوبيدداء:َأان

واآلداب اآليات الدرلوية ب كر مدام العبودية  ّ كىير مدن المواّد  والمجدا تال  دّ مجدال العمدم 
 والخالق.

 مدام العبودية هلل لب أهمية كبيرة يوبغّ أن ي اماا المسدمم وأ  يتغا دل اواداال  ادو أيدر      
المدامات ليث   يداوياا مدامال باا ير  من ير ال ومدا خاطدب اهلل ألبداء  ب  بد لكم المددامال 

َلِوِهت : ددال  ددّ لددقا وبياددب ملمدد  تََِعَن َلَلَاىق َلَلِجِوت لَلَلَنَ  َقتْآ َلِكختَأ ن َلَلِجِوتْآنَ َلَاِْ تِإَآَلَلَتْآنَم ن َلَقتْآنَم ن َآَلَلَنَيتمِّ
تعََ ََِنَل ت َآولتِآنلِاَََلولتِمَلقن ْن َن تَ  َتْآ ِكختََ َاكن َِ َفن َْتتِإن َلولتتۚ  ْلن َلَاْتىلَل ِِ .  أبدو يدوراال 1اإلسدراء:آ  َلِمَ لتْآنََ

 (2ال ص:2010
تعوّ: طااة اهللال والخّوع لبال والتهللام ما يراب من الدينال  اّ ركن أساسدّ  دّ   العبادة    

 بواء اليخصية المتكاممة التّ يراها اهللال وقيام لممجتم  الصال ال وهّ ياية اللياة.
ق ه ا المعو  لمعبادة ويمارسبال ويلصل ام  ىمراتب الوا عة مدن خدالل وظدام      واإلوسان يت وا

ر واّدد  تربدوا يلتدوا امد  ال عمددم والعمدل سدواءال  مددن خدالل العمدم يلصدل المددتعمام امد  تصدوا
سميم ادن يايدة وجدود ال ويايدة هد ا الوظدام التربدوا الد ا يّدعب امد  الصدراط المسدتديم الد ا 

 (144ال ص:1986يت ق م  روح العبادة ولديدتاا.  الكيالوّال 
ة توطمدق ادن امدم ومعر دةال  من أسباب اللصول ام  العبودية هلل تعال  هو العممال  العبداد    

تِآَلَكنََِكتوكىير من اآليات قدامت العمم ام  العبادةال قال تعال :  ََفنِ ان َل تْآو َلولتَْْ ن تَأن ولتََّلتِإآَقَوتِإَّل  َو ن َف لن
ِمَنَلَل ِ ت ِمِنََقتَْْآنملمن ِآونملَلمن َْْكل نتتَْْآو َلَلولتتۚ  َْ َمثنَلَل تَْ ََََو َلَلََكل ن َوَل لتمل ال  دد مر بالعمددل بعددد العمددم.  أبددو 19ملمددد: ََعن

 (2010يوراال
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 كمامددا اهللدادت معر ددة اإلوسددان باليددّء تغياددرت معاممتددب لددبال  المعاممددة امدد  قدددر المعر ددةال      
بلد  ارتبداط العبدادات  - دّ المبلدث الددادم-وبالتالّ يهللداد لبادب وابوديتدب لدبال ويمكوودا التعدرا  

ياة اإللاياة من خالل الد  الكتاب الكريم والسوة المطارة.  لة المستوبطة منبالمد،عو
 الّدالالت الرتبوّية املستيبطة مً آيات املـَِعّية اإلهلّية املتعلكة بالعبادات.-1

دددا رباويًّدددا يسدددتديم بدددب اإلوسدددان      بن لعبدددادة اهلل تعدددال  د  ت تربويدددة كىيدددرةال بوصددد اا مواج 
ا  يلدق ياية التربية اإلسالمية. ويصملب ليكون  صالل 

ياة اإللاياة واستوباطاا من اآليات واللاديدث المرتبطدة بالجاودب التعبادداال     أماا ما يتعمق بالمد،عو
دب امد  بودّ بسدراخيل ليودالوا  ما جاء  ّ اآلية الكريمة اودما  كر المول   الميىاق ال ا  ّر

ياتبال قال تعال :  تَأَلكَتم،عو ََون َآ تَلَ َلَاتَنَََََِل تتَْ ِن َََعثنَنَل تِمَلننيل لتْثنَنَل تَْ ًَ َلَاِْئَ ًَتتۚ  ْآو ولتِمَثَل َمتََِنَلِتِإ ن َفَل  تْآو َلولتتَْ
َل لتتَآِئقنتتۚ  تَمَعكل نتتِإنِِّ َيةَتتَأَفمن  ِ َل لتتْآ َََن َكَل ةَتتَْع َل تْآز  َلِوِتَْعَمنَل ْىل نتتَِال ل َل َلمل ان َل لتتََْلز  َل ٰن َل تْآو َلوَتتََْأفنَا َٰ َ َلَن ت َتتَفان

ت َننَيَل ال ََِيَل تْلن َلِاختِمَلقتََ ن تََجن تَجن َل    ِلَوَلن كل ن تََْللون تَ ََِّئ َِكل ن تَلنكل ن لَك َِّاق  َلوَتتَكَ َلاَتتَفَمَلقتۚ  ل  ِآَلكَتتََعن َََلونتتِمَلنكل نتتكَق تَف
ً ت َلَل َْْ َتتَٰ ًِتتَ َلَل ََِ َلَل ياتوددب بعبادتددب سددبلاوبال وأواددا ىددواب وجددهللاء 12الماخدددة:ْآ   ال وهوددا جدداء ارتبدداط معو

ددر بددب وتددرك مددا وادد  اوددبال  مدددد أخدد  اهلل العاددد والميىدداق امدد  بوددّ بسددراخيل لمددن أتدد   بمددا ُأمو
الد ا بمدغ الدولّ بلد  بودّ بسدراخيلال وقدال: بوادّ معكدمال  -اميدب السدالم-بواسطة وبدياام موسد  

 واصركم ولا ظكم وُمعيوكمال وُمطام  اميكم.
ّا اليامل ومّدمووب: لدخن أقمدتم الصدالةال وأدايتموهدا امد  الوجدب      وااهدهم اهلل بالعاد اإللا

الكمددلال وأاطيددتم هللكدداة أمددوالكم التددّ تهللكددو باددا و وسددكم وتطاددرال ولموددتم برسددمّ ووصددرتموهم 
داتبال هلليدادة امد   ولهللرتموهم ام  اللق وموعتموهم من الاداءال وأو دتم  ّ سبيمب وابتغداء مّر

 (125-124ص ص: ال 1998جبب اهلل اميكم بالهللكاة.  الهللليمّال ما أو 
ر      ومن هوا تتبيان ولدة دين اهلل وولدة ميىاق اهلل م  جمي  اباد ال  او الميىداق الد ا يددرا

ر أسإل الوظام ا جتمااّ الصلي . ر العبادة الصليلةال ويدرا  العديدة الصليلةال ويدرا
ياة اهلل تبارك وتعال  لم تكن جهلل   ا  اال بوما هدّ اددد  يدب يدرط وجدهللاءال يدرطب بقامدة الصدالةال  م،عو

يتدداء الهللكدداةال واإليمددان بالرسددلال واإلو دداق  ددّ سددبيل اهللال   مددا الجددهللاء  كددان: تك يددر السدديخات  وار
 ودخول الجوة.

بددة لمعيددة اهلل      وىوابددب  ددّ  لدد ا يمكددن أن وسددتوبط مددن هدد   اآليددة بعددض العبددادات الموجو
 ا ي تّ:  واآلخرةال ومواا مالدويا 
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: بقامة الصالة:   مجرد أداء الصالةال بل بقامتاا امد  أصدولاا التدّ تجعدل موادا صدمة      أو  
ال 1982لديدياة بين العبد والربال واوصر ا تا يبيًّا وتربويًّا و ق الموال الرباوّ الددويم.  قطدبال 

 (857ص:
ة هّ أول ما أوجبب اهلل تعال  ام  اباد  من العبدا     ال، ل مدا يلاسدب اميدب  الصي داتال هدّ أوا

ددة  العبددد يددوم الديامددةال وبالتددالّ هددّ مددوال متواسددق لتربيددة ال ددرد والمجتمدد ال يصددمباما بلدد  قما
َلَيَةتالسمو الخالقّال قال تعدال :   ِ َلَكتِمَلَقتْآنِكََل ِ تََْأِفَلِ تْآ تِإَآَن َِ ِْ َل تَمَل تأل ًل َنَل َلَيةَتتِإق تتۚ  ْ  ِ َقتتْآ َيَل تََنن

َ   ِتتَلقِت َآِككنالتتۚ  تَْْآنملنَكاِتتْآنَ  ن ََالتتْآو وِتتَْ  (451ال ص:2004 الوصاراال  .45العوكبوت: ۚ  تَأكن
لدد لك وجددد الصددالة وييرهددا مددن العبددادات تمدددا اإلوسددان بالصددبر الدد ا هددو قددواة يتدددو  الدمددب     

بااال وقد أريدوا اللق تبارك وتعال  بلد  ا سدتعاوة بالصدبر والصدالة امد  المدورال قدال تعدال : 
َلَلَيِةت    ِ ِاتَْْآ َلَلَن  ِ ْْتَِ آ ََِعَنل َلَل ْْتْ ن َلَل َِِاَقَتتَمَلَل َتتْآو َلَلوَتتِإق تتۚ  َََلَل تَأَكَيَلَل تْآ َلَلِكََقتعَمنلَلَل  ِ ال قددال 153البدددرة:﴾ ْآ

( رلمددب اهلل: وكدد لك الصددالة التددّ هددّ ميددهللان اإليمددانال وتوادد  اددن ال ليدداء 2442السددعدا  
 والموكرال يستعان باا ام  كل أمر من المور.

أن ُيعيوددب ويمدددي  بمددا يعيوددب  صددما  ربددط قوتددب بدددوة اهلل ومعياتددبال سدداخال  ربددب  والمسددمم ب ا    
ََِعَقلت ام  طااتبال قاخال   ّ صالتب:   َل َ َل َكتَن ن  ِْ َلَلولتَْ : ال وهودا يددول الدربا 5﴾ ال اتلدة:ِإَ َل َكتَنعن

 (124ص: ال2000اللاهللمّال "ه ا بيوّ وبين ابداال ولعبدا ما س ل" روا  مسمم.  
    
ىاوي ددا: بيتدداء الهللكدداة: الهللكدداة ركددن مددن أركددان اإلسددالمال وأصددل معواهددا الطاددارة والومدداءال  اددّ     

العبادة الماليادة ا جتماايادة المامدةال وال ريّدة الىاويدة  دّ اإلسدالمال وقدد قروادا الددرلن بالصدالة 
يتاددا  ددّ ايددرات المواّدد ال و كرهددا بصددورة ل ددظ الهللكدداة وبالصدددقةال وأخددر  باإلو دداق وظددر ا لهم

 (48ال ص:2009ودورها  ّ ولدة المجتم  المسمم وتطاير  من ال در.  اوضال 
يتدداء الهللكدداة ااترا  ددا بوعمددة اهلل  ددّ الددرهللق؛ وطااددة لددب  ددّ التصددرا   ددّ هدد ا المددال و ددق      وار

قامددة  يددرطب وتلديد ددا لمتكا ددل ا جتمددااّ الدد ا امدد  أساسددب تدددوم ليدداة المجتمدد  المدد منال وار
 ة ام  الموال ال ا يك ل أ  يكون المال دولة بين اليوياء  دط.            أسإل اللياة ا قتصادي

: بوددب قددرض هللال واهلل هددو المالددك وهددو واإلو دداق  ددّ سددبيل اهلل بو دداق اددامال يدددول اهلل     
ددا هلل.   قطددبال   ّ ال 1982الواهددب ولكوددب يسددماّ مددا يو دددب الموهددوب لددب _متدد  أو دددب هلل_ قر

 (858ص:
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اإللسددان بلدد  الخمددق سددواء ل قددارب أو ال دددراء أو المسدداكينال أو اإللسددان   ادو مددن صددور    
َلَلا ِْ تَْْآنَكَلَلَل ِظِمََقتْآنَفَلَلَلَنَظتبدد ا ودددوع مدددن أودددواع البدددرال قدددال تعدددال :   ٰ َلَلَلا ِْ تَْْآ َلَلَلَْقتِفَلَلَلِتْآ   ْآ َلَلَلِكََقتَلنِ 

ِ َلِنَقَتتَلِ َل كتتَْْآو َلولتتۚ  َْْآنَع ِفََقتَلِقتْآن  ِست ال  د كرت اآليدة صد ة أهدل الجودة 134لل امدران: ْآنمل ن
دددويط والدددم،كر  والصددلة والمددرض و ددّ جميدد  اللددوالال  الدد ين يو دددون  ددّ اليددداة والرخدداء والدم،
دداتبال وكاوددت الىمددرة قولددب  والمعودد  أوددب   ييددغمام أمددر اددن طااددة اهلل تعددال  واإلو دداق  ددّ مّر

ِ َلَلَلِنَقَتتعدددال :  تْآنمل ن ال 1999ن مدامدددات اإللسدددان.   جماادددة العممددداءال  اددد ا مددد َْْآو َلَلَلولتَلِ َلَلَل ك
 (195ص:
ياة اإللاياة واللصول امياا ليست بال ىمنال أو بدال امدلال ب  بنا مدن      وهوا وصل بل  أن المد،عو

يتاء الهللكداة واإلو داق  دّ سدبيل اهللال وطاادة اهلل  قامة الصالةال وار لواهللماا اإليمان باهلل ورسمبال وار
خالص الوياةال والد  صد لب ولد    يريك لب.وتدوا  وار

 اآلثار الرتبوّية املتعلكة بالّدالالت التعّبدّية.-2

 لمعية اهلل من جاوب العبادات ما ي تّ: -التّ يمكن استوباطاا-التربوياة من أهم اآلىار      
 العبودية الكلبّية: -1

ياة اإللاياددة التددّ يجدددها العبددد  ددّ ابوديتددب      الدمبيددة يديوددب بدداهلل بنا مددن لىددار معدداوّ المددد،عو
دبط هواجسددبال ومد   لدك هددو واسد  الرجدداء  وا اتمداد اميدبال ول ددظ جوارلدب وخطدرات قمبددبال ّو
ودب ا دوا يلدب  لسداوبال وار دب وار ولسن الظن بربابال وهما أىران من لىار معر تب لعممب وجودو  وكرمو

وددب واسدد  الرلمددةال   ددّ اللددديث الددسددّ: "أوددا اوددد ظددنا ابدددا بددّال وأوددا معدد ب لددين الع ددوال وار
 .                                       روا  البخارا ومسمم ي ُكُروّ"

وه   اآلىار تودمب بل  ابودية  الملبة(  يلدب اهلل لدق الملبدةال وُيد ىر ملباتدب امد  ملبدة     
 (2002كل ملبوبال ويجد  ياا الرالة كماا "أرولوا باا يا بالل".  الجامّال 

ٍَدة وقوة اإلرادة: -2  اجملا

لمعبادات ت ىير ا قويًّا ام  تكوين اإلرادة الجاهللمة التّ تجعمدب يدد  اودد لددود اهلل تعدال ال  بنا     
ويصمد م  اللق أمام الباطلال وم  ال ّيمة أمام الر يمةال لواا تد كار  بداهلل تعدال  وبمسد وليتب 

اهلل تعدال ال وأودب مدا أمامبال وبم اة اللياة اآلخدرةال وب وداء لد اة الددويا ال اويدةال وأودب ملاسدب أمدام 
 ُخموق ب  لتلديق العبودية هلل تعال .   
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 تربية الفضائل والوقاية مً االحنرافات: -3

ترباددّ المسددمم امدد  أ ّددل الخددالق وألسددوااال وتُبعددد  اددن ا ولرا ددات السددموكياةال ليددث      
ن أن العبدادات ُياللظ أن أبعد الواإل ان ُموكرات الخالق أكىرهم ابادة هلل تعال ال و ّ هد ا بيدا

 اليراية لاا أىر بالغ واظيم ام  سموك اإلوسان.                        
 كما أواا ُتربّ  ّ الدو إل اإلوسداوية ال ّداخل الُخُمديدةال  كد لك هدّ وقايدة مدن ا ولرا دات      

ددا ال ورجدداء رلمتددبال ولن  ياددا  الخمدياددةال لمددا تبىاددب  ددّ الدمددب مددن خددو  اهلل تعددال ال وطمددب ّر
ال ص 2000مددددن خددددالل ربطددددب بالعبددددادات.  اللدددداهللمّال  ير ا مسددددتمرًّا ل وسددددان بربددددب تدددد ك
 (119ال132ص:

 اليكظة الدائنة: -4

ياددة خالدددب وتمكاددن وددور اإليمددان مددن قمبددب اهللدادت لالددة اليدظددة      كمامددا قويددت معر ددة العبددد بم،عو
لالدة ا وتبدا  هدّ  وا وتبا  لديوا. ه   اللالدة هدّ التدّ سدتجعل معاممتودا مد  اهلل   مد  ييدر ال

التددّ سددتجعموا وددهللن كددل يددّء بميددهللان اليددرعال  يددهللداد الددورع والخددو  مددن الوقددوع  ددّ داخددرة 
دغِّر مدن لجدم الددويا  اليبااتال ستد عوا ه   اللالة بل  الديام بواجبات الداوة خير قيامال وسُتص،

  ّ أايوواال وستدمل طمعوا  يما  ّ أيدا الواإل.
ت وي دالت وتيجددة ّدع وا البيدراال  ددالن هد   اللالدة سددتد عوا      ومد  التماليدة وقواوددا  دّ هلل ا

َلولتلمواوض مدن الكبدوة وسدراة التوبدة وتجديدد العادد مد  اهلل  َلَ تْآنَعَن ْ ٌْ تتۚ  ِنعن . 34ص: ِإن َلولتَأ
 (35ال ص:2009 الااللّال 

 أن العبددادات اليددراية وارتباطاددا بمعياددة الددرب مبلددث وبالتددالّ يتبدديان مددن خددالل هدد ا ال     
تسددمو بدد خالق اإلوسددان المسددمم وأامالددب بمددا تجعمددب يتمياددهلل اددن ييددر  مددن البيددرال  اددو يتميددهلل 
بعبوديتددددب الدمبيددددةال وابوديددددة المجاهدددددة وقددددوة اإلرادة والعهلليمددددة  ددددّ  عددددل الخيددددرات واجتودددداب 

يدددب المواظبدددة امددد  أداء العبدددادات الملرامددداتال وابوديدددة التوبدددة واإلوابدددةال وييدددر  لدددك ممدددا ترب
 واليراخ  ويستديم باا السموك اإلوساوّ.

املبحح الرابع: الّدالالت الرتبوّية املستيَبطة مً آيات املـَِعّية اإلهلّية مً اجلاىـب اخخققـي   

 .على الفرد واجملتنع وآثارٍا الرتبوّية

لدد لظيت الخالق  ّ اإلسالم بعوايدة  اخددةال وُوّدعت لادا الّدوابط التدّ ب ا تمسادك بادا      
ال ددراد والجمااددات  دداهللوا ووجددوا مددن التيددارات الاداامددةال وتجوابددوا ويددالت الدددمار الُخُمدددّ والصددراع 
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ا جتمااّ ال ا تعاوّ موب بعض المجتمعاتال  اّ اووان اليدعوب ورقيااداال وأسداإل اللّدارة 
 ة لممعاممة بين الواإل.      ووسيم
وُتعرا  الخالق بتعري ات اديددةال ت كدد معظمادا أن الخدالق  طريادة وُمكت،سدبةال وملمدودة      

وم مومةال وهّ أوصا  اإلوسان التّ يتعامل باا م  الغيرال وأصبلت من سدجايا .  اللداهللمّال 
 (136-135ال ص ص:2000
امياا اإلسالمال وُ كورت  ّ الدرلن الكريم والس دواة   الخالق اإلسالمية هّ اآلداب التّ لثي      

الد ا هدو أكمدل البيدر ُخُمد داال لددول اهلل تبدارك وتعدال   الوبويةال وااظم قدوة هو الوبّ ملمدد 
ولَلَلم تَلِظَلَلَ  تاوددب:  تلل َق ن َلَلَكتَآَعَوَلَل  ِْ َْ :ال وقددال4الدمددم    بومددا ُبعىددت لتمددم مكددارم الخددالق" روا"

 (2009البخارا.   اوضال 
ب  ا لو ت مموا م ادوم الخدالق  دّ ا سدالمال لوجددوا أوادا موصدولة باإليمدان والعديددةال  ادّ      

تعدددا ألددد أركاوددبال  ددال بيمددان لمددن   أماوددة لددبال و  ديددن لمددن   ااددد لددبال وبمعر ددة اهلل وأوددب 
ددا ال  ددال تدتصددر امدد   المسددتلوق ولددد  لمعبددادةال  العبددادة م اددوم واسدد  لكددل مددا يلباددب اهلل ويّر
ددا بدّدداخب وقدددر ال  ومددا الصددبر واللمددم والّر الصددالة والصدديام واللددلا وييرهددا مددن الطاادداتال وار
والصدق وييرها من  ّداخل الخدالق داخمدة  دّ بطدار الددين وركو دا أساسدي ا مدن أركدان العبدادة. 

 (2004 ابد العظيمال 
هللداد لباددب كدد لك موصددولة بمعدداوّ السددماء والصدد اتال  ددب ام العبددد لتمددك المعدداوّ  الوددب يدد     

وتعمادب بااال  يتاص  بتمك الص ات التّ يلبااا اهللال مىل: الرلمة والر ق والكدرم والع دو والعددلال 
ويوتاددّ اددن الصدد ات التددّ يكرهاددا اهلل تعددال ال كددالكوبور والعظمددة والبخددل وييرهدداال وهددو سددبلاوب 

ياة  خاصة.  يكون م  اباد  بلسب اتاصا ام بما يلبال وه   م،عو
ال قدد تّدا رت امد  المدر بدالتخماق بدالخالق جد أنا الوصوص من كتاب اهلل ومن هوا و     

اللسوةال ووات ان الخالق الم مومةال  التربية الدرلويادة هدّ أامد  تربيدة وأرقاهداال وقدد ظادرت 
داال يغدرإل  يدب أصدول العداخدد  م  بركة ه   التربيدة  دّ الجيدل الولال ليدث ودهللل اميدب الددرلن موجا

ددق  يددب المعدداوّ  اإليماوياددة اليددري ةال  يرقدد  بددب الدددرلن بلدد  أامدد  درجددات اليدددين والصدددق ويعما
التطبيددق العممددّ لمدددرلنال وهددو واإلخددالص والبدد ل والتّددلية والىبدداتال وكددان أمددام الصددلابة 

 (189ال ص:2009ال  دد كان قرلو ا يميّ ام  الرض.    ريدال الوبّ 
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 الّدالالت الرتبوّية املستيبطة مً آيات املـَِعّية اإلهلّية املتعّلكة باخخقم: 

ياة اإللايادةال      لدد ُ كر،ت اددة أخدالق وسدجايا  اّدمة  دّ الددرلن الكدريمال ارتبطدت بصد ة المدد،عو
 ومواا ما ي تّ: 

 : الصرب:واًلأ

لخمددق يدددوم امدد  أربعددة ( رلمددب اهلل: "ُلسددن ا294ال ص:1996قددال ابددن الددديم الجوهلليددة      
ر قيام سياقب ب  امياا: الصبرال والع ةال والييجااةال والعدل".  أركانال   يتصوا

 الصبر يلممب ام  ا لتمالال وكظم الغيظال وك  ال  ال واللمدم والوداةال والر دق واددم الطديش 
 والعجمة. وقال: "وهو ام  ىالىة أوواع: صبر باهللال وصبر هللال وصبر م  اهلل".

 الول: صبر ا ستعاوة ببال ور يتب أوب هو المصدبارال وأني صدبر العبدد بربدب   بو سدبال كمدا     
تَِ آو وِتقال تعال :  َنالَكتِإَّل  َِ َم ت تَْ َِان ِن َْْ :127الولل. 

رادة وجادبال والتددراب      الىاوّ: الصبر هللال وهو أن يكون البااث لب ام  الصبر ملبدة اهللال وار
 بليب.
الىالث: الصدبر مد  اهللال وهدو دوران العبدد مد  مدراد اهلل الدديوّ مودبال ومد  ألكامدب الديويادةال     

 (156ال ص:1996صابر ا و سب معااال ساخر ا بسيرهاال أيوما توجات ركاخباا".  ابن الديمال 
ولددو  هبوددا وبلددث  ددّ لغددة الدددرلن ووصوصددب ومددا يتعمددق مواددا بالصددبرال لتعددددت الو دددول     

رت  ا يدل ام  ما لمصبر من قيمدة ديويادة وخمديادةال وتكرا المعاوّال ولكواا  ّ كل مرة تعطّ ممم،ل 
ومددا يددوعكإل  يددب مددن صددور العطدداء اإلوسدداوّال ولكددن  بددد مددن ا ستيددااد بآيددة ّددربت المىددل 
ل الصدبر اإلوسدان ويبدلدب مدن العدداوة والموداوأة بلد  اللدب  الام  لمسموك البيراال وكيد  يلدوا

تكلْتَ َلَلَلظ تَلِظَلَلَلَ  ت :يددددول  والصدددداقةال اوددددما َ  َىَلَلَل تِإَّل  َمَلَلَل تَلَو ْْتَْ َلَلَلََال َِ تْآ َلَلَلِكََقت َ  َىَلَلَل تِإَّل  َمَلَلَل تَلَو َْ 
 (17ال ص:2000.  توباكال 35 صمت:

ال  دددد كمدا أيدار بلد  معياددة اهلل تعدال  لمصدابرينال وك دد  بد لك دا ع دا امدد  الصدبر والمصدابرة    
  تارة كاوت بمعو  معية الوصر والت ييد: جاءت  ّ ادة مواّ   ّ ليات ال اكر اللكيمال

تقددال تعددال :      كلَلَل ن َىَ تِاَ ل ََلَلكن ْْتَْ ْْتَفََ نَ َلَلول َْآولتَََّْلتَََنَلَل َزلل َا لَلَل ْْتْآو َلَلَوتَْ ْْتۚ  ََْأِطَعلَلَل َِال َلَل ِن تْآو َلَلوَتتِإق تتۚ  تَْْ
ِ  َِِاَقَتتَم َت  .46الو ال:ْآ
اليدرع والعددلال وهدو باد ا المعود  داخدل   لديدة الصبر هو لبإل الدو إل امد  مدا يدتّديب    

ْلودةال  يصدبر امد  الدوعم بيدكرهاال والعمدل  ْولدة ومو  ّ كل مجا ت الليداةال  دالمرء متدمدب بدين مو
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ددا اددن اهلل وقّدداخب.    ددم ا لتسدداب والّر ددّ واهب،ادداال ويصددبر امدد  الددبالء بمددا ُيْماو  ياددا بمددا يّر
 (83-82ال ص ص:2012 الماجدال 
 وتارة  أخر  جاءت بمعو  الاداية واإلااوة:        

 وصوص الكتاب والسوة الدالة ام   ّل الصبر وموهلللة أهمب كىيرةال يك دّ  دّ  لدك أن اهلل     
َََل تَأَكَيَل ت تعال  قروب ب ام  مراتب الدينال وأجلا مداماتبال ليث قروب تعال  بالصالةال قدال تعدال : 

ََِعَنلْت َلَل ْْتْ ن َلَلَيِةتْآ َلَلِكََقتعَمنلَلَل  ِ ِاتَْْآ َلَلَن  ِ َلَل َِِاَقَتتَمَلَل َتتْآو َلَلوَتتِإق تتۚ  ْتَِ آ  ِ ال وقروددب بددالتدو ال 153البدددرة: ﴾ْآ
وقروب باليدينال وه ا يدلا ام   ّدمبال وييدير بلد  أن تمدك الموداهللل العاليدة   تُودال بغيدر الصدبر 

لادم بمدا الجميلال ممدا يجعدل أهدل الصدبر بد ام  الموداهللل اودد اهلل تعدال ال ليسدتلداوا بادا معياتدب 
ااوة.  مرج  سابقال   (2012تتّماوب من تو يق وار

 ّيمة ترباّ  ّ الو إل ممكات الخيرال  ادو ُخمُدق  اّدل  يمتود  بدب ومن هوا وجد أن الصبر     
اإلوسددان اددن  عددل مددا   يلسددن و  يجمددلال وهددو قددوة مددن الددو إل التددّ يددراد باددا قددوام أمرهدداال 
وصالح يد وااال وهدو أن يلسدن اممدبال ويلسدن اسدتدبال الدبالء واليدداخد والمصداخبال ويلسدن 

.    توبداكال معالجتاا والتصرا   يااال والتغماب امياا وا لتخماص مواا ما استطاع بل   لدك سدبيال 
 (9ال ص:2000

 : اإلحساٌ:ثاىيًا

اإللسان خمق اظيم سموك طيابال بب يرتدّ العبد بل  درجة اإليمدان والتددو ال وقدد أمدر اهلل     
  :ولثا ام  اإللسان والعمل ببال  او د لة ام  ملبة اهلل لامال ليدث قدالْْت ِ َلنل تِإق تتۚ  ََْأ ن
ِ ِنَقَتتَلِ  كتتْآو وَت  (2009.  اوضال 195البدرة: ْآنمل ن
 "واإللسان وواان:    

بلسان  ّ ابادة الخالق وأداء ال راخض: وهو الجدد   دّ الديدام بلددوق اهلل امد  وجدب  -1
 الو ص ال والتيكميل لاا. 

لسان   ّ لدوق الخمق: أا  ّ مجال التعامدل مد  الوداإل وبد ل جميد  المودا   مدن  -2 وار
وع  كددانال ولا مخمددوق يكددونال ولكواددب يت دداوت بت دداوت المْلس،ددن بلدديامال ولدِّاددم أا ودد

ددن  ومدددامامال وبلسددب اإللسددان واظددم موقعددب واظدديم و عددبال وبلسددب بيمددان المْلسو
خالصبال والسبب الداااّ لب بل   لك".  السعداال   (  244ال246ال ص ص:2002وار
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َلقال تعدال :      َن تِمَثَل َمتََِنَلِتِإ ن تَأَلَلكن كن  ِْ تَْ َق َََل َلان ِكختْآن َ َل َن تَْ َِْْآَلَوَنِقتِإ ن َِ آن تْآو َلَوتَْ َلَلولَْقتِإَّل  ََعن تََّلت ًَ َاِْئَ
َلَلَن  ْْتِآون َلَل ِست ل ن ْآلَلَل فل تَْْآنَمَ َلَل ِكَِقتَْ َق ال أا: ألسددووا بالوالدددين بلسدداو اال وهدد ا يعددم  83البدددرة: َْْآنََََلَل َم

ددا هدو بلسددان بلدديامال و يدب الوياددّ اددن اإلسداءة بلدد  الوالدددينال لن  كدلي بلسددان قدولّ و عمددّ ممي
ّ  ان ّدي .  الواجب اإللسانال والمر بالييّء وا

دداال  دددال:      َلَلَن ىددمي أمددر باإللسددان بلدد  الودداإل اموم  ْْتِآون َلَل ِست ل ن ْآلَلَل فل َْ :س،ددن ال ومددن الدددول الل،
ممال وب ل السيدالمال والبيايدة وييدر  لدك مدن  أمرهم بالمعرو ال ووايام ان الموكرال وتعميمام العو

 كلِّ كالم طيِّب.    
ولدميا كان اإلوسان   ي،س،  الوااإل بمالبال ُأمور ب مر  يددر بب ام  اإللسان بل  كدلِّ مخمدوقال     

 لددك الوياددّ اددن الكددالم الدبددي  لمويدداإل لتدد  الك ددار.  وهددو اإللسددان بددالدولال  يكددون  ددّ ّددمن
 (57ال ص:2002 السعداال 

 درجددة اإللسددان لاددا قيمددة د لياددة  ددّ تربيددة الددو إل امدد  الطااددة والتدددو ال ولدددد ربددط اهلل     
ددا الدد ين جمعددوا هدداتين الصدد تينال  تعددال  اإللسددان بددالتدو   ددّ لن والدددال وأوددب معاددم خصوص 

تْآو َوتمَتبدولب:  ِ نلْقَتِإق  ْْتْ ْآ ِكََقتىل تمك ن ََ َ  (2009.    اوضال 128الولل: َ تْآ ِكََقتْ
ياتب هوا بوص ين: وص  التدو  ووصد  اإللسدانال وقدد تدددام لودا بيدان  لدد اميق اهلل      معو

 دّ لدديث  معو  التدو ال وأمدا اإللسدان  دالن أ ّدل مدا ورد  دّ تعري دب مدا ىبدت ادن الوبدّ 
جبريلال و يب قال: "اإللسان: أن تعبد اهلل ك ودك تدرا   دالن لدم تكدن تدرا   الودب يدراك" روا  البخدارا 

 ومسمم.  
ْْتِفََنَلَل توقددد جدداءت معيددة اهلل لمملسددوين  ددّ موقدد  لخددر  ددّ قولددب تعددال :      َْْآ َلَلِكََقتَج َىَلَلول

ت لَلَوَن ت ق تتۚ  َآَنينِوََن يل ن  ِْ ال وهدّ: الوصدر 69العوكبوت: ِ ِنَقَتْآنمل نتتَآَم َتتْآو وَتتَْ ال وهوا كاودت بعددة معدان 
والل ظ واإلااوة والادايةال  واد المجاهدين بالادايةال وأكادد  لدك بمعياتودب لمملسدوينال لن لديددة 
اإللسان تلديق اإلخالص هلل تعال ال  ال يدر  العبدد ييدر اهلل تعدال   دّ وياتدب واممدب.  الماجددال 

2012) 
 : اإلخقص:ثالجًا

اإلخددالص والوياددة الطيابددة مددن الصدد ات التددّ تبمددغ باإلوسددان الدد روة مددن السددمو الخالقددّ     
بدولددب -والر عددةال وتوهلللددب مودداهللل البددرارال وهددو دليددل كمددال اإليمددانال ويعوددّ أن يدصددد اإلوسددان 

ددداتبال ليرت ددد  المدددرء ادددن ودددداخص الامدددالال ور اخدددل  -واممدددب وجاددداد  وجدددب اهلل وابتغددداء مّر
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دّ اهلل اودبال قدال: سدمعت رسدول اهلل الخالقال ويتاص ال يددول: ل مبايدرة بداهللال ادن امدر ّر
وما لكل امرئ ما وو ..."ال روا  البخارا ومسمم.  سابقال   (1982"بوما الامال بالوياتال وار

ياة اإللاياة لوجدوا أوادا تيدير بلد  هد ا الُخمُدق العظديم وتلدثا اميدب      ولو ت ماموا كل ليات المد،عو
صددالح الوياددة والدصددد لددب ولددد   بتغدداء بيددكل أو بددآخر ال وتيددير بلدد  بخددالص العبددادة لددبال وار

اتب دون الوظر لمخمق أو لمر  ُدويوا.  مّر
 اإلخالص مطمدوب  دّ كدل الامدال والقدوالال  ادو مطمدوب  دّ التوليدد واإليمدان والتددو ال     

 ال وييرها.و ّ العبادات كالصالة والصيام والديام والصدق والصبر والتوكال ام  اهلل
وجدداتال و ددّ السياسددة وا قتصدداد      كمددا أوددب مطمددوب  ددّ تربيددة الو دال و ددّ التعامددل مدد  الهللا

والخددالقال سددواء كددان اإلوسددان  ددّ المسددجد أو  ددّ بيتددب أو  ددّ السددوق؛ ب  بدداإلخالص تو ددرج 
اهلل اليداخد وتتلداق الطم ويوة والسدعادةال وُتددوا  العهلليمدة ومعداوّ اإليمدان  دّ الدو إلال ويوصدر 

بددب المددةال وهددو أسدداإل قبددول الدددااء والامددال والقددوالال وبددب ترت دد  موهلللددة اإلوسددان  ددّ الدددويا 
 (144ال ص:2004واآلخرة.     ابد العظيمال 

 :اآلثار الرتبوّية املتعلكة بالّدالالت اخخققّية

ياة اإللاياة:أما أهم اآلىار التربوياة لمص ات التّ خصاصوا  كرها باستوباطاا من ليات        المد،عو
ياة اهلل تعال  لمصابرينال ما يورىب  لك مدن ىبداتام اودد لمدول المصداخبال  أوًلا الصرب: من لىار م،عو

ووهللول المكار ال  يسال اميام كل اظيمال وهللالت اوام كدل صدعوبةال والوصدر امد  الادداءال وهد   
ة  مو لم يكن لمصابرين  ّيمة ب  أواادم  داهللوا باد   المد ياة مدن اهللال لك د  بادا  ّدال  معياة خاصا د،عو

     .وير  ا

يادة خاصدة مودب تعدال ال يكدون مدن لىارهدا هددايتام  ثاىًيا اإلحساٌ:   كما أسدم وا أنا لمملسدوين م،عو
ااوتام وتو يدام لمخير واإليمان والسعادة.  الماجدال   (124ال92ال ص ص:2012وار

 ال ولمايتدب مدن الخدراب والتاامكدة ول لسان ىمرة اظيمدة تتجميد   دّ تماسدك بويدان المجتمد    
ووقايتب من اآل ات ا جتماايدةال كد لك هدو وسديمة المجتمد  لمر قدّ والتادددم والل دةال لودب يد دِّا 

وابط وتو ير التيعاون.  (82 السداا ال  د.ت(ال ص: بل  توىيق الرا
ــقص:  ــا اإلخ بن تلديددق المسددمم لمعودد  اإلخددالص يدددوا  ددّ الددو إل الددواهللع الددديوّ والرقابددة  ثالًج

دداتبال  ال اتيادةال  عودددما تكددون يايتددب متمىمددة  ددّ طاادة اهلل تعددال  وا متىددال لمددر  والطمدد   ددّ مّر



 . الكريم وآثارها التربويّة على الفرد المسلم الّدالالت التربويّة للَمِعّية اإللهّية في ضوء القرآن

- 524 - 

 ادد ا  يددب ُبعددد تربددوا  اتددّ يتمىددل  ددّ أهميددة تربيددة الددو إل البيددرية امدد  بخددالص الوياددة وصددالح 
 قوال والامال.اللال  ّ مختم  ال

ن تعويددد المددرباين امدد  تمىيددل صدد ة اإلخددالص لموايددخة لتدد  يمتهللمددوا باددا سددموك ا وامددال        وار
وجمااددةال  تدديدوظ لاددم ّددمير اللددرص والتدددو  واإلخدداءال وهدد ا ُبعددد تربددوا اجتمددااّ يعددين امدد  

 (53ال ص:2009الواوض والرقّ بالمجتم  اإلسالمّ.  اوضال 
ن لوددا ارتبدداط الجاوددب الع،د،دددا وجاوددب العبددادة بددالخالق والخصددال ب  ا  ددّ هدد ا المبلددث تبدديا     

بدين اإليمدان  اللميدةال وتبيان أنا ارتباط الخالق بالعديدة وىيق جدًّاال ل ا  كىيدر ا مدا يدربط اهلل 
ألد أركاوبال أما ادن ارتبداط الخدالق  -كما أسم وا-والعمل الصال ال ال ا تعد  الخالق اللسوة 

ن اليريعة مواا ابادات ومواا معامالتال والعبادات تىمر الخالق اللسدوةال ب ا مدا باليريعةال  ال
َلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَيَةت ََْأِفَلَلَلَلَلَلَلَلَلَل ِتأقاماددددددددددا المسددددددددددمم امدددددددددد  الوجددددددددددب الكمددددددددددلال لدددددددددد ا قددددددددددال تعددددددددددال :  ِ ْآ

َلَلَيةَت بوني   ِ َقت ْآ َيَلَل ددنو  ََنن َ َلَل  ِت ا، َكَلَلاِت ْآنَ  ن ددم،ة الخددالق بالمعددامالتال  ددالني 45العوكبددوت: َْْآنملنن ال وأمددا صو
المعامالت كمياا قاخمة ام  الخالق اللسوة  ّ أقوال المسمم وأ عالبال والمت مال لتعداليم اإلسدالم 

ا جميًّا.  السداا ال  د.ت((  ير  ه ا واّل 
 ىتائج البحح:

 من خالل ه ا البلث يمكن التوصل بل  الوتاخل اآلتية:    
الدرلن هو كالم اهللال وقد تجم  اهلل  يب لعباد  بص اتبال  تجم   ّ جمباب المعيدة والعظمدة  -1

لاطددة اممددب بكددل يددّءال و  يخ دد  اميددب يددّء مددن الكاخوددات  ددّ  والجددالل والكمددالال وار
 الرض و   ّ السماء.

الدددرلن مددوال لمتربيددة والتوجيددب لبودداء المددة الرايدددةال التددّ تدددوم بم،امددة الخال ددة  ددّ  بنا  -2
الرضال ويرباّ الو إل البيدرية مدن جميد  جواوباداال ويرسادن العديددة اإلسدالمية الصدليلة 

  ّ و وإل الوايخة.
بااوية والتا مل  وّ لياتب يتّ  تميهلل الموال الرباوّ بم اهيم ر  بونا بالتادبر  ّ كتاب اهلل  -3

وسان  وّ الدويا  تربوية ليإل لاا مىيال  وّ المواهل  التربوية البيرية تستاد  خير اإلْو
  و،اآلخرة جمويع ا.
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ياة اإللاياة يتّدمن كدل معداوّ الل دظ واإللاطدة والوصدر والت ييدد لمالخكتدبال  -4 بن م اوم المد،عو
ددن لدرص امدد  الوصددول لسددباباا ليودال ويواددل مددن ىمراتاددا  ددّ  أو لصد وة خمدددبال ولكددل م،

 الدويا واآلخرة.
ياتوب سبلاوب سواء العامة أو الخاصة ترباّ الماابة  ّ و وإل الواإل مدن هد ا اإللدب  -5 والعمم بمعو

ددة برباددبال  ددال  العظدديمال واإلسددراع بالطااددة واإلقددالع اددن المعصدديةال كمددا أواددا ترباددّ الىدددة التاما
مدد  أمددر ال وبالتددالّ اليددعور يغمبددب ألدددال  اددو يتاصددل بمصدددر الدددوةال وهددّ قددوة اهلل الغالددب ا
ا والادوء الو سّال والددرة ام  مواجاة أصعب المواق .  بالّر

يادة  -6 ياة اإللاياة د  ت تربوية  ّ المجدال العددداال تلدثا امد  اإليمدان العميدق بم،عو لم اوم المد،عو
اهلل  اددّ ملكمددة   ملددل لمتيددابب  ياددا امدد  اإلطددالقال والتدد داب بددد  تاا خيددر معددين امدد  

ا اهلل الط  .ريق والادايةال وويل ّر
دا بد ن اهلل معوداال ومطامد   -7 بنا تربية الو إل ام  استيعار مراقبدة اهلل لدب وخيديتب والتد كير داخم 

ام  كل ألوالوا لدب أىدر تربدوا يد ىر  دّ السدموك اإلوسداوّال ويمد  الدو إل باإليمدان واليددين 
 واليعور بالمس ولية أمام اهلل.

ياة اإللاياددة  ددّ مجددال العبددادات تجمدد  بددين العمددم بدداهلل ومعيتددب الدددا  ت التربوياددة لم اددو  -8 م المددد،عو
 لخمدبال وبين يت  أوواع العبادات الدمبياة وابادات الجوارح.

واإلرادة  التوكل ام  اهلل ولسن الظن ببالبن من لىار معر ة معية اهلل والتعبد بمدتّاها هو  -9
ل ال ويصمد م  اللق أمام الباطلال الجاهللمة التّ تجعل المسمم يد  اود لدود اهلل تعا

ال وتربيب ام  المواظبة ام  أداء العبادات واليراخ  وتجعل معاممتب م  اهلل   م  يير 
 التّ يستديم باا سموكب واممب.

ياة اإللاياة د  ت تربوياة  ّ المجال الخالقّال -14 ُتربّ  ّ الو إل اإلوساوياة  لم اوم المد،عو
وقاية من ا ولرا ات الخمديةال لما تبىب  ّ الدمب من خو   ال ّاخل الُخُمديةال  ك لك هّ

ا  ورجاء رلمتب  .اهلل تعال  وطمب ّر
ياة اإللايادة لىدار تربويادة  دّ جميد  الجواودب العدديادة والتعبديادة والخالقيادةال تد ىر   -11 لم اوم المد،عو

  ّ سموك ال رد والمجتم  وااداتب وقيمب.
  



 . الكريم وآثارها التربويّة على الفرد المسلم الّدالالت التربويّة للَمِعّية اإللهّية في ضوء القرآن

- 522 - 

 التوصيات:  

 ّوء الوتاخل السابدةال توصّ البالىة بمجمواة من التوصياتال وهّ ام  الولو اآلتّ:  ّ     
ياددة رباددب لاددو بلاطددة اممددب بددبال  يسددال اميددب  -1 لددثا المددرباين امدد  تعريدد  الوايدد  بم،عو

 تلديد أهدا ب  ّ اللياة مستماد ا  لك من ياية خمدبال وياية التربية اإلسالمياة.
دراك مداصددد وجددوب تربيددة العدددل امدد  بدراك ال -2 ياة اإللاياددة مددن جميدد  الجواوددب وار مددد،عو

اليددريعة اإلسددالميةال لتدد  يكددون لددب دور  يّددبط اليدداوات وا و عددا ت والعواطدد  
 والتربية بموجباا.

يوبغّ ام  البوين وك لك العاممين  دّ مجدال التعمديمال أن يغرسدوا  دّ قمدوب أبوداخام  -3
الامال لتصب  ه   المراقبة اإللايادة  ّ أامالام وساخر ألو  وتالمي همال مراقبة اهلل 

ددا لاددم  ددّ كددل تصددر اتامال  يددتعمم اإلخددالص هلل   ددّ سدداخر أامالددب  سددموك ا  هللم 
 واباداتبال واإللسان لو سب ولآلخرينال والصبر ام  أقدار اهلل.

ام  المرباّ بواسطة الددرلن أن يربادّ سدموك الوايد  بتعداليم الددرلن ومعاويدبال ويربدّ  -4
م  ما استدلا اميب الدرلنال وبت مال ما يدل ام  اظمة اهلل واممدب ادمب با ستد ل ا

 ومعيتب لمن اصط اهم ول ظب لام.
كمددا يمدددهللم كدددل مسددد ول ادددن تربيددة الوايدددخة أن يلسدددن اسدددتغالل ال دددرص لتهللويددددهم  -5

ياتدب لخمددبال وبالتوجيادات التدّ تىبدت اإليمدانال  بالبراهين التّ تدل امد  اهلل وامد  معو
جاوب العديدةال  ا ا يجعل موام أ راد ا صاللين خدادمين لدديوام وبالم تات التّ تدوا 

 ووطوام.
ياة اإللاياة  -6 مراااة الطرق والساليب المستخدمة  ّ يرإل معاوّ ود  ت ص ة المد،عو

 ا او جمااات.اال أ راد  ا أو صغار  اإل سواء  كاووا كبار   ّ و وإل الوا 
اإلسالم والمسدممين ا هتمدام بمعر دة الواجب ام  الدااة بل  اهلل وال ين يسعون لعهللا  -7

ياةال وويددر معاوياددا ود  تاددا  د  ت صدد ات اهلل العميدداال وأخددص بالدد اكر صدد ة المددد،عو
لمودددداإلال وتدددددبار اآليددددات واللاديددددث الدالاددددة اميادددداال لتصددددلي  اديدددددتام وابددددادتام 

 وأخالقام.
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 املكرتحات

 ام  ال ردال ر  تعم بال اخدة والو  تدترح البالىة ادة مدترلات لتكون بداية لدراسات أخ    
 لمجتم  المسمم مواا:وك لك ا

وع الد  ت التربوية لممعية اإللاية  ّ مجا ت أخر   -1 بجراء دراسة تستكمل مّو
مىل الجاوب الجاادا والجاوب الوجداوّ  وجواوب لم تتطرق لاا الدراسة اللالية

 .والجاوب العممّ
الد  ت التربوية لممعية  المباير ويير المباير لول ىرال ن اتطبيدية لتبي بجراء دراسة -2

 اإللاية ام  ال رد والمجتم   ّ الدول والمجتمعات المسممة.
كما وردت   سبلاوب وتعال ال  ت تربوية لص ات اهللبجراء دراسات تركهلل ام  استوباط د -3

الربوبية مد  اوعكاسات ه   الص ات ال و اليري ة السوة الوبوية ّ و  الالدرلن الكريم ّ 
 .يات أ راد وسموك المسممال قيم المجتم  ام 
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