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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ملخص الدراسة
  .إلسالمية رسالة ماجستري يف التربية ا،  الدالالت التربوية املستنبطة من آيات الصرب وتطبيقاا يف األسرة واملدرسة: عنوان الدراسة 

  . نبيل بن أمحد مسفر الغامدي : اسـم الباحـث
وتطبيقاا التربوية . والتعبدي واألخالقي ، التعرف على الدالالت التربوية اليت حتملها آيات الصرب يف اجلانب العقدي  :أهداف الدراسة 

  .واآلثار الناجتة عن تطبيقها. سرة واملدرسة يف األ
  لدالالت التربوية املستنبطة من آيات الصرب ؟ـ ما ا١ :تساؤالت الدراسة 

  ـ ما تطبيق الدالالت املستنبطة من آيات الصرب يف األسرة واملدرسة ؟ ٢                       
  ـ مااآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق الدالالت التربوية املستنبطة من آيات الصرب ؟٣                       

  .خدم الباحث يف دراسته املنهج االستنباطي است :منهج الدراسة 
  :هي ، وقد قسم الباحث دراسته إىل أربعة فصول 

، وحتديد مصطلحاته ، ومنهجه ، وحدوده ، واهلدف منه ، وأمهيته ، وأسئلته ، وقد اشتمل على موضوع البحث  :الفصل التمهيدي : الفصل األول 
  .وعرض لبعض الدراسات السابقة عنه 

وآثاره ، وتطبيقاته ، وقد اشتمل على داللة اإلميان  :الدالالت التربوية املستنبطة من آيات الصرب يف اجلانب العقدي : ين الفصل الثا
  . وآثاره التربوية ، وتطبيقاته ، وداللة التوكل . وآثارها التربوية ، وداللة التقوى وتطبيقاا .التربوية 

، ة النظافة والطهارة وقد اشتمل على دالل :نبطة من آيات الصرب يف اجلانب التعبدي الدالالت التربوية املست: الفصل الثالث 
، وتطبيقاته ، وداللة اإلنفاق يف سبيل اهللا . وآثارها التربوية ، وتطبيقاا ، وداللة احملافظة على أداء الصالة . وآثارها التربوية ، وتطبيقاا

  .وآثارها التربوية 
، وتطبيقاته ، وقد اشتمل على داللة الوفاء بالعهد  :ت التربوية املستنبطة من آيات الصرب يف اجلانب األخالقي الفصل الرابع الدالال

  .وآثاره التربوية
  .وآثاره التربوية ، وتطبيقاته ، وداللة العفو . وآثاره التربوية ، وتطبيقاته ، وداللة الشكر 

  :ومن أهم النتائج  .املقترحات و، والتوصيات ، وفيها نتائج الدراسة : اخلامتة 
  .تربية هو املنهج األمثل والنموذج األفضل بعيداً عن شرقي العلوم وغربيها الـ إن منهج القرآن الكرمي يف ١
  .وال راحة بال تقوى ، فال طمأنينة بال إميان ، وطمأنينة للقلب ، ـ إن العقيدة اإلسالمية راحة للنفس ٢
  .النفس األبية وجتعله صاحب عزمية صادقه وأخالق عاليه ـ إن الصرب يعمل على تكوين ٣

  : ومن أهم التوصيات ما يلي 
على املؤسسات التربوية أن تعمل على إجياد برنامج تربوي منظم يف شكل مادة دراسية أو نشاط تربوي منظم يتضمن توضيح فضائل ـ ١

  .اإلسالم وكيفية تنميتها وتوظيفها يف احلياة
وتبني أنه صفة من صفات املؤمنني الذين أثىن اهللا ، اليت تذكر فضل الصرب  جمال التعليم واإلعالم إبراز اآلثار النافعة على القائمني يفـ ٢

  . عليهم يف كتابه العزيز
  .سالميةوأال ييئس من اإلصالح وال يستعجل نتائج جهوده يف تربية النشء تربية إ، إليهـ جيب على املعلم أن يتقي اهللا تعاىل فيما وكل ٣

  :ومن أهم املقترحات ما يلي 
  .واجلسمية ، القيام بدراسات ميدانية تبحث يف اآلثار التربوية لفضيلة الصرب يف شخصية املسلم من الناحية النفسية ـ  ١
  . يف األخالق اإلسالمية اليت تعج ا أي القرآن الكرميـ إعداد دراسة الستنباط الدالالت التربوية  ٢
واألمانة ، والعدل ، الصدق : مثل سة حول مدى اهتمام األسرة السعودية بغرس بعض الدالالت التربوية يف نفوس النشء ـ إعداد درا ٣
  .ومعرفة األخطاء اليت تقع فيها األسرة ووضع احللول لتاليف تلك األخطاء، 
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Study Abstract 

 Title of the Study : Educational significances derived from the patience verses of the Holy Quran and its 

applications in the family and school.  Dissertation for a Master's degree in Islamic education. 

Name of the Researcher : Nabeel Bin Ahmed Mesfer Al-Ghamdi 

Objectives of the Study:  Recognizing the educational significances carried by the verses of patience in the faith, devotional 

and moral aspect, and its educational application in the family, school and the effects of its application.  

Study Questions: 

1) What are the educational implications derived from the patience verses? 

2) What is implication of indications derived from the patience versus in the family and school? 

3) What are the educational implications resulting from the application of the educational indications derived from the verses of 

patience?   

The approach:  The researcher used the inductive method in the study. 

The researcher distributed his study into four chapters, they are: 

The First Chapter:  Introductory chapter: Includes the research subject, its questions, importance, Objective, boundaries, 

methodology, identifying its terminology and a presentation of some previous studies in the subject. 

The Second Chapter:  The educational significances carried by the verses of patience in the doctrine:  Included the significances 

of doctrine, its implications, educational effects, the significance of righteousness and its applications, its educational effects, 

depending significance, its applications, and its educational effects. 

The Third Chapter:  The educational significances contrived from the verses of patience in the devotional aspect:  It included 

the significance of cleanliness and purity, and their implementations, educational influences. The significance of preservation 

of prayers, its implementations, and educational influences. The significance of spending for the sake of Allah, its 

implementations, and educational influences. 

The Fourth Chapter:  The educational significances contrived from the verses of patience in the moral aspect: It included a 

significant of fulfilling the Covenant, its implementations, and educational influences. 

The significance of Thanksgiving, its implementations, and educational influences. The significance of forgiving, its 

implementations, and educational influences. 

Conclusion:  contains the study results, Recommendations, and suggestions. The most significant results: 

1- The manner of the Holy Quran in education is the perfect method and the best model away from the eastern and western 

sciences. 

2- The Islamic doctrine is the soul comfort, and the tranquility for the heart, there is no tranquility without faith, and no comfort 

without piety of Allah. 

3- Patience helps on the creation of disdainful spirit and make the human to be true self-determinant and of high morals. 

The most significant recommendations are the following: 

1- The educational institutes should work to provide an educational program structured in the form of an educational seminar or 

a structured activity containing the virtues of Islam and illustrate how to develop and employ them in life. 

2- Those who are responsible in the field of education and the media should focus on the helpful "useful" effects that mention 

the virtue of patience, indicating that it is a merit of          believers of God whom, Allah commended in his book. 

3- That the teacher should fear Allah in all his responsibilities, and not to despond of the reform, or to hurry the outcomes of his 

efforts in educating "bringing up" the young Muslims on an Islamic Education. 

The main proposals are as follows:  

1– Conducting field studies testing the educational influences of the patience virtue on the Muslim's character from the 

psychological and physical aspect. 

2 - Designing a study to deduce the educational significances in the Islamic ethics which are repeatedly mentioned in the 

verses of the Holy Quran. 

3 – Designing a study about the extent of the interest of the Saudi Family to implant some educational significances in the 

souls of the young, such as: truthfulness, justice, honesty, and to recognizing the mistakes committed by the family and 

to put solutions to avoid those mistakes. 
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  اإلهـــــــداء
  

  . رمحها اهللاأمي احلنون روح إىل * 
  
أمد اهللا ، لذي غرس يف قليب حب العلم وأهله ورباين على طلبهأيب العزيز اإىل * 

  .يف عمره 
  
وتشد من ، لتأخذ بيدي ، إىل زوجيت الغالية اليت حتملت الكثري من أجلي * 

  .أزري 
  
  .وراحة نفسي ، ومقلة عيين ، فلذات كبدي ، إىل أوالدي * 
  
وتقدمي كل وإرشادهم إىل مجيع إخواين وأخوايت الذين عاضدوين بنصحهم * 

  .فليبارك اهللا فيهم ، العون يل 
  
    . إىل كل من تصفح حبثي* 
  
راجياً من اهللا تعاىل أن يتقبل مين ومنهم ، إليهم مجيعاً أهدي هذه الدراسة * 

    .وأن يتجاوز عن سيئها إنه نعم املوىل ونعم النصري ، صاحل األعمال 
  
  
  
  
  
  
 د  



 

  شكر وتقدير
وصفاء ، ودليالً على طيب العنصر ، عمة وسبباً يف زيادة الرمحة للن دواماًإذا كان الشكر     

: سورة البقرة آية  چ                      چ :اجلوهر فإنين أشكر اهللا عز وجل القائل

فيسر يل طلب العلم يف أحب البقاع إليه ورزقين ، على ما أوالين من كرمه وفضله  .١٥٢
الشكر الواجب إال أن أقدم شكر من ال يتم الواجب  وال يسعين بعد هذا. جوار بيته احلرام 

 من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا"  :إال به وصدق ذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
من حديث أيب هريرة وقال حديث حسن .رواه الترمذي يف الرب باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك. " 

فإنين ارفع خالص ، ل الفضل إال ذووه وإذا كان ال يعرف الفضل أله .٣٣٩ص، ٤ج.صحيح
  :شكري وفائق تقديري إىل 

إلتاحتها يل فرصة االلتحاق  منار العلم والعلماء وحمطة أفئدة طالبه ـ إىل جامعة أم القرى
وأخص بالشكر ، ا وتلقي العلم فيها على أيدي أساتذا املبجلني حفظهم اهللا ورعاهم 

  .قارنة وجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء أساتذة قسم التربية اإلسالمية وامل
ـ كما أتقدم خبالص شكري وتقديري إىل األستاذين الفاضلني األستاذ الدكتور حممد مجيل 
بن علي خياط واألستاذ الدكتور عبد اهللا بن حممد حريري اللّذَين تفضال باملوافقة على 

لهم كل الشكر والتقديرف،  ممناقشتها مع كثرة مشاغلهم وتنوع مهامهم وتعدد مسؤوليا .  
الذي أشرف على هذه والشكر موصول إىل سعادة األستاذ الدكتور حامد سامل احلريب ـ 

وكم ، وكم وجه من فكرة ، فكم صوب من خطأ، الرسالة برحابة صدر ولني جانب 
ومل يأل جهداً يف توجيهي ، على الرغم من كثرة مهامه ومسئولياته، وضح من التباس 

  . فجزاه اهللا عين خري اجلزاء.بحثا أنار يل الطريق يف إخراج هذا الوإرشادي مم
أو أعانين يف شيء من قريب أو ، وأشكر كل من أسدى إيل نصحاً أو نبهين إىل خطأ   ـ  

  .واألجر واملثوبة فيما أصبت، ت واهللا أسال أن يغفر يل فيما أخطأ، بعيد 
  واهللا أسأل التوفيق والفالح

  
  
 هـ
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 :املقدمة 

ة والسالم على من والصال.٢٤: سورة الرعد آية   چ ۀ ۀ ٹ ٹڻ ڻ ں ں چ: الحمد هللا القائل      
نبینا  ٤: سورة القلم آية  چں ڱ   ڱ ڱ چ:فقال عز وجل، وصفھ ربھ بأحسن األوصاف 

واستن بسنتھ ، واقتفى أثره ، ومن سار على نھجھ ، محمد وعلى آلھ وصحبھ 
 إلى یوم الدین، 

  :أما بعــــــــد

یاتھ وتدبر آ، فإن اهللا تبارك وتعالى أمر المسلم بقراءة كتابھ      
 گ ک چفقال عز وجل، كما نھاه عن ھجره والبعد عنھ . والتأدب بھا 

.٢٤:سورة حممد آية  چ ڳ ڳ گ گ گ 

 وتدبر القرآن یزیل " " ١٤٠٦،في ظالل القرآن " في تفسیره ،یقول سید قطب
، ویستجیش القلوب ، ویحرك المشاعر ، ویسكب النور ، الغشاوة ویفتح النوافذ 

.٣٢٩٧ص ، ٦ج "وتشرق وتستنیر ، تنبض بھا ، نشئ حیاة للروح وی، ویخلص الضمیر 

 في ھذه الدنیا سھام المصائب مشرعة متتابعة ، ورماح البالء معدة مرسلة
، فنحن في دار ابتالء وامتحان ، ونكد وأحزان ، وسنن اهللا سبحانھ وتعالى 

نشاھد النوازل في خلقھ ثابتة ال تتغیر ،  وقضاؤه في عباده ال یتبدل ، ونحن 
فالناس بین شاكر وصابر ، وساخط  تحیط بالناس ،  والقوارع تلم بھم ،

متذمر ، فبالصبر على المصائب یثاب العبد ویؤجر ، وبالسخط یذم ویأثم ، 
وبالشكر یبلغ منزلة النبیین والصدیقین والصالحین والشھداء وحسن أولئك 

   .رفیقًا 

 گ کچ:ین قال اهللا سبحانھ وتعالى فیھمفمن صبر وشكر فھو مع المخبتین ، الذ
وھو الذي عناه رسول اهللا ٣٥/  ٣٤: احلج آية  سورة چ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ

عجبا ألمر المؤمن إن أمره كلھ خیر ولیس ذاك ( صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ 
ألحد إال للمؤمن إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ وإن أصابتھ ضراء 

  .١٢٠٠ص ، كتاب الزهد والرقائق ، مسلم صحيح  )صبر فكان خیرا لھ 
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إن اهللا سبحانھ جعل الصبر جوادًا ال یكبو ، وصارمًا ال ینبو ، وجندًا ال ُیھزم 
، وحصنًا حصینًا ال یھدم وال یثلم ، فھو والنصر أخوان شقیقان فالنصر مع 

لصاحبھ من  الیسر ، وھو أنصر الصبر ، والفرج مع الكرب والعسر مع
الرجال بال عدة وال عدد ، ومحلھ من الظفر كمحل الرأس من الجسد ، ولقد 
ضمن الوفي الصادق ألھلھ في محكم الكتاب أنھ یوفیھم أجرھم بغیر حساب ، 

   ڀ ڀڀچ :وأخبرھم أنھ معھم بھدایتھ ونصره العزیز وفتحھ المبین ، فقال تعالى 
صابرون بھذه المعّیة بخیر الدنیا واآلخرة ، فظفر ال ٤٦:األنفال آية  سورة چ ٺ ٺ ڀ

وفازوا بھا ، بنعمھ الباطنة والظاھرة ، وجعل سبحانھ اإلمامة في الدین 
  :قال تعالى منوطة بالصبر والیقین ، فقال تعالى وبقولھ اھتدى المھتدون 

 وأخبر أن الصبر خیر ألھلھ مؤكد ٢٤: السجدة آية  سورة چ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ چ 
  .١٢٦: سورة النحل آية چ            چ :بالیمین ، فقال تعالى 

وأخبر سبحانھ عن محبتھ ألھلھ وفي ذلك أعظم ترغیب للراغبین فقال تعالى 
:١٤٦:سورة آل عمران آية چ  ۉ ۉ ۅچ. ولقد بشر الصابرین بثالث ، كل منھا خیر مما

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ چ:علیھ أھل الدنیا یتحاسدون فقال تعالى

فخیر عیش أدركھ السعداء بصبرھم وترّقوا إلى . ١٥٧/  ١٥٥:البقرة آية  سورة چڍ
أعلى المنازل بشكرھم ، فساروا بین جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعیم 

  .، وذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء واهللا ذو الفضل العظیم 

حیث وردت في ،الصبر من أھم الفضائل األخالقیة في اإلسالم  وفضیلة      
كما أن الثواب والجزاء الذي وعد اهللا ، كتاب اهللا في أكثر من تسعون موضعًا 

چ  :ومن ذلك قولھ تعالى، بھ أصحاب ھذه الفضیلة یدل على عظمھا وأھمیتھا 
     چ  :وقال تعالى ١٥٣: سورة البقرة آية  چ                        

وأما مفھوم الصبر فقد شمل حیاة اإلنسان كلھا  .١٠سورة الزمرآية چ            
ى طاعة اهللا ففي حالة النعمة والرخاء یصبر اإلنسان عل، في جمیع أحوالھ 

وفي حالة الشدة ، عن معصیة اهللا في كل األحوال كما یصبر ، وعبادتھ 
ولیعلم أن األجر ، لقدر والمصیبة علیھ أن یصبر أیضًا على القضاء وا
ومما یدل على ضرورة .والمثوبة ال یكسبھا المسلم إال إذا صبر واحتسب 
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الصبر ومكانتھ ما سطره علماء السلف في ذلك ؛ فمنھم من بین أن الصبر 
  . ومنھم من جعلھ بمنزلة الرأس من الجسد ، نصف الدین 

م بھ وحثھ على ولو نظر المسلم إلى مفھوم الصبر الشامل واھتمام اإلسال
لتیقن اإلنسان لما لھذا الخلق من أثر ودور في ،التخلق بھ ومدحھ للصابرین 

دنیاه وآخرتھ ومصیره إلى اهللا بعد  فيوتعاملھ مع غیره ، حیاتھ وشخصیتھ 
  .  وفاتھ

  :موضوع الدراسة
، عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین " یقول ابن قیم الجوزیة في كتابھ     

وكان حقیقًا ، ونصف شكر ، نصف صبر : اإلیمان نصفین " : " ھـ ١٤٠٨
، على من نصح نفسھ وأحب نجاتھا وآثر سعادتھا أن ال یھمل ھذین األصلین 

إن فضیلة الصبر من أبرز  .٩ص  "عن ھذین الطریقین القاصدین وال یعدل 
الفضائل التي ینبغي على المربي المسلم أن یركز علیھا في تربیة الناشئ 

ولھا أكبر األثر ، ألنھا من أھم ركائز التربیة األخالقیة في اإلسالم  ،المسلم 
ألنھا . كما لھا منزلة عظیمة في حیاة اإلنسان ، في تكوین شخصیة الناشئ 

الدراسة وتركز ھذه . تشمل جوانب حیاتھ كلھا في جمیع مجاالتھا المختلفة 
في األسرة على استنباط الدالالت التربویة من آیات الصبر وتطبیقھا 

  .والمدرسة 

؛ إذ  جمیع جوانب الحیاةولقد كان آلیات الصبر دور كبیر في معالجة      
ذلك ألن اإلنسان ال یستطیع أن یعیش ، اھتمت اھتمامًا بالغًا بالجانب العقدي 

یبني ویعدُّ على ضوئھا قواعد وأسس التربیة ، و یتكیف بدون عقیدة صحیحة 
فال حیاة سعیدة ، مة وكل تربیة سلی، حیاة فاضلة فاإلیمان أساس كل ، تربیتھ 

وھي وصیة اهللا ، كما أن التقوى جامعة لخیري الدنیا واآلخرة ،بال إیمان 
  .تعالى لخلقھ األولین واآلخرین 

كما ركزت آیات الصبر على الجانب التعبدي تركیزًا كبیرًا ؛ ألن اهللا تعالى لم 
وھي أھم فالطھارة ھي عنوان المسلم .الخلق عبثًا وإنما خلقھم لیعیدوهیخلق 
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فنظافة الملبس والمطعم ممیزات الدین اإلسالمي عن سائر األدیان األخرى 
بل ویسمو عالیًا في طھارة روحھ ، والمشرب كلھا مما یحرص المسلم علیھ 

غان ضوقلبھ ونفسھ من كل ما یسيء إلیھا من الفواحش والموبقات واأل
ولم تھمل أیضًا . وصلة العبد بربھ ، د الدین الصالة عماكما أن  .واألحقاد 

، الجانب األخالقي ألن األمة التي ال تعیش على أخالق فاضلة أمة میتة 
وال یربى على تتبع أھوائھ وشھواتھ ، فالمسلم ال یربى على التضجر والتأفف 

  .وإنما یربى على على التزام الطاعة و ترك المنكرات ، 

الباحث أن ى األخالق بل ھو خلق األنبیاء رأى سموحیث أن الصبر من أ     
الدالالت التربویة المستنبطة من آیات الصبر في " یكون موضوع دراستھ 

  ."القرآن الكریم وتطبیقاتھا في األسرة والمدرسة 

  

  :الدراسة أسئلة 
  : الرئیس التالي  السؤالتحاول الدراسة اإلجابة على 

  آیات الصبر في القرآن الكریم ؟ ما الدالالت التربویة المستنبطة من 

  :األسئلة التالیة  السؤالوتتفرع من ھذا 

ما الدالالت التربویة المستنبطة من آیات الصبر في الجانب العقدي / ١س
  ؟ وما تطبیقھا في األسرة والمدرسة ؟ وما اآلثار الناتجة عن تطبیقھا ؟

لجانب ما الدالالت التربویة المستنبطة من آیات الصبر في ا/ ٢س
التعبدي ؟ وما تطبیقھا في األسرة والمدرسة ؟ وما اآلثار الناتجة عن 

  تطبیقھا ؟

ما الدالالت التربویة المستنبطة من آیات الصبر في الجانب / ٣س
األخالقي ؟ وما تطبیقھا في األسرة والمدرسة ؟ وما اآلثار الناتجة عن 

  تطبیقھا ؟
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  :أهداف الدراسة
، یة من آیات الصبر في الجانب العقدي ـ معرفة الدالالت التربو١

  . واآلثار الناتجة عن تطبیقھا ، وتطبیقھا في األسرة والمدرسة 

، ـ معرفة الدالالت التربویة من آیات الصبر في الجانب التعبدي٢
  . واآلثار الناتجة عن تطبیقھا ، وتطبیقھا في األسرة والمدرسة 

، في الجانب األخالقي  ـ معرفة الدالالت التربویة من آیات الصبر٣
  . واآلثار الناتجة عن تطبیقھا ، وتطبیقھا في األسرة والمدرسة 

  

  :أهمية الدراسة
  :تتضح أھمیة الدراسة في النقاط التالیة 

وبالتحدید التربیة ، ـ تسھم ھذه الدراسة في إبراز دور التربیة اإلسالمیة ١
أكثر المجتمعات اإلسالمیة  األخالقیة اإلسالمیة في ھذا الوقت لما نراه من حال

في ابتعادھا عن التربیة اإلسالمیة واستبدالھا بتربیة غربیة أو شرقیة لھا أكبر 
ومن ثم  ، للقیم والمبادئ واألخالق األثر في انحالل المجتمع المسلم وتركھ

بعض وغیر ذلك من ، طغت المادیة وتبدلت السعادة والمودة إلى شقاء وقطیعة 
مة اإلسالمیة في ھذا الوقت تعاني لمشاھد والمالحظ أن األاالنحرافات ومن ا

وذلك ، ومن الظلم والبطش الشيء الكثیر ، واالختالف ، والتمزق ، من التفكك 
راجع إلى ما تعانیھ من تخلف في جمیع جوانب الحیاة السیاسیة واالقتصادیة 

محمد  وسنة نبیھا، وناتج عن بعد ھذه األمة عن كتاب ربھا ، واالجتماعیة 
والمتتبع ألحوال ھذه األمة یجدھا إلى الھبوط  أقرب منھ . صلى اهللا علیھ وسلم 

  .ومن التفتت أقرب منھ إلى التماسك ،إلى الصعود 
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التربیة والمربون والمؤسسات  الشك أنھا ،فمن المسؤول األول عن ذلك  
ومن ھنا تتضح أھمیة التربیة اإلسالمیة في إصالح أوضاع . التربویة 

  .مجتمعات المسلمة ال

ـ إن اهللا تعالى لم ینزل ھذا القرآن لیكون كالمًا مقدسًا یتبرك الناس بتالوتھ ٢
، ویحكموه في حیاتھم ، ویدركوا معانیھ ، وإنما أنزلھ لیفقھوا ھدیھ ، فحسب

وبما أن الصبر من أجل األخالق اإلسالمیة التي حث اإلسالم على االتصاف 
وتبیینھ للناس بحیث یكون واقعًا ملموسًا یترك أثرًا كان البد من توضیحھ ، بھا 

  .ومن ھنا أكتسب الموضوع أھمیتھ . واضحًا في حیاة المسلم 

ـ تسھم ھذه الدراسة في تقدیم أبرز األسالیب والطرق التي تساعد المربین في ٣
وصقل شخصیاتھم في إطار التربیة ، تربیة النشء المسلم على فضیلة الصبر 

ى مثل ھذا الخلق الكریم وذلك بتتبع اآلیات الكریمة الدالة على اإلسالمیة عل
  .الصبر  واستنتاج تطبیقاتھ التربویة في األسرة والمدرسة 

وتفید ، وتكمن ھذه األھمیة في أنھا تفید المعلمین في تعاملھم مع الطالب    
بل تفید األمة جمعاء في التعامل ، األسرة في تعامل أفرادھا مع بعضھم بعض

  .اإلنساني المتمیز بالصبر في جمیع األحوال واألحداث

  

  :منهج الدراسة
إن الباحث في مجال التربیة اإلسالمیة یحتاج إلى طریقة یضبط بھا معالجة       

النصوص ومن ثم استخراج الدالالت التربویة منھا معتمدًا في ذلك على أدلة 
إال في المنھج  واضحة ال لبس فیھا وال غموض وھذه الطریقة ال تتوفر

  .االستنباطي

، المرشد في كتابة البحوث التربویة "في كتابھما ،وفوده ، یقول عبد اهللا    
ھو الطریقة التي یقوم علیھا الباحث ببذل أقصى جھد  ":عن ھذا المنھج "ھـ١٤٠٧
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وبھدف استخراج مبادئ تربویة مدعومة باألدلة ، عقلي ونفسي عند دراسة النصوص 
.٤٣ص " الواضحة 

 ولعل ھذا ھو المنھج المناسب الستنباط الدالالت التربویة من آیات الصبر في
مؤیدًا . والمدرسة ، وكیف تستفید منھا األسرة ، كیفیة تطبیقھاو، القرآن الكریم 

  .ذلك باألدلة التفصیلیة من الكتاب والسنة 

ت لصبر دور بین أفراد المجتمع في جمیع مجااللوذلك من أجل أن یكون  
ویتضح ذلك من خالل العمل بما یلي . وتبقى األمة یدًا واحدة مترابطة ، حیاتھم 

:  

  .اآلیات المتعلقة بالصبر والتي ورد فیھا لفظ صبر ومشتقاتھإحصاء  )١
              .بعض كتب التفاسیر  النظر في تفسیر وشرح ھذه اآلیات في )٢
تربویة یمكن محاولة صیاغة ھذه األھداف التربویة في برامج ووسائل  )٣

  .تطبیقھا في األسرة والمدرسة 
  

 :حدود الدراسة 

على استنباط الدالالت التربویة من آیات الصبر في القرآن  تقتصر الدراسة      
ومشتقاتھا في  *"صبر "والتي بلفظ ، الكریم وتطبیقاتھا في األسرة والمدرسة 

ومن . تب التفسیر ك بعض بعد النظر في تفسیر ھذه اآلیات في، القرآن الكریم 
وكیفیة تطبیقھا في ، ثم استخالص الدالالت التربویة التي یتوصل إلیھا الباحث 

وقد اختار الباحث ثالثة ، الدالالت واآلثار التربویة لتلك ، األسرة والمدرسة 
  .واألخالقي ، والتعبدي ، العقدي ،دالالت لكل جانب من الجوانب الثالثة 

  

  
  ــــــــــــــــ

  . ١٣٩ص  ملحق آيات الصرب أنظر*
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  :مصطلحات الدراسة
  : الدَّاللة : أوًال 

الدََّالَالُت جمع " : " ھـ ١٣٤٥، المصباح المنیر " یقول الفیومي في كتابھ      
واسم الفاعل دال ودلیل وھو المرشد  ھو ما یقتضیھ اللفظ عند إطالقھ: دَّاللة والدَّاللُة 

  .٢١٣ص "والكاشف

لفظ الدلیل َیُدلَُ على " : " ھـ١٤٢٣،لسان العرب " ظور في كتابھ ویقول ابن من  
: الدلیلي : قال سیبویھ . والدلولة والدلیلي، والداللة بالكسر والفتح . واالسم الداللة...الداللة

   . ٤٠١ /٤٠٠ص ،  ٣ج " علمھ بالداللة ورسوخھا فیھا

لداللة ھي كون الشيء ا" : " ١٤١٣،التعریفات " ویقول الجرجاني في كتابھ      
 والثاني ھو المدلول، والشيء ء األول ھو الدال . بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر 

  . ١٣٩ص  "

إرشادات تدل على معاٍن وأفكار : ویمكن أن نعرف الدالالت بأنھا     
یتوصل إلیھا الباحث خالل دراستھ آلیات الصبر في القرآن . وتوجیھات تربویة 

  .ومما توصل إلیھ السلف الصالح حول معاني تلك اآلیات الكریمة ،  الكریم

  :المستنبطة : ثانیًا 

الماء الذي : النبط " : "  ھـ١٤٢٣، لسان العرب " یقول ابن منظور في كتابھ     
واستنبط منھ علمًا . وقد َنَبَط َماُؤھا َیْنُبُط َنْبطًا َو ُنُبْوَطًا. ینبط من قعر البئر إذا حفرت 

إذا استخرج الفقھ : واستنبط الفقیھ . االستخراج : واالستنباط . وخبرًا وماًال استخرجھ 
  .٤٣٣ص ،٨ج "الباطن باجتھاده وفھمھ 

ینبط : َنَبَط الماء " " : ھـ ١٤٠٤،الصحاح " ویقول الجوھري في كتابھ       
الماء ینبط من : لنبط وا. االستخراج: واالستنباط . بلغ الماء : وأنبط الحفار . نبع: نبوطًا 

  . ١١٦٢ص ، ٣ج " قعر البئر إذا حفرت
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   :الصبــــر : ثالثًا 

. اإلكراه : الصبر " : " ھـ١٤٢٣، لسان العرب " یقول ابن منظور في كتابھ      
َصَبَر . نقیض الجزع : والصبر .ر الحاكم فالنًا على یمین صبرًا أي أكرھھَصًب: ویقال

الحجارة الغلیظة المجتمعة : والصُّْبرة . بٌر وصبیٌر وصبوٌر یصبُر صبرًا فھوصابٌر وصا
وأصبار الشيء أعالیھ ومنھا مأل الكأس إلى أصبارھا أي أعالیھا  .وجمعھا ِصبار، 

: وصبارة الشتاء  .ھو الدواء المر: والصِبر .  یعھ وخذه بأصباره أي تامًا بجم. ورأسھا 
  .٢٦٧ص ،  ٥ج."أي شدة البرود

إن " : " ت .د، عمدة القارئ " العیني في كتابھ ًا كما یقول والصبر اصطالح
   .١٠٠ص،  ٨ج.  "الصبر الحبس ألن الصابر حابس نفسھ على ما تكرھھ

إن الصبر اإلمساك في " : " ھـ ١٤١٢، المفردات " وذكر األصفھاني في كتابھ 
  .٤٧٤ص.  "حبستھا بال علف : الضیق یقال صبرت الدابة 

" ھـ ١٤١٠، عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین :" كتابھ  ووضح ابن القیم في 
ومنھ الصبر للدواء المعروف لشدة مرارتھ ، أن أصل كلمة الصبر من الشدة والقوة :" 

فالصبار یجمع نفسھ ویضمھا عن الھلع ، وقیل مأخوذ من الجمع والضم ... وكراھتھ 
  .٢٨ص. "  والجزع

إن مفھوم الصبر یعني " : " ت .د،  الخلق الكامل" في كتابھ  جاد المولىذكر و
، ومقاومة ھوى النفس ، واحتمال المصائب من غیر جزع ، حبس النفس عن المكاره 

وعرفھ  .٢٨٣ص ". أو ینقص المروءة والشرف ، فیما یعود منھ ضرر العقل أو الجسم 
، حبس النفس عن الجزع " : " ھـ ١٤٠٣، موارد الظمآن " السلمان في كتابھ 

  .٤٠، ٢ج " وإلزامھا باداء فرائض اهللا، محارم اهللا  ومنعھا عن

الصبر حبس النفس " : " ھـ ١٤٠٩، الضیاء الالمع " ویقول العثیمین في كتابھ 
  .١١٢ص " على طاعة اهللا وحبسھا عن التسخط من أقدار اهللا 
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ھو ترك الشكوى من ألم  " : "١٤١٣،التعریفات " ویقول الجرجاني في كتابھ 
هللا ال إلى اهللا، ألن اهللا تعالى أثنى على أیوب، صلى اهللا علیھ وسلم، بالصبر البلوى لغیر ا

وأیوب إذا نادى ربھ : " مع دعائھ في رفع الضر عنھ بقولھ" إنا وجدناه صابرًا : " بقولھ
، فعلمنا أن العبد إذا دعا اهللا تعالى في كشف " أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین 

بره، ولئال یكون كالمقاومة مع اهللا تعالى، ودعوى العمل الضر عنھ ال یقدح في ص
   بمشاقھ،

فإن الرضا بالقضاء ال یقدح فیھ  ، ٧٦: املؤمنون آية  سورة چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ چ  :قال تعالى 
الشكوى إلى اهللا وال إلى غیره، وإنما یقدح بالرضا في المقضي، ونحن ما خوطبنا بالرضا 

بھ، وھو مقضي بھ على العبد، سواء رضي بھ أو لم بالمقضي، والضر ھو المقضي 
من وجد خیرًا فلیحمد اهللا ومن وجد غیر ":كما قال صلى اهللا علیھ وسلمیرض، 

ذلك فال یلومن إال نفسھ، وإنما لزم الرضا بالقضاء، أن العبد ال بد أن یرضى 
ویمكن للباحث من خالل ھذا العرض أن یتمثل تعریفًا  . ١٣١ص  ."بحكم سیده

امعًا للصبر وھو حبس النفس على ما أمرت بھ من الطاعة ومقاومة ھوى ج
   .النفس والشھوة

  

  :الدراسات السابقة
ھناك . ویقصد بھا الرسائل العلمیة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالي         
  : دراسات وجدھا الباحث لھا صلة وثیقة بھذه الدراسة الحالیة  خمس

الصبر في ضوء الكتاب : " احثة أسماء عمر فدعق بعنوان ـ دراسة قامت بھا الب١
مقدمة في كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، م ١٩٧٩، ھـ ١٣٩٩" والسنة 

وكان ھدف الباحثة ھو إلقاء الضوء على خلق . بجامعة أم القرى ، الشریعة 
یلة الصبر من الناحیة الشرعیة وبیان عنایة كًال من القرآن والسنة النبویة بفض

  :وكان من أھم نتائج البحث ما یلي . الصبر 

أـ الصبر من األخالق الفاضلة المقرونة بالتقوى في أكثر من موضع ولما كانت 
  .التقوى أرفع مقامات الدین كان الصبر أیضًا من أرفع أخالق المؤمنین 
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وھذه األنواع ، إن الصبر أنواع ولیس نوعًا واحدًا كما یفھمھ عامة الناس ب ـ 
  .ألنھا مرتبطة بطاعة اهللا والبعد عن معصیتھ والرضاء بقضائھ اجبة و

والعاقل من یصبر ویرضى لحكم اهللا حتى ال یحرم ، ج ـ أن مقادیر اهللا نافذة 
وإال أنتھى بھ األمر إلى الصبر االضطراري الذي لیس لھ قیمة ، جزاء الصبر 

  .خلقیة وال دینیة 

ولكنھا لم ، الل القرآن والسنة النبویة فالباحثة تحدثت عن مفھوم الصبر من خ
  .تتعرض للحدیث عن مفھومھ التربوي 

صبر الداعیة في : " دراسة قام بھا الباحث سعید بن علي عسیري بعنوان  ـ ٢
مقدمة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، م ١٩٩٤، ھـ ١٤٠٤" ضوء دعوة نوح 

  .إلسالمیةجامعة اإلمام محمد بن سعود ا، الدعوة واإلعالم لكلیة 

وأنھ ینبغي للداعیة أن ، وكان ھدف البحث ھو بیان أھمیة الصبر في حیاة الداعیة 
، یكون صبورًا یتحمل المكاره واآلالم في سبیل الدعوة إلى اهللا سبحانھ وتعالى 

وأورد الباحث مثاًال على ذلك نوح علیھ السالم حیث استغرقت دعوتھ ألف سنة 
ل دعوة نوح علیھ السالم موقفھ مع قومھ في إال خمسین عامًا وبین من خال

  : الدعوة إلى اهللا بالحسنى والمالطفة والنصح وكان من أھم نتائج البحث ما یلي 

وللداعیة بصفة خاصة ، أـ أن الصبر ضرورة لإلنسان المسلم بصفة عامة 
فبالصبر یستطیع الداعیة أن یصل بدعوتھ إلى كل المستویات وأن یجني الثمرة 

  .ھا خیر اإلسالم والمسلمینالتي فی

  .ب ـ أن الصبر ھو زاد الرسل وھم قدوة الدعاة إلى اهللا 

ج ـ موقف نوح علیھ السالم من قومھ في مالطفتھم والنصح لھم مع احتقارھم 
  .وقسوتھم علیھ

د ـ أن الداعیة قد یتعرض كما تعرض غیره من األنبیاء والرسل وسلف األمة 
، أو السخریة ، أو حب الریاسة ، سواًء بالجنون  الصالح من االتھامات الكاذبة

وھذا ال یقف مانعًا عن ، أو األذى لھ وألتباعھ ، أو االستكبار ، أو الجدل 
، وأن علیھ بالصبر الجمیل أثناء ذلك . مواصلة الطریق في الدعوة إلى اهللا 



 ١٣ 
 

لل وعلى الدعاة إلى اهللا  أن یأخذوا من نوح درسًا عملیًا في الصبر وعدم الم
  .ومواصلة الدعوة إلى اهللا 

ونجد أن ھذه الدراسة تتحدث عن صبر الداعیة وقد جعلت لھ مثًال أعلى وھو نوح 
علیھ السالم وقد اختار الباحث نبي اهللا نوح بسبب طول فترة دعوتھ لقومھ مع 

سواًء  تخاطب المسلم بشكلٍ عامالحالیة بینما دراستنا ، استكبارھم وعنادھم 
  .و ال أكان داعیًة أ

الصبر وأثره في : " ـ دراسة قام بھا الباحث إبراھیم بن مرشد المرشد بعنوان ٣
مقدمة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، م١٩٨٥،ھـ ١٤٠٥"الدعوة إلى اهللا 

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، لقسم الدعوة واالحتساب 

رھا في الداعیة إلى اهللا أن من أھم الصفات التي یجب توف وبین الباحث في بحثھ
  .سبحانھ وتعالى بعد اإلخالص في الدین ھو الصبر 

میدان نفسھ فیجاھدھا ویحملھا على طاعة اهللا سبحانھ ، فالداعي یعمل في میدانین 
ومیدان خارج نفسھ وھو میدان الدعوة إلى اهللا ، وتعالى ویمنعھا عن معصیتھ 

  :ائج بحثھ ما یلي وكان من أھم نت. ومخاطبة الناس في موضوعھا 

ـ إن الصبر من الدعائم الثابتة في نجاح كل دعوة فما قامت دعوة وكان لھا  أ
والذي ساعد على . أنصار وأتباع إال بالصبر الذي ھو عدة كل نجاح وفالح 

النبوة األولى بقیادة إمام الصابرین محمد صلى تكوین مجتمع إسالمي في عھد 
  .اهللا علیھ وسلم 

ق اهللا ابتالًء ھم األنبیاء والمرسلون وأنھم أكثر الناس صبرًا ـ أن أشد خلب 
وأقواھم تحمًال وأثبتھم جنانًا وألیقھم بمكانة الصبر فلقبوا بأولي العزم 

   .والمصطفین األخیار 

ـ إن ظھور الدعاة في العصر الحاضرون في مختلف العصور السابقة كان ج 
إلى بر األمان فكانوا مشاعل  الصبر زادھم الروحي وسفینتھم التي أوصلتھم

  ھدایة في طریق دعوتھم إلى اهللا 
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ولقد الحظ الباحث  أن ھذه الدراسة تركز على ضرورة الصبر في مجال    
ولم تعالجھ من الناحیة التربویة من ، الدعوة إلى اهللا كمنطلق أساسي لنجاحھا 

تنا المؤسسات التربویة كاألسرة والمدرسة كما ھو حاصل في دراسخالل 
  .الحالیة 

فضیلة الصبر : " ـ دراسة قام بھا الباحث حسین بن عودة الحازمي  بعنوان ٤
رسالة ، م ١٩٩٥، ھـ ١٤١٥" ودورھا في تكوین شخصیة اإلنسان المسلم  

مقدمة لكلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة بجامعة أم ، ماجستیر غیر منشورة 
  .القرى 

لصبر وعالقتھا بتكوین الشخصیة اإلسالمیة من وتدور ھذه الدراسة حول أھمیة ا
األمثلة من صبر السلف  وضرب الجانب الجسمي والعقلي والنفسي والخلقي

  .الصالح 

مكانة الصبر : " بعنوان  عائشة بنت صالح العثیمین ھبھا الباحث تدراسة قامـ  ٥
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، م ١٩٩٩، ھـ ١٤١٩"  في التربیة اإلسالمیة

  .لكلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة بجامعة أم القرى مقدمة 

والواضح من ھذه الدراسة اتسمت بربط الصبر بنجاح التربیة اإلرادیة للجیل      
وبرھنة الدراسة على أنھ ال نجاح للتربیة اإلرادیة إال بالصبر ومن أھم ، المسلم 

  :ھي كالتالي النتائج التي توصلت لھا الدراسة 

ومظھر من مظاھر الرشد واكتمال العقل ، ـ أن الصبر دلیل على قوة الشخصیة أ 
  .والثمرة الطبیعیة الطیبة لقوة اإلیمان

، ب ـ إن الصبر وقوة التربیة اإلرادیة تدفعان باإلنسان المؤمن للعمل الطیب 
  .وتمنعھ من العمل الخبیث 

ئدھا التي تقع لإلنسان ج ـ إن تكالیف الحیاة ومشاكلھا المتنوعة وأزماتھا وشدا
  .كل ذلك یحتاج إلى قوة إرادة ومضاء عزیمة ، ومشاق العبادة والطاعة 

یجد الباحث أن ھذه الدراسة تربط بین الصبر والتربیة اإلرادیة بینما دراستنا    
  .الحالیة تركز على استنباط الدالالت التربویة من آیات الصبر 
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  :عام  التعليق على الدراسات السابقة بشكل

جمیع الدراسات السابقة تعالج خلق الصبر من جھة موضوعیة ویعني ذلك أنھا    
وجد في القرآن الكریم " كموضوع وخلق " تركز على دراسة خلق الصبر 

فقدمت إضافة وھي أثر الصبر في الدعوة لثة والسنة المطھرة ما عدا الدراسة الثا
ظیفة من لى الصبر من ناحیة كونھ وفقد ركزت ع خامسةالوأما الدراسة  ،إلى اهللا 

استنباط الدالالت  بینما دراستنا الحالیة تدور حول ، وظائف التربیة اإلرادیة 
  .وتطبیقھا في األسرة والمدرسةمن آیات الصبر  التربویة

  

  

  :الفصل الثاني 

  :الدالالت الرتبوية املستنبطة من آيات الصرب يف اجلانب العقدي 

  .ـ مدخل إىل الفصل 

  .داللة اإلميان :  املبحث األول ـ

  .يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة اإلميان 

  .يف األسرة واملدرسة اآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة اإلميان

  .التقوى  داللة: املبحث الثاني ـ 

  .يف األسرة واملدرسة  تطبيق داللة التقوى
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  .يف األسرة واملدرسةوى اآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة التق

  .داللة التوكل : ـ املبحث الثالث 

  . يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة التوكل

  . يف األسرة واملدرسة اآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة التوكل

   .ـ خالصة الفصل 

  

  

  :مدخل إىل الفصل 

  أمهية العقيدة اإلسالمية

دة اإلسالمیة ومعرفتھا المعرفة الصحیحة إلى العقیمسلم یحتاج كل إنسان     
فكما أن اإلنسان ال یستطیع العیش . كما یحتاج إلى الماء والھواء والطعام ، 

بدون ماء وھواء وطعام فكذلك ال یستطیع أن یعیش في وئام وسالم في ھذه 
أسئلتھ الكثیرة والملحة التي تقلقھ  عنالحیاة بدون عقیدة صحیحة تجیب 

وجد ؟ ولماذا وجد ؟ ولماذا یموت ؟ وكیف وجد ھذا الكون ؟  من أین. وتحیره
  .إلخ ...ون ؟ ـولماذا وجد وما دوره في ھذا الك

إال إذا ، كافیة شافیة لھذه األسئلة  إجابةإن اإلنسان ال یستطیع أن یجد    
تتوقف أھمیتھا عند ھذا الحد فقط  التي ال، عقیدة اإلسالمیة الصحیحة عرف ال

وھي التي من . أو رده علیھ ، أساس قبول عمل الفرد  فتكونتتجاوزه ؛ بل 
" یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في كتاب. أجلھا انقسم الناس إلى مؤمن وكافر 

ومحال أن یعلم النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمتھ " : " ھـ ١٤١٦،  مجموع الفتاوى
، ا یقولونھ بألسنتھم ویترك تعلیمھم م، الحاجة ونحو ذلك وقضاء ، أدب األكل والشرب 
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وأشرف المقاصد ، مع كونھ غایة المعارف ، وفي ربھم ومعبودھم ، وما یعتقدونھ في قلوبھم 
  .٧٠٦ص ، ٥ج" والوصول إلیھ غایة المطالب، 

یؤمن بھا الفرد إیمانًا صادقًا ال یتخللھ یجب أن اإلسالمیة الصحیحة  والعقیدة
 احلجراتسورة  چ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ    ھ  ےچ    :قال تعالى  ، شك وال ریب 

  . ١٥: آية

" " : ھـ١٤٢٥،القرآن الكریم تفسیر " قال ابن عثیمین في تفسیر ھذه اآلیة 
وبما ، وجل  اهللا عزھم الذین أقروا إقرارًا تامًا بما یستحق ، الذین آمنوا باهللا ورسولھ 

أي " لم یرتابوا " قولھ ، وقبلوا بذلك وأذعنوا ، یستحق الرسول علیھ الصالة والسالم 
  .٦٤ص،٧ج " لم یلحقھم شك في اإلیمان باهللا ورسولھ

العقیدة في اإلسالم " : ھـ١٤٢١، العقیدة في اهللا " یقول األشقر في كتابھ       
والتي یجب أن ، المسائل العلمیة التي صح بھا الخبر عن اهللا ورسولھ "      :ھي 

إن المسائل : " ویستطرد قائًال  .١٢ص"  ورسولھینعقد علیھا قلب المسلم تصدیقًا هللا 
وھي التي عناھا اهللا بقولھ ، لیست مشاھدة منظورة ،  التي یجب اعتقادھا أمور غیبیة

وكذلك المالئكة والیوم ، فاهللا غیب  . ٣:سورة البقرة آية  چٺ  ٺ   ڀچ  : عند مدح المؤمنین
ولكن المراد ھو اإلیمان ، تنظر أما الكتب والرسل فقد یتبادر أنھا تشاھد و، اآلخر 

وأن الكتب منزلة من عند اهللا ، أي كون الرسل مبعوثین من عند اهللا ، بنسبتھا إلى اهللا 
  .١٣ص "بي بوھذا أمر غی

قال ابن القیم في ، من أجل تحقیق العبودیة هللا  الصبُر :ومما یحقق إیمان العبد
لصبر من اإلیمان بمنزلة ولھذا كان ا" : "ھـ١٣٩٣، مدارج السالكین " كتابھ 

الرأس من الجسد وال إیمان لمن ال صبر لھ كما أنھ ال جسد لمن ال رأس لھ وقال عمر 
  .١٥٥ص، ٢ج " ...خیر عیش أدركناه بالصبر : بن الخطاب رضي اهللا عنھ 

حیث یتضح ذلك ، ھذا وقد أولت آیات الصبر الجانب العقدي أھمیة كبیرة     
  :لسؤال التالي اإلجابة على ا: من خالل 

كیفیة ما الدالالت التربویة المستنبطة من آیات الصبر في الجانب العقدي ؟ و
  .؟ وما اآلثار التربویة الناتجة عن تطبیقھا ؟في األسرة والمدرسة تطبیقھا 
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استنباط بعض الدالالت التربویة  قدولإلجابة على ھذا السؤال ؛ فإن الباحث 
استعراض وذلك من خالل . العقدي الجانب  حولآیات الصبر  بعض من

وفي الصفحات ،كتب التفسیر  فيعلى تفسیرھا  طالعالوا، آیات الصبر 
  .الصواب والھدایة إلى سبیل الرشادسائًال المولى عز وجل ، التالیة بیان ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  داللة اإلميان

  : ةتوطئ

  . ١٧: آية  لبلداسورة   چ   ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  چ  :قال تعالى

قولھ و" " : ھـ١٤٢٧،  الجامع ألحكام القرآن" في تفسیره القرطبي یقول 
أنھ ال یقتحم العقبة من فك رقبة، أو : یعني)  ثم كان من الذین آمنوا: (تعالى

أطعم في یوم ذا مسغبة، حتى یكون من الذین آمنوا، أي صدقوا، فإن شرط 
باهللا بعد اإلنفاق ال ینفع، بل یجب أن فاإلیمان .قبول الطاعات اإلیمان باهللا

وما منعھم أن : " تكون الطاعة مصحوبة باإلیمان، قال اهللا تعالى في المنافقین
ثم كان من "  .٥٤: التوبة آية سورة"تقبل منھم نفقاتھم إال أنھم كفروا باهللا وبرسولھ

لوفاة، أي فعل ھذه األشیاء وھو مؤمن، ثم بقي على إیمانھ حتى ا" الذین آمنوا 
سورة "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدى:"نظیره قولھ تعالى

 المبحث األول
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وقد قال حكیم بن حزام بعدما أسلم، یا رسول اهللا، إنا كنا نتحنث  .٨٢: طھ آیة
أسلمت على ما ( : بأعمال في الجاھلیة، فھل لنا منھا شئ ؟ فقال علیھ السالم

بمعنى الواو، " ثم " إن : وقیل.٤١٤ص،يوع كتاب الب، رواه البخاري .)خیرمن  سلف لك
أي وكان ھذا المعتق الرقبة، والمطعم في المسغبة، من الذین 

على طاعة اهللا، وعن ) بالصبر.(أي أوصى بعضھم بعضا) وتواصوا.(آمنوا
) وتواصوا بالمرحمة.(معاصیھ، وعلى ما أصابھم من البالء والمصائب

أولئك .(ك رحموا الیتیم والمسكینبالرحمة على الخلق، فإنھم إذا فعلوا ذل
أي الذین یؤتون كتبھم بأیمانھم، قال محمد بن كعب القرظي ) أصحاب المیمنة

  .٣٠٥/٣٠٦ص ٢٢ج "..نھم میامین على أنفسھم ال: وقال یحیى بن سالم.وغیره

ُثمَّ {: قولھ تعالى  "" :ھـ١٤٢٢،روح المعاني " یقول األلوسي في  تفسیره 
وال آمن وال یلزم منھ كون } أقتحم { فكأنھ قیل فال }  نواامَكاَن ِمَن الذین 

غیر داخل في مفھوم العقبة فجاءت صورة التكرار ضرورة إذ الحمل  اإلیمان
على غیر ذلك مفسد للمعنى وقیل إن ال للدعاء والكالم دعاء على ذلك الكافر 

كأنھ للتحضیض كھال ف أال مخفف أن ال یرزقھ اهللا تعالى ذلك الخیر وقیل ال
َوَتَواَصْوْا {  وقولھ ستفھام محذوف والتقدیر أفال أقتحمأو اال قیل فھال أقتحم

عطف على آمنوا أي أوصى بعضھم بعضًا بالصبر على اإلیمان } بالصبر 
والثبات علیھ أو بذلك والصبر على الطاعات أو بھ والصبر عن المعاصي 

أي بالرحمة } بالمرحمة  َوَتَواَصْوْا{ وعلى المحن التي یبتلي بھا اإلنسان 
على عباده عز وجل ومن ذلك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر أو 
تواصوا بأسباب رحمة اهللا تعالى وما یؤدي إلیھا من الخیرات على أن 
المرحمة مجاز عن سببھا أو الكالم على تقدیر مضاف وذكر أن تواصوا 

لمرحمة إشارة إلى الشفقة بالصبر إشارة إلى تعظیم أمر اهللا تعالى وتواصوا با
  .٣٥٥/٣٥٦، ١٥ج"...على خلق اهللا تعالى 

  

  

یمكن ، واإلطالع على تفسیرھا في كتب التفسیر ، ھذه اآلیة الكریمة  عن طریق و
  : التالیةاستنباط الداللة التربویة 
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  :داللة اإلميان 

إن أعظم ما یمكن أن یتصف بھ المرء أن یكون مؤمنًا إیمانًا ال تدخلھ    
 إیمانإیمانًا یقوم على أركان ستة ال یصح ، لشكوك وال تتلبس بھ األھواء ا

كما قال ، وال یمكن أن یوصف بكونھ مؤمنًا إال إذا آمن بھا ، عبد بدونھا 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  چ : تعالى 

  . ١٣٦:آية سورة النساء  چگ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

  ... ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    چ :وقولھ تعالى 

  .١٧٧: سورة البقرة آية  چ

وفي حدیث جبریل المشھور عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ أن جبریل  
: " فقال صلى اهللا علیھ وسلم ، سأل النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن اإلیمان 

باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر وتؤمن بالقدر خیره  أن تؤمن
، وھو إیمان یقوم على التصدیق بالقلب  .٣٦ص، كتاب اإلميان ، صحيح مسلم " وشره

والعمل بالجوارح ؛ ولذلك ال یسمى المرء مؤمنًا وال ، والنطق باللسان 
د من أن یوصف بذلك بمجرد اعتقاده أن اهللا رب كل شي وخالقھ ؛ بل ال ب

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ : حیث یقول تعالى، یقترن االعتقاد بالعمل 

  .١٥: سورة احلجرات آية چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ   ۋ 

التنبیھات اللطیفة فیما احتوت علیھ الواسطیة من " یقول السعدي في كتابھ 
ن واإلیمان قول ومن أصول أھل السنة أن الدی" " :ھـ١٤٠٩، المباحث المنیفة 

وعمل ، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن اإلیمان یزید 
وھم مع ذلك ال یكفرون أھل القبلة بمطلق المعاصي . عصیةمبالطاعة وینقص بال

والكبائر ، كما یفعلھ الخوارج ، بل األخوة اإلیمانیة ثابتة مع المعاصي ، كما قال في آیة 
،  ١٧٨:سورة البقرة آیة  }ْن ُعِفَي َلُھ ِمْن َأِخیِھ َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َفَم{ : القصاص

َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُھَما َعَلى { : وقال
َء ِإَلى َأْمِر اللَِّھ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ِباْلَعْدِل اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفي
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة { .٩: سورة الحجرات آیة  }َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن 

ة على ما قالھ الشیخ دل الكتاب والسن.١٠: سورة الحجرات آیة } َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم 
وأجمع على ذلك سلف األمة ، فكم من آیة قرآنیة وأحادیث نبویة أطلقت  ـ ابن تیمیة ـ

یدخل فیھ جمیع الدین ،  على كثیر من األقوال واألعمال اسم اإلیمان ، فاإلیمان المطلق
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ظاھره وباطنھ ، أصولھ وفروعھ ، ویدخل فیھ العقائد التي یجب اعتقادھا في كل ما 
والفرق بین . هللا ورسولھاحب كتوت علیھ من ھذا الكتاب ، ویدخل أعمال القلوب اح

أن أقوالھ ھي العقائد التي یعترف بھا القلب ویعتقدھا ، وأما : أقوال القلب وبین أعمالھ
أعمال القلب فھي حركتھ التي یحبھا اهللا ورسولھ ، وضابطھا محبة الخیر وإرادتھ 

زم على تركھ ، وھذه األعمال القلبیة تنشأ عنھا أعمال الجازمة ، وكراھیة الشر والع
من اإلیمان ، وبر الوالدین وصلة  الجوارح ، فالصالة والزكاة والصوم والحج والجھاد
وكذلك األقوال؛ . كلھا من اإلیمان األرحام والقیام بحقوق اهللا وحقوق خلقھ المتنوعة
اهللا والنصیحة لعباد اهللا وتعلم العلوم  فقراءة القرآن وذكر اهللا والثناء علیھ والدعوة إلى

النافعة كلھا داخلة في اإلیمان؛ ولھذا لما كان اإلیمان اسًما لھذه األمور ترتب علیھ أنھ 
یزید وینقص ، كما ھو صریح األدلة من الكتاب والسنة ، وكما ھو ظاھر مشاھد في 

  .٨٩/٩١ص" تفاوت المؤمنین في عقائدھم وأعمال قلوبھم وجوارحھم
إن اإلیمان إنما ھو نور " : " ت.د، اإلیمان باهللا " یقول الحمصي في كتابھ     

یظھر أثره على اللسان بما یتناسب مع ھذه ، إلھي یستقر في القلب تنشرح لھ النفس 
، كما یظھر أثره على الجوارح واألركان ،بأقوال أتت بھا الشریعة الغراء ، العقیدة 

من غیر أن یجد ، ینقاد المؤمن إلى حیث أمر اهللا ف، بأعمال توافق مقتضى الشرع 
  . ٨٨ص "ویمتنع عن محارم اهللا من غیر تردد، في التنفیذ  یًاأو تراخ ًاتھاون

اإلیمان لیس وینسى أن إن بعض الناس یدعي اإلیمان ویفتخر بذلك       
وإنما ھناك عالمات تدل على اإلیمان من قام بھا فھو ، بالتحلي وال بالتمني 

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  چ   :قال تعالى، ومن لم یقم فلیس بمؤمن ، من مؤ
   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ    ٹ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  

  . ١٤: سورة احلجرات آية 

  :ومن أھم عالمات صدق اإلیمان ما یلي 

  :ـ أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ من كل شيء ١

لیس باللسان فقط ؛ وإنما یعرف بمقدار توقف العبد عند أوامر وھذا الحب     
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄڄ ڄڃڃ ڃڃ  چ  چ :قال تعالى،  نواھیھ وتباع سنة رسولھاهللا و

وتوقف العبد عند أوامر اهللا ونواھیھ ال یكون إال بالصبر  . ٣١: آل عمران آية   سورة چچ  چ   
وعن أنس رضي اهللا عنھ  .معاصي على  فعل الطاعات وكذلك الصبر على ترك ال

: ثالث من كن فیھ وجد حالوة اإلیمان "  قالعن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
وأن یحب المرء ال یحبھ إال ، أن یكون اهللا ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 
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، البخاري  صحيح "وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار ، هللا 
  . ٢٦ص،  يف كتاب اإلميان

  

  :ـ التحاكم إلى كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ٢

                                           ې   ې  ېچ  :قال تعالى       
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۈ  ٷ  ۋ   ۋ    چ  :وقولھ تعالى . ٥١: سورة النور آية  چ             

إن كبح جماح الھوى  . ٦٥: سورة النساء آية  چ                    ې  ې  ې      
وإرغام النفس على أن تسلم بحكم اهللا ورسولھ سواء كان علیھا أو لھا فھو من 

  .الصبر على طاعة اهللا 

  :ـ الحب والبغض في اهللا ٣

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  : قال تعالى    
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  . ٢٢: سورة اادلة آية  چڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

،  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان " في تفسیره السعدي یقول 
د الذي وجدت ثمرتھ والمقصو، وھذا ھو اإلیمان على الحقیقة " : " ھـ ١٤٢٣

رسمھ : وأھل ھذا الوصف ھم الذین كتب اهللا في قلوبھم اإلیمان أي ، منھ 
وأما من  .ال یتزلزل وال تؤثر فیھ الشبھ والشكوك ، وثبتھ وغرسھ غرسًا 

محب لمن ، وھو مع ذلك مواد ألعداء اهللا ، یزعم أنھ یؤمن باهللا والیوم اآلخر 
فإن كل أمر ال ، قیقة لھ فإن ھذا أیمان زعمي ال ح، ترك اإلیمان وراء ظھره 
 "فمجرد الدعوى ال تفید شیئًا وال یصدق صاحبھا، بد لھ من برھان یصدقھ 

  .٨٤٨ص .
والمتأمل والمتمعن في حقیقة الحب في اهللا والبغض فیھ أن المیزان ھو الدین 
وھذا یحتاج إلى صبر فالكفار والمشركین بغضھم لكفرھم وشركھم ولكن عند 

كون ھذا البغض حبًا وأي نفس تقدر على ذلك إال نفس دخولھم في دین اهللا ی
  .مستسلمة هللا صابرة
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  :ـ فعل الطاعات وترك المعاصي ٤

، من عمارة للمساجد ، أعمال الخیر إن المؤمن حقًا یتقرب إلى اهللا بفعل        
واألمر ، ومساعدة المحتاجین ، وعطف على المساكین ، وإقام للصالة 

ې  چ : قال تعالى ، منكر وغیر ذلك من أعمال الخیر بالمعروف والنھي عن ال
 لقمان   سورة  چ                                                  ې  ې    ې

فقد ربط لقمان الحكیم في وصیتھ بین أعمال الخیر والصبر ألنھ من  .١٧ :آية 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ  :وقولھ تعالى  .كمال تحقق فعل الطاعة الصبر على أداءھا 

پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    
  .  ٢٨ :آية  الكهفسورة  چ

وعلى قدر ، كما یكره المعاصي واآلثام ویكره أھلھا ومن یتصف بھا      
لذلك اإلیمان یزید بالطاعة وینقص  ؛ إیمان الفردیكون العمل بھذه األمور 

  :قال تعالى، عصیة بالم

  . ٢: سورة األنفال آية  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃچ 

تفاوت ":  ھـ١٤٠٢، شرح العقیدة الطحاویة " یقول ابن أبي العز في كتابھ  
في قلوب أھلھا ال یحصیھا إال اهللا تعالى؛ فمن الناس من نورال  درجات نورال إلھ إال اهللا

في قلبھ كالشمس، ومنھم من نورھا في قلبھ كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل  ال اهللاإلھ إ
ولھذا تظھر األنوار یوم . العظیم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعیف

القیامة بأیمانھم وبین أیدیھم على ھذا المقدار، بحسب ما في قلوبھم من نور اإلیمان 
تد نور ھذه الكلمة وعظم أحرق من الشبھات والشھوات علما وعمال، وكلما اش والتوحید

وال شبھة وال ذنبا إال  بحسب قوتھ، بحیث إنھ ربما وصل إلى حال ال یصادف شھوة
حرس بالرجوم من كل سارق  وھذه حال الصادق في توحیده، فسماء إیمانھ قد. أحرقھ

  . ٢٨١ص ،  ٢ج "
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  يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة اإلميان

  :األسرة

ودلیل صدق ذلك اإلیمان ، یؤمن باهللا تعالى إیمانًا صادقًا  لمؤمن ھو الذيا  
ویكثر من ذكر اهللا تعالى ، وترك ما نھى اهللا عنھ  العمل بما أمر اهللا بھ: ھو 

ألنھ یعلم أن ذكر اهللا تعالى من أھم العناصر األساسیة في غرس ھذه الداللة 
  .في القلب 

ذلك أن ذكر اهللا جل وعال : "  "ت . د، یمان باهللا اإل" یقول الحمصي في كتابھ 
فإن غفل عن ذكر اهللا غاب اإلیمان وفتح ، عنصر أساسي في تكوین إیمان المؤمن 

والعیاذ باهللا من ، للشیطان سبیًال لیتسلط على ھذا اإلنسان فیسوقھ إلى دروب المعاصي 
   ٦٨ص"  حیث ال یشعر

صلى اهللا علیھ وسلم ؛ ویحافظ على  ویكثر من قراءة كتاب اهللا وسنة رسولھ
ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٷ  چ  :قال تعالى ، الصالة حیث ینادى لھا 

ویجالس الجلساء الصالحین الذین یذكرونھ إذا نسي . ١٣٢: سورة طه آية  چۋ  ۋ      
ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ  :قال تعالى ، ویتجنب جلساء السوء ، 

  .٢٨:سورة الكهف آية  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

األسرة المسلمة التي ترید أن تربي أبناءھا تربیة إسالمیة تكون قدوة و     
: فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ، في صدق إیمانھا باهللا تعالى ألوالدھا 

ما من مولود إال یولد على الفطرة ، " وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
فأبواه یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ، كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء ، ھل 

ۆ  ۆ   چ:وا إن شئتم ؤأبو ھریرة واقر: ثم یقول "  تحسون فیھا من جدعاء ؟
  . ١٠٦٦ص  ،كتاب القدر ، صحيح مسلم"  .٣٠: آية الرومسورة   چ  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ   ۈ  ٷ  ۋ

وال بد لألسرة أن تربي أبنائھا على اإلیمان باهللا وذلك بالقدوة أوًال والتعلیم 
ثانیًا فألب واألم یربیان أوالدھما على مراقبة اهللا لھما في جمیع األحوال 

أن اهللا مطلع على أعمالھم صغیرھا وكبیرھا قال ینموا في داخلھم وبذلك 
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وأن ال یقدم على قول أو .  ٧: آیة  طھسورة  چڻ ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ        چ:تعالى
الصبر وكبح  ویقوم والداه بتعویده علىعمل حتى یعلم أن اهللا راٍض عنھ 

التھور واإلندفع في ارتكاب ما یغضب اهللا في السر أو  وعدم جماح النفس
فإنھ في مأمن فبذلك وإن غاب والداه عنھ ، أمام اهللا علن ویذكرانھ أنھا العلن 
ویعلم أن ھناك مالئكة ترصد حركاتھ وسكناتھ ، أن اهللا مطلع علیھ  لعلمھ

فعندما یھم بالمعصیة یصبر على تركھا فالمالئكة تكتب وتحصي علیھ أعمالھ 
وفوق ذلك العلیم الخبیر وبصبره على تدبر كتاب اهللا المنبعث من إیمانھ بان 

في مصاف من قال على ذلك یدخلھ  ھآیاتھ  وتنشئت بتدبراهللا قد أنزلھ وأمره 
وأن یغرس كًال من . ١٢١: آية  البقرةسورة  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  :  اهللا فیھم

األم أو األب في نفوس األبناء حب الرسل واإلقتداء بھم وأن اهللا قد ابتلى 
رسلھ فصبروا وكان منھم أولي العزم من الرسل الذین لم یبلغوا ھذه الدرجة 

ومحافظًا على ، فإذا كان األب ذاكرًا هللا تعالى  ، بتالءإال بصبرھم على اال
ومتمسكًا بآداب اإلسالم سار على ذلك ، وقارئًا لكتاب ربھ ، الصالة جماعة 

  .وتربوا على ما عودھم أبوھم ، أوالده 

 الحشمةوأوامره ومحافظة على وإذا كانت األم متمسكة بآداب اإلسالم    
ما یخدش على الفضیلة ؛ ألنھن لم یشاھدن فإنھا تربي بناتھا ، والحیاء 
فاألسرة المسلمة ال تأتي بالمجالت والصحف ، في بیتھن األسري الفضیلة 

ألوالدھا  تختار األصدقاء الصالحینو، الفاحشة التي تدعو إلى الرذیلة 
ن انحرف منھم عن سبیل المؤمنین َموتحاول تعدیل ،  أبنائھاتراقب سلوك و،

م الوسائل السابقة معھ ِدْجُتوالعقوبة إذ لم ، والترھیب بالموعظة والترغیب 
یقول ابن قیم الجوزیة في كتابھ  .وترھیب وضرب المثل ظة وترغیب من ِع

فإذا كان وقت نطقھم فلیلقنوا ال " : "  ھـ١٤٠٨،تحفة المودود بأحكام المولود " 
 سبحانھ وتوحیده إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا ولیكن أول ما یقرع مسامعھم معرفة اهللا

   .٢٠٢ص " وأنھ سبحانھ فوق عرشھ ینظر إلیھم ویسمع كالمھم وھو معھم أینما كانوا

یقول محمد ، خاصة وأن الطفل في نشأتھ یتقبل كل شيء بسھولھ وبدون تعب 
إن تأسیس العقیدة " : " ھـ ١٤٠٣،  منھج التربیة اإلسالمیة" قطب في كتابھ 

وأمر بالغ السھولة ، األھمیة في منھج التربیة اإلسالمیة السلیمة منذ الصغر أمر بالغ 
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عن طریق ، فما على المربي إال أن یلتقط الخیط وینتھز الفرصة السانحة ، كذلك 
وربط القلب والمشاعر دائمًا ، ما نمت مدارك الطفل واتسعت لك، التعریف الدائم باهللا 

،  ٢ج " ویبعد عن الشر، خیر تستنبت الفضائل في نفس الطفل  ویعمق فیھ حب ال، بھ 
  . ١٦٤/١٦٥ص

  

  :املدرسة 

للمدرسة دور كبیر في تربیة النشء تربیة إسالمیة حیث إن منھجھا منھج     
وكیفیة غرسھا ، حتوي على موضوعات تتعلق بالعقیدة اإلسالمیة  ی، إسالمي 

 وإنما مسلم، فیھا معلم مسلم لیس باالسم فقط  والمعلم، في أجیال المستقبل 
ًا فالمعلم قدوة لتالمیذه فإذا كان مؤمنًا مطبق، باالسم والعقیدة والواقع العملي 

  .ألوامر اهللا تعالى متمسكًا بآداب اإلسالم كان قدوة لتالمیذه 

" :" ھـ١٤٠٣، منھج التربیة اإلسالمیة " في كتابھ ، یقول محمد قطب 
مسلمین ال ، سلمین مومقتضى ذلك كلھ أن یكون المدرسون في المدرسة اإلسالمیة 

فلن تغني في ، فھذه وإن أغنت في أي مكان وھي ال تغني ، بأسمائھم وشھادات میالدھم
والتربیة في حاجة إلى ، حیث المجال ھو التربیة ، المدرسة اإلسالمیة بصفة خاصة 

سة المدر، ولیس إلى التظاھر باإلیمان بھ أو ادعاء اإلیمان ، إیمان حقیقي بالمنھج 
ویتخلق بخلق القرآن في ، یمارس اإلسالم حقیقة ، ة تقوم على مدرس مسلماإلسالمی

سلوكھ وتعاملھ وسمتھ ومظھره وسائر شأنھ وھو فوق ذلك علیم بمبادئ اإلسالم وقیمھ 
ص  ٢ج " وعلیم بمنھج التربیة اإلسالمیة في صورتھ النظریة والتطبیقیة، ومفاھیمھ 

١٧٤ .   

ض القصص التي تبین أثر اإلیمان فإذا أحضر المدرس إلى تالمیذه بع
وحاول تعدیل وتغییر ، وراقب سلوك تالمیذه ، الصادق في تغییر حال الفرد 

، من مال إلى االنحراف منھم بالموعظة والحكمة والترغیب والترھیب 
كان لھ أثر ، تجد معھم األسالیب السابقة  الحتاج إلى ذلك عندما اوالعقوبة إذا 

  .صحیحة مبنیة على العقیدة الصحیحة  واضح في تربیة إسالمیة
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   .اآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة اإلميان 

ریخ العرب قبل اإلسالم وبعده یعرف وبكل تأكید أثر أإن من یتتبع ت    
الرحیق " في كتابھ  المباركفوريفقد ذكر ، اإلیمان في نفوس ذلك المجتمع 

وھو یبین للملك ، طالب للنجاشي حدیث جعفر بن أبي " ھـ ١٤٢٤،  المختوم
أیھا الملك كنا قومًا أھل جاھلیة : " حیث یقول، الصورة التي كانوا علیھا قبل اإلسالم 

، الجوار  يءونس، ونقطع األرحام ، ونأتي الفواحش ، نعبد األصنام ونأكل المیتة 
نعرف نسبھ  ،فكنا على ذلك حتى بعث اهللا إلینا رسوًال منا ، ویأكل القوي منا الضعیف 

ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا ، إلى اهللا لنوحده ونعبده فدعانا ، وصدقھ وأمانتھ وعفافھ 
وصلة الرحم ، وأداء األمانة ، وأمرنا بصدق الحدیث ، من دونھ من الحجارة واألوثان 

، وقول الزور ، ونھانا عن الفواحش ، والكف عن المحارم والدماء ، وحسن الجوار ، 
، وال نشرك بھ شیئًا، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ، وقذف المحصنات ، ال الیتیم وأكل م

  .٩٥ص " ... وأمرنا بالصالة والزكاة والصیام 

من فضائل ال یمكن أن إن كل ما جاء بھ نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم    
 مان الصادقإلیول ذلك المجتمع مما كان فیھ ما بین عشیة وضحاھا لوال احَُّی

فغیر تلك الصورة البشعة إلى ، ل والفضائل الذي استوعب كل ھذه المُث
إن ، صورة وضاءة انتشر نورھا وخیرھا في مشارق األرض ومغاربھا 

لإلیمان أثرًا عجیبًا في نفوس معتنقیھ لن تبلغھ القوانین الوضعیة وال األنظمة 
  .عدیدة  ًاوامأزمنة مدیدة وأع الھا وعمل على تنفیذھ َططِّالمادیة مھما ُخ

  : مایلي  دلت علیھا النصوصمن أھم آثار اإلیمان التي و

  :القلبیة  والطمأنینةـ الراحة النفسیة ١

راحتھ النفسیة  من أعظم ما یبحث عنھ اإلنسان في ھذه الدنیاإن      
من فمنھم ، من الناس یضل الطریق إلى ذلك  ًاولكن كثیر، وطمأنینتھ القلبیة 

ولذلك تجده یسعى ، ھو السبیل إلى تحقیق ما یصبو إلیھ  یظن أن جمع المال
ولكنھ ما یلبث ، لجمع ذلك بكل الوسائل والطرق الممكنة والمتوفرة لدیھ 

، شقاوة وتعاسة وقلقًا واضطرابًا إال زاده ما شف أن المال وجمعھ تویك
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ولكنھ ما یلبث كذلك  لجاهفي نیل الریاسة وا أن الراحة وصنف آخر یظن 
  .ضل الطریقوذلك ألنھ قد  ھ قد ازداد قلقا وتیھا وجزعاتشف أنحتى یك

إن كل الطرق السابقة التي قد یظن بعض الناس أنھا الطرق الموصلة إلى     
السعادة قد تحقق ألصحابھا بعض الراحة النفسیة والطمأنینة القلبیة المؤقتة 

لوءة لم تكن قلوب أصحابھا مم التي سرعان ما تذوب ألتفھ األسباب ما
فیھ وال  تحقق إال لمن وقر اإلیمان في قلبھ إیمانًا بال شكیال  ذلكإن ، باإلیمان 

وھذه الراحة النفسیة والطمأنینة القلبیة ثمرة من ثمار اإلیمان ال یعرفھا ، ریبة 
                                       چ :قال تعالى ، إال أھل اإلیمان 

    .٢٨: سورة الرعد آية  چ     

لقد علمتنا الحیاة "  " : ھـ ١٤١٤، اإلیمان والحیاة " یقول القرضاوي في كتابھ 
أن أكثر الناس قلقًا واضطرابًا وشعورًا بالتفاھة والضیاع ھم المحرمون من نعمة 

وإن حفلت باللذائذ والمرفھات ، إن حیاتھم ال طعم لھا وال مذاق ، وبرد الیقین ، اإلیمان 
فكیف ، وال یفقھون لھا سرًا ، وال یعرفون لھا ھدفًا ، لھا معنى ألنھم ال یدركون ، 

صدر؟ إن ھذه السكینة ثمرة من ثمار الأو انشراح ، یظفرون مع ھذا بسكینة النفس
فھي ، التي تؤتي أكلھا كل حین بإذن ربھا ، وشجرة التوحید الطیبة ، دوحة  اإلیمان 

 اضطربلیثبتوا إذا ، من أھل األرض  نفحة من السماء ینزلھا اهللا على قلوب المؤمنین
ویصبروا إذا جزع الناس ، ویؤمنوا إذا شك الناس ، ویرضوا إذا سخط الناس ، الناس 

فعندما یرسخ في نفس المسلم منذ صغره  .٧٥/٧٦ص ".ویحلموا إذا طاش الناس ، 
وأن المصائب لیست إال ، أن الرزق بید اهللا وأن رزقھ قد كتب لھ قبل أن یولد 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       چ : قال تعالىء من اهللا لیختبر بھا عباده ابتال

  . ٢ :آية امللكسورة  چٿ       ٹ       

برحابة صدر ألنھ یعلم أن اهللا یبتلي عباده المؤمنین على البالء فتجده مقبل 
ٺ  ٺ  چ :وقال تعالى  .٢: آية  العنكبوتسورة   چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ چ :قال تعالى 

  .١٥٥: آية  البقرةسورة  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ      

  :ـ الصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي ٢
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ولذلك تجد أكثر الناس صبرًا من وقر ، إن من ثمار اإلیمان الصبر     
كاب ویبتعد عن ارت، لمؤمن یصبر على طاعة اهللا تعالى فا، اإلیمان في قلبھ 

 ٣٥: سورة الحج آیة  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹچ :قال تعالى  ،ما حرم اهللا من أجل اهللا 

فال ، ما أصابھ بقدر اهللا تعالى أن یصبر على أقدار اهللا تعالى ویعلم  بل، .
كل ھذا وغیره ال یستطیع ، س إذا یئس الناس أیجزع إذا جزع الناس وال یی

قال رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنھ قال عن صھیب ، تحملھ إال المؤمن 
عجبًا ألمر المؤمن إن أمره كلھ خیر ولیس ذلك ألحد إال " علیھ وسلم 

وإن أصابتھ ضراء صبر ، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرًا لھ ، للمؤمن 
  .١٢٠٠ص ، كتاب الزهد ،  صحيح مسلم "فكان خیرًا لھ 

  : ـ التماسك والترابط بین أفراد المجتمع٣

بل مع كل فرد ال یغشھ وال یخدعھ  ،المؤمن مع أخیھ المؤمن الواجب على   
ومن كانت ھذه صفاتھم فكیف تكون العالقة بینھم ، وال یأكل مالھ وال یظلمھ 

ویدفعھ إیمانھ إلى فعل الخیر ، لیؤثر أخاه على نفسھ  بل إن المؤمن .إذن ؟ 
، تاج للصبر والمصابرة ولیس ھذا بسھل على النفس بل یح، سرًا وعالنیة 

                                                 ې  ې  چ : قال تعالى 
  .٩ : آية  احلشرسورة  چ               ی    یی   ی                     

ھذا وال یكتفي اإلیمان بأن " : " ت.د، اإلیمان باهللا " یقول الحمصي في كتابھ    
بل إن ، ویقبل بحقھ فال یعتدي على حق غیره ، الذي یقف عند حده  یقدم للمجتمع الفرد

فیوجد في نفس كل فرد من أفراده الدافع إلى فعل ، اإلیمان یذھب إلى أبعد من ذلك 
لیقدمھا ، لكي یتنازل كل فرد في المجتمع عن بعض حقوقھ یوجد الدافع ، الخیر 

بل كثیرًا ما نراه یسعى إلى ، اس لآلخرین من غیر أن ینتظر مثوبة أو تقدیرًا من الن
    . ١٠١ص  "فعل الخیر في السر حتى ال تعلم شمالھ ما تنفقھ یمینھ 

ترى "  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال : قال وعن النعمان بن بشیر 
المؤمنین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا 

  . ١١٦٤ص  ،كتاب األدب  ،رواه البخاري " ىتداعى لھ سائر جسده بالسھر والحم
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  :ـ محاسبة العبد نفسھ ٤

إن المؤمن تجده یحاسب نفسھ محاسبة دقیقة على كل صغیرة وكبیرة     
إن اإلیمان ولیس غیره ھو الذي یجعل ولي األمر ، عملھا أو یرید أن یعملھا 

عیتھ عن ر ومسئولویشعر بأنھ راع ، یحاسب نفسھ عن كل صغیرة وكبیرة 
ألن كل واحد منھما ؛  أوالدھمایراقبان اهللا في  الوالدینوھو الذي یجعل ، 

وھو الذي یجعل المعلم یراقب اهللا في تالمیذه فال یتھاون ، مسئول عن رعیتھ 
رسول اهللا صلى اهللا : قال : عن عبد اهللا بن عمر قال ، في تربیتھم وتعلیمھم 

عن  ومسئولیتھ اإلمام راع عن رع مسئولكلكم راع وكلكم "  علیھ وسلم
عن رعیتھ والمرأة راعیة في بیت  مسئولرعیتھ والرجل راع في أھلھ وھو 

عن  ومسئولعن رعیتھا والخادم راع في مال سیده  ومسئولةزوجھا 
عن رعیتھ  ومسئولرعیتھ قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبیھ 

وكما نعلم أن  .٤٨٣ص، العتقتاب ك، رواه البخاري  "عن رعیتھ ومسئولوكلكم راع 
ھذه المسؤولیة ھي تكلیف وجمیع التكالیف تحتاج ألدائھا الصبر حتى تؤتي 
ثمارھا فما تخلى أحد عن مسؤولیتھ من أب أو أم أو مربي إال لنفاذ صبره 

  . وتأففھ وتضجره من ھم المسؤولیة الملقاة على عاتقھ 
  
  :ـ االعتزاز بالنفس ٥
گ    چ :قال تعالى ، د في المؤمن االعتزاز بنفسھ ولَّیمان أنھ ُیإن من آثار اإل     

ویشعره بأن اهللا كتب لھ ،  ٨: سورة املنافقون آية  چگ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ    
ڦ  ڦ     چ :قال تعالى ، الكرامة التي یسمو بھا على غیره من الكفار والمشركین 

  .١٤١: سورة النساء آية  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     
   چ  : قال تعالى، الذي ال یرام ویشعره أیضًا أنھ تحت والیة اهللا وفي كنفھ  
    .١١:سورة حممد آية  چ                               

إن ھذه "  : " ھـ ١٤١٤،الحیاة واإلیمان " یقول القرضاوي في كتابھ      
انًا عزیزًا جعلت منھ إنس،  إذا سرت في كیان فرد، والمشاعر الرفیعة ، المعاني الكبیرة

وال یطأطئ رقبتھ ، إنسانًا ال یحني رأسھ لمخلوق ، كبیر اآلمال ، كبیر النفس، كریمًا 
  .٨٥ص "لجبروت أو طغیان أو مال أو جاه 
" " :ھـ ١٤٢٢، التوحید للناشئة والمبتدئین " یقول آل عبد الطیف في كتابھ 

لدنیا واآلخرة، فإن خیرات الدنیا واآلخرة، إن اإلیمان باهللا تعالى لھ آثار طیبة، في ا
  :ومن آثار اإلیمان ما یلي،  ودفع الشرور كلھا من آثار ھذا اإلیمان

  أن اهللا یدفع عن المؤمنین جمیع المكاره، وینجیھم من الشدائد، ویحفظھم من مكاید -١
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  .٣٨: سورة احلج آية .چ          ی  ی   ی    چ :األعداء، كما قال تعالى 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  :قال تعالى. أن اإلیمان سبب الحیاة الطیبة والسعادة والسرور -٢

  .٩٧: سورة النحل آية  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک  گ  گ  گ
ر النفوس من الخرافات، فمن آمن باهللا تعالى حقا فإنھ یعلِّق أمره باهللا طھَّأن اإلیمان ُی -٣

وھو اإللھ الحق ال إلھ غیره، فال یخاف من مخلوق،  تعالى وحده، فھو رب العالمین،
  .ق قلبھ بأحد من الناس، ومن ثم یتحرر من الخرافات واألوھاموال یعلَّ
لفوز والفالح، وإدراك كل مطلوب والسالمة من ِكل مرھوب، كما لھو ااإلیمان إن  -٤

  .٤١ص".٥:آية  البقرة سورة  چڃ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :قال تعالى عن المؤمنین 
الذي ال یستطیع أن یثبت على مبدئھ وعلى إیمانھ  ، نجد أن المتقلب والملول 

ال یصبر على فعل طاعة وال یقدر أن یحرم نفسھ لذة ، كثیر الحیرة دائم الشك 
فھو مذبذب یظھر خالف ما ، جده وقد نزعت منھ الثقة بنفسھ ت، المعصیة 

تھ فلذلك ال ترى لھ عزة وال تجده ویشعر أن الناس قد عرفوا سریر، یبطن 
یبحث عن معالي األمور وال سامي  اه الرتف، یثق بنفسھ فقد أتبع نفسھ ھواھا 

  األخالق فبماذا  یعتز؟ وبما یفتخر ؟
  داللة التقوى

  :توطئة 
                                                  چ   :قال تعالى 

  .١٠: رة الزمر آية سو چ                           
یقول " : "ھـ١٤٢٠، جامع البیان في تأویل القرآن " یقول الطبري في تفسیره 

َیاِعَباِد :( یا محمد لعبادي الذین آمنوا) ُقْل :( تعالى  لنبیھ محمد َصلَّى اهللا َعَلْیِھ َوَسلَّم
ِللَِّذیَن (  اجتناب معاصیھبطاعتھ و) اتَُّقوا َربَُّكُم ( باهللا، وصدقوا رسولھ) الَِّذیَن آَمُنوا 

: ثم اختلف أھل التأویل في تأویل ذلك، فقال بعضھم؛  )َأْحَسُنوا ِفي َھِذِه الدُّْنَیا َحَسَنة 
.( الصحة والعافیة: للذین أطاعوا اهللا حسنة في ھذه الدُّْنیا، وجعل معنى الحسنة: معناه

 .الجنة: العافیة والصحة، ومعنى الحسنة: قال )ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا ِفي َھِذِه الدُّْنَیا َحَسَنٌة 
وأرض اهللا فسیحة واسعة، فھاجروا من أرض الشرك ) َوَأْرُض اللَِّھ َواِسَعٌة :( وقولھ

ِإنََّما ُیَوفَّى :( وقولھ .فھاجروا واعتزلوا األوثان) َوَأْرُض اللَِّھ َواِسَعٌة (  .إلى دار اإلسالم
إنما یعطي اهللا أھل الصبر على ما لقوا فیھ في الدنیا ) ِحَساٍب  الصَّاِبُروَن َأْجَرُھْم ِبَغْیِر

ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّاِبُروَن (  .ثوابھم بغیر حساب: أجرھم في اآلخرة بغیر حساب، یقول
ْم ِإنََّما ُیَوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُھ(  .ال واهللا ما ُھناكم مكیال وال میزان) َأْجَرُھْم ِبَغْیِر ِحَساٍب 

  .٢٦٩ص ،  ٢١ج."في الجنة: قال) ِبَغْیِر ِحَساٍب 

 لثانيالمبحث ا
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{ : وقولھ تعالى "  " :ھـ ١٤٢٢،روح المعاني " ویقول األلوسي في كتابھ      
اتقوا ربكم : من تتمة االعتراض فكأنھ قیل } ِإنََّما ُیَوفَّى الصابرون َأْجَرُھْم ِبَغْیِر ِحَساٍب 
وال عذر للمفرطین في اإلحسان بعدم ،ألخرى فإن للمحسنین في ھذه الدنیا الجنة في ا

فلیتحولوا إن لم یتمكنوا ،وبالده كثیرة ،التمكن في األوطان فإن أرض اهللا تعالى واسعة 
عنھا ولیھاجروا إلى ربھم لنیل الرضوان فإن لھم في جنب ذلك ما یتقاصر عنھ الجنة 

اهللا تعالى سعة وقع في  في أرض وكأنھ لما أزاح سبحانھ علتھم بأنَّ،ویستلذ لھ كل محنة
الحال سواء  رافعنكون نحن ومن یتمكن من اإلحسان في بلدتھ فارغ البال  خلدھم ھل
یبوا إنما یوفى الصابرون الذین صبروا على الھجرة ومفارقة المحاب ِجبسواء فُأ

واالقتداء باألنبیاء والصالحین أجرھم بغیر حساب ، وأصلھ إنما توفون أجوركم بغیر 
لذلك صبرھم فیفید  يالخطاب وعدل عنھ إلى المنزل تنبیھًا على أن المقتض حساب على

أنكم توفون أجوركم بصبركم كما وفى أجر من قبلكم بصبرھم وھو محمول على 
العموم شامل للصبر على كل بالء غیر مخصوص بالصبر على المھاجرة لكنھ إنما 

، ١٢ج"..رة شموًال أولیا جيء بھ في اآلیة لذلك ولیشمل الصابرین على ألم المھاج
٢٣٧/٢٣٨.  

  
  : التالیةومما سبق من معنى اآلیة الكریمة یستنبط منھا الداللة التربویة 

  :داللة التقوى 
، وھي كنز ثمین ، إن التقوى صفة حمیدة ما تلبس المؤمن بأفضل منھا       

ال ، من ملكھا واتصف بھا أصبح من أھل الجاه والرفعة في الدنیا واآلخرة 
م على من أجلھا حرَّ، وال یتحسر من بعدھا أحد ، یطمع من بعدھا الطامعون 

نقسم اولھا ، األنفس الشھوات وفارق األعین لذیذ المبات وانھمرت العبرات 
كما قال ، وھي وصیة اهللا لخلقھ األولین واآلخرین ، الخلق إلى عصاة وتقاة 

  . ١٣١: سورة النساء آية  چ  ...ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ   : تعالى
، وكلما اتصف المؤمن بھذه الداللة كلما أعطتھ نورًا یمشي بھ بین الناس 

التقوى ھي أشبھ " : " ھـ ١٤٠٤، الدعوة إلى اإلسالم " یقول جرار في كتابھ 
وھي میزة المسلم على ، ما تكون بالطاقة الكھربائیة التي تولد النور وتعطي الضیاء 

  .٢١٩ص "ه من النور في داخلھ ما یؤنسھ ویھدیھ إن عند، غیره 
یقول ابن ، من اتصف بالتقوى كانت حارسًا لھ تأمره بالخیر وتنھاه عن الشر 

التقوى أصل السالمة حارس  " : "ھـ ١٤٢٢، صید الخاطر " الجوزي في كتابھ 
حال فإنك والزم التقوى في كل ... ، ویوافق على الحدود ، الینام یأخذ بالید عند العثرة 
  . ١٨٢ص" وفي المرض إال العافیة ، ال ترى في الضیق إال سعة 
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وقد أمر اهللا عباده بالتقوى في أكثر من آیة في كتابھ العزیز منھا قولھ تعالى  
فھذا نوح علیھ السالم یوصي قومھ  .٧٠:آية سورة األحزاب  چۀ ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ :

       ی   ی      ی   ی                       چ  :قال تعالى ، بتقوى اهللا 
وھذا ھود علیھ السالم یوصي قومھ بذلك قال . ١٠٨ /١٠٦: سورة الشعراء آية چ         

: سورة الشعراء آية  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :تعالى 
١٢٤/١٢٦.  
ھدف عام من أجلھ  التقوى " : "ھـ ١٤١٠، التقوى " یقول عوض في كتابھ      

وقد ، بعث اهللا الرسل إلى أقوامھم وكانت من أجلھ التشریعات واألوامر والوصایا 
وذلك ألن التقوى إذا تحققت لدیھم ووجدت .     چھ  ھ  چ  اتفقت دعوتھم ألقومھم على

، م عن كل شر فتقواھم حاجز لھ، في قلوبھم لم یحتاجوا بعدھا إلى رقیب أو حسیب 
"  ولذا نجد أن أوامر الرسل كلھم منصبة علیھا وعلى طاعتھم هللا، ل  خیردافعة لھم لك

  .١٨/١٩ص
فقال عز ، ولقد أمر اهللا عباده بالتعاون على تحقیق التقوى واالتصاف بھا   

  :وجل 

  چی  ی  ی                                             چ

   . ٢:سورة املائدة آية 

وقد " : " ھـ ١٤٠٨، الرسالة التبوكیة " ابھ یقول ابن قیم الجوزیة في كت
ھذه اآلیة على جمیع مصالح العباد في معاشھم و معادھم فیما بینھم وبین ربھم اشتملت 

، واجب بینھ وبین اهللا : وھذین الواجبین ، فإن كل عبد ال ینفك عن ھاتین الحالتین  ، 
عاشرة والمعاونة والصحبة فأما ما بینھ وبین الخلق من الم. وواجب بینھ وبین الخلق 

فالواجب علیھ فیھا أن یكون اجتماعھ بھم وصحبتھ لھم تعاونًا على مرضاة اهللا ، لھم 
اللذان ، وھي البر والتقوى ، وطاعتھ التي ھي غایة العبد وفالحھ وال سعادة لھ إال بھا 

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  :وبالصبر یكون ذلك كلھ قال تعالى  . ١٢ص  "ھما جماع الدین كلھ 

  . ٢٨: سورة الكھف آیة  چٻ  پ  پ  پ   پ  
والتقوى لیست بمرتبة واحده وإنما ھي مراتب مختلفة كما ذكر ذلك ابن القیم 

حمّیة القلب : إحداھا : التقوى ثالثة مراتب " :" ھـ١٤٠٨، الفوائد " في كتابھ 
الحمّیة : ثة الثال. حمیّتھا عن المكروھات : الثانیة . والجوارح عن اآلثام والمحرمات 
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، والثانیة تفیده صحتھ وقوتھ، العبد حیاتھ تعطي  فاألولى. عن الفضول وما ال یعني 
    .٦٥/٦٦ص ".والثالثة تكسبھ سروره وفرحھ وبھجتھ

وال تكون حمایتھا إال بالصبر إما بالصبر على فعل الطاعات أو بالصبر على 
وى وفضلھا وبعد أن عرفنا أھمیة التق. ترك المكروھات والمحرمات 

فإنھ یجب على المؤمن أن یعرف الطرق المؤدیة إلى تلك الداللة ، ومراتبھا
إن من أراد أن یكون ممن وصفھم  اهللا بالتقوى فما علیھ إال ، واالتصاف بھا 

وسنة نبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم فھما السبیل ، أن یتدبر كتاب اهللا تعالى 
وبطنھ وما حوى عن كل ما نھى ،  وأن یحفظ رأسھ وما وعى، إلى التقوى 

والمتأمل یجدھا تدور حول شھوات النفس وإن كان اإلنسان ، اهللا عنھ 
مفطورًا على ذلك ولكن بالصبر تھذب ھذه الشھوة وبھ یتقي المسلم عذاب 

  .فإذا فعل ذلك فقد اتقى ربھ وكان من أھل التقوى ، ربھ 

إنما الفضیلة في أمر ھذه  "" :  ت.د، منھاج العابدین " یقول الغزالي في كتابھ  
، وتصونھا عن كل فضول ، النفس أن تقدم علیھا بقوة العزم فتمنعھا عن كل معصیة 

ولسانك وقلبك وبطنك ، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقیت اهللا تعالى في عینك وأذنك 
وأما الذي ، ولھذا الباب شرح یطول ، وألجمتھا بلجام التقوى ، وفرجك وجمیع أركانك 

فإنھن من أراد أن یتقي اهللا فلیراجع األعضاء الخمسة : ال بد منھ ھا ھنا فأن نقول 
فیحرص علیھا ، والبطن ، والقلب ، واللسان ، واألذن ، العین : األصول وھي 

بالصیانة لھا عن كل ما یخاف منھ ضررًا في أمر الدین من معصیة وحرام وفضول 
، ألعضاء فمرجو أن یكف سائر أركانھ وإذا حصل صیانة ھذه ا، من حالل  وإسراف

وھذه الصیانة ال یقدر  . ٢١ص  " ویكون قد قام بالتقوى الجامعة بجمیع بدنھ هللا تعالى

علیھ إال الصابر المجتھد الذي وفقھ اهللا وحماه بصبره على ترك الشھوات 
  .والشبھات 

  يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة التقوى

  : األسرة

ویراقبھ سبحانھ وتعالى في ، یتقي اهللا تعالى في سره وعلنھ الحق المسلم      
ویتقیھ في بیعھ وشرائھ فال یغش وال یخدع وال ، عملھ وفي معاملتھ مع الناس 
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ویعدل ، وتعالى ویراقبھ فیما استرعاه اهللا من رعیھ  سبحانھویتقي اهللا ، یكذب 
ویكثر من ، ویحفظ نفسھ من كل سوء ، بین أزواجھ ومن ھم تحت وال یتھ 

  .وسنة رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، قراءة كتاب اهللا تعالى 

وخشیتھ سبحانھ وتعالى  تدور تربیتھا حول تقوى اهللاألسرة المسلمة و     
فیما منحھا اهللا سبحانھ وتعالى من األوالد فال تضیعھم وتتركھم لجلساء السوء 

ھم وتعلیمھم وإطعامھم وكسائھم وتتقي اهللا سبحانھ وتعالى في تربیتھم وتأدیب، 
لكي  وسعة صدر ویحتاج إلى كبیر صبر  ،وھذا كلھ یستنفد الجھد والطاقة ، 

وتبین لھم ، تقوى اهللا سبحانھ وتعالى في نفوس أبنائھا  األسرة المسلمة تغرس
، وتكون قدوة ألبنائھا في تقوى اهللا سبحانھ وتعالى ، طرق التقوى وفضلھا 
ل من مال أو اعوج منھا عن تقوى اهللا بالنصح ا وتعدوتراقب سلوك أبنائھ

، وذكر بعض القصص عن التقوى وأھلھا ، واإلرشاد والترغیب والترھیب 
، وتتقي اهللا تعالى في معاملة الخدم ،وتتقي اهللا تعالى في العدل بین أوالدھا 

تحملھم ماال یطیقون من  وال،ومن كان تحت والیتھم ؛ فتحذرھم من االختالط 
   .عمال األ

  :املدرسة 

إلیھا من تربیة  َلِكالمدرسة المسلمة تتقي اهللا سبحانھ وتعالى فیما ُو      
مناھجھا متضمنة لما ینفع النشء في الدنیا وتكون ، وتثقیف للنشء وتعلیم

وتتطرق إلى أھل التقوى بذكر قصصھم وفضلھم وما أعد اهللا لھم ، واآلخرة 
والمعلم یكون قدوة لتالمیذه في تقوى ، آلخرة ألجر والمثوبة في الدنیا واامن 

وعلى استغالل أوقات الحصص فیما ینفع ، اهللا سبحانھ فیحافظ على الدوام 
ویراقب سلوك تالمیذه ، فإذا فعل المعلم كل ذلك كان قدوة لتالمیذه ، التالمیذ 

، وینھاھم ویحذرھم من كل محذور أو تھاون في تقوى اهللا سبحانھ وتعالى 
الضوء على النماذج الجیدة من التالمیذ ویثني علیھم ویبین لآلخرین ویسلط 

أن من یتمسك بتقوى اهللا یجد كل الحب من اهللا وإذا أحب اهللا عبد جعل محبتھ 
وذلك من أجل غرس ھذه الداللة التربویة في نفوس التالمیذ ،  في قلوب الناس

.  
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  األسرة واملدرسةيف  اآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة التقوى

إن من أعطاه اهللا عقًال راجحًا وبصرًا ثاقبًا ال یقدم على فعل شيء أو تركھ     
فالتاجر في تجارتھ ال یقدم ، حتى یعرف النتائج المترتبة على تركھ أو فعلھ 

والزارع في ، على بیع أو شراء سلعة حتى یعرف مكسبھ من خسارتھ 
كمیة و، الح تربتھا للزراعة زراعتھ ال یزرع أرضھ حتى یعرف مدى ص

فكذلك المؤمن ال یفعل شیئًا أو یتصف بصفة حتى ، الماء الموجودة في بئره 
  .یعرف فوائد اتصافھ بذلك الشيء أو فعلھ لھ ما أمكنھ إلى ذلك سبیال

ولعظم التقوى فقد رتب اهللا تعالى علیھا العدید من اآلثار التربویة والتي من 
  :أھمھا 

  : ـ العلم النافع١

یقول .  ٢٨٢سورة البقرة آية  چ         یی  ی  ی             چ  :قال تعالى 
في فعل ما  چ        چ  " : "ھـ١٤٢٣،فتح القدیر " في تفسیره ، الشوكاني 
وفیھ الوعد ، ما تحتاجون إلیھ من العلم  چیی      چ وترك ما نھاكم عنھ، أمركم بھ 

  : یحصل طلب العلم إال بالصبر قال تعالىوال .١٩٤ص ،١ج " لمن اتقاه أن یعلمھ
   .١٠٩: سورة یونس آیة     چڎ   ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ     چ 

  :ـ تیسیر األمور وتسھیلھا ٢

وقولھ  .٤: سورة الطالق آية  چ                             چ  : قال تعالى      
یقول سید قطب . ٧ -٥: سورة الليل آية  چۓ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  چ :تعالى 

والیسر في األمر غایة ما یرجوه " : " ھـ١٤٠٦، في ظالل القرآن " في تفسیره 
فال عنت وال ، وإنھا لنعمة كبرى أن یجعل اهللا األمور میسرة لعبد من عباده ، إنسان 

ھا بیسر في وینال، یأخذ األمور بیسر في شعوره وتقدیره ، مشقة وال عسر وال ضیقة 
ویعیش من ھذا في یسر َرِخّي ، ویرضاھا بیسر في حصیلتھا ونتیجتھا ، حركتھ وعملھ 

وال یكون الیسر إال بعد عسر وال فرج غال .٢٣٩ص ،  ٧ج "حتى یلقى اهللا ، ندي 
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والیسر إال بالصبر فھي ثمار یذوق حالوتھا الصبر بعد شده وال تحقق السعة 
  .ویفقدھا القانط الیائس 

  :لفرج وحصول الرزق والسعة ـ ا٣

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ            چ :قال تعالى    
گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    

   . ٣ /٢سورة الطالق آية  چے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ھاتین اآلیتین الكریمتین یتضح لنا أن من ثمار التقوى تسھیل األمور  ومن

وجلب األرزاق من حیث ال ، والخروج من المحن والشدائد بكل یسر وسھولة 
یقول الجزائري ، على بال لھ یحتسب اإلنسان ومن حیث ال یدري وال یخطر 

ف بن مالك ھذه اآلیة نزلت في عو" : " ھـ١٤٠٧،أیسر التفاسیر " في تفسیره 
األشجعي أتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال یا رسول اهللا إن ابني أسره العدو 

ال حول وال قوة إال : آمرك وإیاھا أن تكثروا من قول  "وجزعت أمُُّھ فبم تأمرني؟ قال 
 َقم ما أمرك بھ فجعال یكثران منھا فغفل العدو عن ابنھما فاستاْعقالت المرأة ِن.  "باهللا
مھم وجاء بھا الى أبویھ فنزلت ھذه اآلیة ، وھي عامة في كل من یتق اهللا تعالى فإنھ غن

یجعل لھ من كل ضیق مخرجًا ومن كل كرب فرجا ، ویرزقھ من حیث ال یرجو وال 
رط في أمر فَّیؤمل ، وال یخطر لھ على بال ، ومن یتوكل على اهللا تعالى في أمره فال ُی

   " هللا تعالى یكفیھ ما یھمھ من أمر دینھ ودنیاهاهللا ، وال یضیع حقوقھ فإن ا
  . ٢٧٤/٢٧٥ص ،  ٤ج
  
  :ـ محبة اهللا ثم محبة خلقھ ٤

   .٧٦: سورة آل عمران آية  چ            ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  :تعالى اهللا  قال    

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : قال ، وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ 
قال فیحبھ . إني أحب فالنا فأحبھ: جبریل فقال بدًا دعاإن اهللا إذا أحب ع" 

فیحبھ أھل . إن اهللا یحب فالنا فأحبوه: ثم ینادي في السماء فیقول. جبریل
كتاب الرب والصلة واآلداب ، صحيح مسلم  ..."قال ثم یوضع لھ القبول في األرض.السماء

  .١٠٥٧ص 

ووضع لي القبول في "  " :١٤١٢، نصیحة الولد " یقول ابن الجوزي في كتابھ 
وقد أسلم على ، وأوقع كالمي في نفوسھم فال یرتابون بصحتھ، قلوب الخلق فوق الحد 
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 ٣٧ـ  ٣٦ص  "ولقد تاب في مجالسي أكثر من مائة ألف ، یدي نحو مئتین من أھل الذمة 
.  

  :ـ الصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي ٥

الجأش وتحمل  ةطاالقوة وربإن من آثار التقوى أنھا تولد في صاحبھا   
الیأس واألخذ باألسباب المباحة كما تولد  مالمشاق والعزیمة واإلصرار وعد

قال ، في نفس صاحبھا الشجاعة واإلقدام ألنھ یعرف أن اهللا معھ وناصره 
   چڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  :تعالى 

  . ١٢٥: سورة آل عمران آية 

قال  ،ده على التحكم في أھوائھ وشھواتھ والرضى بقضاء اهللا وقدره كما تساع
  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ   :تعالى 

  .١٧٧: سورة البقرة آية  

  :ـ نیل رحمة اهللا تعالى في الدنیا واآلخرة ٦

: راف آية سورة ألع چٿ   ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ....چ :قال تعالى 
١٥٦.  

  

  :ـ تكفري السيئات والعفو عن الزالت ٧

چ  : قال تعاىل . ٥: سورة الطالق آية  چ                            چ  :قال تعاىل 

  .٦٥: سورة املائده آية  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  
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  داللة التوكل
  :توطئة 

سورة  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :قال تعالى 
  . ١٢:إبراهيم آية 

َوَما َلَنا َأالَّ َنَتَوكََّل { "  " :ھـ١٤٢٣،  فتح القدیر"  تفسیرهفي  الشوكانيیقول      
: أي } َوَقْد َھَداَنا ُسُبَلَنا { وأّي عذر لنا في أّال نتوكل علیھ سبحانھ؟ : أي } َعَلى اهللا
أنھ قد فعل بنا ما یوجب توكلنا علیھ من ھدایتنا إلى الطریق الموصل إلى والحال 

} َوَلَنْصِبَرنَّ على َما آَذْیُتُموَنا { رحمتھ ، وھو ما شرعھ لعباده وأوجب علیھم سلوكھ 

 لثالثالمبحث ا
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{ وحده دون من عداه } َوَعَلى اهللا { بما یقع منكم من التكذیب لنا واالقتراحات الباطلة
  .٧٤١ص.  "أبداء التوكل على اهللا في دفع شر الكفار وسفاھتھم } متوكلونَفْلَیَتَوكَِّل ال

إنھا كلمة  " " :ھـ١٤٠٦، في ظالل القرآن " ویقول سید قطب في تفسیره     
المؤمن بأن اهللا الذي . المالئ یدیھ من ولیھ وناصره . المطمئن إلى موقفھ وطریقھ 

یھم حتى ولو لم یتم في الحیاة الدنیا نصر وماذا . یھدي السبیل ال بد أن ینصر وأن یعین 
إذا كان العبد قد ضمن ھدایة السبیل؟ والقلب الذي یحس أن ید اهللا سبحانھ تقود خطاه ، 
وتھدیھ السبیل ، ھو قلب موصول باهللا ال یخطئ الشعور بوجوده سبحانھ وألوھیتھ 

یق ، أیًا كانت القاھرة المسیطرة؛ وھو شعور ال مجال معھ للتردد في المضي في الطر
ومن ثم . العقبات في الطریق ، وأیًا كانت قوى الطاغوت التي تتربص في ھذا الطریق 

ھذا الربط في رد الرسل صلوات اهللا وسالمھ علیھم بین شعورھم بھدایة اهللا لھم وبین 
توكلھم علیھ في مواجھة التھدید السافر من الطواغیت؛ ثم إصرارھم على المضي في 

وھذه الحقیقة حقیقة االرتباط في قلب المؤمن بین شعوره .ھ ھذا التھدید طریقھم في وج
تستشعرھا إال القلوب التي تزاول الحركة فعًال  بھدایة اهللا وبین بدیھیة التوكل علیھ ال

في مواجھة طاغوت الجاھلیة؛ والتي تستشعرھا في أعماقھا ید اهللا سبحانھ وھي تفتح 
شرقة وتستروح أنسام اإلیمان والمعرفة ، وتحس لھا كوى النور فتبصر اآلفاق الم

ولنصبرن على ما { .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد ھدانا سبلنا { األنس والقربى 
لنصبرن؛ ال نتزحزح وال نضعف وال نتراجع وال نھن ، وال نتزعزع وال }  آذیتمونا 

ا یسفر الطغیان عن وھن} وعلى اهللا فلیتوكل المتوكلون { . نشك وال نفرط وال نحید 
ال یجادل وال یناقش وال یفكر وال یتعقل ، ألنھ یحس بھزیمتھ أمام انتصار ، وجھھ 

ص ،  ٤ج "العقیدة ، فیسفر بالقوة المادیة الغلیظة التي ال یملك غیرھا المتجبرون 
٣٩٣/٣٩٤.  

  
  :التالیةومما سبق من معنى اآلیة الكریمة یستنبط منھا الداللة التربویة 

  :التوكلداللة 
وعلى ھذا ؛ ، التوكل من أعمال القلوب التي ھي أشرف عناصر اإلیمان    

لتوكل جماع ایة اإلیمان وعناصره العظام ؛ بل إن فالتوكل جزء من ماھَّ
ھذه كانت  وما، صلتھ بالتوحید وطیدة بأنواعھ الثالثة بل و، كلھ اإلیمان 
ة ألھمیة ومن الصور المبنیَّ . ال بد أن یكون ذا أھمیة في دین اإلسالمفمنزلتھ 

  : التوكل في اإلسالم 
وشعائره " اإلیمان واإلسالم واإلحسان " بمراتب الدین الثالث  اقترانھ: أوًال 
في التوكل نجد أن اهللا تعالى  الواردةعندما نستعرض اآلیات القرانیة : العظام

م واإلحسان اإلیمان واإلسال: قد قرن بین التوكل وبین مراتب الدین الثالثة 
  :ومن ذلك 
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  :ـ كونھ شرطًا لإلیمان والزمًا من لوازمھ ومقتضیاتھ ١
 :وقال عزوجل .٢٩: سورة امللك آية  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  چ  :تعالى اهللا قال       

  .١٣: سورة التغابن آية  چڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 
 ھناذكر اسم اإلیمان " : " ھـ١٤١٤،یق الھجرتین طر" یقول ابن القیم في كتابھ 

دون سائر أسمائھم دلیل على استدعاء اإلیمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفھ بحسب 
قوة اإلیمان وضعفھ وكلما قوي إیمان العبد كان توكلھ أقوى وإذا ضعف اإلیمان ضعف 

وكما  .٣٨٦ص" التوكل وإذا كان التوكل ضعیفا فھو دلیل على ضعف اإلیمان وال بد
علمنا أنھ ال إیمان بال صبر فالصبر رأس اإلیمان وإن كان اإلیمان شرطًا 

  .لتوكل فالصبر أساسھ
  
  :ـ كونھ شرطًا لإلسالم ٢

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ            ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ    چ  :قال اهللا تعالى 
  .٨٤/٨٥: سورة يونس آية  چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    

، تیسیر الحمید في شرح كتاب التوحید "یقول سلیمان بن عبد اهللا في كتابھ   
  " : ت.د

 ومفھوم ذلك انتفاء اإلیمان واإلسالم عند انتفائھ.... فجعل دلیل صحة اإلسالم التوكل" 
  .٤٣٨ص  "

المسلم بصبره وإصراره وعزیمتھ وإرادتھ وباعتماده على دینھ الحق دین 
عاني التوكل ألنھ یعلم علم الواثق أنھ یفوض جمیع اإلسالم یحقق أعلى م

  . أموره لخالقھ 
  
  :ـ عالقتھ باإلحسان ٣
ٹ      ٹ  ٹ چ  :أما عالقتھ باإلحسان ؛ فیمكن استنباط ذلك من قول اهللا عزوجل  

  . ٢: سورة األنفال آية  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

وفي اآلیة وصف المؤمنین حقا بثالث مقامات من " قال سلیمان بن عبد اهللا 
 والتوكل على اهللا وحده اإلیمانمقامات اإلحسان وھي الخوف وزیادة 

  .٤٤٠ص..."
     
نبین العالقة بین التوكل ،تب الدینبعد أن عرفنا العالقة بین التوكل ومرا     

چ   چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  : والصبر قال تعالى 
   چڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

  . ١١/١٢سورة إبراهيم آية 
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      ی  ی  ی  ی                                   چ  :وقولھ تعالى 
   .٤١/٤٢: سورة النحل آية  چ                           
ک  ک      گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   کچ     :قال تعالى   
  .٥٨/٥٩: سورة العنكبوت آية  چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ
وفي اقتران الصبر بالتوكل دلیل على أن التوكل ال یقل عن منزلة الصبر    

وإنما ھو ، وعلى أنھ لیس أمرًا سلبیًا كما یظنھ بعض الجھلة ، في األھمیة 
  .األسباب  اتخاذعمل إیجابي یدعو إلى 

فصبرھم على " " :ھـ١٤٢٠،یم الرحمن تیسیر الكر" قال ابن سعدي في كتابھ 
عبادة الّلھ، یقتضي بذل الجھد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظیمة للشیطان، الذي 
یدعوھم إلى اإلخالل بشيء من ذلك، وتوكلھم، یقتضي شدة اعتمادھم على الّلھ، وحسن 

كان  ظنھم بھ، أن یحقق ما عزموا علیھ من األعمال ویكملھا، ونص على التوكل، وإن
 " داخال في الصبر، ألنھ یحتاج إلیھ في كل فعل وترك مأمور بھ، وال یتم إال بھ

   .٦٣٤ص.
وتحقیق " :  " ھـ ١٤٢٤، جامع العلوم والحكم " یقول ابن رجب في كتابھ 

التوكل على اهللا عز و جل خوف اهللا سرا وعالنیة والرضا باهللا ربا وباإلسالم دینا 
واختیار تلف النفوس بأعظم أنواع اآلالم على ،رسوال  وبمحمد صلى اهللا علیھ و سلم

الكفر واستشعار قرب اهللا من العبد ودوام استحضاره وإیثار محبة اهللا ورسولھ على 
محبة ما سواھما والحب في اهللا والبغض فیھ والعطاء لھ والمنع لھ وأن یكون جمیع 

دنیة واالستبشار بعمل وسماحة النفوس بالطاعة المالیة والب،الحركات والسكنات لھ 
الحسنات والفرح بھا والمساءة بعمل السیئات والحزن علیھا وإیثار المؤمنین لرسول اهللا 
صلى اهللا علیھ و سلم على أنفسھم وأموالھم وكثرة الحیاء وحسن الخلق ومحبة ما یحبھ 
لنفسھ إلخوانھ المؤمنین ومواساة المؤمنین خصوصا الجیران ومعاضدة المؤمنین 

  .٣٢ص " ..رتھم والحزن بما یحزنھم ومناص
  
  

  يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة التوكل

  : األسرة

یتوكل على ربھ في جمیع أموره صغیرھا وكبیرھا مع أخذه المسلم      
نتائج مخیبھ آلمالھ الوبعد ذلك مھما كانت ، باألسباب فیكون قلبھ معلق بربھ 
یقول لیتني  یتضجر و یتأفف أو ال، البال ئأو مغایرة لتوقعاتھ فتجده ھاد

ألنھ یعلم أنھ مع اهللا وأنھ قد بذل األسباب ؛ أو لیتني لم أفعل ذاك  ھذافعلت 
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، قد یكون الخیر في غیره  أو، وأن اهللا لم یكتب لھ ما بذل األسباب من أجلھ
فنجده صابرًا ألنھ یعلم أن ، وإن كان الواقع والمشاھد یدل على أن الخیر فیھ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  چ  :ِضیُعھ قال تعالى اهللا لن ُی
   چڤ  ڤ     ڤ  

  .٢١٦سورة البقرة آية 

تبذل األسباب في تربیة أبنائھا التربیة الصحیحة وفق األسرة المسلمة و      
 معتمده، في كتابھ الكریم ذكره ما جاء بھ نبیھا علیھ الصالة والسالم وما جاء 

في ذلك على اهللا كل االعتماد فإن جنح أحد أفرادھا أو أبنائھا أو خرج عن 
فلتعلم أن ھذا قدر ، سیطرتھا وقد فعلت األسرة كل ما بوسعھا ولم تجِد نفعًا 

ک  چ  :قال تعالى ، جھدًا في حسن التربیة وصالح التنشئة وأنھا لم تأُل، اهللا 
وعلى األسرة   .٥٦: سورة القصص آية  چگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱک  ک  گ  گ  گ      

وأن الناس لیس ،  أن تربي أبنائھا على التعلق باهللا في كل األوقات واألحوال
بیدھم شي ال في جلب نفع وال دفع ضر وال یكون النفع والضر إال بید اهللا عز 

و نعلمھم أیضًا أن ، وھو المستحق أن نعلق آمالنا بھ وأفعالنا علیھ ، وجل 
ونرشدھم إلى ، ره وشره لیس إال ابتالء من اهللا ابتالء بالخیر أو بشر القدر خی
یعجزون عن باهللا عندما یقفون في مفترق الطریق أمام أمرین  االستعانة

اختیار احدھما وتكون االستعانة باهللا وطلب العون منھ بصالة االستخارة التي 
  . تزید أفراد األسرة تعلقًا بربھم تعالى

  

  :املدرسة 

فتكون ھي ، النشء في تربیة توكل على اهللا بالمطالبة  المدرسة المسلمة      
فیغرسون ، المثل الذي یقتدي بھ ھذا النشء المسلم من معلمین وإداریین 

التوكل في قلوب التالمیذ حتى ینمو ویؤتي أكلھ عندما یكبرون وینخرطون 
ود والتواكل مع توضیح الفرق لھم بین التوكل المحم، في حیاتھم العملیة 

  .المذموم 
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قال معاویة بن  " : "ھـ ١٢٤، جامع العلوم والحكم " قال ابن رجب في كتابھ 
ناسا من أھل الیمن فقال من أنتم قالوا نحن ـ رضي اهللا عنھ ـ قرة لقي عمر بن الخطاب 

في األرض ویتوكل على  ي حبَھلِقالمتوكلون قال بل أنتم المتأكلون إنما المتوكل الذي ُی
  .٤٤١ص  " .. اهللا

  

  يف األسرة واملدرسة اآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة التوكل

إن من أعظم ثمار التوكل الحاصلة ھو تحقیق إیمان العبد ؛ حیث ال إیمان     
                   ی  ی  ی  چ  :كما ال توكل إال بإیمان قال اهللا تعالى ، إال بتوكل 

ولعلنا نذكر وال یحقق العبد المسلم تلك الثمرة إال بالصبر  .٢٣: سورة املائده آية  چ
   :ومنھا ما یلي  التربویة الناتجة عن تطبیق داللة التوكلبعض اآلثار 

  :ـ طمأنینة النفس وارتیاح القلب ١

ویرضى بما قسم اهللا ، م قیاده لخالقھ ورازقھ ومواله عز وجل سلَّالعبد حینما ُی
ھذا سیجد ل ال شك أنھ نتیجًة، ویثق في موعود اهللا ، ویفوض أمره إلیھ ، لھ 

وأُنسًا وسعادة تعجز األحرف عن ، في نفسھ  وطمأنینة، راحة في قلبھ 
مدارج السالكین " قال ابن القیم في كتابھ  .لكن یتذوقھا من وجدھا ، وصفھا 

ھ لھ لھ بعد اإلیمان من ثقتھ باهللا ورجائ للصدر وال أوسَع ال أشرَح" :  "ھـ ١٣٩٣،
، فالعبد الصابر تجد لھ نفس مطمئنة وقلب مرتاح  .٤٧١ص ١ج "وحسن ظنھ بھ 

  .لحسن توكلھ على اهللا 

  :ـ كفایة اهللا للمتوكل جمیع شؤونھ ٢
  .٣:سورة الطالق آية  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ  :أخذا من قولھ تعالى 

وھو : "  "ت.د، تیسیر العزیز الحمید " قال سلیمان بن عبد اهللا في كتابھ   
خوف الخائف ویجیر  ُنمََّؤمن لجأ إلیھ وھو الذي ُی من توكل علیھ وكاٍف ُبْسَح

وتوكل علیھ وانقطع  هالمستجیر وھو نعم المولى ونعم النصیر فمن تواله واستنصر
 ،ھ مما یخاف ویحذرَنّمومن خافھ واتقاه َأ ،تواله وحفظھ وحرسھ وصانھ إلیھیتھ لَّبُك

  .٤٤٤ص "..من المنافع  إلیھج كل ما یحتا إلیھوجلب 
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، أن یجعل اهللا تعالى نفسھ جزاء المتوكل علیھ وكفایتھ  ،وھذا أعظم جزاء     
 وجعل لھا جزاًء، وقد ذكر اهللا تعالى كثیرًا من أعمال البر ومقامات اإلحسان 

 .٢: سورة الطالق آية  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  چ  :معلومًا ؛ فمن ذلك قولھ تعالى 
من انقطع إلى اهللا كفاه اهللا كل مؤنة  ورزقھ ( : ھ صلى اهللا علیھ وسلم وقول

أخرجه الطرباين يف  .)من حیث ال یحتسب  ، ومن انقطع إلى الدنیا وكلھ اهللا إلیھا 
   .١١٥ص  ١الصغري جاملعجم 

ۆ  ۆ   چ :وكیف للعبد المؤمن أن ینقطع إلى اهللا بلتزام أوامره وترك نواھیھ إال بالصبر قال تعالى 
  . ١١: آية  هودسورة  چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ 

  
  :في جلب المنافع ودفع المضار ـ من أقوى األسباب ٣

: خالفًا لمن قال ، التوكل من أقوى األسباب في جلب المنافع ودفع المضار 
" قال ابن القیم في كتابھ  .یثاب علیھا العبد كرمي الجمار  ًةإنھ مجرد عباد

والتوكل من أقوى األسباب التي یدفع بھا العبد ما ال "  :  "ھـ١٤١٦،ئد بدائع الفوا
یطیق من أذى الخلق وظلمھم وعدوانھم وھو من أقوى األسباب في ذلك فإن اهللا حسبھ 
أي كافیة ومن كان اهللا كافیھ وواقیھ فال مطمع فیھ لعدوه وال یضره إال أذى ال بد منھ 

، ٢ج" ن یضره بما یبلغ منھ مراده فال یكون أبداكالحر والبرد والجوع والعطش وأما أ
٤٦٤/٤٦٥.  

  
  :العبد محبة اهللاـ یورث ٤

نى أن یحظى العبد بمحبة اهللا وال شك أن ھذا أعلى المطالب و أسمى الُم
ووعد اهللا ، وقد وعد اهللا تعالى المتوكلین علیھ بالمحبة ، تبارك وتعالى لھ 

وجل مخاطبًا نبیھ صلى اهللا علیھ قال عز ، واقع ال محالة لمن حقق التوكل 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :وسلم 

   .١٥٩: سورة آل عمران آية  چڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
المنزلة التي فیھا  " : "ھـ١٣٩٣، مدارج السالكین " یقول ابن القیم في كتابھ 

سون وإلیھا شخص العاملون وإلى علمھا شمر السابقون وعلیھا تفانى تنافس المتناف
المحبون وبروح نسیمھا تروح العابدون فھي قوت القلوب وغذاء األرواح وقرة العیون 
وھي الحیاة التي من حرمھا فھو من جملة األموات والنور الذي من فقده فھو في بحار 

ع األسقام واللذة التي من لم یظفر بھا الظلمات والشفاء الذي من عدمھ حلت بقلبھ جمی
  .٦ص ٣ج " فعیشھ كلھ ھموم وآالم

لذلك  ؛ومع ھذا وذاك فإن التوكل یورث اإلنسان المؤمن الصبر والتحمل    
   چ  :نجد أن اهللا تعالى قرن بین الصبر والتوكل في أكثر من آیة قال تعالى 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  :وقولھ تعالى  .٤٢: سورة النحل آية  چ            
  . ١٢: سورة إبراهيم آية  چچ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

  
  
  
  

  خالصة الفصل
إن الباحث من خالل استعراضھ آلیات الصبر توصل إلى استنباط الدالالت  
  :لتالیةا

  .ـ داللة اإلیمان ١
  .ـ داللة التقوى ٢
  .ـ داللة التوكل ٣

فالقرآن الكریم ، ال یدل على أنھ ال یوجد غیرھا  تلھذه الدالالواختیار الباحث 
كما قال ، أن یأتوا بمثلھ  الذي تحدى بھ فصحاء العرب، كالم رب العالمین 

                                                  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : تعالى
ج كنزًا من ھو بحر زاخر كل من غاص في أعماقھ استخرف .٢٣:سورة البقرة آية  چ 

وقد استنبط الباحث ھذه ، كنوزه التي ال تنفد مھما كثر سباحوه وعاشقوه 
  .الدالالت لما یرى فیھا من أھمیھ تنفرد عن غیرھا 

وأما التقوى فألنھا . ھو أساس سعادة اإلنسان وخلوده في الجنة : فاإلیمان       
ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ   ڻ چ :كما قال تعالى ، وصیة اهللا تعالى لألولین واآلخرین 

وأما التوكل فھو ارتباط المخلوق بخالقھ في جمیع  .١٣١: سورة النساء آية  چہ  ھھ 
  .أوقاتھ وأحوالھ 

على كما ركز الباحث على تطبیق داللة كل من اإلیمان والتقوى والتوكل      
یة ألن ھذه المجاالت ھي أساس ومحور العملیة التربو، والمدرسة ، األسرة 

كما تطرق . فإذا صلح كل منھم صلحت العملیة التربویة اإلسالمیة ، الصحیحة 
  .إلى اآلثار التربویة لكل منھا 

  
  :الفصل الثالث 

  :الدالالت الرتبوية املستنبطة من آيات الصرب يف اجلانب التعبدي 
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  .ـ مدخل إىل الفصل 

  .داللة الطهارة والنظافة: ـ املبحث األول 

  .يف األسرة واملدرسةطهارة والنظافة تطبيق داللة ال

يف األسرة  اآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة الطهارة والنظافة
  .واملدرسة

  .داللة احملافظة على أداء الصالة : ـ املبحث الثاني 

  .يف األسرة واملدرسةتطبيق داللة احملافظة على أداء الصالة 

يف األسرة ة احملافظة على أداء الصالة اآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق دالل
  .واملدرسة

  .داللة اإلنفاق يف سبيل اهللا : ـ املبحث الثالث 

  . يف األسرة واملدرسة اإلنفاق يف سبيل اهللاتطبيق داللة 

يف األسرة  اإلنفاق يف سبيل اهللاآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة 
  .واملدرسة

  . ـ خالصة الفصل 

  

  :لفصل مدخل إىل ا

  ةالعبادأمهية 



 ٤٨ 
 

لم یخلق اإلنسان لیستكثر بھ من قلة وال لینتصر بھ من ضعف ؛ إن اهللا      
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :ذكره في كتابھ العزیز بقولھ تعالى وإنما خلقھ ألمر عظیم 

وأنزل ، ومن أجل ذلك أرسل اهللا الرسل علیھم السالم .٥٦ :سورة الذاريات آية  چڃ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  :عز وجل فقال ، الكتب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ    :وقولھ تعالى ، ٣٦: سورة النحل آية  چ...ڎ  ڎ  ڈڈ  
  چڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

ة اإلنسان من أجلھا ال تقتصر على الصال َقِلإن العبادة التي ُخ .٢٥: سورة األنبياء آية  
وإنما ھي اسم شامل لكل ما ، والزكاة والصیام والحج كما یظنھ بعض الناس 

یقول ابن تیمیة في .یحبھ ربنا ویرضاه من األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة 
العبادة اسم جامع لكل ما یحبھ اهللا ویرضاه من " : " ھـ١٤٠٤،العبودیة " كتابھ 

لصالة والزكاة والصیام والحج وصدق الحدیث فا: األقوال واألعمال الباطنة والظاھرة 
وأداء األمانة وبر الوالدین وصلة األرحام والوفاء بالعھود واألمر بالمعروف والنھي 

لكفار والمنافقین واإلحسان إلى الجار والیتیم والمسكین والمملوك اھاد جعن المنكر و
العبادة وكذلك حب اهللا  من اآلدمیین والبھائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من

ورسولھ وخشیة اهللا واإلنابة إلیھ وإخالص الدین لھ والصبر لحكمھ والشكر لنعمھ 
والرضاء بقضائھ والتوكل علیھ والرجاء لرحمتھ والخوف لعذابھ وأمثال ذلك ھي من 

   .٤ص "العبادات هللا 
یقوم فكل عمل من أعمال الخیر ، وبذلك یتضح لنا مفھوم العبادة في اإلسالم 

  .بھ المسلم یرید بھ وجھ اهللا فھو من ضمن العبادة هللا تعالى 
حیث یتضح ذلك  ھذا وقد اھتمت آیات الصبر بالجانب التعبدي اھتمامًا كثیرًا

من ما الدالالت التربویة المستنبطة : اإلجابة على السؤال التالي من خالل 
؟ وما  والمدرسة في األسرة ؟ وما تطبیقاتھاآیات الصبر في الجانب التعبدي

  اآلثار التربویة الناتجة عن تطبیقھا؟
المتعلقة ولإلجابة عن ھذا السؤال سیحاول الباحث استعراض آیات الصبر 

وما كتبھ العلماء ، واإلطالع على تفسیرھا في كتب التفسیر ، بالجانب التعبدي
  .يا فیما سیأتحولھ
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  داللة الطهارة والنظافة
  :توطئة 

   چڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     چ  :تعالى  قال
   .٤/٧:سورة املدثر آية 

وثیابك " : " ھـ ١٤٢٧، الجامع ألحكام القرآن " یقول القرطبي في كتابھ 
فطھر من النجاسة بالماء، قالھ محمد بن سیرین وابن زید والفقھاء؛ ال تلبس ثیابك إال 

ال تكن ثیابك التي تلبس من : وعن ابن عباس،ن الحراممن كسب حالل لتكون مطھرة م
، األوثانیعني : قال مجاھد وعكرمة) والرجز فاھجر: (قولھ تعالى... مكسب غیر طاھر
والمأثم : قال ابن عباس.٣٠: الحج" األوثانفاجتنبوا الرجس من : " دلیلھ قولھ تعالى

: وقال قتادة.اإلثمالرجز  :وكذا روى مغیرة عن إبراھیم النخعي قال.فاھجر، أي فاترك
وال : ( الرجز العذاب، وقولھ تعالى: وقیل.إساف ونائلة، صنمان كانا عند البیت: الرجز

ال تمنن على ربك بما تتحملھ من أثقال النبوة، كالذي یستكثر ما یتحملھ ) تمنن تستكثر 
أي ولسیدك ومالكك فاصبر على أداء ) ولربك فاصبر(: وقولھ تعالى.بسبب الغیر

حملت أمرا عظیما، : وقال ابن زید.على ما أوذیت : وقال مجاھد.فرائضھ وعبادتھ
اهللا  ألجلفاصبر تحت موارد القضاء : وقیل.محاربة العرب والعجم،فاصبر علیھ هللا

على أوامره : وقیل.یمتحن أولیاءه وأصفیاءه ألنھالبلوى،  فاصبر على: وقیل.تعالى
  .٣٥٩/٣٧٠ص،٢١ج" انواألوط األھلعلى فراق : وقیل.ونواھیھ

َوِثَیاَبَك { " : " ھـ ١٤٢٠، تفسیر القرآن العظیم " یقول ابن كثیر في كتابھ 
طھرھا من المعاصي، وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم یف بعھد : أي} َفَطھِّْر 

ال : وقال عكرمة، والضحاك.إنھ لمطھر الثیاب: وإذا وفى وأصلح. اهللا إنھ َلُمدَنس الثیاب
َفُكّل رَداء ... وقال الشاعر إذا المرُء لم َیْدَنس مَن اللؤم ِعْرُضھ .ھا على معصیةتلبس

ال تك ثیابك التي تلبس }  َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر { : في قولھ  وقال ابن عباس...َیْرَتدیھ َجمیُل 
{ : وقال محمد بن سیرین.ال تلبس ثیابك على معصیة: من مكسب غیر طائب، ویقال

كان المشركون ال یتطھرون، فأمره : وقال ابن زید.اغسلھا بالماء: أي} َفَطھِّْر َوِثَیاَبَك
وھذا القول اختاره ابن جریر، وقد تشمل اآلیة جمیع .اهللا أن یتطھر، وأن یطھر ثیابھ

  :ذلك مع طھارة القلب، فإن العرب تطلق الثیاب علیھ، كما قال امرؤ القیس

 ألولالمبحث ا
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  ...َوإن ُكنت َقد أْزَمْعت َھْجري فأْجِملي .. .أفاطَم َمھال بعض َھذا الَتَدلُّل 
  َفُسّلي ِثَیابي ِمن ثیابك َتْنُسِل... مني َخلیَقٌة  ساءتكَوإن َتُك َقد 

وقال محمد بن كعب  .وقلبك ونیتك فطھر} َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر { : وقال سعید بن جبیر
قال علي بن أبي } َفاْھُجْر  َوالرُّْجَز{ : وقولھ.وُخلَقك َفحّسن: القرظي، والحسن البصري

وكذا قال مجاھد، وعكرمة، . وھو األصنام، فاھجر} َوالرُّْجَز { : طلحة، عن ابن عباس
َوالرُّْجَز َفاْھُجْر { : وقال إبراھیم، والضحاك.إنھا األوثان: وقتادة، والزھري، وابن زید

ال تعط العطیة : ابن عباسقال } َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر{ : وقولھ...اترك المعصیة: أي} 
وكذا قال . ال تمنن بعملك على ربك تستكثره: وقال الحسن البصري ...تلتمس أكثر منھا

َوال َتْمُنْن { : وقال خصیف، عن مجاھد في قولھ. الربیع بن أنس، واختاره ابن جریر
: ال تضعف أن تستكثر من الخیر، قال تمنن في كالم العرب: قال} َتْسَتْكِثُر
ال تمنن بالنبوة على الناس، تستكثرھم بھا، تأخذ علیھ عوضا من : وقال ابن زید.تضعف
اجعل صبرك : أي} َوِلَربَِّك َفاْصِبْر { : وقولھ.واألظھر القول األول، واهللا أعلم. الدنیا

اصبر عطیتك هللا : وقال إبراھیم النخعي. على أذاھم لوجھ ربك عز وجل، قالھ مجاھد
  .٢٦٣/٢٦٤، ٨ج".تعالى

} وثیابك فطھر { " : " ت.د، أیسر التفاسیر " الجزائري في كتابھ  ویقول     
أي طھر ثیابك من النجاسات مخالفًا بذلك ما علیھ قومك؛ إذ یجرون ثیابھم وال یتنزھون 

أي واألصنام التي یعبدھا قومك فاھجرھا فال تقربھا } والرجز فاھجر {   بوالھم أمن 
أجرا ، وال تمنن عطاء أعطیتھ لغیرك تستكثر بھ ما وُدم على ھجرانھا على دعوتك 

ولربك وحده دون  .وكریم السجایا وسامي اآلداب  األخالقعندك إن ذاك مناف ألجمل 
سواه فاصبر على كل ما تلقاه في سبیل إبالغ رسالتك ونشر دعوتك دعوة الخیر 

  .٣٣١/٣٣٢،  ٤ج "والكمال ھذا الذي أدب بھ اهللا رسول اهللا في فاتحة دعوتھ
  
داللة الطھارة والنظافة حیث یتمیز ویتضح لنا من خالل اآلیات السابقة     

 المسلم على غیره بطھارتھ ونظافتھ الداخلیة والخارجیة وھذا راجع إلى
الطھور شطر " قال صلى اهللا علیھ وسلم ،تمسكھ بما أمر اهللا بھ وحث علیھ

  .١١٩ص ،كتاب الطهارة ،صحيح مسلم " اإلیمان
للمسلم من الصبر في طلب الطھارة و النظافة فإسباغ الوضوء على وال بد 

وطھارة النفس من األدران ، و نظافة القلب من األحقاد صبر ، المكاره صبر 
إن اإلسالم قد حث المسلم على الطھارة والنظافة الداخلیة  .واألرجاس كذلك 

ضغان والخارجیة فأوجب على المسلم أن یطھر نفسھ من األحقاد ومن األ
وجعل سبل تطھیر المسلم من تلك المعاصي ، ومن كل معصیة على اإلطالق 

فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول صلى اهللا علیھ . میسورًا وسھًال 
أو المؤمن فغسل وجھھ، خرج من  ذا توضأ العبد المسلمإ" : وسلم قال 

ء فإذا غسل وجھھ كل خطیئة نظر إلیھا بعینیھ مع الماء أو مع آخر قطر الما
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یدیھ خرج من یدیھ كل خطیئة كان بطشتھا یداه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء فإذا غسل رجلیھ خرجت كل خطیئة مشتھا رجاله مع الماء أو مع آخر 

ولم  .١٢٥ص،  كتاب الطهارة،صحيح مسلم. "قطر الماء حتى یخرج نقیا من الذنوب
بل جاءت اآلیات ، لم یغفل اإلسالم الطھارة والنظافة الخارجیة للمس

فتارة یخبر ..وتبین لھ السبیل إلى ذلك ، واألحادیث تحث المسلم على ذلك 
 چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ...چ :كما في قولھ تعالى، سبحانھ أنھ یحب المتطھرین 

   .٢٢٢:سورة البقرة آية 
كما في قولھ ، وتارة یجعل الطھارة والنظافة شرطًا من شروط الصالة        
  : تعالى 

    ٹ  ٹ ٿ  ٹٹ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     چ 
ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

  . ٦: سورة املائدة آية  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
پ  چ  : الطھارة شرطًا لمس المصحف كما في قولھ تعالى كما یجعل اهللا      

كما أمرت السنة المطھرة المسلم بالنظافة  .٧٩: آية سورة الواقعة  چڀ  ڀ        ڀ  
وذلك حتى ، ملبسھ ومأكلھ ومشربھ ومسكنھ وفي جمیع أحوالھ  والطھارة في

ي غیر یكون في أحسن ھیئة وھو یقف أمام ربھ في صالتھ أو في حجھ أو ف
یظھر أمام الناس وھو كالشامة في والوجھ الحسن كما ، ذلك من أنواع العبادة 

.   
إن صحة األجسام وجمالھا " : " ھت ١٤٠٦، خلق المسلم "  یقول الغزالي

، ونضرتھا من األمور التي وجھ اإلسالم إلیھا عنایة فائقة واعتبرھا من صمیم رسالتھ 
الجانب إال إذا تعھد جسمھ  محترم، سالم ولن یكون الشخص راجحًا في میزان اإل

وكان في مطعمھ ومشربھ وھیئتھ الخاصة بعیدًا عن األدران ، بالتنظیف والتھذیب 
بل إن ، ولیست صحة الجسد وطھارتھ صالحًا مادیًا فقط ، واألحوال المنفرة ، المكدرة 

  .٢٥٥ص " أثرھا عمیق في تزكیة  النفس وتمكین اإلنسان من النھوض بأعباء الحیاة
  
 ًانظیف ًافنجد أن المسلم عند خروجھ للصالة یكون طیب الرائحة متطھر  

 أو على أمتي المؤمنینلوال أن أشق على " قال صلى اهللا علیھ وسلم ًامستاك
ن اإلسالم قد ونجد أ .١٧٦ص.١ج.صحيح مسلم "بالسواك عند كل صالة ألمرتھم 

عشر من الفطرة قص "وسلم  قال صلى اهللا علیھ فطریًھ ًاجعل النظافة أمور
الشارب وإعفاء اللحیة والسواك واالستنشاق بالماء وقص األظفار وغسل 
 "البراجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص الماء یعني االستنجاء بالماء

وقد أمر اإلسالم بالمحافظة على المرافق العامة التي  .٧٩ص.  ١ج. سنن أيب داود 
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عن التبول في الطرقات وفي الظل وفي المیاه  ىھفن، یستفید منھا المسلمون 
كل ذلك لیظھر ، كما أمره بالتحرز من البول أثناء قضاء حاجتھ ، الراكدة 

  .ر الالئق بھ من النظافة والطھارةالمسلم بالمظھ
ومن خالل اآلیات الكریمة واألحادیث الصحیحة السابقة یتضح لنا أن      

وما یفعلھ بعض الناس ، نظافة والطھارة ال یحث على الدین اإلسالمي ھودین
المتسخة واالمتناع عن إظھار نعمة اهللا علیھم بدعوى من لبس الثیاب الرثة 

إن ، أنھ من الزھد والتواضع الذي أمر اهللا بھ فھو لیس في اإلسالم في شيء 
وھي ما تمیز ، النظافة والطھارة میزة من ممیزات الدین اإلسالمي الحق 

و الزھد الحقیقي ترك ، من أصحاب الممل والنحل األخرى  المسلم عن غیره
  .ما حرم اهللا ولیس في تحلیل الحرام أو تحریم الحالل

  
  
  
  

  يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة الطهارة والنظافة

  : األسرة

حیث یكون طاھرًا من ، المسلم یكون طاھرًا ونظیفًا في باطنھ وظاھرة      
ویتجنب كل ما  ،بصبره على ترك المعاصي المعاصي والذنوب واآلثام 

بصل أو ثوم بل كل ما یؤذي الناس من الروائح الكریھة من شرب تبغ أو أكل 
یحافظ على صحتھ وذلك باالھتمام بمظھره و، یؤذي المصلین في المسجد 
، ویستعمل السواك من أجل إرضاء ربھ ، وتنظیف مسكنھ وشارعھ 

افظ على المرافق العامة من كل ما یؤدي ویح، والمحافظة على نظافة أسنانھ 
  .ویثھا وعدم االستفادة منھاإلى تل

وتكون قدوة ، تحافظ على طھارتھا ونظافتھا یجب أن األسرة المسلمة و    
 حیث یكون األب قدوة ألوالده، ألوالدھا في المحافظة على الطھارة والنظافة 

في البیت أو في في محافظتھ على نظافة مالبسھ وسیارتھ ومكان جلوسھ 
واألم تكون قدوة ألوالدھا في حافظتھا على نظافة بیتھا وأمتعتھا . المنتزه 

واألسرة المسلمة تراقب سلوك أبنائھا في محافظتھم على النظافة . ومالبسھا 
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وكذلك . ومدى محافظتھم على نظافة أسنانھم ، وغسل الید قبل األكل وبعده 
ى المنتزھات العامة ومدى محافظتھم تراقب سلوك أوالدھا عند خروجھم إل

: "ھـ١٤٢٣، مسؤولیة األب المسلم " یقول باحارث في كتابھ  .على نظافتھا 
فیكون في البیت وعند األقارب ، ویعود األب ولده على االھتمام بنظافة ثوبھ وملبسھ " 

وال یمنع من أن تكون لھ مالبس . نظیف الثیاب ، وفي األماكن العامة حسن المنظر 
وھذه المالبس ال ینبغي ، یمارس فیھا لعبھ وریاضتھ ، داكنة األلوان ، أخرى ثخینة 

  .٣٨٣ص. "  ...أو تفتق بعض أجزائھا ، معاقبتھ على توسیخھا 

  

  :املدرسة 

المسلمة ممثلة في مناھجھا ومعلمیھا تغرس وتنمي ھذه الداللة المدرسة     
ا متضمنة موضوعات عن حیث تكون مناھجھ، التربویة في نفوس التالمیذ 

والمعلم ، النظافة وما ورد في الحث علیھا من اآلیات واألحادیث الصحیحة 
فیھا یكون قدوة لتالمیذه في محافظتھ على نظافة مالبسھ ومظھره بشكل عام 

االتصاف بالنظافة بكل األسالیب المتاحة من موعظة ویحث التالمیذ على ، 
التالمیذ لدى إحساس  إیجاد أجل وعبرة وقصة وضرب المثل وغیر ذلك من

كي یشعر التالمیذ بأھمیة المرافق العامة مثل المساجد و، بأھمیة النظافة 
وكیفیة ، والمدارس والمنتزھات والطرق وغیر ذلك ومدى الفائدة منھا 

والمعلم أیضًا یستخدم اإلذاعة المدرسیة واألنشطة ، المحافظة على نظافتھا 
وإقامة بعض الندوات ، على الطھارة والنظافة المختلفة في حث التالمیذ 

والمحاضرات مع بعض العلماء واألطباء لتعریف التالمیذ أھمیة وفوائد 
  .النظافة الصحیة وخطورة اإلھمال وأثره االجتماعي 

  

  
  يف األسرة واملدرسة اآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة الطهارة والنظافة

  :حترام ـ علو المكانة وزیادة اال١
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إن المسلم إذا كان متصفًا بالطھارة والنظافة طیب الرائحة كان محبوبًا      
، وإذا جلس بین الناس كأنھ شامة بینھم ، عند الناس وكان محترمًا ومقدرًا 

بعكس من لم یحافظ على نظافتھ فإنھ ال یجد احترامًا وال تقدیرًا وال محبھ من 
اإلنسان إذا  " : "ت. د، المواعظ السنیة" ویقول الكمالي في كتابھ ، اآلخرین 

، یكون أھًال لحضور كل مجتمع وجدیر بلقاء كل إنسان ، كان نظیف البدن والثیاب 
والمتأمل في حال األنبیاء والرسل بل والو  .٧٨ص"  ویرى نفسھ حریًا بكل كرامة

 وما وصلوا، العزم منھم یجد أن مكانتھم عالیة واحترام أتباعھم لھم شدیدة 
 األحقافسورة  چ...                             چ : لذلك إال بصبرھم قال تعالى 

  .٣٥: آية

  :ـ السالمة من األمراض ٢

حیث یغسل یدیھ قبل األكل ویھتم بذلك حافظ على نظافة جسمھ یالمسلم      
على نظافة مطعمھ ویتمسك ویحافظ ، ویستحم ولو مرة في األسبوع ، وبعده 

فإنھ ، ویحافظ على نظافة المرافق العامة ، م عند قضاء حاجتھ بآداب اإلسال
یقول ، وبإذن اهللا سوف یسلم من جمیع األمراض ویقضي على انتشارھا 

حارب اإلسالم المرض ووضع  " :"ھـ١٤٠٦، خلق المسلم " الغزالي في كتابھ 
اؤم فینتشر معھا الضعف والتراخي والتش، العوائق أمام جراثیمھ حتى ال تنتشر 

وقد وفر اإلسالم أسباب الوقایة بما شرع من ، وتستنزف فیھا قوى البالد والشعوب 
  . ٢٦٥ص " قواعد النظافة الدائمة

  

  :ـ رضى اهللا ودخول الجنة ٣

، فإنھ یحصل على رضى اهللا تعالى ، المسلم إذا أطاع ربھ فیما أمره إن     
ا حافظ اإلنسان على نظافتھ فإذ، وال شك أن النظافة والطھارة مما أمر اهللا بھا 

وصبر في االستمرار علیھا في جمیع األوقات في المنشط والمكره وطھارتھ 
ومن رضي اهللا عنھ وأحبھ أدخلھ الجنة ، حصل على رضى ربھ ومحبتھ فقد 

  .٢٢٢: سورة البقرة آية  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋچ  : قال تعالى. 
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  احملافظة على أداء الصالةداللة 
  :طئة تو

   چ                                    چ  :قال تعالى 
  .١٥٣: سورة البقرة آية 

في " : " ھـ ١٤٢٠،  جامع البیان في تأویل القرآن"یقول الطبري في تفسیره 
اِبِریَن  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة ِإنَّ اللََّھ َمَع الصَّ{ : قولھ تعالى

وھذه اآلیة حضٌّ من اهللا تعالى ذكره على طاعتھ، واحتمال مكروھھا : قال أبو جعفر}
على القیام " یا أیھا الذیَن آمنوا استعینوا بالصبر والصالة:"على األبدان واألموال، فقال

بطاعتي، وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي، واالنصراف َعما أنسخھ منھا إلى الذي 
من فرائضي، وأنقلكم إلیھ من أحكامي، والتسلیم ألمري فیما آمركم بھ في أحِدثھ لكم 

حین إلزامكم حكمھ، والتحول عنھ بعد تحویلي إیاكم عنھ وإن لحقكم في ذلك مكروٌه من 
مقالة أعدائكم من الكفار بقذفھم لكم الباطل، أو مشقٌة على أبدانكم في قیامكم بھ، أو 

ئكم وحربھم في سبیلي، بالصبر منكم لي على مكروه نقٌص في أموالكم وعلى جھاد أعدا
ذلك وَمشقتھ علیكم، واحتمال عنائھ وثقلھ، ثم بالفزع منكم فیما َینوبكم من ُمفِظعات 
األمور إلى الصالة لي، فإنكم بالصبر على المكاره ُتدركون مرضاتي، وبالصالة لي 

لصابرین على القیام تستنجحون طلباتكم قَبلي، وتدركون حاجاتكم عندي، فإني مع ا

 الثانيالمبحث 
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بأداء فرائضي وترك معاصيَّ، أنصرُھم وأرعاھم وأكَلُؤھم، حتى یظفروا بما طلبوا 
  .٢١٤، ٣ج.  "وأمَّلوا ِقَبلي

لما فرغ  " : "ھـ١٤٢٠، تفسیر القرآن العظیم " ویقول ابن كثیر في تفسیره 
انة بالصبر تعالى من بیان األمر بالشكر شرع في بیان الصبر، واإلرشاد إلى االستع

والصالة، فإن العبد إما أن یكون في نعمة فیشكر علیھا، أو في نقمة فیصبر علیھا؛ كما 
إن أصابتھ : عجًبا للمؤمن ال یقضي اهللا لھ قضاء إال كان خیًرا لھ: "جاء في الحدیث

وبین تعالى أن ".سراء، فشكر، كان خیًرا لھ؛ وإن أصابتھ ضراء فصبر كان خیًرا لھ
ان بھ على تحمل المصائب الصبر والصالة،وفي الحدیث كان رسول اهللا أجود ما یستع

ترك المحارم  والصبر صبران، فصبر على. صلى اهللا علیھ وسلم إذا َحَزَبھ أمر صلى
كما قال . والثاني أكثر ثواًبا ألنھ المقصود. والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات

بین، الصبر هللا بما أحب، وإن ثقل على الصبر في با: عبد الرحمن بن زید بن أسلم
فمن كان ھكذا، فھو . األنفس واألبدان، والصبر هللا عما كره وإن نازعت إلیھ األھواء

، الصالة من أعظم أركان اإلسالم ف...من الصابرین الذین یسلم علیھم، إن شاء اهللا
فعن أبي ھریرة رضي اهللا ، وھي أساس قبول األعمال فمن تركھا فقد ھلك 

إن أول ما یحاسب : "  سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول:نھ قال ع
وإن ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، یوم القیامة من عملھ صالتھ العبد  بھ

  .٣٧٨/٣٧٩ص،  ١ج، باب الصالة  ،أبو داود رواه  "فسدت فقد خاب وخسر 
اهللا علیھ ول اهللا صلى سمعت رس: قال وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ 

   "بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصالة "  :وسلم یقول 
  .٦١ص، ميان إلكتاب ا ،صحيح مسلم 

في تركھا سواء كان اهللا تبارك وتعالى أحد  وھي العبادة الوحیدة التي لم یعذر 
، وال في حالة سلم وال حرب ، صحیحًا أو مریضًا أو كان مسافرًا أو مقیمًا 

: سورة البقرة آية  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  چ  :قال تعالى 
٢٣٨/٢٣٩.   

وألھمیة الصالة نجد أن القرآن الكریم ركز على اھتمام الرسل علیھم أفضل 
فھذا إبراھیم علیھ ، بل وأوصاھم اهللا بھا،  لشأن الصالةالسالم الصالة و

   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  :تعالى  قال، السالم یدعو ربھ أن یكون ممن یقیم الصالة 
    .٤٠: سورة إبراهيم آية  چ          

ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             چ  :وھذا إسماعیل علیھ السالم یقول عنھ تعالى 
 .٥٤/٥٥سورة مرمي آية  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

چ  :قال تعالى، ن مریم علیھ السالم بوھي وصیة اهللا تعالى إلى نبیھ عیسى ا
   چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 



 ٥٧ 
 

كما قال ، وقد أمر اهللا بھا نبیھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم  .٣١: سورة مرمي آية 
                      ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ :تعالى 
   .٤٥: سورة العنكبوت آية  چ         

تلك ھي " : " ھـ  ١٤٠٥، العبادة في اإلسالم " یقول القرضاوي  في كتابھ 
فقد ، مكانة الصالة في اإلسالم ولھذه المكانة كانت أول عبادة فرضت على المسلمین 

وكانت طریقة فریضتھا دلیًال آخر ، قبل الھجرة بنحو ثالث سنوات فرضت في مكة 
وفرضت الصالة وحدھا ، بادات كلھا في األرض إذ فرضت الع، على عنایة الھ ذبھا 

بخطاب مباشر من رب العالمین إلى خاتم ، في السماء لیلة اإلسراء والمعراج 
لذلك نجد أن اهللا قد توعد من تركھا أو تھاون في أدائھا  .٢٢٤ص  "المرسلین 

مرمي سورة  چہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   چ : قال تعالى ، بواد في جھنم 
   .٤/٥: سورة املاعون آية  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ : وقال تعالى .٥٩: آية 

ھذا وعید شدید " : " ھـ١٤٠٧، أیسر التفاسیر " یقول الجزائري في تفسیره 
وھو أشد العذاب إذ ، لھم إذ الویل واد في جھنم یسیل من صدید أھل النار وقیوحھم 

أنھم غافلون  چچ  چ  چ    چ ومعنى، شربون منھ أو یطعمون وی، كانوا یغمسون فیھ 
وأغلب حالھم أنھم ال یصلونھا إال ، فكثیرًا ما تفوتھم ویخرج وقتھا ، عنھا ال یذكرونھا 

  ٧٠٦ص،  ٤ج " عند قرب خروج وقتھا
  يف األسرة واملدرسة طبيق داللة احملافظة على أداء الصالةت

  :األسرة

تھ ومحافظًا علیھا جماعة مع إخوانھ یكون مؤدیًا لصالأن المسلم على     
في المسجد نظیفًا متطھرًا متجنبًا كل ما یؤذي إخوانھ من الروائح  صلینالم

ویزور ، ویسأل عن غائبھم ، ویتفقد إخوانھ ، الكریھة أو الثیاب المستقذرة 
مصابھم  ھم فيویواسی، ویوقر كبیرھم ، ویعطف على صغیرھم ، مریضھم 

وقبل ذلك یحث ، ویحث جیرانھ على أداء الصالة مع الجماعة في المسجد ، 
  .أھل بیتھ على أدائھا ویحذرھم من التكاسل على أدائھا 

، األسرة المسلمة تكون قدوة ألوالدھا في المحافظة على أداء الصالة و   
فاألب یكون قدوة ألوالده في المحافظة على الصالة وأدائھا بخشوع وخضوع 

وذلك من ، فالوالد یصطحب أوالده معھ إلى المسجد ، طھارة ونظافة وعلى 
  .لى المواظبة على ارتیاد المسجد أجل تعویدھم ع
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إن تردد " : " ھـ١٤١٢، دور المسجد في التربیة " یقول األھدل في كتابھ 
وارتباطھ بالمسجد ، الصغیر إلى المسجد وتنشئتھ على ذلك تجعلھ یألفھ ویرتبط بھ 

 ط فیھا بحجة المفسدة التي ھي أخفمصلحة عظمى ال یجوز التفریرواده  لیكون من
سیما وقد تقدم على المفسدة التي ھي أخف الوالمصلحة العظمى ، سیما على المصلین ال
  .١٢٣ص  " مت في عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمِدُق

  :املدرسة 

، التربویة  المسلمة تغرس في نفوس التالمیذ ھذه الداللة المدرسة    
في المحافظة على أداء الصالة مع الجماعة فالمعلمون یكونون قدوة لتالمیذھم 

ن ھذه الفریضة جماعة في المدرسة مع التالمیذ وویؤد، بخشوع وخضوع 
حیث أن أغلب المدارس ال ، تھا بدون تأخیر قوبخاصة صالة الظھر في و

محمد قطب في كتابھ یقول . ینتھي دوامھا إال بعد خروج وقت صالة الظھر 
المفروض في المدرسة اإلسالمیة أن " : " ھـ ١٤٠٣، منھج التربیة اإلسالمیة " 

سواء صالة الظھر إن كانت ، بصورة جماعیة في وقتھا  العبادةتمارس شعائر 
، أو المغرب أو العشاء إن كانت لیلیة ، المدرسة صباحیة أو العصر إن كانت مسائیة 

كتوب ألداء الفریضة والتالمیذ بعیدون عن أدائھا أو مبعدون بحیث ال یمر الوقت الم
داء ھذه والمفروض أن یشترك الناظر والناظرات والمدرسون والمدرسات في أ. عنھا 

، ولیلتقي التالمیذ ومدرسوھم لفاء العقیدة في اهللا ، الفریضة لیكون جو العبادة شامًال 
یرھا أفعل في نفوس تالمیذھم وأدنى أن وأن یكون تأث، فذلك أدنى أن یربط بین قلوبھم 

  .١٧٥/١٧٦ص، ٢ج "یؤتى المنھج التربوي ثماره المرجوة 

  
  
  
  
  

يف األسرة  اآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة احملافظة على أداء الصالة
  واملدرسة
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ومن ، ویكفي أنھا الصلة التي تصل العبد بربھ ، لھا شأن عظیم الصالة     
حانھ وتعالى فھو على خیر وبركة ونعمة ال یفضلھ أحد من اتصل باهللا سب

  : ھذا وإن للصالة آثار جمة یمكن أن نتعرض لبعض منھا ، خلقھ 

  :ـ التدریب على الصبر وتحمل المشاق ١

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ     چ: قال تعالى      
في ھذه  اإلنسان ال یخلوف .١٩/٢٤: سورة املعارج آية  چ ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

وربما ینھار أمام تلك ، الحیاة من المكدرات التي تعكر صفوه وتقلقھ 
لذلك أمر اهللا عباده بأن یلجأوا ، المصائب والنكبات خاصة إذا توالت علیھ 

ون على المسلم ما أصابھ وتمنحھ القوة وربط ھَّفھي التي ُت، إلى الصالة 
: سورة البقرة آية  چ                                 چ  :لجأش قال تعالى ا

مما یخفف وقع : " " ھـ١٤١١، أخالق المسلم " یقول مبیض في كتابھ  .١٥٣
المصیبة اللجوء إلى الصالة ألن اإلنسان ضعیف وال بد لھ من اللجوء إلى أقوى 

، على رد المصیبة  ولم یقَو، ن جھد حیث بذل ما یستطیع م، األقویاء یستمد منھ العون 
یرتفع منھا المصاب الممتلئ ، لذا كان اللجوء إلى الصالة كوسیلة لالتصال باهللا تعالى 

 س والسلوىفیرى في ھذه الصالة األُن، بالھموم إلى اهللا مزیل الھموم ومفرج الكروب 
  .١٩١ص  "

  :ـ انشراح الصدر وذھاب الھم والحزن ٢

وإن من أفضل ، وال یطرد الشیطان إال الذكر ، یطان الغضب من الش      
فانشرح ، فإذا أدى المسلم الصالة ابتعد عنھ الشیطان ، أنواع الذكر الصالة 

وأصبحت الدنیا أمامھ واسعة ال نھایة ، صدره وظھر نور الصالة في وجھھ 
یصبح ویمسي وھو في ضیق ومن ترك الصالة وتھاون في أدائھا فإنھ ، لھا

ٱ  ٻ   ٻ  چ  :قال تعالى، أضیق من ثقب اإلبرة  ن ویرى الدنیا وكأنھاوھم وحز
ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  

دروس في الحرم المكي " یقول ابن عثیمین في كتابھ  .١٢٥: سورة األنعام آية  چڦ    
وذلك ، ن أمر وضاق علیھ فإنھ یفزع إلى الصالة وإذا حزب اإلنسا: " " ھـ ١٤١١، 

ویجد اإلنسان الدنیا أمامھ ، فیستنیر الوجھ وینشرح الصدر ، ألن القلب یستنیر بالصالة 
   .٨٤ص "سعة ال نھایة لھا 
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  : ـ سالح خفي ومھم للمؤمن ٣
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻچ  :حیث یتضح ذلك من خالل قولھ تعالى      

یقول  .١٠٢: سورة النساء آية  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڀ  
إن ھذه الصالة سالح " :  "ھـ١٤٠٦، في ظالل القرآن "  سید قطب في تفسیره

فال بد من تنظیم استخدام ھذا السالح ، بما ! بل إنھا السالح. من أسلحة المعركة 
الذین تربوا ، ولقد كان أولئك الرجال ! لمعركةیتناسب مع طبیعة المعركة ، وجو ا

 بالقرآن وفق المنھج الرباني  یلقون عدوھم بھذا السالح الذي یتفوقون فیھ قبل أي سالح
  .٧٤٨ص ،  ٢ج "
  : ـ المساواة بین المسلمین ومحبة بعضھم بعضًا ٤

إن من عدالة اإلسالم البینة أن ترى المسلمین یؤدون ھذه الفریضة خمس      
، یقف الكبیر بجوار الصغیر ، رات في الیوم واللیلة جماعة في المسجد م

الكل في صف واحد كأنھم . واألمیر بجانب البسیط ،والغني بجوار الفقیر 
ویتفقد  ،الصالة  بنیان مرصوص یشد بعضھم بعضًا یتعارفون من خالل

 ،ویواسي صحیحھم مریضھم، ن فقیرھم ویبحث غنیھم ع، حاضرھم غائبھم 
  من الصالة ؟ ل ھناك أسمى وأجلَّفھ
"   " :ھـ١٤٠٠، أضواء على التربیة في اإلسالم"  یقول القاضي في كتابھ 

، ویجامل الحاضر  ویعین المحتاج ، یتفقد الغائب ، مجتمع المصلین مجتمع الحب 
ویتكفل بعضھ مع بعض ، وینصح المخطئ ، ویفرج كربة المكروب ، المصاب  يلویُس

وود وصفاء ووئام ، مجتمع كلھ حب ، ویسھم في مشروعات الخیر ، فیحمل أعباء ، 
  .١٦٥ص " صورة لما ینبغي أن یكون علیھ المجتمع المسلم الكبیر في جمیع نواحیھ

  
  :ـ ریاضة للجسم وتقویھ ٥
إن الذھاب إلى المسجد والعودة منھ مشیًا على األقدام لمن أفضل أنواع    

أن من األطباء من ینصح بمزاولة  نجدلذلك ، الریاضة التي تقوي الجسم 
كما أن الركوع ،ریاضة المشي لما یعلمون بما فیھا من فوائد جمة على الجسم 

" یقول القرضاوي في كتابھ . المصلي وسجوده وقیامھ یولد النشاط والحركة 
، الصالة تغمس في مقیمھا الروح الریاضیة  " : "ھـ ١٤٠٥، العبادة في اإلسالم 

والنشاط الذي یستقبل الیوم من قبل ، بدنھ فھي تتطلب الیقظة المبكرة  وتقوي عضالت
وھي بكیفیتھا المأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أشبھ ، طلوع الشمس 

لتقویة الجسم وریاضة ، الریاضیة الفنیة التي یقوم بھا الریاضیون المحدثون  بالتمرینات
  . ٢٣٠ص "أعضائھ 
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  :سلم ـ طھارة ونظافة للم٦
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :كما قال تعالى ، إن اهللا أمر المسلم بالوضوء إذا قام للصالة     

 .٦: سورة املائدة آية  چ... ٿ  ٹٹ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ
 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ چ :فقال تعالى . كما أمر اهللا المسلم بأخذ زینتھ عند الصالة 

بل ھي  ،ولم یقتصر أثر الصالة على النظافة الخارجیة للمسلم  .٣١: اف آية سورة اآلعر
فعن عثمان ، حیث یمحو اهللا بھا الذنوب والخطایا ،طھارة لھ من الداخل أیضًا

ما من : "  سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول:  رضي اهللا عنھ قال
ا وركوعھا إال امرئ مسلم تحضره صالة مكتوبة فیحسن وضوءھا وخشوعھ

،  صحيح مسلم "كلھ  كانت كفارة لما قبلھا من الذنوب مالم یؤت كبیرة وذلك الدھر
 :قال تعالى، الغل واحلقد واحلسد وهي كذلك طهارة للمسلم من  .١٢٠ص ،، كتاب الطهارة 

  .٤٥ :سورة العنكبوت آية چ...      ۉ  ې  ې  ې  ې     چ 
  
  :   ـ وسیلة مھمة للتعلم ٧
فظة على الصالة بالمسجد تجعل المسلم یتعلم من إخوانھ كیفیة أداء المحا 

م غیره وینبھھ على أخطائھ ممن ال یحسن أداء علَّالصالة الصحیحة  وھو كذلك ُی
أمور  نوالجمیع بحضورھم ألداء الصالة بالمسجد یتعلمو، الصالة من المصلین

  .دینھم من المحاضرات والدروس والخطب 
   سبيل اهللاإلنفاق يفداللة 

  :توطئة 
   .١٧: سورة آل عمران آية  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ چ  :قال تعاىل 

" : " ھـ ١٤٢٠،جامع البیان في تأویل القرآن " قال الطبري في تفسیره 
قوم صَدقت أفواھھم واستقامت ُقلوبھم وألسنتھم، وَصدقوا في السّر والعالنیة ، الصادقین

اهللا، وَصبروا عن محارمھ والقانتون، ھم والصابرین، قوم صبروا على طاعة 
وأما المنفقون، فھم المؤتون زكوات أموالھم، وواضعوھا على ما أمرھم .المطیعون هللا

 ...اهللا بإتیانھا، والمنفقون أموالھم في الوجوه التي أذن اهللا لھم جل ثناؤه بإنفاقھا فیھا
  .٢٥٦ص ٦ج"

{  " : " ھـ١٤٢٠، م تفسیر القرآن العظی" وقال ابن كثیر في تفسیره 
فیما أخبروا } َوالصَّاِدِقیَن { في قیامھم بالطاعات وتركھم المحرمات : أي} الصَّاِبِرین 

الطاعة : والقنوت} َوالَقاِنِتیَن { بھ من إیمانھم بما یلتزمونھ من األعمال الشاقة 
ت، وصلة من أموالھم في جمیع ما أمروا بھ من الطاعا: أي} واْلُمنِفِقیَن { والخضوع 

 الثالثالمبحث 
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} َواْلُمْسَتْغِفِریَن ِباألْسَحاِر { األرحام والقرابات، وسد الَخالت، ومواساة ذوي الحاجات 
  .٢٤ص، ٢ج" ..دل على فضیلة االستغفار وقت األسحار

  
فإن الباحث یستنبط الداللة التربویة ، ومن ھذه اآلیة ومن خالل تفسیر العلماء لھا 

  : التالیة
  :اهللا داللة اإلنفاق في سبیل 

ولكن اهللا استخلفھ ، إن اهللا تعالى خلق اإلنسان ال یملك شیئًا من ھذه الدنیا     
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  :تعالى قال وھیأ لھ الرزق فیھا ، في أرضھ وسخر ھا لھ 

   .٢٠: سورة لقمان آية  چ...        پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
وقوله  .١٥: سورة امللك آية  چڦ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ : وقال تعاىل 

   چ...                                     چ : تعاىل 
فھو سبحانھ الرزاق المعطي الذي بیده الرزق ولن یستطیع  .١٣ :سورة اجلاثية آية 

 ،البشر أن یجلبوا ألنفسھم رزقًا أو منفعة إال إذا یسرھا اهللا سبحانھ وتعالى 
ی  ی    ی  ی                 ..چ :قال تعالى . وسھل لإلنسان طرق كسبھا 

  .٣: سورة فاطر آية  چ                         
ومن ھذه اآلیات وغیرھا یتضح أن ما في أیدي الناس من أموال فھي من     

وھو القادر على سلبھا ، فھو الواھب لعبده إیاھا والمعطي لھا عند اهللا تعالى 
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈ ڎچ  :قال تعالى . وأخذھا من یده 
وقوله  .٢٦: سورة آل عمران آية  چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳگ  ڳ   ڳ  ڳ

إذن فالمال مال اهللا تعالى  .٢٦: سورة الرعد آية  چ...    ېۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېچ : تعاىل 
ویعطي من سان إال خلیفة اهللا تعالى في مالھ یأكل ویشرب منھ وینفق ما اإلن، 

ال یستطیع أن یتصرف في . مال اهللا تعالى في حدود أوامر اهللا تعالى ونواھیھ 
وبذلك یعلم المسلم أنھ ، إال وفق ما یأمر بھ اهللا سبحانھ وتعالى ، ھذا المال 

نفقھ ؟ قال صلى اهللا سوف یحاسبھ ربھ عن ھذا المال كیف اكتسبھ ؟ وكیف ا
ال تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن عمره فیما أفناه " : علیھ وسلم 

وعن علمھ فیم فعل وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ وعن جسمھ فیم 
عباده  ولقد أمر اهللا .٤٤٣ص،٣ج،اب ما جاء يف باب احلساب والقصاص ب، رواه الترمذي  . "أباله

ڑ  ڑ  ک  ک     چ :فقال عز وجل، مالھ باإلنفاق من ھذا المال  المستخلفین على
   .٢٥٤: سورة البقرة آية  چ     ...  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
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 .١٠: سورة املنافقون آية  چ...   ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  :وقولھ تعالى 
في األنفاق  ھملترغیب ومتنوعة ختلفةمفي كتابھ بأسالیب  خاطب اهللا عبادهوقد 

ولذلك تجده یجعل اإلنفاق في سبیل اهللا من صفات عباده ، في وجوه الخیر
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ : المتقین كما قال تعالى 

ما ك، أحیانًا أخرى یبین األجر المترتب علیھ  وفي .١/٣: سورة البقرة آية  چٿ  ٿ    
ک  ک       کچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑچ  :قال تعالى 

وأحیانا یحتسبھ اهللا كالقرض المضاعف  .٢٦١: سورة البقرة آية  چگ  گ  ڳ    گک  گ
كما  .٢٤٥:سورة البقرة آية  چ...                 ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :قال تعالى

لترھیب من أجل دفع النفوس الشحیحة إلى اإلنفاق في ا أسلوبیستخدم اهللا 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   ...چ :قال تعالى ، سبیل اهللا 

  .٣٤/٣٥: سورة التوبة آية  چٹ        ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ  :تعال  كما ینبھ الحق في أنھ طیب وال یقبل إال طیب قال

قال رسول : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال .٢٦٧: سورة البقرة آية  چ...ڳ  ڳ  ڱ
وال یقبل ، من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب "  :اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ثم یربیھا لصاحبھا كما یربي أحدكم ، فإن اهللا یتقبلھا بیمینھ ، اهللا إال الطیب 
   .٢٧٥ص، كتاب الزكاة ، رواه البخاري  "كون مثل الجبل فلوه حتى ت

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         چ  :وینبغي للمنفق أن یبتغي بذلك وجھ اهللا قال تعالى 
أبي ھریرة  فعن فیبتعد عن السمعة والریاء .٩: سورة اإلنسان آية  چڦ   ڦ       ڄ   

إن أول  :"یھ وسلم یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عل :رضي اهللا عنھ قال 
الناس یقضى یوم القیامة علیھ رجل وسع اهللا علیھ وأعطاه من أصناف 

ما تركت : قال فما عملت فیھا ؟ قال ،المال كلھ فأتى بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا 
ولكنك فعلت ، قال كذبت ، من سبیل تحب أن ینفق فیھا إال أنفقت فیھا لك 

 "بھ فسحب على وجھھ ثم القي في النار ثم أمر ، فقد قیل ، لیقال ھو جواد 
  . ٧٩١ص، كتاب اإلمارة ،  صحيح مسلم

  
  يف األسرة واملدرسة اإلنفاق يف سبيل اهللاتطبيق داللة 

  :األسرة
فًا ینفق على اویكون جوادًا مضی، المسلم ینفق من مال اهللا الذي منحھ إیاه    

یقول ، ب الحاجات وعلى األرامل والمساكین وأصحا، أھلھ وأقاربھ وجیرانھ 
المسلم الحق المستنیر "  " :ھـ ١٤١٤، شخصیة المسلم " الھاشمي في كتابھ 
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یداه ، كریم جواد ، القائم بتطبیقھا على نفسھ في صدق وإخالص ، بتعالیم دینھ 
، تھیمان بالخیر الكثیر على أبناء مجتمعھ في شتى المناسبات واألحوال ، مبسوطتان 

ء المؤمن الواثق بأن عطایاه ال تضیع ؛ إذ ھي محفوظة لدى وھو إذ ینفق یبذل بسخا
   .٢٧٠/٢٧١ص "علیم خبیر 

ویكون عملھ خالصًا لوجھ اهللا تعالى ال من ، وال یتبع ما أنفقھ منًا وال أذى 
  ہڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ  : قال تعالىأجل ریاء وال سمعھ 

  .٢٧١: سورة البقرة آية چ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ
جواده ومنفقة في أوجھ الخیر التي أمر بھا  األسرة المسلمةوالحق یقال أن   

حیث یكون األب محسنًا ومنفقًا ، وتكون قدوة ألوالدھا ، اإلسالم وحث علیھا 
،  للمحتاجین حوائجھموقاضیًا  عسرینعلى أقاربھ وجیرانھ ومیسرًا على الم

الده یغرس في نفوسھم حب اإلنفاق وبغض الشح وبذلك یكون قدوة ألو
وكذلك األم تحب الخیر وتطعم الطعام وتحسن إلى جارتھا وأقاربھا . والبخل 

لوالدین أن یربوا على و. فتغرس ذلك العمل الطیب في نفوس بناتھا وأبنائھا ، 
 ،أبنائھم البذل والعطاء وذلك بدفع النقود إلیھم إذا شاھدا فقیرًا أو محتاجًا

أو تعویدھم على البذل للجمعیات ویقوم األوالد بدفع تلك النقود للمحتاجین 
، أخالق المسلم "یقول مبیض في كتابھ . الخیریة بین الفینة واألخرى 

بنتھ ابنھ أو الإذا شاھد الوالد فقیرًا وأراد أن یتصدق علیھ فلیعط الصدقة : "  "١٤١١
وال بأس ، قلب الطفل ویحببھ بفعل الخیر  فإن ذلك یدخل السرور على، لتقدیمھا للفقیر 

أو حاجتھ لبعض اللوازم أن یعطیھ والده مبلغًا  إن الحظ الطفل الفقر على أحد زمالئھ 
وإن قدم لھ والده حلوى أو الفاكھة أن یشجعھ على . لیدسھ في جیبھ أو محفظتھ سرًا 

  .١٤٣ص "...إطعام والدتھ وأخوتھ 
  

  :املدرسة 
في منھجھا ومدرسیھا تغرس ھذه الداللة في نفوس التالمیذ المدرسة ممثلة     
حیث تتضمن المناھج الدراسیة بعض الموضوعات التي تحث على اإلنفاق  ،

والمعلم یكون قدوة . في سبیل اهللا وفضلھ وآثاره على األمة اإلسالمیة بأسرھا 
فق وین، لتالمیذه في تطبیق ھذه الداللة حیث یتصف بالكرم والجود والسخاء 

على أعمال الخیر أمام تالمیذه مثل التبرع للجمعیات الخیریة وخاصة وأن 
ویحث ، بعض التالمیذ یأتون بمستندات من ھذه الجمعیات تطلب المساعدة 

ویبین فضل اإلنفاق وما ، التالمیذ على اإلنفاق ولو بشيء قلیل في سبیل اهللا 
ویسرد لھم اآلیات ، ل اهللا ویبین لھم آداب اإلنفاق في سبی، أعد اهللا للمنفقین 

ویحكي لھم بعض من القصص عن السخاء وبخاصة ، واألحادیث الواردة فیھ
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، سخاء الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وسخاء صحابتھ رضوان اهللا علیھم 
والمعلم الفطن یتفقد أحوال تالمیذه فیحسن للمحتاج منھم ویرفع أمره للجنة 

ض مصاریفھم عن طریق میزانیة ھذه الفئة بحیث تتكفل ببع ىالتي ترع
  .تخصصھا لھم المدرسة 

  
  يف األسرة واملدرسة اإلنفاق يف سبيل اهللاآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة 

  :ـ استمالة نفوس اآلخرین١
بشتى الوسائل الممكنة  ھمن ال یعرفلالمسلم مطالب بنشر اإلسالم وتعلیمھ     

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ          ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پٱ  چ  :قال تعالى ، من نفس ومال 
والمال عصب الحیاة وبدونھ ال یمكن أن ینتشر اإلسالم  .٤١: سورة التوبة آية  چٺ  

وقد كان صلى اهللا علیھ وسلم یدرك ، ولو أنھ انتشر لكان في حدود ضیقھ 
من أجل أھمیة المال لنشر اإلسالم لذلك تجده یعطي بعض الناس أمواًال طائلة 

وھذا ما دفع الكثیر من رؤساء القبائل وأمراء العشائر ، إدخالھم في اإلسالم 
ما سئل " : قال ، فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ . إلى الدخول في اإلسالم 

جاءه قال ، رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على اإلسالم شیئًا إال أعطاه 
. یا قوم أسلموا : فقال ، ومھ فرجع إلى ق، رجل فأعطاه غنمًا بین جبلین 

وإن كان الرجل لیسلم ما یرید . فإن محمدًا یعطي عطاء من ال یخشى الفاقة
إال الدنیا فما یلبث إال یسیرًا حتى یكون اإلسالم أحب إلیھ من الدنیا وما 

وما یدل على أثر المال وأھمیتھ في  .٧٢ص، كتاب الفضائل ، صحيح مسلم "علیھا 
كما أن ، اس أن جعل اهللا المؤلفة قلوبھم من أھل الزكاة استمالة نفوس الن

  .اإلنفاق لبناء المساجد ودور العلم وسیلة لتعلیم اإلسالم ونشره بین الناس 
  
  : ـ صالح النفس واستقامتھا ٢
، ق علیھ َفُنفق والمِنفي سبیل اهللا وسیلة مھمة إلصالح نفس الُمإن اإلنفاق      

وتطھیر ، ى الكرم والجود والتضحیة ببذل المال فأما المنفق ففیھ تعوید عل
واإلنفاق وسیلة إلصالح المنفق علیھ حیث أن بعض . للنفس من الشح والبخل 

الناس تضعف نفسھ عندما ال یجد شيء یسد بھ جوعھ من ارتكاب المحرمات 
ولكنھ إذا أعطي من مال اهللا تعالى ، من سرقة ونھب واختالس إلى غیر ذلك 

فعن عبد اهللا بن عمر . د رمقھ امتنع عن ارتكاب المحرمات ما یكفیھ ویس
" :سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول : قال ، رضي اهللا عنھما 
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انطلق ثالثة رھط ممن كان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیھم الغار فقالوا إنھ ال ینجیكم من ھذه 

وقال اآلخر اللھم كانت لي بنت  ... أن تدعوا اهللا بصالح أعمالكم الصخرة إال
عم كانت أحب الناس إلي فأردتھا عن نفسھا فامتنعت مني حتى ألمت بھا 
سنة من السنین فجاءتني فأعطیتھا عشرین ومائة دینار على أن تخلي بیني 

م إال وبین نفسھا ففعلت حتى إذا قدرت علیھا قالت ال أحل لك أن تفض الخات
 بحقھ فتحرجت من الوقوع علیھا فانصرفت عنھا وھي أحب الناس إلي

  ."الحدیث ...
والشاھد من ذكر الحدیث ھو أن الفقر والحاجة  .٤٢٣ص،  كتاب اإلجارة، رواه البخاري 

فھذه المرأة عندما راودھا ابن عمھا ، عان اإلنسان الرتكاب ما حرم اهللاقد تدف
عت ولكن عندما احتاجت ولم تجد وسیلة لسد وھي لیست في حاجة للمال امتن

وھذا لیس مبررًا الرتكاب المحرم . حاجتھا وافقت على مطلب ابن عمھا 
  . ولكن النفس البشریة تضعف وتصل إلى حد االنكسار 

ما رواه أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ ، ومما یعضد ھذا 
  :وسلم قال 

خرج بصدقتھ فوضعھا في ید سارق فأصبحوا قال رجل ألتصدقن بصدقة ف"
یتحدثون تصدق على سارق فقال اللھم لك الحمد ألتصدقن بصدقة فخرج 
بصدقتھ فوضعھا في یدي زانیة فأصبحوا یتحدثون تصدق اللیلة على زانیة 
فقال اللھم لك الحمد على زانیة ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقتھ فوضعھا في 

ق على غني فقال اللھم لك الحمد على یدي غني فأصبحوا یتحدثون تصد
سارق وعلى زانیة وعلى غني فأتي فقیل لھ أما صدقتك على سارق فلعلھ 
أن یستعف عن سرقتھ وأما الزانیة فلعلھا أن تستعف عن زناھا وأما الغني 

  ر " فلعلھ یعتبر فینفق مما أعطاه اهللا
  .٢٧٧ص، كتاب الزكاة ، واه البخاري 

  
  :مع ومحبة بعضھم بعضًا ـ ترابط أفراد المجت٣

إن اإلسالم قد تكفل برعایة المحتاج والفقیر ولم یقر التخلي عنھما وعدم        
فعن أنس ابن ، فالمؤمن أخو المؤمن یحب لھ كما یحب لنفسھ . االھتمام بھما

ال یؤمن أحدكم " : مالك رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 
ومن تلك  . ٢٦ص، كتاب اإلميان ، رواه البخاري  "لنفسھ حتى یحب ألخیھ ما یحب 

یقول . المحبة أن یھتم المسلم بأخیھ المسلم وأال یتخلى عنھ بل یواسیھ بنفسھ 
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إن اإلسالم یأبى أن " : " ھـ ١٤٠٥، العبادة في اإلسالم " القرضاوي في كتابھ 
، ینھ ویواریھ والثوب الذي یز، یوجد في مجتمعھ من ال یجد القوت الذي یكفیھ 

فھذه ضروریات یجب أن تتوفر لكل من یعیش في ظل اإلسالم ، والمسكن الذي یؤویھ 
فإن لم ، والمسلم مطالب بأن یحقق ھذه الضرورات وما فوقھا من جھده وكسبھ . 

"  وال یدعھ فریسة الجوع والعري والمسكنة، فالمجتمع یكفل یكفلھ ویضمنھ یستطع 
  .٢٧٦ص

، ل صلى اهللا علیھ وسلم وصحابتھ رضوان اهللا علیھم وھذا ما فعلھ الرسو
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ " فعن إیاس بن سلمھ عن أبیھ قال 

وسلم في غزوة ، فأصابنا جھد ، حتى ھممنا أن ننحر بعض ظھرنا ، فأمر 
نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، فجمعنا مزاودنا، فبسطنا لھ نطعًا ، فاجتمع 

فتطاولت ألحزر كم ھو ؟ فحزرتھ كربضة العنز : على النطع ، قال  زاد القوم
فأكلنا حتى شبعنا جمیعا ، ثم حشونا : ، ونحن أربع عشرة مائة ، قال 

   .٧١٩ص، كتاب اللقطه ،  صحيح مسلم"الحدیث ... جربنا
، فإذا أنفق المسلم الغني على أخیھ الفقیر وأعطاه ما یسد حاجتھ من مال اهللا 

بط والتحاب بین أفراد المجتمع المسلم وزال من قلوبھم الحقد حصل الترا
  .والحسد والبغضاء 

  
  : اإلنفاق سبب لنزول البركة وسعة الرزقـ ٤

 قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال       
اسق حدیقة : فسمع صوتًا في سحابة ، فالة من األرض ببینما رجل : " 
فإذا شرجة من تلك ، فأفرغ ماءه في حرة ، السحاب  فتنحى ذلك، فالن 

فإذا رجل قائم في حدیقة ، فتتبع الماء ، الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلھ 
فالن لالسم : ما اسمك ؟ قال :فقال لھ یا عبد اهللا ، یحول الماء بمساحتھ 

: مي ؟ قال لم سألتني عن اس: فقال لھ یا عبد اهللا ، الذي سمع في السحاب 
فما ، اسق حدیقة فالن السمك : سمعت في السحاب الذي ھذا ماؤھا یقول 

فأتصدق : أما إذا قلت ھذا فإني أنظر إلى ما یخرج منھا : ؟ قال تصنع فیھ 
  .١١٩٦ص، كتاب الزهد ، صحيح مسلم "بثلثھ وآكل أنا وعیالي ثلثًا وأرد فیھا ثلثھ 

 ال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمق :قال ، وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ 
اللھم أعط : ما من یوم یصبح فیھ العباد إال ملكان ینزالن فیقول أحدھما :" 

، كتاب الزكاة ، رواه البخاري  "اللھم أعط ممسكًا تلفًا : ویقول اآلخر ، منفقًا خلفًا 
  .٢٨٠ص
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  خالصة الفصل
آیات الصبر إلى استنباط الدالالت لقد توصل الباحث من خالل استعراض     

  :لتالیةالتربویة ا
  .ـ  داللة الطھارة والنظافة ١

  . ـ داللة المحافظة على أداء الصالة ٢            
  .ـ داللة اإلنفاق في سبیل اهللا ٣  

وقد أعطى الباحث نبذة عن كل داللة من الدالالت التربویة        
وما ورد فیھا من اآلیات ، داللة بین من خاللھا أھمیة كل ، السابقة 

وما كتبھ بعض ، التي تحث على االلتزام بھا ، واألحادیث الصحیحة 
وكیفیة تطبیق ، علماء المسلمین حول أھمیتھا وكیفیة االتصاف بھا 

واآلثار التربویة الناتجة عن ، األسرة والمدرسة لكل واحدة منھا 
الفصل أنھ لم یذكر والباحث یؤكد في ختام ھذا . تطبیق كل داللة 
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في آیات الصبر التي وردت  العبادةجمیع الدالالت التربویة في جانب 
ومن جانب آخر ، وذلك راجع لضیق الوقت المسموح بھ من جانب ، 

فاتحًا المجال لغیره من الدارسین والباحثین لتكملة استنباط الدالالت 
  .التربویة من آیات الصبر في القرآن الكریم 

  
  
  
  

  :الرابع الفصل 

  :الدالالت الرتبوية املستنبطة من آيات الصرب يف اجلانب األخالقي

  .ـ مدخل إىل الفصل 

  .الوفاء بالعهدداللة : ـ املبحث األول 

  .يف األسرة واملدرسة الوفاء بالعهدتطبيق داللة 

  .يف األسرة واملدرسة الوفاء بالعهداآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق 

  . الشكرداللة  : ـ املبحث الثاني

  . يف األسرة واملدرسة الشكرتطبيق داللة 

  .يف األسرة واملدرسة  لشكراآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة ا

  . العفوداللة  : ـ املبحث الثالث
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  . يف األسرة واملدرسة العفوتطبيق داللة 

  .األسرة واملدرسة  العفواآلثار الرتبوية الناجتة عن تطبيق داللة 

  . ـ خالصة الفصل 

  
  

  :مدخل إىل الفصل 

  األخالق يف اإلسالمأمهية 

إن لألخالق مكانة مھمة ورفیعة في اإلسالم ؛ ألنھا أمر یدخل في جوھر     
وصمیم الدین اإلسالمي ولھذا نجد القرآن الكریم لم یترك شیئًا من فضائل 

شیئًا من  كما أنھ لم یترك، األخالق إال وتحدث عنھ وحث على االتصاف بھ 
ارتباطًا فھي مرتبطة ، رذائل األخالق إال تحدث عنھ وأمر بالتخلي عنھا 

فإذا فقدت العبادات تأثیرھا في خلق المسلم باتت حركات ال ، وثیقًا بالعبادات 
  .فائدة منھا 

لقد حدد رسول " : "١٤٠٦، خلق المسلم " یقول الغزالي في كتابھ        
إنما بعثت ألتمم  ( والمنھاج المبین في دعوتھ بقولھ ، عثتھ اإلسالم الغایة األولى في ب

وبذل صاحبھا ، فكأن الرسالة التي خطت مجراھا في تأریخ الحیاة  )األخالق صالح 
 ،ال تنشد أكثر من تدعیم فضائلھم ، جھدًا كبیرًا في مد شعاعھا وجمع الناس حولھا 

  .٩ص  "على بصیرة حتى یسعوا إلیھا ، وإنارة آفاق الكمال أمام أعینھم
ھـ ١٤١٤، إحیاء علوم الدین " ولقد عرف الغزالي األخالق في كتابھ          

عنھا تصدر األفعال بسھولة ویسر من ، عباره عن ھیئة في النفس راسخة "      " :
وإن كان الصادر عنھا ، فإن كانت الھیئة خلقًا حسنًا . غیر حاجة إلى فكر ورویة 

  .٥٨ص، ٣ج"  ت الھیئة التي ھي المصدر خلقًا سیئًااألفعال القبیحة سمی
بأنھا مجموعة " : "  ١٤١٥،مكارم األخالق "في كتابھ ، كما عرفھا الباتي      

من المعاني والصفات المستقرة في النفس وعلى ضوئھا یحسن الفعل في نظر اإلنسان 
  . ١٢ص "أو یقبح
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وأول من . بالتحلي بھا  ولقد حث اإلسالم على األخالق الحمیدة وأمر       
وغیرھم ، أمر بالتحلي بھا رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم لیكون قدوة للمسلمین 

   چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ : في االتصاف بھا فقال عز وجل 
   .١٩٩: سورة األعراف آية 

   چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  :وامتدح المتصفین بھا فقال عز وجل 
سألت رسول : بن سمعان رضي اهللا عنھ قال   ن النواسوع. ٨: سورة املؤمنون آية 

واإلثم ما ، البر حسن الخلق "  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن البر واإلثم فقال
كتاب الرب والصلة واآلداب ، صحيح مسلم "حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس 

   .١٠٣٢ص، 
إیمانًا أحسنھم خلقًا  أكمل المؤمنین":وقال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم 

وقال رسول اهللا صلى .٤٧٢ص ، ٢ج ،مسند أمحد بن حنبل  "وخیاركم خیاركم لنسائھم
من ترك المراء وھو مبطٌل، بنى لھ بیٌت في ربض الجنة، "اهللا علیھ وسلم 

 "ومن تركھ محق ُبنى لھ في وسطھا، ومن حسن خلقھ ُبنى لھ في أعالھا
ما من شيء في "ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وقال رسو.١٤٧ص،٣ج، رواه الترمذي 

وقال رسول اهللا  .٤٢١ص ، ٤ج ، سنن أيب داود . " المیزان أثقل من حسن الخلق
اتق اهللا حیثما كنت، وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، "صلى اهللا علیھ وسلم 

وغیر ذلك من اآلیات  .٢٦٢ص،٧ج،سنن الترمذي  "وخالق الناس بخلق حسن
تحث على االتصاف باألخالق الحمیدة ؛ ألن األمة التي ال تقوم  واألحادیث التي

اإلعداد الروحي " في كتابھ ، یقول الخیاط . على أخالق فاضلة أمة میتة 
األخالق الحمیدة ضرورة لسعادة الشعوب " : " ھـ ١٤١٤، والخلقي للمعلم 

 .٤١ص " بنائھفركز اإلسالم على غرسھا في نفوس أ، وازدھارھا وقیام الدول وبقائھا 
في كتابھ ، ولكن یمكن حصرھا كما قال محمود ، واألخالق الحمیدة كثیرة جدًا 

تلك الصفات التي وصف اهللا بھا نفسھ في " : " ھـ١٤١٢، ء المسلم تربیة النش" 
، وأن یروض نفسھ علیھا ، إذ كلھا مما یحمد لإلنسان أن یتحلى بھا ، أسمائھ الحسنى 

مع استثناء الصفات التي خص اهللا بھا ، در الذي تطیقھ بشریتھ وأن یحاول أن یأخذ بالق
وھذه الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المسلم ویأخذ .  نفسھ وال یستطیعھا أحد من خلقھ

، وأن یقضي عمره كلھ ینشد التحلي بأكبر قدر من كل منھا ، منھا بما تتیحھ لھ بشریتھ 
  .٢١٢ص  " وأكبر عدد منھا كذلك

د اھتمت بعض آیات الصبر بالجانب األخالقي اھتمامًا كبیرًا یتضح ولق       
ما الدالالت التربویة المستنبطة :  لتاليذلك من خالل اإلجابة على السؤال ا

من آیات الصبر في الجانب األخالقي ؟ وما مجاالت تطبیقاتھا ؟ وما اآلثار 
  .التربویة المترتبة على تطبیقھا ؟ 
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ھذا السؤال فإن الباحث سیستعرض آیات الصبر ویطلع ولإلجابة على         
وكذلك ، و یستبط الشواھد من السنة النبویة ،على تفسیرھا في كتب التفاسیر 

  . ما كتبھ العلماء حول تلك الدالالت وباهللا التوفیق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالعهدلوفاء داللة ا
  :توطئة 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ چ  :قال تعالى      
چ  چ  چ  چ  ڇ     ڃٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

   .١٧٧: سورة البقرة آية  چڌ  ڎ  ڎ      ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇڇ
القول في تأویل قولھ " : " ھـ١٤٢٤، جامع البیان " یقول الطبري في تفسیره 

: قال أبو جعفر}الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوا َوَأَقاَم {     : تعالى 
وآتى "، أدام العمل بھا بحدودھا، وبقولھ"وأقاَم الصالة:"یعني تعالى ذكره بقولھ

والموفون َبعھدھم إذا :"وأما قولھ .... ، أعطاھا على َما َفرضھا اهللا علیھ"الزكاة
والذین ال ینقضون َعھد اهللا بعد المعاھدة، ولكن یوُفون : تعالى ذكره ، فإن یعني"عاھدوا

عن الربیع بن أنس في  :قال كما. بھ ویتمُّونھ على ما عاھدوا علیھ من عاھدوه علیھ
. قال، فمن أعطى عھَد اهللا ثم نقضھ، فاهللا ینتقم منھ" والموفون بعھدھم إذا عاھدوا:"قولھ

لیھ سلم ثم َغدر بھا، فالنبي صلى اهللا علیھ وسلم ومن أعطى ذمة النبي صلى اهللا ع
  .٢٥٥/٢٥٧ص، ٣ج."...خصمھ یوَم القیامة

: قولھ تعالى" :" ھـ١٤٢٧،الجامع ألحكام القرآن " وقال القرطبي في تفسیره 
 "أي فیما بینھم وبین اهللا تعالى وفیما بینھم وبین الناس" والموفون بعھدھم إذا عاھدوا" 
  .٢٤٢، ٢ج

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان" دي في تفسیره ویقول السع
ھو االلتزام بإلزام اهللا أو : والعھد} َواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوا { " :" ھـ١٤٢٠

 األولالمبحث 
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فدخل في ذلك حقوق اهللا كلھا، لكون اهللا ألزم بھا عباده والتزموھا، . إلزام العبد لنفسھ
علیھم أداؤھا، وحقوق العباد، التي أوجبھا اهللا علیھم،  ودخلوا تحت عھدتھا، ووجب

  .٨٢، ١ج" ..والحقوق التي التزمھا العبد كاألیمان والنذور، ونحو ذلك
  

  : لتالیةومن ھذه اآلیة الكریمة نستنبط الداللة التربویة ا
  :داللة الوفاء بالعھد

فقال . عزیز ھ في كتابھ الالوفاء صفة حمیدة وخلق إسالمي رفیع أمر اهللا ب   
   :عز وجل

ں  ں   ڻ    ڱک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :وقولھ تعالى  .١: سورة املائدة آیة  چڻ  ٹ    

 ٷ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۆ  ۈ  ...چ  : وقولھ تعالى  .٩١: النحل چں  ں   ڻ  ڻ  ڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ
   چ

  .٣٤: آية اإلسراءسورة 
فعن ابن عباس رضي اهللا عنھما ، وقد حث علیھ صلى اهللا علیھ وسلم        
سألتك ماذا یأمركم ؟ فزعمت " : أخبرني أبو سفیان أن ھرقل قال لھ : قال 

قال وھذه . أنھ یأمر بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعھد وأداء األمانة 
   "صفة نبي 

  .٥١٠ص، كتاب الشهادات ، ي رواه البخار
فقال عز وجل عن سیدنا ، وقد امتدح اهللا عز وجل أنبیاءه بھذه الصفة الحمیدة 

  .٣٧: آية النجمسورة  چ         چ  :إبراھیم علیھ السالم 
 چٹ      ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  :وقال عن إسماعیل علیھ السالم 

  ، بھا أولیاءه وجعلھا صفة من صفاتھم  كما امتدح.٥٤: آية مرميسورة 
وقال . ١٩/٢٠: آية الرعدسورة  چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  چ:فقال عز وجل 

سورة  چٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : وجل  عز

  .٢٣: آية األحزاب
گ  گ  گ  ڳ  ڳ     چ :ز وجل فقال ع، وقد ذم اهللا من ینقض عھده وال یوفیھ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      
  .٧٥/٧٧: آية التوبة سورة چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

عدم الوفاء بالعھد صفة وخصلة من  وقد جعل النبي صلى اهللا علیھ وسلم
: عنھ أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال فعن أبي ھریرة رضي اهللا . النفاق 

   "إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف ، آیة المنافق ثالث "
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   .٥١٠، كتاب الشهادات ، رواه البخاري 
أربع من كن فیھ " وعن عبد اهللا بن عمرو أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 

نت فیھ خصلة من النفاق ومن كانت فیھ خصلة منھن كا، كان منافقًا خالصًا 
وإذا ، وإذا عاھد غدر ، وإذا حدث كذب ، إذا اؤتمن خان : حتى یدعھا 
   "خاصم فجر 

  .٤٦٢ص، كتاب اإلميان ، رواه البخاري 
" : " ھـ ١٤١٣، العھد والمیثاق في القرآن الكریم " یقول العمر في كتابھ      

سالیب كلھا تشد النفس وتوقظ عرضت قضیة العھد والمیثاق في القرآن الكریم بعدة أ
فأكثر اآلیات عرضت بأسلوب خبري فیھ الوعد والوعید . الحس وتحیي القلوب المیتة 

وھناك . واإلیجاز والتفصیل واإلطناب ، نجد اإلجمال والبیان ، والترغیب والترھیب 
 .ومرة بصیغة االستفھام اإلنكاري ، آیات جاءت باألسلوب الطلبي فھذا أمر وذاك نھي 

  . ٢٣٢ص" وأخرى بأسلوب االستفھام التوبیخي 
لكریم یجده ینقسم والمیثاق التي وردت في القرآن اوالمتتبع آلیات العھد     

كما في . عھد عام أخذه اهللا على ذریة آدم بأن ال یعبدوا غیره  إلى عدة أقسام 
   :قولھ تعالى 

: آية يسسورة   چڎ  ڎ  ڈ     ڌڌ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ
  .٤٠: آية البقرةسورة  چڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ           ...چ : وقولھ تعالى . ٦١ /٦٠
" : " ھـ ١٤٠٧، الوفاء بالعھد في القرآن الكریم " یقول مصري في كتابھ    

وال یكون ، ووفاء اإلنسان بھذا العھد أساس كرامتھ في الدنیا وسعادتھ في اآلخرة 
. الوفاء بھذا العھد الھام إال بذكر اهللا تعالى وطاعتھ على الدوام في كل أمر ونھي

اهللا تعالى إنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواھیھ عز وجل والعلم الیقیني وطاعة 
وتسخیر كل شيء من أجلنا برًا وبحرًا وجوًا إنما تفضل علینا ، المراد من خلقھ لنا 
  .٨٣ص "شرك معھ في العبادة أحدًا بذلك كلھ لنعبده وال ن

ڱ  ڱ  ڱ  چ  :كما في قولھ تعالى ، وھناك عھد خاص أخذه اهللا على النبیین     
  ۆۇ  ۇ   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ : وقال تعاىل .٨١: آية  آل عمرانسورة  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  
وقد ذكر أقواًال حول العھد  .٧: آية  األحزابسورة  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ

فقد ذكر . والمیثاق الذي أخذه اهللا على النبیین علیھم أفضل الصالة والسالم 
وأولى األقوال في ذلك " : " ھـ١٤٠٨،جامع البیان "الطبري في تفسیره 

الخبر عن أخذ اهللا المیثاق من أنبیائھ بنحو الذي أخذ  :معنى ذلك : بالصواب من قال 
علیھا ربھا من تصدیق أنبیاء اهللا على أممھا وأتباعھا المیثاق بنحو الذي أخذ علیھا ربھا 

ألن األنبیاء علیھم السالم بذلك أرسلت ...من تصدیق أنبیاء اهللا ورسلھ بما جاءتھا بھ 
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أن نبیًا أرسل إلى أمة بتكذیب أحد أنبیاء إلى أممھا ولم یدع أحد ممن صدق المرسلین 
   "اهللا عز وجل 

  .٣٣٢/٣٣٣ص، ٣ج
كما قال . وھناك عھود أخذھا اهللا على بعض األمم مثل بني إسرائیل      

  :تعالى 
                      ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  چ  
   .٨٣: ةآي البقرة سورة چ                

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :كما في قولھ تعالى، لنصارى ومثل ا
  .١٤: آية املائدةسورة  چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

فیجب علیھ ، وھناك عھود یوجبھا المرء على نفسھ خالل تعاملھ مع غیره 
والغدر ، عھد صفة من صفات المؤمنین الوفاء بما الزم نفسھ بھ ألن الوفاء بال

  .من صفات المنافقین الفاسقین 
فإذا أبرم المسلم عقدًا "  : " ھـ١٤٠٦، خلق المسلم " یقول الغزالي في كتابھ     

ومن اإلیمان أن یكون المرء ، وإذا أعطى عھدًا فیجب أن یلتزمھ ، فیجب أن یحترمھ 
فیعرف بین الناس بأن ، ھي الماء عند شطآنھ عند كلمتھ التي قالھا ینتھي إلیھا كما ینت

ویستوي   .٨٧ص" ال خوف من نقضھا وال مطمع في اصطیادھا ، كلمتھ موثق غلیظ 
ما دام ذلك . أو بین المسلم والكافر ، في ذلك العھد بین المسلم وأخیھ المسلم 

ال یتعارض مع ما أمر اهللا بھ ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ألن فضائل 
و الوفاء بالعھد ال . تغیر األشخاص وال بتغیر األزمنة ة ال تتغیر بثابت اإلسالم

بد لھ من الصبر فھو إلزام العبد نفسھ بما عاھد علیھ ولو كان في غیر 
یصبر على ، فال یتمسك بھذا الخلق الكریم إال من تمیز بالصبر ، مصلحتھ 

  .ھ طاعة اهللا ویتقرب إلى اهللا بوفائھ بعھده وبما الزم بھ نفس
  

  يف األسرة واملدرسةالوفاء بالعهد تطبيق داللة  
  : األسرة

المسلم یلتزم بأوامر اهللا وعلى رأس تلك األوامر التي یلتزم بھا الوفاء  على    
كما . ومن أھم العھود التي یلتزم بالوفاء بھا العھد الذي بینھ وبین ربھ  بالعھد

  .أو قضاء حاجةلتزم بھ للناس من دین أو مساعدة ایوفي بكل ما 
حیث . األسرة المسلمة تغرس ھذه الداللة التربویة في نفوس أوالدھا و   

، ب قدوة ألوالده في الوفاء بالعھد فإذا وعد أوالده بشيء أوفى بھ یكون األ
فإذا رأى . وإذا وعد أحد من أصدقائھ أو أقاربھ أو جیرانھ أوفى بوعده 
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الذي الزم بھ نفسھ تأثر األوالد بذلك  األوالد أباھم حریصًا على الوفاء بالعھد
كما أن األم إذا كانت قدوة ألوالدھا . وُغِرس في قلوبھم أھمیة الوفاء بالعھد 

كما یقوم الوالدان .أبناؤھا بھا وحرصوا على تقلیدھا في الوفاء بعھدھا تأثر
وإنھ من خصال وصفات أھل ، على توعیة أبنائھم بأھمیة الوفاء بالعھد 

كما أن نقیضھ من عدم الوفاء ونقض العھد یعد من صفات أھل ، اإلیمان 
والبد أن یحرص الوالدان على متابعة أبنائھم وذلك بتشجیع . النفاق الذمیمة 

وتعدیل سلوك من ینقض عھده وال ، كتسب ھذه الصفة لالستمرار علیھا امن 
  .یوفي بوعده بكل السبل واألسالیب الممكنة لتعدیل ذلك السلوك المشین 

  
  :املدرسة 

المدرسة ممثلة في مناھجھا ومعلمیھا تغرس ھذه الداللة التربویة في     
حیث یقوم المسئولون على إعداد المناھج بتضمین بعض . نفوس التالمیذ 

وأنھ من صفات عباد اهللا ، الموضوعات التي تبین أھمیة الوفاء بالعھد 
وأنھ من ، وفاء بالعھد الوعد وعدم ال إخالفوتحذر التالمیذ من ، المؤمنین 

والمعلم یكون قدوة لتالمیذه في االلتزام بھذه الداللة . صفات المنافقین 
فإذا وعد تالمیذه بشيء حرص على الوفاء مھما عرض لھ من ، التربویة 
ویراقب . فیحرص على الوفاء بما عاھدھم علیھألنھ في مقام القدوة ، شواغل 

ویسعى ، متصف بخلق الوفاء بالعھد  المعلم سلوك تالمیذه فیشجع من یراه
كما یحرص ،جاھدًا لتعدیل سلوك من یخلف منھم موعده وال یفي بعھده 

كما .المعلم على استغالل األنشطة المختلفة لحث التالمیذ على الوفاء بالعھد 
یستغل البرامج اإلذاعیة في بث فضل الوفاء بالعھد وآثاره الحسنة المترتبة 

التي تبین أھمیة العھد مكتبة المدرسة من بعض الكتب كما ال تخلو . علیھ 
  .ووجوب الوفاء بھ 

  
  يف األسرة واملدرسة الوفاء بالعهداآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة 

ال شك أن الوفاء بالعھد من الخصال الحمیدة التي حث علیھا اإلسالم     
والوفاء بالعھد لھ . وجعلھا من أھم الصفات التي یجب أن یتصف بھا المؤمن 

  .آثار جمة منھا ما یعود أثره على الفرد خاصة 
ومنھا ما ھو في الدنیا ، ومنھا ما یعود أثره على الفرد والمجتمع بأسره  

  :  ومن أھم اآلثار التي توصل إلیھا الباحث ما یلي . ومنھا ما ھو في اآلخرة 
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  :ـ التدریب على مكارم الخالق ١

اتصف بھذه الداللة العظیمة في كل شئون حیاتھ العامة  إن المسلم إذا     
، والخاصة أرشدتھ إلى العدید من الصفات واألخالق اإلسالمیة كالصدق 

فیتعود على ھذه األخالق الفاضلة حتى ، وكذلك الصبر، والشجاعة ، والحیاء 
  .تصبح سمھ من سماتھ التي  یعرف بھا 

  
  :ـ وسیلة من وسائل االحترام والتقدیر ٢

إن الفرد كثیرًا ما یلزم نفسھ بعھد أو میثاق وھذا أمر لیس بصعب على     
فقد یكلفھ ھذا . ولكن مكمن الصعوبة عند الوفاء بھذا العھد أو المیثاق ، أحد 

  االلتزام ببعضًا من المال 
وال یستطیع االلتزام . أو المشاق والمتاعب النفسیة أو الجسدیة أو بھما معًا 

المیثاق إال من اكتملت رجولتھ وعرف أن الغدر لیس من شیم  بھذا العھد أو
وعرف أن الوفاء بالعھد سببًا لتقدیر الناس ، الرجال وال یرضاه اهللا ورسولھ 

ة من مكارم األخالق صور مشرق" یقول الزھراني في كتابھ . واحترامھم لھ 
فسھ واعتداده یعتبر الوفاء دلیل على احترام اإلنسان لن" : " ھـ١٤١٦،في اإلسالم

والعرب . بكرامتھ ألنھ صفة من صفات ذوي الفطرة السلیمة والطباع األصلیة الكریمة
ویرون أن عدم الوفاء بالعھد من أعظم ، وأوفاھم بالوعد ، بخاصة أحفظ األمم للعھد 

  .٨٤ص" یذم بھا اإلنسان ومن أقبح العیوب التي تلصق بھ الخصال السیئة التي 
  
  
  :قضاء الحاجات والثقة بین الناس  ـ وسیلة من وسائل٣

إن اإلنسان ال یستغني عن الناس فھو یحتاجھم ویحتاجونھ ویستدین منھم     
فإذا كان من األوفیاء بعھودھم ومواثیقھم . معھ  ونویعاملھم ویتعامل، ویدینھم 

وأما إن كان معروفًا . استطاع أن یحصل على حاجتھ وما یرید من عند غیره 
عذر عن قضاء یتدره وإخالفھ للوعد لم یحصل على مبتغاه وكلٌّ بین الناس بغ

یقول .ال یأمن الناس جانبھ وال یمكنونھ من الحصول على مبتغاه ف. حاجتھ 
والوفاء " : " ھـ١٤٠٧، الوفاء بالعھد في القرآن الكریم " مصري في كتابھ 

عندھا كما ینتھي الماء یمنح الثقة للوافین ویعرفون بین الناس بأنھم عند كلماتھم ینتھون 
من ھنا استطاع المسلمون األوائل . عند شاطئیة فال خوف من اصطیادھا وال العبث بھا 

بالوفاء أن یكونوا رجال سیاسة ورجال اقتصاد ناجحین في معاملتھم مع اهللا ثم مع 
  .٢٤٤/٢٤٥ص " الناس
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  :ـ استمالت قلوب اآلخرین ٤
وقیم عالیة متى طبقھا معتنقھا كان لھ  ال شك أن اإلسالم یقوم على مبادئ     

ریخ المتعلق بكیفیة قیام الدول أومن قرأ الت. األثر في دعوة غیره إلى اإلسالم 
فإنھ  لمعمورةاإلسالمیة واتساع رقاعھا وانتشار اإلسالم في معظم أقطار ا

عن طریق التجار المسلمین الذین كانوا یحملون سیدرك أن اإلسالم قد انتشر 
سالم ومبادئھ الخالدة ویتصفون بھا وعلى رأسھا الوفاء بالعھود قیم اإل

، یقول یاغي . والمواثیق التي كانوا یبرمونھا مع تجار وشعوب األرض 
قامت فئات " : " ھـ ١٤٠٤، تأریخ العالم اإلسالمي " وشاكر في كتابھما 

ارمة عربیة مھاجرة من جنوبي شبھ الجزیرة وشرقھا وفي مقدمتھا الیمنیون والحض
، ...وتعریفھم بتعالیمھم السمحة ، والعمانیون بنشر اإلسالم بمجرد اختالطھم باألھالي 

وإقامة رابطة تعاون وأخوة ، واجتذبوا األھالي باإلسالم بالمثل الطیب والقدوة الحسنة 
ومن تلك القیم التي كانوا یتصفون  .٧ص، ١ج"  بین المسلم الوافد والمواطن المقیم

من خالل تعاملھم مع أفراد تلك ، وااللتزام بالمواثیق ، لعھد بھا الوفاء با
ومن خالل تمسكھم بقیم اإلسالم ومبادئھ الخالدة استمالوا قلوب ، الشعوب 

  .أھل تلك الدیار إلى اإلسالم 
  
  : ـ االتصاف باإلیمان ٥

كما جعل . إن اهللا تعالى جعل الوفاء بالعھد من صفات عباده المؤمنین     
فإذا اتصف الفرد بصفة ، قض العھد والمیثاق من صفات الكافرین الغدر ون

والمجتمع الذي یتصف بھذه ، اإلیمان حقق لنفسھ السعادة الدنیویة واألخرویة 
وقد ذكر اهللا سبحانھ وتعالى أن من ، الصفة مجتمع یسوده الرخاء واالطمئنان 

ڇ  ڇ   ڇ     ...ٻٱ  ٻ  چ  : وجل فقال عز، صفات المؤمنین صفة الوفاء بالعھد 

  .٨/ ١: آية املؤمنونسورة  چڇ  ڍ    
   :كما جعل اهللا عدم الوفاء بالعھد من صفات الكافرین إذ قال عز وجل     
  .١٠٠ :آية البقرةسورة  چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ٷۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

كلما زاد اإلیمان في  وصبر على أدائھا لذا كلما التزم المسلم بعھوده ومواثیقھ
  .ھ قلب
  :ـ االتصاف بالتقوى٦

العھد " یقول العمر في كتابھ . الوفاء بالعھد صفة من صفات المتقین     
وصفة التقوى خاصیة تتعطش لھا " : " ھـ١٤١٣،والمیثاق في القرآن الكریم 



 ٧٩ 
 

لما لھا من أثر حسن وعاقبة ، وتسعى لتحصیلھا القلوب السلیمة ، النفوس المؤمنة 
   .٢٠٦ص " حمیدة

  :فقال عز و جلاهللا تعالى الوفاء بالعھد من صفات عباده المتقین  وقد جعل
 .١٧٧: آية البقرةسورة  چڌ  ڎ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ...چ

وقولھ .  ٧٦: آية عمران آل سورة چ            ۉ  ې  ې  ې  ې  چ   :وقال تعالى
فمن خالل اآلیات . ٤: آية التوبةسورة  چۀ  ہ  ٹ  ۀ  ٹڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  چ  :تعالى

السابقة وغیرھا یتضح جلیًا أن الوفاء بالعھد وسیلة إلى تقوى اهللا عز وجل 
وال یتصف بھا إال عبد صابر آثر بصبره ما عند اهللا مما زاده تقوى ویقین بما 

  . عند اهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الثانيالمبحث 



 ٨٠ 
 

  الشكرداللة 
  :توطئة 

  
ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ھچ  :قال تعالى 

  .٥:آية إبراهيم سورة چۅ  ۉ     
قول ی" : " ھـ١٤٢٠، تفسیر القرآن العظیم " یقول ابن كثیر في تفسیره    

وكما أرسلناك یا محمد وأنزلنا علیك الكتاب، لتخرج الناس كلھم، تدعوھم إلى : تعالى
قال .ت إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائیل بآیاتناالخروج من الظلما

{ : أمرناه قائلین لھ: أي} َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت { .وھي التسع اآلیات: مجاھد
ادعھم إلى الخیر، لیخرجوا من ظلمات ما : أي} َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر 

} َوَذكِّْرُھْم ِبَأیَّاِم اللَِّھ { .الجھل والضالل إلى نور الھدى وبصیرة اإلیمان كانوا فیھ من
وقھره وظلمھ وغشمھ،  .بأیادیھ ونَعمھ علیھم، في إخراجھ إیاھم من أسر فرعون: أي

وإنجائھ إیاھم من عدوھم، وفلقھ لھم البحر، وتظلیلھ إیاھم بالغمام، وإنزالھ علیھم المن 
وقد ورد فیھ  .قال ذلك مجاھد، وقتادة، وغیر واحد. ذلك من النعموالسلوى، إلى غیر 

{ : الحدیث عن أبي بن كعب، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في قولھ تبارك وتعالى
ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر { : وقولھ .بنعم اهللا تبارك وتعالى: قال} َوَذكِّْرُھْم ِبَأیَّاِم اللَِّھ 

إن فیما صنعنا بأولیائنا بني إسرائیل حین أنقذناھم من ید فرعون، : أي}  َشُكوٍر
في الضراء، شكور، : وأنجیناھم مما كانوا فیھ من العذاب المھین، لعبرة لكل َصبَّار، أي

وكذا  .نعم العبد، عبد إذا ابُتِلي َصَبر، وإذا أعطي شكر: في السراء، كما قال قتادة: أي
إن أمر المؤمن ُكلَّھ : "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال جاء في الصحیح عن رسول

َعَجب، ال یقضي اهللا لھ قضاء إال كان خیًرا لھ، إن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرا لھ، 
  . ٤٧٨ص،٤ج "وإن أصابتھ سراء َشكر فكان خیرا لھ

قولھ " : " ھـ ١٤٢٧،الجامع ألحكام القرآن " ویقول القرطبي في تفسیره     
 بأیامإلى النور وذكرھم  الظلماتأن أخرج قومك من  بآیتناولقد أرسلنا موسى  :تعالى

أي ) ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا: (لكل صبار شكور قولھ تعالى آلیاتاهللا إن في ذلك 
أن .(ھي التسع اآلیات: قال مجاھد.بحجتنا وبراھیننا، أي بالمعجزات الدالة على صدقھ

: لنبینا علیھ السالم أول السورة: نظیره قولھ تعالى )رأخرج قومك من الظلمات إلى النو
وانطلق : " ھنا بمعنى أي، كقولھ تعالى" أن ): " لتخرج الناس من الظلمات إلى النور(

أي قل لھم قوال ) وذكرھم بأیام اهللا: (قولھ تعالى.أي أمشوا" المأل منھم أن امشوا 
بنعم اهللا علیھم، وقالھ أبي بن : وقتادةقال ابن عباس ومجاھد .یتذكرون بھ أیام اهللا تعالى

كعب ورواه مرفوعا، أي بما أنعم اهللا علیھم من النجاة من فرعون ومن التیھ إلى سائر 
وعن ابن . وأیام لنا غر طوال: النعم، وقد تسمى النعم األیام، ومنھ قول عمرو بن كلثوم

عالم بأیام العرب، أي  فالن: بوقائع اهللا في األمم السالفة، یقال: عباس أیضا ومقاتل
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یعني األیام التي انتقم فیھا من األمم الخالیة، وكذلك روى ابن : قال ابن زید.بوقائعھا
وعظھم بما سلف في األیام الماضیة لھم، أي : وقال الطبري.بالؤه: وھب عن مالك قال

األیام بما كان في أیام اهللا من النعمة والمحنة، وقد كانوا عبیدا مستذلین،واكتفى بذكر 
وروى سعید بن جبیر عن ابن عباس عن أبي بن كعب .عنھ ألنھا كانت معلومة عندھم

ا موسى علیھ السالم في قومھ مبین: " سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: قال
وذكر حدیث الخضر، ودل ھذا على جواز " یذكرھم بأیام اهللا وأیام اهللا بالؤه ونعماؤه 

الخالي من كل بدعة، والمنزه عن كل ضاللة  المقوي للیقین الوعظ المرفق للقلوب،
أي كثیر ) لكل صبار.(أي دالالت) آلیات(أي في التذكیر بأیام اهللا ) إن في ذلك.(وشبھة

ھو العبد، إذا أعطي : وقال قتادة.لنعم اهللا) شكور.(الصبر على طاعة اهللا، وعن معاصیھ
  ." ...شكر، وإذا ابتلي صبر

  .٢٤٠/٢٤١ص، ٩ج
  
  
  

فإن الباحث یستنبط الداللة التربویة ، ومن ھذه اآلیة ومن خالل تفسیر العلماء لھا 
  :التالیة

  :داللة الشكر
قال ، إن اهللا سبحانھ وتعالى أنعم على خلقھ بنعم كثیرة ال یمكن حصرھا    

وشكر . ٣٤:آية إبراهيمسورة  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعالى 
وھو ، على نعمھ من أفضل الطاعات فھو اعتراف بفضل المنعم عز وجل اهللا 

یقول ابن القیم الجوزیة في ، نصف اإلیمان كما أن نصفھ اآلخر ھو الصبر 
وقد أمر اهللا بھ ، الشكر نصف اإلیمان " : " ھـ١٣٩٣، مدارج السالكین " كتابھ 

ووعد أھلھ بأحسن ، ره وأثنى على أھلھ ووصف بھ خواص خلقھ وأم، ونھى عن ضده 
وأخبر أن أھلھ ھم ، وحارسًا وحافظًا لنعمتھ ، ھ سببًا للمزید من فضلھ علوج، جزائھ 

نھ سبحانھ ھو الشكور وھو یوصل إف، واشتق لھم اسمًا من أسمائھ ، المنتفعون بآیاتھ 
وھو غایة الرب من عبده وأھلھ ھم ، الشاكر مشكورًا بل یعید ، الشاكر إلى مشكوره 

  .٢٥٢ص، ٢ج "قلیل من عباده ال
فھو صفة األنبیاء ، والشكر من أفضل الصفات التي یتصف بھا المسلم   

قال ، فھو صفة ألبي األنبیاء علیھم السالم ، علیھم أفضل الصالة والتسلیم 
ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ       ڄٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ  :تعالى 

       ...چ :قال تعالى ، وھي صفة لداود علیھ السالم  .١٢١/ ١٢٠: آية النحلسورة  چ
   چ : كما وصف عباده فقال  .١٣: آية سبأسورة  چ                      
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وإن من أعظم النعم التي أنعم اهللا بھا على عباده  .١٣: آية سبأسورة  چ            
ونعمة األمن في ، النور نعمة اإلسالم التي أخرجتھم من  الظلمات إلى 

، ونعمة المال واألوالد وغیر ذلك من النعم ، والصحة في األبدان ، األوطان 
وشكر اهللا سبحانھ ، وكل ھذه النعم تستحق من العبد الشكر هللا تعالى علیھا 

وذلك بأن یقر ویعترف العبد بأن اهللا ھو ، وتعالى على نعمھ یكون بالقلب 
وكذلك باللسان بحیث . در على منعھا وسلبھا منھ الذي أعطاه إیاه وھو القا

یكثر العبد المسلم من شكر اهللا سبحانھ وتعالى وذكره والتحدث بنعمھ قال 
   چڻ  ڻ      ٹ  ٹ   چ :تعالى 

حیث یصرف المسلم ، كذلك بباقي الجوارح كما یكون الشكر  .١١: آية الضحى سورة
یقول الغزالي في . هللا ویكره ھذه النعم فیما یحب اهللا ویمنعھا مما یبغض ا

اعلم أنھ لم یقصر بالخلق عن شكر " : " ھـ١٤١٤، إحیاء علوم الدین " كتابھ 
وال یتصور ، فإنھم منعوا بالجھل والغفلة عن معرفة النعم ، النعمة إال الجھل والغفلة 

ل أن یقو ثم إنھم إن عرفوا نعمھ ظنوا أن الشكر علیھا، شكر النعمة إال بعد معرفتھا 
ولم یعرفوا أن معنى الشكر أن یستعمل النعمة في إتمام الحكمة ، والشكر هللا، الحمد هللا 

" ویقول الجزائري في كتابھ .١٢٩ص،٤ج "التي أریدت بھا وھي طاعة اهللا عز و جل 
الشكر یكون باالعتراف بالنعمة " : " ھـ ١٤١٥، نداءات الرحمن ألھل اإلیمان 
وذلك كنعمة العلم والمال والبدن ، ا أذن أن تصرف فیھ وحمد المنعم علیھا وصرفھا فیم

وشكر نعمة المال أن یصرف في طاعة اهللا . فشكر نعمة العلم العمل بھ وتعلیمھ للناس، 
وشكر نعمة البدن أن یستمر في عبادة اهللا وفعل الصالحات والمسابقة . ال في معصیتھ 
  .١٤ص " في الخیرات

ى یكون في أتباع أوامره واجتناب نواھیھ إن الشكر هللا سبحانھ وتعال     
وھذا ما كان صلى اهللا علیھ وسلم یفعلھ شكرًا . عمال الصالحة واإلكثار من األ

: قال ، فعن مسعر عن زیاد ، هللا الذي غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر 
إن كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم "  :سمعت المغیرة رضي اهللا عنھ یقول 

أفال أكون عبدًا : فیقول، فیقال لھ . یصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه لیقوم أو ل
   .٢٢٤ص، كتاب التهجد ، رواه البخاري  " شكورًا

ومن الشكر هللا سبحانھ وتعالى شكر خلقھ حیث أن اإلنسان بطبعھ      
، فھو یحسن إلى غیره ، اجتماعیًا ال یعیش بمفرده وال یستغنى عن غیره 

لذلك أمر اهللا سبحانھ وتعالى برد اإلحسان إلى كل محسن ویحسن غیره إلیھ ؛ 
وإن من أكثر الناس ،  ٦٠: آية الرمحن سورة  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ : فقال عز وجل . 

إحسانًا إلى الفرد بعد اهللا تعالى الوالدین فھما السبیل إلى وجوده بعد اهللا وھما 
لي والنفیس لیرضیاه بل الغا اللذان قاما على تربیتھ وتنشئتھ وتعھداه وبذال
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شكره بل قرن لذلك أمر اهللا بشكرھما بعد شكره ، ه على نفسیھما قدما
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ  :كما في قولھ تعالى ، بشكرھما 
  .١٤: آية لقمانسورة  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ

لیس  وشكر الوالدین" : " ھـ ١٤١١، أخالق المسلم " یقول مبیض في كتابھ 
بالحمد والثناء علیھما فحسب ؛ بل باحترامھما وتقدیرھما والتأدب معھما وعدم التقدم 

وبرھما ، وبمساعدتھما دون طلب منھما ، ومخاطبتھما بلین الكالم وأحسنھ ، علیھما 
، ألن الھدیة عنوان المحبة والوفاء والتكریم ، وإھدائھما وإن كانوا لیسوا بحاجة 

ومن شكر اهللا أن یشكر  .١٨٢ص " أصدقائھما وأحبابھماوبالدعاء لھما وصلة 
كما ینبغي لكل مسلم . الطالب معلمھ فھو الذي یتعب من أجل تعلیمھ وتثقیفھ 

ألن شكر ھؤالء ، أن یشكر كل من قام باإلحسان إلیھ وتقدیم المساعدة لھ 
وذلك لما رواه أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي ، شكر هللا سبحانھ وتعالى 

رواه الترمذي  . "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس " : قال ، صلى اهللا علیھ وسلم 
  .٣٣٩ص،  ٤ج،يف الرب باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك 

  
  

  يف األسرة واملدرسة تطبيق داللة الشكر
   :األسرة

ویشكره حق ، المسلم یعترف بفضل اهللا سبحانھ وتعالى ونعمتھ علیھ      
ویقدم الشكر لكل من ، باالمتثال ألوامره واجتناب نواھیھ وذلك ، شكره 

أسدى إلیھ معروفًا أو قدم لھ خدمة ویرد لھ الجمیل إن استطاع إلى ذلك سبیًال 
فعن ابن عمر رضي اهللا ، ؛ ألن نكران الجمیل لیس من صفات المؤمن 

ذوه من استعاذ باهللا فأعی" :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عنھما قال 
، فإن لم تجدوا ، فكافئوه  ومن أتى إلیكم معروفًا،  فأعطوهومن سأل باهللا ، 

   "فادعوا لھ حتى یعلم أن قد كافأتموه 
  .٣٤ص، باب من صنع إليه معروفاً فليكافئه ، رواه البخاري 

حیث تقدم الزوجة ، األسرة المسلمة تطبق ھذه الداللة التربویة ونجد أن     
واألب یقدم الشكر لكل من ، قدم لھا أو ألوالدھا خدمة  الشكر لزوجھا كلما

، وذلك من أجل أن یقتدي بھم األوالد ، الزوجة واألوالد إذا قدموا لھ أي خدمة
بحیث یشكر الطفل أخاه وأمھ ، والوالدان یدربان أبناءھما على شكر الناس 

بشكر اهللا ئھما ویقومان أیضًا بتدریب أبنا. وأباه على كل خدمة یقدمونھا لھا 
دعیة واألذكار التي فیھا ثناء وشكر على اهللا مثل دعاء عز وجل وذكر األ
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والھدف من ذلك ھو غرس ھذه ، الفراغ من الطعام ولبس الثوب الجدید 
كما یذكران أبنائھما أن كل ما في اإلنسان  . الداللة في نفوس األوالد وتنمیتھا 

كون ذلك باستخدامھا في طاعة وی، فھو نعمھ من نعم اهللا ویجب علیھ شكرھا 
دھما ویعمالن على لى الوالدین أن یراقبا سلوك أوالوع، اهللا ومرضاتھ 

   .تعدیلھا إذا وقع منھم ما یخالف شكر اهللا سبحانھ وتعالى 
یحسن بالوالد أن " : " ھـ١٤١١، أخالق المسلم " یقول مبیض في كتابھ    

ویحسن بھا أن تشكره كلما جلب شیئًا ،  یشكر زوجتھ كلما بذلت جھدًا أو قدمت مساعدة
، ویحسن بھما أن یعودا أوالدھما على مساعدة ذلك ، أو تعب في مساعدة أفراد األسرة 

أو كلما بذل جھدًا في ، واألخ أختھ كلما قدم أحدھما مساعدة لآلخر ، فیشكر األخ أخاه 
الطعام والدعاء للوالد وأن نعودھم على حمد اهللا وشكره بعد تناول ، خدمة أفراد األسرة 

ونشجعھم على تقدیم الھدایا بالمناسبات ، بالرزق وشكره كلما اشترى لھم حاجة 
  .١٨٤ص " كالمعلمین والمرشدین وغیرھم، ألصحاب الفضل علیھم 

  
  :املدرسة 

عن طریق المعلم حیث ، المدرسة المسلمة تطبق ھذه الداللة التربویة     
كل من قدم مساعدة لھ أو أحضر لھ بعض  یكون قدوة لتالمیذه بحیث یشكر

رسھ أو الشكر لكل طالب قام بحل واجبھ أو ذاكر د مویقد، األشیاء أو الھدایا 
ویذكر التالمیذ بنعم اهللا سبحانھ وتعالى وكیفیة ، قدم خدمة لفصلھ أو مدرستھ

ویراقب سلوك تالمیذه بحیث یالحظ ما یقولھ ، شكره على كل نعمھ من نعمھ 
، لزمیلھ إذا قدم لھ معروفًا أو خدمھ أو ساعده في عملیة التعلم كل تلمیذ 

سواء في ، ویشجع التالمیذ على بذل المعروف وإسداء الجمیل إلى كل واحد 
كل ذلك كفیل بغرس ھذه الداللة العظیمة في نفوس ، المدرسة أو في الشارع 
ناھج الدراسیة كما ال یغفل المسئولون في إعداد الم، التالمیذ وتنمیتھا لدیھم 

، بتضمینھا بعض الموضوعات التي تبین بعض نعم اهللا تعالى على خلقھ 
  .وكیفیة شكر اهللا تعالى علیھا ، والواجب على المسلم نحو ھذه النعم 

  
  يف األسرة واملدرسة الشكراآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة 

  :ـ تألیف القلوب وإشاعة لفعل الخیر ١
عتراف ألھل الفضل بفضلھم والثناء علیھم وتقدیم الشكر لھم ورد إن اال       

ومن أھم ، اإلحسان إلى أھلھ من أھم أسباب محبة المسلمین بعضھم بعضًا 
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وكلما ، العوامل المعینة على فعل الخیر والتشجیع علیھ والترغیب فیھ 
  .  انتشرت ھذه الداللة بین الناس كلما اقتربت قلوب الناس من بعضھا البعض

إن في شكر من " : " ھـ ١٤١٤، شخصیة المسلم " یقول الھاشمي في كتابھ 
وفیھ أیضًا تعوید ، أسدى لك معروفًا إشاعة لفعل الخیر وتشجیعًا علیھ وترغیبًا فیھ 

وبھذا وذاك تتوطد ، وتقدیر المعروف واالعتراف بالجمیل ، لإلنسان على حفظ الید 
وتنشط النفوس لفعل ، وتتفتح القلوب على الحب ، أواصر المودة بین أفراد المجتمع 

  .٢٦١ص "وھذا ما یھدف اإلسالم إلى ترسیخھ في المجتمع اإلسالمي ، الخیر 
  
  :ـ تقدیر قیمة النعمة وصرفھا في أوجھ الخیر ٢

فھو المنعم المتفضل علیھم إن ، إن اهللا ھو صاحب الفضل على عباده       
وشكره سبحانھ وتعالى على نعمھ ، ا شاء سلبھا منھم وإن شاء زادھم منھ

فھو المتوعد من شكره بالزیادة ولمن كفره ، سبب في زیادتھا وعدم زوالھا
   چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ :كما قال تعالى ، بالسلب 

   .٧: آية إبراهيم سورة
لئن شكرتم إنعامي " " : ھـ١٤٠٣، فتح القدیر " یقول الشوكاني في تفسیره 

   .٩٦ص، ٣ج" لیكم بما ذكر ألزیدنكم من نعمة إلى نعمة تفضًال مني ع
الشكر معھ " : "  ھـ١٣٩٣، مدارج السالكین " في كتابھ ،  القیمویقول ابن 

   .٢٥٦ص، ٢ج " فمتى لم تر حالك في مزید فاستقبل الشكر، المزید أبدًا 
  
  :ـ التدریب على مكارم الخالق ٣

ھذه الداللة العظیمة تدربھ وتعوده على العدید إن المسلم الذي یتصف ب       
، واالعتراف بالجمیل ، من مكارم األخالق اإلسالمیة مثل اإلحسان 

وحسن ، والكرم والجود ، والبر والصلة ، والوفاء ، والصدق ، واإلنصاف 
ألنھ یعرف أن شكر الناس من ، والعطف على الفقراء والمساكین ، الجوار 

عن النبي صلى اهللا علیھ ، ي ھریرة رضي اهللا عنھ فعن أب، شكره تعالى 
رواه الترمذي يف الرب باب ما جاء يف  "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس " أنھ قال وسلم 

  .٣٣٩ص،  ٤ج،الشكر ملن أحسن إليك 
  
  :ـ الشاكرین من خاصة اهللا تعالى ٤
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علیھ إن من یعترف بفضل اهللا سبحانھ وتعالى وكرمھ وكثرة إنعامھ        
سورة  چ             چ  :كما قال تعالى ، ویشكره حق شكره قلیل من عباده 

  .١٣: آية سبأ
أشكر العباد " : " ھـ١٤١٤، إحیاء علوم الدین " یقول الغزالي في كتابھ 

ولذلك امتدح اهللا سبحانھ وتعالى  .١٠٣ص،  ٤ج "أحبھم إلى اهللا وأقربھم إلیھ 
فھو من أھل اهللا  الشكرى ما داوم المرء على أنبیاءه بھذه الصفة الكریمة فمت

  .وخاصتھ 
  :ـ علو المكانة في الدنیا ٥

كما ، إن من یشكر اهللا سبحانھ وتعالى یرفع مقامھ في الدنیا واآلخرة        
  . ١٤٤: آية آل عمرانسورة   چک  ک  ک  چ :قال تعالى 

، شاكرین عدة الصابرین وذخیرة ال" في كتابھ ، یقول ابن قیم الجوزیة 
ما أنعم اهللا على عبد من نعمة في الدنیا فشكرھا هللا وتواضع بھا هللا إال " : " ھـ ١٤٠٨

  .١٧٢ص"  أعطاه نفعھا في الدنیا ورفع بھا درجة في اآلخرة
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  العفوداللة 
  :توطئة 

ۉ  ې   ۉ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ   ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےچ 
                                                         ې  ې  ې  

  چ    ی  ی  ی   ی         
  .٤٣ / ٤٠: آية الشورىسورة  

" : " ھـ١٤٢٠، جامع  البیان في تأویل القرآن " یقول الطبري في كتابھ      
وجزاء سیئة المسيء عقوبتھ بما أوجبھ اهللا : معناه) َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمْثُلَھا :( قولھ

إنما ھي : والسیئة. علیھ، فھي وإن كانت عقوبة من اهللا أوجبھا علیھ، فھي مساءة لھ
َوَمْن َجاَء ِبالسَّیَِّئِة َفال ُیْجَزى ِإال ِمْثَلَھا ( الفعلة من السوء، وذلك نظیر قول اهللا عز وجل

إذا شتمك بشتمة فاشمتھ .الكلمة القزعة بمثلھاأن یجاب القائل : إن معنى ذلك: وقد قیل) 
وجزاء سیئة من المشركین إلیك، سیئة مثلھا منكم إلیھم، وإن  .مثلھا من غیر أن تعتدي

؛ عفوتم وأصلحتم في العفو، فأجركم في عفوكم عنھم إلى اهللا، إنھ ال یحب الكافرین
َفاْعَتُدوا َعَلْیِھ ِبِمْثِل َما اْعَتَدى  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم( وھذا على قولھ كقول اهللا عز وجل

فمن : یقول جل ثناؤه) َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّھ :( وقولھ .) َعَلْیُكْم َواتَُّقوا اللََّھ 
عفا عمن أساء إلیھ إساءتھ إلیھ، فغفرھا لھ، ولم یعاقبھ بھا، وھو على عقوبتھ علیھا قادر 

ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن .( فأجر عفوه ذلك على اهللا، واهللا مثیبھ علیھ ثوابھ ابتغاء وجھ اهللا،
إن اهللا ال یحب أھل الظلم الذین یتعّدون على الناس، فیسیئون إلیھم بغیر ما أذن : یقول) 

َما َعَلْیِھْم ِمْن  َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِھ َفُأوَلِئَك{ : القول في تأویل قولھ تعالى .اهللا لھم فیھ
ِإنََّما السَِّبیُل َعَلى الَِّذیَن َیْظِلُموَن النَّاَس َوَیْبُغوَن ِفي األْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ ُأوَلِئَك ) ٤١(َسِبیٍل 

( ولمن انتصر ممن ظلمھ ممن بعد ظلمھ إیاه: قول تعالى ذكره}) ٤٢(َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم 
فأولئك المنتصرون منھم ال سبیل للمنتصر منھم : یقول) ْن َسِبیٍل َفُأوَلِئَك َما َعَلْیِھْم ِم

علیھم بعقوبة ال أذى، ألنھم انتصروا منھم بحّق، ومن أخذ حقھ ممن وجب ذلك لھ 

 الثالثالمبحث 
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َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِھ :( عن قتادة، قولھ .علیھ، ولم یتعد، لم یظلم، فیكون علیھ سبیل
اْدَفْع ِبالَِّتي :( قال اهللا تبارك وتعالى .مش  یكون بین الناسھذا في الخ: اآلیة، قال)... 

ِإنََّما السَِّبیُل َعَلى الَِّذیَن :(وقولھ) ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ َحِمیٌم
لناس على الذین یتعّدون إنما الطریق لكم أیھا ا: یقول تبارك وتعالى) َیْظِلُموَن النَّاَس 

على الناس ظلما وعدوانا، بأن یعاقبوھم بظلمھم ال على من انتصر ممن ظلمھ، فأخذ 
ویتجاوزون في أرض اهللا : یقول) َوَیْبُغوَن ِفي األْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ :( وقولھ.منھ حقھ

فھؤالء : یقول.قالحّد الذي أباح لھم ربھم إلى ما لم یأذن لھم فیھ، فیفسدون فیھا بغیر الح
الذین یظلمون الناس، ویبغون في األرض بغیر الحق، لھم عذاب من اهللا یوم القیامة في 

َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم { : القول في تأویل قولھ تعالى .جھنم مؤلم موجع
لیھ جرمھ إلیھ، ولمن صبر على إساءة إلیھ، وغفر للمسيء إ: قول تعالى ذكره}األُموِر  

ِإنَّ َذِلَك .( فلم ینتصر منھ، وھو على االنتصار منھ قادر ابتغاء وجھ اهللا وجزیل ثوابھ
إن صبره ذلك وغفرانھ ذنب المسيء إلیھ، لمن عزم األمور : یقول) َلِمْن َعْزِم األُموِر 

  .٥٤٩/٥٥١ص،٢١ج" التي ندب إلیھا  عباده، وعزم علیھم العمل بھ
وقولھ " " : ھـ١٤٢٠، تفسیر القرآن العظیم " یر في تفسیره ویقول ابن كث    

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِھ { : كقولھ تعالى} َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمْثُلَھا { : تعالى
ُعوِقْبُتْم ِبِھ َوَلِئْن َصَبْرُتْم  َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما{ وكقولھ  }ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكْم 

فشرع العدل وھو القصاص، وندب إلى الفضل وھو العفو، كقولھ  }  َلُھَو َخْیٌر ِللصَّاِبِریَن
َفَمْن َعَفا { : ؛ ولھذا قال ھاھنا} َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِھ َفُھَو َكفَّاَرٌة َلُھ { 

وما زاد : "ال یضیع ذلك عند اهللا كما صح في الحدیث: أي} اللَِّھ  َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى
المعتدین، وھو المبتدئ : أي} ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن {   : وقولھ" اهللا عبدا بعفو إال عزا
ظالم لنفسھ، ومقتصد، وسابق بالخیرات، : لما كانت األقسام ثالثة: بالسیئة وقال بعضھم
{ : ثة في ھذه اآلیة فذكر المقتصد وھو الذي یفیض بقدر حقھ لقولھذكر األقسام الثال

} َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّھ { : ، ثم ذكر السابق بقولھ} َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمْثُلَھا 
لى الفضل، ونھى فأمر بالعدل ،وندب إ} ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن { : ثم ذكر الظالم بقولھ

لیس علیھم : أي} َوَلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِھ َفُأوَلِئَك َما َعَلْیِھْم ِمْن َسِبیٍل { : ثم قال.من الظلم
  .٢١٢/٢١٤ص،٧ج." ...جناح في االنتصار ممن ظلمھم

  
فإن الباحث یستنبط الداللة التربویة ، ومن ھذه اآلیة ومن خالل تفسیر العلماء لھا 

  : التالیة
  :داللة العفو

ولقد . ومن أنبل الشیم على اإلطالق ، من أعظم مكارم الخالق خلق العفو     
وحثنا ، وأمرنا جل وعال بھ ، رغبنا الشرع الحنیف في ھذا الخلق العظیم 

على جانب األذى  مقتصرولیس العفو ، علیھ الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم 
بیده كمن سبك بلسانھ كمن تكلم بل والمعنوي كذلك فمن آذاك ، الحسي فقط
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أو غمزك أو ، أو ھمزك ، أو اغتابك أو انتقص شأنك ، فیك بما لیس فیك 
ولیس العفو مجرد ترك المؤاخذة . لمزك أو احتال في أذیتك بأي طریٍق كان 

واإلعفاء عن الجاني فقط بل العفو والصفح یمتد لیشمل حتى عدم الحمل على 
ا األمر تبسمك الندي الصادق تجاه من اعتداء ویمثل ھذ، الظالم في النفس 

وصفاء ، نقاء سریرة ، فتھش وتبش لھ ومن ھنا كان العفو والصفح ، علیك 
وتبسم وسرور  ، وطیب قلب ، وطھارة حس، ل عطاء لمن أساء ب، نفس 

د من كل مسلم أن یتعلم یإننا نر.بفضل اهللا الذي مّن بھ على من عفا وصفح 
خالق النبیلة فیكون ویتقلد تلك األ، سجایا العظیمة ھذه األخالق وتلك ال

والرفق والین والعفو ، صاحب السماحة الفیاضة والصدر الرحیب الفسیح 
ًا عند خشن، فظ اللسان ، جاف الطباع ، ال أن یكون غلیظ القلب ، والصفح 

إنھ من كان كذلك لفظھ القریب ، ال یألف وال یؤلف ، اللقاء ثقیًال مع الجلساء
قد  ولألسف الشدید ھناك من یسمون بالدعاة. لبعید وتجنبھ العدو والحبیب وا

وإذا ، اتصفوا بھذه الصفات لذلك تجدھم یندفعون من أدنى خطاء أو أقل عثرة 
وكثیرًا ما یواجھون الناس .وعظائم األمور، بھم یدعون بالویل والثبور 

. ساھل ونحو ذلك باألحكام الدامغة الخطیرة من الفسق أو االبتداع أو الت
وھؤالء كثیرًا ما یستزلھم الشیطان لھذه الحمیة الزائفة التي ال تأتي في 

ویثیر ، الشیطان ینفخ في حمیتھم بأن الحق أحق أن یتبع ، موضعھا الصحیح 
لیغطي على األناة التي ! التساؤل أین الغیرة اإلیمانیة والحمیة اإلسالمیة ؟

والرحمة والعفو ، ي یضبط النفوس تنظر في عواقب األمور والحلم الذ
 أحیاناوبعض ھؤالء ـ ولألسف ـ یندفعون . والصفح الذي یستمیل القلوب 

وال . تمیع والتساھل الخوفًا من أن یتھموا بعدم الغیرة أو خشیة أن یوصموا ب
وال أن كل موقف یقتضي الحلم ، یفھم من قولي أن كل فاعل لذلك مذموم 

لكن انوه إلى صور في الواقع ناشئة من أفھم و، واللین والعفو والصفح 
فلقد كان وسطًا في كل ،وخیر الھدى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم . قاصرة 

ولكنھ مع ذلك یشتد إذا لزم األمر ولكن كل ذلك یكون ، یعفو ویصفح ، شي 
  .والشدة واألخذ هللا، فالعفو والصفح هللا ،هللا 

للعبد : ""ھـ١٣٩٣، مدارج السالكین " كتابھ في ابن القیم رحمھ اهللا  قال اإلمام
ثم ذكر منھا المشھد ، أحدى عشر مشھدًا فیما یصیبھ من أذى الخلق وجنایتھم علیھ 

الوتھ وعزتھ لم یعدل فإنھ متى شھد فضلھ وح، مشھد العفو والصفح والحلم : الثالث 
كما صح عن النبي  "بدًا بعفو إال عزاما زاد اهللا ع" فإنھ . في بصیرتھ  عنھ إال بعشًا

ھذا وفي . وما انتقم أحد لنفسھ إال ذل ، صلى اهللا علیھ وسلم وعلم بالتجربة والوجود 
، وعزھا ، وشرف النفس ، والسكینة ، الصفح والعفو والحلم من الحالوة والطمأنینة 

ویھون علیك ...ورفعتھا عن تشفیھا باالنتقام ما لیس شي منھ في المقابلة واالنتقام 
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، فإن كان ھذا عملك في اسائة المخلوق إلیك ، بأن الجزاء من جنس العمل علمك 
فھكذا یفعل المحسن . ك لَّوأحسنت إلیھ مع حاجتك وضعفك وفقرك وُذ، عفوت عنھ 

فھذا البد منھ ، إسائة عبده إلیك یقابلھا بما قابلة بھ ، القادر العزیز الغني بك في إسائتك 
  .٣١٩ص ."رة لمن تأملھا وشاھده في السنة من وجوه كثی، 

مجموع "وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا كما ورد في كتاب 
بل ، وكما أنھ من توھم أنھ بالعفو یسقط حقھ أو ینقص غالط جاھل ضال ":" الفتاوى

ویحصل للظالم ، فكذلك من توھم أنھ بالعفو یحصل لھ ذل ، بالعفو یكون أجره أعظم 
لط في ذلك كما ثبت في الصحیح فبین الصادق المصدوق أن عز واستطالة علیھ فھو غا

  .٣٦٨ص٣٠ج." اهللا ال یزید العبد بالعفو إال عزا
وترك ، والواجب على العاقل توطین النفس على لزوم العفو عن الناس كافة 

، إذ ال سبب لتسكین اإلساءة أحسن من اإلحسان ، الخروج لمجازات اإلساءة 
فمن أراد الثواب . یجھا أشد من االستعمال بمثلھا وال سبب لنماء اإلساءة وتھ

وتوقع الذكر الجمیل فالیحتمل من ورود ، واسترھان الود األصیل ، الجزیل 
والعفو وعند الظلم ، عند الجھل ، ویتجرع مرارة مخالفة الھوى ، ثقل الردى 

فعلى العاقل لزوم الصفح عند . ألنھ من أفضل أخالق أھل الدین والدنیا ، 
رجاء عفو اهللا جل وعال من جنایاتھ ، د اإلساءة إلیھ من العالم بأسرھم ورو

ألن صاحب الصفح إنما یتكلف الصفح بإیثاره ، التي ارتكبھا في سالف أیامھ 
فأما من لھ أخ یوده ، وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب ، الجزاء 

لحقد من عظم عن فاغنى الناس عن ا.فإنھ یحتمل عنھ الدھر كلھ زالتھ 
وأجل الناس مرتبة من صد الجھل بالحلم وما الفضل إال لمن ، المجازاة 

، فأما مجازاة اإلحسان إحسان فھو مساواة في األخالق ، یحسن لمن أساء إلیھ 
وترك اإلساءة خصلة تحمد إال ولولم یكن في الصفح . ھا البھائمتفلربما استعمل

 ھب على العاقل أن ال یكدر وقتھ بدخولراحة النفس ووداع القلب لكان الواج
وھذه الخصلة النبیلة ال یقدر  .في أخالق البھائم بالمجازاة على اإلساءة إساءة

تحلى بالصبر وتخلق بھ فكان حري بھ أن یعفو عند المقدرة على علیھا إال من 
  .ولكن بصبره قدم العفو على العقاب والصفح على االنتقام ، العقاب 

  
  

  عفو يف األسرة واملدرسةال تطبيق داللة
  

  :األسرة
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لعقاب دیدنھ خالل تعاملھ مسلم یتصف بالعفو وال یكون الحقد والعتاب أو اال   
والمسلم صاحب بصیرة یعرف متى یكون العفو أفضل من العقاب . مع غیره

كما یكون عفوه . ومتى یكون العتاب أو العقاب أفضل من العفو ، أو العتاب 
ویدرك أن للعفو أثار ونتائج ینبغي أن ال ، ذل أو جبن  عن مقدره ولیس عن

  . یضیعھا بسوء تصرفھ  تفوتھ وأالَّ
المسلم الحق إذا " : " ھـ ١٤١٤، شخصیة المسلم " یقول الھاشمي في كتابھ 

سارع إلى العفو عنھ والتغاضي ثم ھو ال یأنف أن ُی، كظم غیظھمسھ الغیظ من أخیھ 
وال عارًا یلبسھ ؛ بل یرى ، ن أخیھ ذل یحیق بھ وال یرى في صفحھ ع، عن زلتھ 

" إحسانًا یقربھ من اهللا زلفى ؛ ویكسبھ محبتھ التي خص بھا المسلمین من عباده 
   .١٤٢ص
فالوالدان . واألسرة المسلمة تغرس في نفوس أبنائھا ھذه الداللة التربویة    

كل منھما یعفو  حیث. یكونان قدوة ألوالدھما في تطبیق ھذه الداللة التربویة 
. ویعتذر منھ حال وقوعھ في خطاء على صاحبھ ، عن زالت األخر 

والوالدان یعفوان عن أخطاء أوالدھما وال یستعجالن في عتابھم أو عقابھم إال 
واألسرة أیضًا تراقب سلوك . معھ العفو عنھ  جِدإذا تكرر منھ الخطاء ولم ُی

عتذار من أخیھ وقبول ذلك من أوالدھا وتحاول تعوید من وقع منھ الخطاء اال
كما یقوم الوالدان بوعظ أوالدھما وبیان .  وعدم تكرار خطئاه، الطرف اآلخر 

فضل العفو وما أعد اهللا لصاحبھ من األجر ویبینان نتائج العفو وأثاره كما 
  .یوفران لھم الكتب والقصص التي تبین فضل العفو ومن یتصف بھ 

  
   : املدرسة 

في نفوس التالمیذ  ھذه الداللة التربویة من خالل مناھجھا  تغرس المدرسة    
فالقائمون على إعداد المناھج المدرسیة . ومعلمیھا وأنشطتھا المختلفة 

، یضمنونھا بعض الموضوعات التي تحث على العفو وتبین فضلھ ونتائجھ 
فھو . والمعلم یكون قدوة لتالمیذه في عفوه عن زالت وأخطاء بعضھم 

غاضي أحیانًا وأحیانًا بنصح واإلرشاد وإظھار الخطاء وتوضیحھ یتظاھر بت
منھج " یقول محمد قطب في كتابھ . ولكنھ تكرم بالعفو عن ذلك الخطاء 

لیست العقوبة أو ل خاطر یخطر على قلب " : " ھـ ١٤٠٣، التربیة اإلسالمیة 
والصبر . ر والدعوة إلى عمل الخی. فالموعظة ھي المقدمة . المربي وال أقرب سبیل 

  . ١٩٠ص، ١ج "الطویل على انحراف النفوس لعلھا تستجیب 
وعلى المعلم أیضًا صاحب بصیرة یعرف متى یكون العفو أجدى من غیره ؟ 

  .؟أو العتاب أفضل من العفوومتى تكون العقوبة 
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، أنھ أب حنون " : " ھـ ١٣٨٤، صفات المربي " یقول الشوبكي في كتابھ  
یعالج بعض مخالفاتھم ، وجد حریص ، على مصلحتھم  وأخ عطوف وأستاذ دائب

ویعالج بعضھا بنظرة تحمل في تضاعیفھا اللوم أو العتاب أو ، بتجاھل واإلغضاء 
كما یعالج بعضھا األخر بإشارة خفیفة تردع . الزجر أو التأنیب حسب مقتضیات الحال 

   .٣٧ص "وال تجرح أو بتلمیحھا مھذبة تغني عن كل تھدید ووعید
، ویفترض في المعلم أن یكون رقیقًا في غیر ضعف : " تطرد الشوبكي قائًال ویس

فال یشتط في الحكم وال ، یزن األمور بموازینھا الصحیحة العادلة ، قویًا في غیر قسوة 
ر المسيء بإساءتھ بصِّوإنما یسلك طریقًا وسطًا بین ھذا وذاك ُی، یتساھل في الحق 

  .٣٨ص "اب ویوضح لھ الغایة من إنزال العق
  
  

  يف األسرة واملدرسة العفواآلثار التربوية الناجتة عن تطبيق داللة 
  

  : ـ تحویل العدو إلى صدیق حمیم ١
سوف یجلب قلوبھم شك  إن من یعفو عن ھفوات الناس وزالتھم فإنھ بال    

ک  ک       کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ  :قال تعالى . إلى حبھ واحترامھ وتقدیره وإیثاره 
  .٣٤: سورة فصلت آية  چگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ     گ  گ 

من أساء إلیك " : " ھـ١٤٠٨، القرآن العظیم " یقول ابن كثیر في تفسیره     
ما عاقبت من عصى اهللا : كما قال عمر رضي اهللا عنھ ، فادفعھ عنك باإلحسان إلیھ 
سورة  چڱ  ڱ      ڳ  ڳ گ  گ  ڳ  ڳ چ :وقولھ عز وجل ، فیك بمثل أن تطیع اهللا فیھ 

  .٣٤: آية فصلت
وھو الصدیق أي إذا أحسنت إلى من أساء إلیك قادتھ تلك الحسنة إلیھ إلى مصادقتك 

أي قریب إلیك من الشفقة علیك .ومحبتك والحنو علیك حتى یصیر كأنھ ولي لك حمیم 
  .١٠٩ص، ٤ج" واإلحسان إلیك 

وللدفع بالتي : "  "ھـ ١٤١٣ ،األخالق اإلسالمیة " ویقول المیداني في كتابھ 
ھي أحسن ثمرات اجتماعیة عظیمة منھا تحویل العدو المجابھ بما یسوء ویؤذي إلى 

  .٣٢٣ص،  ٢ج" نصیر مدافع وصدیق حمیم 
  
  :ـ االتصاف بالصبر ٢

إن من یحتمل أذى الناس وال یعاتبھم أو یعاقبھم بل یعفو عنھم ویقابل     
. نسان أعطاه اهللا إرادة قویة وصبرًا عظیمًا فإنھ بال شك إ، سیئاتھم بالحسنة 



 ٩٣ 
 

ولقد ذكر اهللا سبحانھ وتعالى أنھ ال یقدر على فعل ذلك أي مقابلة السیئة 
ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ        ۀ    چ :فقال تعالى . بالحسنة إال إنسان صبور 

   چہ  ہ 

   .٣٥: آية فصلتسورة 
ودرب نفسھ على ، تسب قوة تحمل ولذلك كلما كظم اإلنسان غیظھ كلما اك

  .الصبر 
  
  :ـ ترابط أفراد المجتمع والقضاء على الفتن ٣

إن من یحتمل ما یظھر من بعض الحمقى والسفھاء ویعفو عن ھفواتھم     
فإنھ بال شك یكون قد ساھم في ترابط أفراد المجتمع والقضاء على ، وزالتھم 

وكم . فكم من أمة افترقت . ھا قبل أن تظھر وتنتشر ویعم شر الفتن في مھدھا
وكم من أسرة ضاع أفرادھا . وكم من صدیق ھجر صدیقھ . من مجتمع أقتتل 
  .لو أدرك من قالھا أو من قیلت لھ لما حصل ما حصل . بسبب كلمة تافھة 

على كل مسلم أن " : " ھـ١٤١٣، صفات المتقین " یقول الخلفي في كتابھ      
فإذا اختار لصحبتھ الصالحین فعلیھ أن یعلم أن . خالط ینتقي من یعاشر ویصطفي من ی

فكم من . والعفو والصفح تقم على أساس من الحلم  ھذه الصحبة ال یمكن أن تدوم إذ لم
إن اإلنسان ال . رجال أقاموا عالقاتھم فیما بینھم فانقطعت ھذه العالقات ألتفھ األسباب 

م األمر كذلك فعلى اإلخوان أن یغضوا وما دا، یمكن أبدًا أن یكون معصومًا من الخطأ 
وعلیھم أن یعفوا عن ، أبصارھم عن زالت إخوانھم التي ربما تكون غیر مقصودة 

 "وأن یحملوا علیھم إذا جھلوا ، وأن یحملوا علیھم أن یعفوا عن سیئاتھم ، سیئاتھم 
   .٩٤ص

  .بعضًا فالعفو وسیلة مھمة في ترابط المجتمع ومحبة أفراده بعضھم
والعفو وسیلة " : " ت . د، التربیة في اإلسالم " في كتابھ ، األھواني  ویقول

  .١٢٤ص" واأللفة بین الناس، إلى غایة علیا ھي اجتذاب القلوب ووالء النفوس 
  
  
  
  
  
  



 ٩٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصة الفصل
لقد توصل الباحث من خالل استعراض آیات الصبر إلى استنباط     

  :لتالیةالدالالت التربویة ا
  .اللة الوفاء بالعھد ـ  د١

  . ـ داللة الشكر ٢                                                   
  .ـ داللة العفو ٣                                                   

وقد أعطى الباحث نبذة عن كل داللة من الدالالت التربویة        
وما ورد فیھا من اآلیات ، ة بین من خاللھا أھمیة كل دالل، السابقة 

وما كتبھ بعض ، التي تحث على االلتزام بھا ، واألحادیث الصحیحة 
وكیفیة تطبیق ، علماء المسلمین حول أھمیتھا وكیفیة االتصاف بھا 

واآلثار التربویة الناتجة عن ، األسرة والمدرسة لكل واحدة منھا 
ل أنھ لم یذكر والباحث یؤكد في ختام ھذا الفص. تطبیق كل داللة 

جمیع الدالالت التربویة في جانب األخالق التي وردت في آیات 
ومن ، وذلك راجع لضیق الوقت المسموح بھ من جانب ، الصبر 

جانب آخر فاتحًا المجال لغیره من الدارسین والباحثین لتكملة استنباط 
  .من آیات الصبر في القرآن الكریم األخرى الدالالت التربویة 
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  . خلامتةاـ 

  .النتائجـ 

  .التوصياتـ 

  .الدراسات املقرتحةـ 

  .املصادر واملراجعـ 

  . ملحق جدول آيات الصرب مرتبة حسب السورـ 
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  امتة ــــاخل
  

حاول الباحث في ھذه الدراسة أن یسلط الضوء على آیات الصبر      
بعد  امنھ التربویة التالدالبعض الواردة في القرآن الكریم ویستنبط 

وقد توصل الباحث . التأمل في تفسیرھا في كتب التفسیر قدیمًا وحدیثًا 
إلى العدید من الدالالت التربویة السابق ذكرھا والتي تعج آیات 

وبالعدید . مدعمًا كل داللة من الكتاب والسنة . بالكثیر منھا  صبرال
 ومن ثم وضعھا في برامج. وال العلماء ورجال التربیة حولھامن أق

موضحًا . ووسائل تربویة یمكن لألسرة والمدرسة أن تقوم بتطبیقھا 
تلك الدالالت التربویة في عدة مباحث من فصول الدراسة باذًال في 

وھي أن منھج : ذلك كل الجھد من أجل توضیح حقیقة ال بد منھا 
القرآن الكریم في تربیة المسلم ھو المنھج األمثل والنموذج األفضل 

ي العلوم وغربیَّھا التي یتلقفھا بلھفة واشتیاق كلُّ من بعیدًا عن شرق
ومثبتًا أن اإلسالم قد سبق غیره . ابتعد عن الكتاب والسنة المطھرة 

وأن األمة اإلسالمیة لن . وتربیة سلیمة ، من العلوم إلى كل فكر نیر 
تعود لسابق مجدھا إال إذا ربت شبابھا على كتاب ربھا وسنة نبیھا 

  . علیھ وسلم محمد صلى اهللا
وقد توصل الباحث في ختام ھذه الدراسة إلى العدید من النتائج 

  :والتوصیات والمقترحات التي یستطیع أن یجملھا في النقاط التالیة 

  نتائج الدراسة
     
توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج التربویة النابعة من التربیة     

  :ومنھا ، اإلسالمیة 
آن الكریم في تربیة النفوس ھو المنھج األمثل والنموذج ـ إن منھج القر١

  .األفضل بعیدًا عن شرقي العلوم وغربیھا 
فال طمأنینة بال إیمان ، وطمأنینة للقلب ، ـ إن العقیدة اإلسالمیة راحة للنفس ٢
  .وال راحة بال تقوى ، 
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ـ إن الطھارة والنظافة میزة من ممیزات المسلم دون غیره من أتباع ٣
  .انات األخرى الدی
ـ إن التربیة اإلسالمیة سبقت غیرھا من المدارس التربویة إلى كل فكر نیر ٤
  .وتربیة سلیمة ، 
ـ إن الصبر یعمل على تكوین النفس األبیة وتجعلھ صاحب عزیمة صادقھ ٥

  .وأخالق عالیھ 
ـ إن تكالیف الحیاة ومشاكلھا المتنوعة وأزماتھا وشدائدھا التي تقع لإلنسان ٦

  .كل ذلك تحتاج إلى صبر ومجاھده ، اق العبادة والطاعة ومش
ـ إن خلق الصبر فضیلة صعبة المنال ألن الذین یثبتون على ما یشق النفس ٧

  .ھم أصحاب تربیة قویة وإیمان ال یتزعزع ، ویتحملون البأساء والضراء 
  .ـ إنھ ال یمكن لنا أن نكون أصحاب صبر وتربیة منضبطة إال بإیمان صادق٨
إن السبب في قلة الصبر وضعف التربیة لدى المسلمین في العصر  ـ٩

الحاضر مرجعھا اإلھمال في الجانب التربوي المتمثل في عدم أتباع أسلوب 
  .المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم في تربیتنا ألبنائنا بالعلم والعمل 

ـ إن رسالة األسرة لیست مقصورة على توفیر المأكل والمشرب والملبس ١٠
رسالتھا أسمى من ذلك وأجل ومن ذلك تربیة األبناء على الصبر منُذ بل 

  .الوالدة إلى أن یصبح فردًا صالحًا في مجتمعھ المسلم 
وإنما ، ـ إن رسالة المدرسة ال تقتصر على تلقین المعلومات للتالمیذ  ١١

جاھز ألنھا ھیئت إلعداد جیل مسلم صابر ومحتسب ، واجبھا أشمل وأوسع 
  .اة المستقبلیة من مختلف وجوھھا ونواحیھاومعد  للحی

ـ إن الصالة لھا أثر تربوي إیجابي واضح في تكوین الشخصیة القویة  ١٢
الصابرة ومن ذلك أنھا تغرس في نفس المؤمن الثبات والجلد وتعوده على 

  . االنضباط الذاتي والتقید بأداء الواجبات في أوقاتھا 
فال یحق لمن . الناس إال مستخلفون علیھ  وما، ـ إن المال مال اهللا تعالى ١٣

  .استخلفھ أن یكنزه أو یدخره عن غیره إذا احتاج لھ 
بل یعترف ألھل ، ـ إن المسلم لیس من صفاتھ الجحود ونكران الجمیل ١٤

َیعدُّ ذلك من أنواع العبادة التي و. وألھل اإلحسان بإحسانھم ، الفضل بفضلھم 
  .بھا إلى اهللا یتقرب 

ل من األسرة والمدرسة دور كبیر في تربیة النشء تربیة صحیحة ـ إن لك١٥
فیسعدون في دنیاھم ، لھا سلیمة تحقق رسالة اإلسالم الخالدة التي خلقوا من أج

  .وآخرتھم
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  التوصيـات
من خالل الدراسة ونتائجھا فإن الباحث في ختامھا یطرح بعض التوصیات 

ب المسلمین تربیة إسالمیة راجیًا أن یستفید منھا كل من یھمھ تربیة شبا
  :صحیحة وھي كما یلي 

ـ على المؤسسات التربویة أن تعمل على إیجاد برنامج تربوي منظم في ١
شكل مادة دراسیة أو نشاط تربوي منظم یتضمن توضیح فضائل اإلسالم 

  .وكیفیة تنمیتھا وتوظیفھا في الحیاة

ار النافعة التي تذكر ـ على القائمین في مجال التعلیم واإلعالم إبراز اآلث٢
وتبین أنھ صفة من صفات المؤمنین الذین أثنى اهللا علیھم في ، فضل الصبر 
  .كتابھ العزیز 

وأال ییئس من اإلصالح ، ـ یجب على المعلم أن یتقي اهللا تعالى فیما وكل إلیھ٣
  .وال یستعجل نتائج جھوده في تربیة النشء تربیة إسالمیة

ر التشریع اإلسالمي دراسة عمیقة من أجل ـ یوصي الباحث بدراسة مصاد٤
استنباط المنھج التربوي السلیم لتربیة شباب المسلمین تربیة إسالمیة صحیحة 

  .واالستغناء عن المناھج الغربیة والشرقیة التي یكتنفھا الجھل والتقصیر ، 
ـ على األسرة المسلمة أن تقوم بتربیة أطفالھا على اآلداب اإلسالمیة ٥

لسامیة وأن تراقب جمیع تصرفاتھم وال تتركھم بدون رقیب أو واألخالق ا
  .حسیب
وأال ییئس من ، على المعلم أن یتقي اهللا تعالى فیما وكل علیھ یجب ـ ٦

  .اإلصالح وال یستعجل نتائج جھوده في تربیة النشء تربیة إسالمیة
  

  دراسات مقرتحة
  

لباحث أن لھذا من خالل ما أسفر عنھ ھذا البحث من نتائج وتوصیات شعر ا
  : مور التالیة الموضوع أھمیة كبرى في التربیة لذلك یقترح األ

ـ القیام بدراسات میدانیة تبحث في اآلثار التربویة لفضیلة الصبر في  ١
  .والجسمیة ، شخصیة المسلم من الناحیة النفسیة 
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ج ـ إعداد دراسة الستنباط الدالالت التربویة في األخالق اإلسالمیة التي تع ٢
  .بھا أي القرآن الكریم 

ـ إعداد دراسة حول مدى اھتمام األسرة السعودیة بغرس بعض الدالالت  ٣
ومعرفة ، واألمانة ، والعدل ، الصدق : التربویة في نفوس النشء مثل 

  .األخطاء التي تقع فیھا األسرة ووضع الحلول لتالفي تلك األخطاء
                                                                                                                                                                       

    
  
  

  املصادر واملراجع
   ً   املصادر: أوال

  .القرآن الكرمي  - ١
  .عة والنشر والتوزيعدار الفكر للطبا، الطبعة األوىل . املسند ، " ١٤١٢" ، أمحد ، ابن حنبل   - ٢
، الطبعة األوىل .  جامع العلوم واحلكم" هـ ١٤٢٤" ، عبد الرمحن شهاب الدين ، ابن رجب   - ٣

  .بريوت 
دار ، جده ، " ط.د." تيسري الكرمي الرمحن، "هـ ١٤٠٨" ،عبد الرمحن بن ناصر،ابن سعدي   - ٤

  .املدين للنشر والتوزيع
، بريوت ، الطبعة الثالثة .  تفسري القرآن العظيم، " هـ ١٤٢٠" ، أيب الفداء إمساعيل، ابن كثري   - ٥

  . دار اجلبل
، الطبعة األوىل .  سنن أيب داود، " هـ ١٤١٨" ، سليمان بن األشعث السجستاين ، أبو داود   - ٦

  . دار ابن حزم ، بريوت 
مكتبة ، رياض ال.  العبودية ،" هـ ١٤٠٤" ، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيمية   - ٧

  .املعارف للنشر والتوزيع 
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مكتبة ابن .  جمموع الفتاوى، " هـ ١٤١٦" ، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيمية   - ٨
  .تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية

، مصر ، الطبعة األوىل .  نصيحة الولد، " هـ١٤١٢"، أبو الفرج عبد الرمحن ، ابن اجلوزي   - ٩
  .البخاري مكتبة اإلمام

دار ، بريوت، " ط.د"،  صيد اخلاطر، " هـ ١٤٢٢" ، أبو الفرج عبد الرمحن ، ابن اجلوزي   -١٠
  .الكتب العلمية

دار الثريا ، الطبعة األوىل .  تفسري القرآن الكرمي، " هـ١٤٢٥" ،حممد بن صاحل ، ابن عثيمني   -١١
  .للنشر والتوزيع 

الطبعة .  خمتصر منهاج القاصدين، "هـ ١٣٩٤"، د الرمحن أمحد بن عب، ابن قدامة املقدسي   -١٢
  .املكتب أإلسالمي ، بريوت ، الرابعة 

عدة الصابرين وذخرية ، " هـ ١٤٠٨" ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن قيم اجلوزية   -١٣
  .دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة .  الشاكرين

اجلواب الكايف ملن سأل ، " هـ ١٤٠٧" ، لدين حممد بن أيب بكر مشس ا، ابن قيم اجلوزية   -١٤
  .دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  عن الدواء الشايف

حتفة املودود بأحكام ، " هـ ١٤٠٨" ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن قيم اجلوزية   -١٥
  .دار الفكر ، عمان ، الطبعة األوىل .  املولود

ط .د. "  مدارج السالكني، " هـ ١٣٩٣" ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، بن قيم اجلوزية ا  -١٦
  .دار احلديث ، القاهرة " 

."  الرسالة التبوكية ، " هـ ١٤٠٨" ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن قيم اجلوزية   -١٧
  .مكتبة التوعية اإلسالمية ، اجليزة ، "ط.د

طريق اهلجرتني وباب ". هـ ١٤١٤" ، س الدين حممد بن أيب بكر مش، ابن قيم اجلوزية   -١٨
  . دار ابن القيم ، الدمام ، الطبعة الثانية ،  السعادتني

، الطبعة الثانية .  الفوائد، " هـ ١٤٠٨" ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن قيم اجلوزية   -١٩
  .دار البيان، دمشق

، القاهرة ، " ط.د." لسان العرب، " هـ١٤٢٣" ، صاري حممد بن مكرم األن، ابن منظور   -٢٠
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  .دار احلديث 
، الطبعة الرابعة .  سلسلة األحاديث الصحيحة، "هـ ١٤٠٥" ، حممد ناصر الدين ، األلباين   -٢١

  .املكتب اإلسالمي ، بريوت 
الرياض  ،الطبعة األوىل .  صحيح سنن الترمذي،" هـ ١٤٠٨" ، حممد ناصر الدين ، األلباين   -٢٢

  ،لدول اخلليج ، مكتب التربية العريب ، 
الطبعة . صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،" هـ١٤١٢"، حممد ناصر الدين ، األلباين   -٢٣

  .دار الصديق ، اجلبيل ، األوىل 
، الطبعة األوىل.  تفسري روح املعاين، " هـ ١٤٢٢" ، شهاب الدين السيد حممود ، األلوسي   -٢٤

  .دار الكتب العلمية ،  بريوت
دار ، الرياض ، " ط.د. " صحيح البخاري، " هـ ١٤١٩" ، أيب عبد اهللا إمساعيل ، البخاري   -٢٥

  .األفكار الدولية للنشر والتوزيع
املكتبة ، املدينة املنورة ، " ط.د." سنن الترمذي،" ت.د"، أبو عيسى حممد عيسى ، الترمذي   -٢٦

  .السلفية 
دار ، بريوت ، "ط.د. "  التعريفات، " هـ ١٤١٣" ، على بن حممد بن علي ، اجلرجاين   -٢٧

  .الكتاب العريب 
  .الطبعة الثانية .  أيسر التفاسري، " هـ ١٤٠٧" ، أبو بكر جابر بن موسى ، اجلزائري   -٢٨
دار العلم ، بريوت ، الطبعة الثالثة .  الصحاح، " هـ ١٤٠٤" ، إمساعيل ، اجلوهري   -٢٩

  .ينيللمال
دار ،بريوت ، الطبعة األوىل .  فتح القدير، " هـ١٤٢٣"،حممد بن علي بن حممد ، الشوكاين   -٣٠

  .املعرفة للنشر والتوزيع 
، بريوت ، الطبعة األوىل  .املعجم الصغري ، " هـ١٤٠٥" ، سليمان بن أمحد ، الطرباين  -٣١

  .املكتب اإلسالمي 
دار ، بريوت ، " ط.د." جامع البيان، " هـ ١٤٢٠" ،  أبو جعفر حممد بن جرير، الطربي   -٣٢

  .الفكر 
اجلامع ألحكام ، " هـ ١٤٢٧" ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ، القرطيب   -٣٣
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  . دار الكتاب العريب ، القاهرة ، الطبعة األوىل .القرآن
.  املوضوعات التربويةالسلسلة الذهبية يف فهرست ، "هـ١٤١٥"،مازن عبد الكرمي ، الفريح   -٣٤

  .دار األندلس اخلضراء ،جدة ، الطبعة األوىل 
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، " ١٣٤٥" ، أمحد بن حممد بن علي ، الفيومي   -٣٥

  .املطبعة األمريية ، القاهرة . 
  .دار العلم ، ه جد، الطبعة الثانية عشر .  يف ظالل القرآن، " هـ ١٤٠٦" ، سيد ، قطب   -٣٦

الطبعة ،  صحيح مسلم بشرح النووي، " هـ ١٤١٢" ، مسلم بن احلجاج القشريي ، مسلم   ٣٧
  .مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، األوىل 

الطبعة .  الدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية، " هـ ١٤١٢" ،حممد صاحل ، املنجد   -٣٨
  . شر والتوزيع دار الوطن للن، الرياض ، األوىل

، الطبعة األوىل.  األذكار، " هـ ١٤٢٤" ، حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف ، النووي   -٣٩
  .بريوت

    
 ً   املراجع : ثانيا

، الطبعة الثانية .  فصول يف األخالق اإلسالمية، " هـ١٤٢٧"، عبد اهللا سيف ، األزدي   -٤٠
  .خوارزم للنشر والتوزيع 

دار ، األردن ، الطبعة الثالثة عشر .  العقيدة يف اهللا، " هـ ١٤٢١" ، ليمان عمر س، األشقر   -٤١
  .النفائس

دار ، بريوت ، الطبعة األوىل .   مفردات الفاظ القرآن، " هـ١٤١٢" ،الراغب ، األصفهاين   -٤٢
  .العلم 

، بعة الثالثة الط.  دور املسجد يف التربية، " هـ ١٤١٢" ، عبد اهللا أمحد القادري ، األهدل   -٤٣
  . دار اتمع للنشر والتوزيع 

  .دار املعارف ، مصر ، " ط.د." التربية يف اإلسالم، " ت .د"، أمحد فؤاد ، األهواين   -٤٤
، الطبعة األوىل .  التقريب لعلوم ابن القيم، " هـ ١٤١١" ، بكر بن عبد اهللا ، أبو زيد   -٤٥
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  .الرياض دار الراية 
الطبعة .  شرح العقيدة الطحاوية، " هـ١٤٠٢" ، علي بن علي بن حممد  ،ابن أيب العز   -٤٦

  .املكتب اإلسالمي ، بريوت ، السادسة 
.  نظرة النعيم، " هـ ١٤٢٠" ، عبد الرمحن بن حممد ، ملوح ، صاحل بن عبد اهللا ، ابن محيد   -٤٧

  .دار الوسيلة للنشر والتوزيع ، جده ، الطبعة الثانية 
التنبيهات اللطيفة فيما أحتوت عليه ، " هـ ١٤٠٩" ،عبد الرمحن بن ناصر ، ابن سعدي   -٤٨

  .دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الدمام ، الطبعة األوىل .العقيدة الواسطية 
دار ، الطبعة األوىل .  تفسري القرآن الكرمي، " هـ١٤٢٥" ، حممد بن صاحل ، ابن عثيمني   -٤٩

  .الثريا للنشر والتوزيع 
الطبعة .  الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع، " هـ ١٤٠٩" ، حممد بن صاحل ، ابن عثيمني   -٥٠

  .مركز شئون الدعوة اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، األوىل
مطبعة ، الرياض ، " ط.د. " حقوق الراعي والرعية، " ت .د" ، حممد بن صاحل ، ابن عثيمني   -٥١

  .سفري 
الطبعة الثاين .  دروس وفتاوى يف احلرم املكي، " هـ ١٤١١"، حممد بن صاحل ،  ابن عثيمني  -٥٢

  .مكتبة أويل النهى ، الرياض ، 
 تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، " هـ١٤٢٣"، سليمان بن عبد اهللا ، آل الشيخ   -٥٣

  .املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة األوىل . 
الطبعة .  التوحيد للناشئة واملبتدئني، هـ ١٤٢٢، عبد العزيز بن حممد ، آل عبد الطيف   -٥٤

  .وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، األوىل
  .دار الكتاب العريب ، بريوت ، " ط.د. " األخالق، " هـ١٣٨٩" ، أمحد ، أمني   -٥٥
، الطبعة التاسعة .  ألب املسلممسؤولية ا، " هـ ١٤٢٣" ، عدناد حسن صاحل ، با حارث   -٥٦

  .دار اتمع للنشر والتوزيع ، جده 
  .مؤسسة الرسالة ، بريوت ، " ط.د. " اخللق الكامل ، " ت. د" ، حممد أمحد ، جاد املوىل   -٥٧
  .دار الضياء ، الطبعة األوىل .  الدعوة إىل اإلسالم، " هـ ١٤٠٤" ، حسين أدهم ، جرار   -٥٨
، الطبعة الثانية " .  نداءات الرمحن ألهل اإلميان، " هـ ١٤١٥" ، أبو بكر جابر ، اجلزائري   -٥٩
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  .مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة 
املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم ، " هـ ١٤١٢" ، عائشة عبد الرمحن سعيد ، جالل   -٦٠

  .دار اتمع ، جده ، الطبعة األوىل ، وطرق عالجها 
الطبعة .  وقفات تربوية يف ضوء القرآن الكرمي، " هـ ١٤١٢" ، عبد العزيز ناصر ، اجلليل   -٦١

  .دار طيبة ، الرياض ، الثانية 
دار النشر ، الطبعة األوىل .  تربية الطفل يف اإلسالم، " هـ ١٤٢٤" ، أمحد حممود ، احلمد   -٦٢

  .الدويل للنشر والتوزيع 
  .دار الرشيد ، " ط.د. " اإلميان باهللا، " ت .د "، حممد حسن ، احلمصي   -٦٣
دار املنارة ، مصر ، الطبعة األوىل .  مفاهيم تربوية، " هـ١٤١٣"، عبد اهللا حممد ، اخلطيب   -٦٤

  .احلديثة 
الطبعة .  صفات املتقني يف الكتاب املبني، " هـ ١٤١٣" ، عبد العظيم بن بدوي ، اخللفي   -٦٥

  .اإلسالمية  مكتبة التوعية، األوىل 
الطبعة .  اإلعداد الروحي واخللقي للمعلم، " هـ ١٤١٤" ، حممد مجيل بن علي ، خياط   -٦٦

  .مطابع الصفا، مكة ، األوىل 
، الرياض ، الطبعة األوىل .  التوكل على اهللا تعاىل، "هـ١٤١٧"، عبد اهللا عمر ، الدميحي   -٦٧

  .دار ابن خزمية للنشر والتوزيع 
، الطبعة الثانية .  املدرس ومهارات التوجيه، " هـ ١٤١٦" ، حممد بن عبد اهللا ، الدويش   -٦٨

  .دار الوطن ، الرياض 
.  كشف الكرب وإزالة اهلم والغم، " هـ ١٤١٢" ، أبو عبد اهللا حممد الشومان ، الرملي   -٦٩

  .دار ابن القيم ، الدمام ، الطبعة األوىل 
صور مشرقة من مكارم األخالق يف ، " هـ ١٤١٦" ،  حممد مسفر بن حسني، الزهراين   -٧٠

  .مكتبة مشس املعارف ، الرياض ، الطبعة األوىل .  اإلسالم
الطبعة .  موارد الضمآن لدروس الزمان، " هـ ١٤٠٣" ، عبد العزيز بن محد ، السلمان   -٧١

  .الثالثة عشر 
الطبعة .  بية الطفل املسلمدور البيت يف تر، " هـ ١٤١٥" ، خالد بن أمحد ، الشنتوت   -٧٢
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  .مطابع الرشيد ، املدينة املنورة ، اخلامسة 
، " ط.د. " اآلداب النبوية التربوية، " هـ ١٤١١" ، صاحل بن علي أبو عراد ، الشهري   -٧٣

  .مكتبة أا احلديثة
  .ىن مكتبة املث، بغداد ، الطبعة الثالثة .  صفات املريب، " هـ ١٣٨٤" ، علي ، الشوبكي   -٧٤
، بريوت ، الطبعة الثانية .  خمتصر تفسري ابن كثري، " هـ ١٣٩٦" ، حممد علي ، الصابوين   -٧٥

  .دار القرآن الكرمي 
الطبعة .  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، " هـ١٤١٤"، حممد فؤاد ، عبد الباقي   -٧٦

  .دار الفكر للنشر والتوزيع ، الرابعة 
  . الطبعة األوىل .  دور اآلباء يف تربية األبناء، " هـ ١٤٠٣" ، الرمحن صاحل عبد ، عبد اهللا   -٧٧
- املرشد يف كتابة ، " هـ ١٤٠٧" ، حلمي حممد ، عبد الرمحن صاحل ، فوده ، عبد اهللا   -٧٨

  .مكتبة املنار ، " ط .د. "  البحوث التربوية
، عمان .  ومه أدواته أساليبهالبحث العلمي مفه، ) م ١٩٨٧(، ذوقان وآخرون ، عبيدات   -٧٩

  .دار الفكر 
الطبعة احلادية .  تربية األوالد يف اإلسالم، " هـ ١٤١٢" ، عبد اهللا ناصح علوان ، علوان   -٨٠

  .دار السالم ، والعشرون 
٨١-  

  
الطبعة . العهد وامليثاق يف القرآن الكرمي ، " هـ ١٤١٣" ، ناصر بن سليمان العمر ، العمر 
  .دار العاصمة ، رياض ال، األوىل 

  .دار الصحابة للتراث ، مصر ، الطبعة األوىل .  التقوى، " هـ١٤١٠"، أمحد عبده ، عوض   -٨٢
دار الكتب ، بريوت ،  عمدة القاري" . ت .د" ، بد الدين أيب حممد حممود بن أمحد ، العيين   -٨٣

  .العلمية 
دار ، بريوت .  إحياء علوم الدين، "  هـ١٤٢٠" ، حممد بن حممد ، أبو حامد ، الغزايل   -٨٤

  .الفكر
دار ، مصر ، " ط.د. "  منهاج العابدين، " ت .د" ، حممد بن حممد ، أبو حامد ، الغزايل   -٨٥

  .إحياء الكتاب العريب
  .مطبعة الفيصل ، " ط.د. "  خلق املسلم، " هـ١٤٠٦" ، حممد ، الغزايل   -٨٦
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، القاهرة .  املصباح املنري يف الشرح الكبري للرافعي، " ـه١٣٤٥"، أمحد بن علي ،الفيومي   -٨٧
  .املطبعة األمريية 

دار ، القاهرة ، الطبعة األوىل.  أضواء على التربية يف اإلسالم، " هـ ١٤٠٠"، علي ، القاضي   -٨٨
  .األنصار 

 سنةآفات اللسان يف ضوء الكتاب وال، " هـ ١٤١٥" ، سعيد بن علي بن وهف ، القحطاين   -٨٩
  .مطبعة السفري ، الرياض ، الطبعة اخلامسة . 

  .مكتبة وهبة ، القاهرة ، " ط.د. " الصرب يف القرآن، ) هـ ١٣٩٧( ، يوسف ، القرضاوي   -٩٠
، القاهرة ، الطبعة اخلامسة عشر .  العبادة يف اإلسالم، " هـ١٤٠٥" ، يوسف ، القرضاوي   -٩١

  .مكتبة وهبة
- ، بريوت ، الطبعة السادسة عشر .  اإلميان واحلياة، " هـ١٤١٤" ، يوسف ، القرضاوي   -٩٢

  .مؤسسة الرسالة
دار ، بريوت ، الطبعة السابعة .  منهج التربية اإلسالمية، " هـ١٤٠٣" ، حممد ، قطب  -٩٣

  .الشروق
ة املدينة املنور، "ط.د" .املواعظ السنية ، " ت .د" ، عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ، الكمايل   -٩٤

  .مكتبة الثقافة ، 
  . الطبعة األوىل . الرحيق املختوم ، "هـ١٤٢٤"،صفي الرمحن ، املباركفوري   -٩٥
الطبعة . أخالق املسلم وكيف نريب أبناءنا عليها، " هـ ١٤١١" ، حممد سعيد ، مبيض   -٩٦

  .دار الثقافة ، الدوحة ، األوىل 
دار ، الطبعة األوىل .  ربية اإلسالميةأصول الت، " هـ ١٤١٥" ، مصطفى حممد ، متويل   -٩٧

  .اخلرجيي للنشر والتوزيع 
القاهرة ، الطبعة األوىل .  تربية الناشئ املسلم، " هـ ١٤١٢" ، علي بن عبد احلليم ، حممود   -٩٨

  .مكتبة وهبة ، 
، الطبعة األوىل ،  الوفاء بالعهد يف القرآن الكرمي، " هـ ١٤٠٧" ، حسين أمني ، مصري   -٩٩

  .دار املنار ، لقاهرة ا
الطبعة .  األخالق اإلسالمية وأسسها، " هـ ١٤١٣" ، عبد الرمحن حسن حبنكه ، امليداين   -١٠٠
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  .دار القلم ، بريوت ، الثالثة 
الطبعة .  أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، " هـ ١٤٢٨" ، عبد الرمحن ، النحالوي   -١٠١

  . فكر دار ال، دمشق ، اخلامسة والعشرون 
دار ، الطبعة األوىل ، " هـ ١٤٠٣" ،  السرية النبوية، أبو احلسن علي احلسين ، الندوي   -١٠٢

  .املعارف 
 التبيان يف آداب محلة القرآن، " هـ ١٤١٣"، حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف ، النووي   -١٠٣

  .دار ابن كثري ، بريوت ، الطبعة الثالثة . 
، الطبعة العاشرة . شخصية املسلم كما يصوغها اإلسالم، " هـ١٤٢٣"، علي حممد ، اهلامشي   -١٠٤

  .دار البشائر للنشر والتوزيع ، بريوت 
الطبعة ،  فقه املعامالت ونظام العقوبات يف اإلسالم، " هـ ١٤١٣" ، حممد عوض ، اهلزامية   -١٠٥

  .دار عمار ، األردن ، الثالثة 
الطبعة ،  مكارم األخالق على ضوء الكتاب والسنة، " هـ ١٤١٥" ، حممد حممود ، اليايت   -١٠٦

  .دار املعراج الدولية ، الرياض ، األوىل 
تأريخ العامل اإلسالمي احلديث ، هـ ١٤٠٤" ، حممود ، إمساعيل أمحد ، شاكر ، ياغي   -١٠٧

  .دار املريخ ، الرياض ، " ط.د. " املعاصر
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  رآن الكريم مرتبة حسب السورآيات الصرب يف الق       
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  النص القرآين  الدالالت  رقم اآلية  السورة  م
   چڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭچ   الصالة  ٤٥  البقرة  ١

   چ...   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ   ـــ  ٦١  البقرة   ٢

  چ                                     چ   الصالة  ١٥٣  البقرة  ٣

   چڤ   ڤ       ...چ   الثمرات- نقص األموال  -اجلوع  -اخلوف   ١٥٥  البقرة   ٤

   چ                  ...چ   العذاب  ١٧٥  البقرة  ٥

   چ    ...چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ...چ  ... الصرب يف البأسا والضراء  –الوفاء بالعهد   ١٧٧  البقرة  ٦

   چک  ک  ک        ...چ  .الثبات يف سبيل اهللا   ٢٤٩  البقرة  ٧

   چ    ...   ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ...چ  .الثبات يف سبيل اهللا   ٢٥٠  البقرة  ٨

   چ   ...ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ   ..اإلنفاق يف سبيل اهللا  –القنوت  –الصدق   ١٧  آل عمران  ٩

   چ   ...                               ...چ  اجلهاد يف سبيل اهللا    ١٢٠  آل عمران  ١٠

   چ   ...چ  چ  چ    چڃچ   اجلهاد يف سبيل اهللا   ١٢٥  آل عمران   ١١

   چٺ   ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ... چ  اجلهاد يف سبيل اهللا  ١٤٢  آل عمران  ١٢

   چۅ  ۉ  ۉ       ... چ  القوة والشدة   ١٤٦  آل عمران  ١٣

   چ                                 ...چ  حتمل األذى  ١٨٦  آل عمران  ١٤

   چ   ...                   چ   املرابطة يف سبيل اهللا  ٢٠٠  آل عمران  ١٥

   چۉ      ۅ  ۉ    ۅۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ...چ  العفاف  ٢٥  النساء  ١٦

   چ...         ۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  چ   حتمل األذى  ٣٤  األنعام  ١٧

   چ               ۉ  ې  ې  ې  ې ...چ  اإلميان  ٨٧  األعراف  ١٨
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  النص القرآين  الدالالت  رقم اآلية  السورة  م
   چ... ےہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ   االستعانة باهللا  ١٢٨  األعراف  ٢٠

   چ...            ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  چ   التمكني يف األرض  ١٣٧  األعراف  ٢١

   چڀ     ڀ  ٺ  ٺ      ڀڀ   ...چ   طاعة اهللا ورسوله  ٤٦  األنفال  ٢٢

   چ    ...ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ   اجلهاد يف سبيل اهللا  ٦٥  األنفال  ٢٣

   چۇ ۇۆ    ...ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھچ   اجلهاد يف سبيل اهللا  ٦٦  األنفال  ٢٤

   چک    ک  گ       کڎ   ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  کچ   الفرج بعد الشدة  ١٠٩  يونس  ٢٥

   چ      ... ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ   األعمال الصاحلة  ١١  هود  ٢٦

   چہہ  ہ     ہ  ھ          ...    چ  التقوى  ٤٩  هود  ٢٧

   چۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ    چ   اإلحسان  ١١٥  هود  ٢٨

   چڑ  ک    ک  ک  ک     ڑژ  ژ     ...چ  تربية األبناء  ١٨  يوسف  ٢٩

   چ   ...  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۓے  ے   ...چ   تربية األبناء  ٨٣  يوسف  ٣٠

   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ... چ  اإلحسان  ٩٠  يوسف  ٣١

   چ     ...ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ   الصالة –اإلخالص   ٢٢  الرعد  ٣٢

   چٹ  ۀ  ۀ       ٹں  ں  ڻ  ڻچ   الطاعة  ٢٤  الرعد  ٣٣

   چۅ  ۉ     ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ        ...   چ  الشكر  ٥  إبراهيم  ٣٤

  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڇچ  چ  چ  ڇ     ...چ  التوكل –حتمل األذى   ١٢  إبراهيم  ٣٥

   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ...چ   عذاب اهللا –اهلداية   ٢١  إبراهيم  ٣٦

   چ                  چ   التوكل  ٤٢  النحل  ٣٧

  چڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ...چ   اإلنفاق  ٩٦  النحل  ٣٨

   چ             ۉ  ې   ې  ې  ې      ...چ  اهلجرة  ١١٠  النحل  ٣٩
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  النص القرآين  الدالالت  رقم اآلية  السورة  م
   چ   ...ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻچ   الطاعة  ٢٨  الكهف  ٤٢

   چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ   التعلم  ٦٧  الكهف  ٤٣

   چں  ڻ        ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ        ہ  چ   التعلم  ٦٨  الكهف  ٤٤

   چہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ   التعلم  ٦٩  الكهف  ٤٥

  چ                          چ   التعلم  ٧٢  الكهف  ٤٦

   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ   لتعلما  ٧٥  الكهف  ٤٧

   چژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک      ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈچ   التعلم  ٧٨  الكهف  ٤٨

   چی     ی  ی  ی                 ...چ   التعلم  ٨٢  الكهف  ٤٩

   چ   ...   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ   التجلد يف العبادة  ٦٥  مرمي  ٥٠

   چ   ...ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ   ذىحتمل األ  ١٣٠  طه  ٥١

   چ     ...ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭچ   الرزق -التجلد يف العبادة –الصالة   ١٣٢  طه  ٥٢

   چڍ  ڍ  ڌ          ڇچ  ڇ  ڇ  ڇچ   صرب األنبياء  ٨٥  األنبياء  ٥٣

   چ   ...گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ   اإلنفاق يف سبيل اهللا –الصالة   ٣٥  احلج  ٥٤

   چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ   الطاعة  ١١١  املؤمنون  ٥٥

   چ                      ... چ   حتمل األذى  ٢٠  الفرقان  ٥٦

   چ    ...ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋچ   ــــــ  ٤٢  الفرقان  ٥٧

   چ    ...ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭچ   الطاعة  ٧٥  الفرقان  ٥٨

   چ...   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ    سبيل اهللاإلنفاق يف  ٥٤  القصص  ٥٩
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  النص القرآين  الدالالت  رقم اآلية  السورة  م
   چگ  گ    گ  گ           ...چ  ميان اإل  ٨٠  القصص  ٦٠

   چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ   التوكل  ٥٩  العنكبوت  ٦١

   چ                               چ   حتمل األذى  ٦٠  الروم  ٦٢

   چ                                   ...   چ   األمر باملعروف والنهي عن املنكر –الصالة   ١٧  لقمان  ٦٣

   چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک    ...چ   الشكر -املصائب  حتمل  ٣١  لقمان  ٦٤

   چ   ...ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ  چ    چ   الطاعة  ٢٤  السجدة  ٦٥

   چ     ...ھ   ھ   ...  چ   اخلشوع -الصدق  –اإلميان  –اإلسالم   ٣٥  األحزاب  ٦٦

   چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ      ... چ  الشكر  ١٩  سبأ  ٦٧

   چ                                           ...چ  والدينبر ال  ١٠٢  الصافات  ٦٨

   چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ   ـــــ  ٦  ص  ٦٩

   چڀ    ڀ     ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ   حتمل األذى  ١٧  ص  ٧٠

   چڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ   ...چ   التوبة  ٤٤  ص  ٧١

   چ                          ...چ   اهلجرة -ى التقو  ١٠  الزمر  ٧٢

   چ   ...ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  چ   االستغفار  ٥٥  غافر  ٧٣

   چ   ...  ی              چ   حتمل األذى  ٧٧  غافر  ٧٤

   چ   ...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   عذاب اهللا  ٢٤  فصلت  ٧٥

   چہ  ہ       ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ        ۀ چ   اجلنة  ٣٥  فصلت  ٧٦

   چٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ     ... چ   الشكر  ٣٣  الشورى  ٧٧

   چ    ی  ی  ی   ی            چ   العفو واملغفرة  ٤٣  الشورى  ٧٨

   چ   ...                         چ   حتمالألذى  ٣٥  األحقاف  ٧٩
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  النص القرآين  الدالالت  رقم اآلية  السورة  م
   چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    چ   اجلهاد يف سبيل اهللا  ٣١  حممد  ٨٠

   چڀ  ڀ   ڀ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ   األدب مع أنبياء اهللا  ٥  احلجرات  ٨١

   چ   ...ڍ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ   حتمل األذى   ٣٩  ق  ٨٢

   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺچ   عذاب اهللا  ١٦  الطور  ٨٣

   چ                                    ی  چ   التسبيح  ٤٨  الطور  ٨٤

   چ                       چ   الطاعة  ٢٧  القمر  ٨٥

   چڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ           ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ   الصرب على أقدار اهللا  ٤٨  القلم  ٨٦

   چ              چ   صرب أولو العزم  ٥  املعارج  ٨٧

   چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ چ   اهلجر –حتمل األذى   ١٠  املزمل  ٨٨

   چۅ  ۅ   چ   طاعة اهللا  ٧  املدثر  ٨٩

   چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ   الطاعة  ١٢  اإلنسان  ٩٠

   چ                                 چ  الصرب على أقدار اهللا  ٢٤  اإلنسان  ٩١

   چ      ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  چ   الرمحة –اإلميان   ١٧  البلد  ٩٢

   چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ   عمل الصاحلات  –اإلميان   ٣  العصر  ٩٣

 


