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 إقرار:
 
كأنيا نتيجة أبحاثي  ،أنيا قيدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير -أنا مقدـ الرسالة -أيقر

كأف ىذه الرسالة أك جزء منيا لـ ييقدـ لنيؿ أية درجة  ،الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد
 عميا ألم جامعة أك معيد.
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 عبد الميدم بدكم محمد الزىكر
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 شكر وعرفان

 

ػ: )كفي ركاية ايخرل يقػكؿ الرسػكؿ .(1)(النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري  الى  : )قاؿ رسكؿ اهلل   فٍ مى
 .(2)(اهللى  رً كي شٍ يى  ال اسى النَّ  رً كي شٍ يى  ال

 
؛ الذم أليـ كسدد، كأعاف  كأخيران هلل عز كجؿ صاحب الفضؿ في كؿ شيء فالشكر كالفضؿ أكالن 

ـٌ الشكر  ككفؽ. فأرشد  ،لمشرفي الدكتكر حاتـ جبلؿ، الذم كسعني بحممو، كغمرني بخمقو كصبرهث
 ،كأيكجو الشكر أيضان لممناقشيف الفاضميف ،حتى خرج ىذا العمؿ إلى النكر ،حككٌجو، كنصح كصحَّ 

ـ عمى الرغ المذيف تكرما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،محمد عمرافكالدكتكر  ،مكسى البسيط الدكتكر
لمف يستحؽ الشكر المميز كالثناء الجميؿ ابف األخ الحبيب كالصير كالشكر ن   ،مف كثرة انشغاليما

األديب الميندس معيف الزىكر الذم ما تكانى كلك لحظة في مساعدتي في أمكر الرسالة الفنية 
 كالتقنية.

 
 يالشركؼ "أب ، كلؤليستاذ محمكد معاذ" يلمشيخ عادؿ شنيكر "أب -كالختاـ مسؾ-ختـ شكرم أك 

 محمد"، عمى ما قدماه لي مف مساعدة في بعض متطمبات الرسالة.
 

 إلى كؿ ىؤالء أيقدـ شكرم كعرفاني كتقديرم، فجزاىـ اهلل خير الجزاء، كأجزؿ ليـ المثكبة كالعطاء.
  

                                 
، دار الكتاب العربي ػ بيركت، كتاب األدب، باب في شكر سنن أبي داودأبك داكد، سميماف بف األشعث،  1

، 416صحيح، صححو األلباني، في السمسمة الصحيحة، حديث رقـ  (. حديث4/403(. )4813المعركؼ، رقـ،)
(1/776.) 
، دار إحياء التراث العربي، بيركت، تحقيؽ: أحمد محمد سنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى،  2

مة، باب الشكر لمف أحسف إليؾ، رقـ) ي (. حسنو األلباني ف4/339(، )1954شاكر كآخركف، كتاب البرُّ كالصّْ
 (.272/ 2السمسمة الصحيحة، )
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 ممخص 
 
 

في سكرة األعراؼ،  المكجكدة في قصة مكسى ىذه الدراسة بياف اإلشارات التربكية تناكلت
كردت في مكاطف كثيرة مف القرآف  كاقتصرت الدراسة عمى سكرة األعراؼ؛  ألف قصة مكسى

الكريـ يصعب أف تحيط بيا رسالة كاحدة. كاختار الباحث سكرة األعراؼ دكف بقية السكر التي 
تحتكيو ؛ لككنيا أكسع السكر التي تضمنت تمؾ القصة القرآنية؛ كلما تتحدث عف قصة مكسى

مف مشاىد كأحداث تفردت بيا عف بقية السكر،  كأبرزىا تمؾ االمشاىد التي كردت في القصة تمؾ 
التي تتحدث عف االنحرافات الفكرية كالنفسية عند بني اسرائيؿ؛ كىذا مف شأنو أف يمقي الضكء عمى 

يا التي ارتكيا السبيؿ األرشد في طريقة التعامؿ معيـ في كؿ زماف كمكاف كتجنب األخطاء كالخطا
بنك إسرائيؿ في الماضي البعيد لييستفاد منيا في الحاضر القريب، كقد قامت ىذه الدراسة عمى 

البحث الذم يصؼ كيسجؿ ما مضى مف كقائع كأحداث الماضي كيدرسيا المنيج التاريخي؛
كيفسرىا كيحمميا عمى أسس عممية منيجية كدقيقة بقصد التكصؿ إلي حقائؽ كمعمكمات أك 

عميمات تساعدنا في فيـ الحاضر عمي ضكء الماضي كالتنبؤ بالمستقبؿ. كقد أظيرت ىذه الدراسة ت
في سكرة األعراؼ،  أىمية اإلشارات التربكية المستنبطة مف أقكاؿ المفسريف في قصة مكسى

كأىمية آراء التربكييف القدامى كالمعاصريف في تمؾ اإلشارات التربكية، كما أظيرت الدراسة 
عمى الكاقع التربكم كالسياسي الذم نحيا. كقد  بيقات التربكية المستفاد مف قصة مكسى التط

تضمنت الدراسة الكثير مف النتائج كالتي مف أبرزىا: الثكاب كالعقاب بشركطو كضكابطو، أسمكب 
ستفاد تربكم أقرتو الشرائع السماكية كالقكانيف الكضعية، اإلنكار كالتكبيخ كالتقريع أساليب تربكية يي 

منيا عند الضركرة. كأف القيادة التربكية شرط ميـ في الفكر التربكم كالعممية التربكية، كيكصي 
الباحث بضركرة تكجيو الباحثيف كالدارسيف الستكماؿ استنباط إشارات تربكية مف كؿ آية مف آيات 

فعاؿ عمى القرآف الكريـ عامة، كالقصص القرآني خاصة لما ليذا القصص مف تأثير إيجابي ك 
المعمـ كالمتعمـ كما أكد ذلؾ التربكيكف القدامى كالمعاصركف. كأف يقكـ مجمكعة مف الباحثيف 

في غير سكرة االعراؼ كعمؿ دراسات تربكية  باستيفاء بقية الدالالت التربكية في قصة مكسى
الكتابة في  تككف مرجعيتيا السنة النبكية. كأخيران تشجيع الباحثيف في الدراسات القرآنٌية عمى

المباحث اإلجتماعٌية كاإلنسانٌية، كالنفسٌية كاإلدارية كالسياسية كالعقدية المختمفة مف خبلؿ آيات 
 القصص القرآني، لمفت أنظار الباحثيف كالدارسيف لكنكز آيات القرآف التربكية.
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Educational Endicators in Prophet Mousa’s Story in Al-A’raf Soura 

Supervisor: Dr. Hatem Jalal Tamimi 

Student: Abdulmuhdi Badawi Mohammad Al-Zhour 

Abstract: 

The study aimed at deciphering the educational indicators in Prophet Mousa’s story in 

Al-A’raf Soura, as this Soura widely explicate the details of the story more than other 

Souras. The Al-A’raf Soura explained the scope of punishment that Pharo’s People 

experienced, along with illustrating the cultural and psychological  deviations of  Bani 

Israel. Such presentation is to indicate the proper ways to deal with those people who 

always commit sins.  It is also to furnish a new parameters for educators and preachers 

to educate people about the truth of their religions.  

The significance of this study stems from the significance of the subject it presents as it 

researches the implication from a Quranc point view which contains the most and 

highly developed educational methodologies in socializing generations. 

The study followed the historical methodology which study and analyze events on 

scientific basis for the purpose of having new facts, information and generalization to 

enable us understand the future in light of the past and also to enable us infer for the 

future to get to the right truth and generalization through explaining the verses of Souret 

Al-A’raf and extrapolating future for the purpose of deciphering education and 

indicators for generation to benefit from. 

The study illustrates the significance of indicators extrapolated from critics of Mousa’s 

story in Al-A’raf Soura; the study also illustrated the educational applications revealed 

from Mousa’s story in relation to the educational and political statuses in which we live. 

The study revealed several conclusions such as: 

Rewards and punishment which are controlled in nature are educational parameters 

revealed from religious and humane legislations; punishment and reprimands are also 

means to be used when necessary. Educational leadership is an important pillar in 

educational thought and in the educational process in general.  

The study recommends researchers to continue extrapolating more educational 

indicators from all verses of Quran for the great impact of these verses on learners and 

teachers alike. And the study conducts more researchers and Quranc studies to decipher 

more educational methodologies to educate and socialize people as proper. And 

encourages researches to do more Quranc studies in social, humane, psychological, and 

political domains of stories presented in the holly Quran. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة:

 

كعمى آلو  ،اإلنساف ما لـ يعمـ، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األكـرحمد هلل الذم عمـ بالقمـ، عمـ ال
 كبعد:  ،كصحبو كسمـ

 
 

كذلؾ لتماـ ،( ٕٖلنساء: )اچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ  تعالى:لقكلو كقصص القرآف أصدؽ القصص 
 كأقكاؿ اهلل تعالى التي )ُِِالنساء:)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  تعالى: لقكلوك   مطابقتيا عمى الكاقع

 ،كأسمكب الحكار كالمناقشة ؛كردت بأساليب ببلغية كتربكية متنكعة ،كردت في كتابو العزيز
كمف ىذه األساليب األسمكب القصصي في القرآف  ،كغيرىا الكثير الكثير ،كأسمكب ضرب المثؿ

أنفع  كما أف ىذا القصص ،كدالالت فكرية كعقائدية  ،الكريـ كما يحتكيو مف إشارات تربكية
ائ ەئ ەئ وئ وئ  چ تعالى: قاؿ ،مميء بالعبر كالعظات كالدركس كاآليات نوأل القصص

ألف ك   كذلؾ لقكة تأثيرىا في إصبلح القمكب كاألعماؿ كاألخبلؽ .،(ُُُ)يكسؼ: چ ۇئ ۇئ
القرآني يتحدث عف تجارب األمـ كاألقكاـ التي سبقت، كألف عمر الفرد كالجماعة في ىذه  صى صى القى 

أف يستفيد مف كال بد يصعب عمى اإلنساف أف يككف خبيرا في كؿ شيء، إنو الدنيا محدكد، ف الحياة
 كال سيّْما أف ،فيأخذ العبر كالعظات، كيتعمـ الدركس كاآليات ؛كمف قصص األكليف ،تجارب اآلخريف

  تضمف حصيمة التجربة اإلنسانية منذ بدء الخميقة. الكريـ القرآف
ز بأسػمكبو البيػاني كتعبيػره الفنػي المتميػز، مػا كػاف لػو أف كما كػاف القػرآف الكػريـ، كىػك الكتػاب المعجػ

ييػتـ بيػػذا الحشػػد مػػف القصػػص اليػػادؼ، دكف أف يصػػكغو ضػػمف صػػياغة فنيػػة كجماليػػة مػػؤثرة، تفػػي 
بكػػؿ شػػركط كآليػػات التعبيػػر الفنػػي كعناصػػر السػػرد الحكػػائي المػػؤثر؛ مػػف حبكػػة كحػػكار كشخصػػيات 

 كأحداث كأشكاؿ سردية.
ىـ طابع فني يميز القصة القرآنيػة، حيػث يسػرم إلػى كػؿ عناصػرىا الحكائيػة كيظؿ التصكير الفني أ

ػا كفػػي كػؿ أسػػاليبو الفنيػػة،  بعفكيػة تضػػفي جماليػة متميػػزة عمػى العمػػؿ القصصػػي ككػؿ. فػػالقرآف عمكمن
يعبػػػر بالصػػػكرة المحسػػػة المتخيمػػػة عػػػف المعنػػػى الػػػذىني كالحالػػػة النفسػػػية، كعػػػف الحػػػادث المحسػػػكس 

لنمػػػكذج اإلنسػػػاني كالطبيعػػػة البشػػػرية، ثػػػـ يرتقػػػي بالصػػػكرة التػػػي يرسػػػميا كالمشػػػيد المنظػػػكر، كعػػػف ا
 فيمنحيا الحياة الشاخصة كالحركة المتجددة.

فالحكادث كالمشاىد كالقصػص كالمنػاظر، يردىػا شاخصػة حاضػرة فييػا الحيػاة كالحركػة. فػإف أضػاؼ 
يحيػػؿ المسػػتمعيف إلييػػا الحػػكار فقػػد اسػػتكت ليػػا كػػؿ عناصػػر التخييػػؿ، فمػػا يكػػاد يبػػدأ العػػرض حتػػى 
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نظارة، كحتى ينقميـ نقبلن إلى مسرح الحكادث األكلى. كمف ثـ كاف التصكير ىػك األداة المفضػمة فػي 
 أسمكب القرآف عمكمنا كفي القصة القرآنية عمى الخصكص.

فالمكاقؼ كالمشاىد لـ تنقؿ بطريقة إخبارية جامدة، كلكف بطريقة تصػكيرية يقػدـ فييػا الحػدث كػامبلن، 
 المعمكمة اإلخبارية كاإلحساس المصاحب لذالؾ، حيث تتضح التجربة كاممة. يجمع بيف

كما يركز التصكير الفني عمى إبراز ما يكتنؼ الكجداف اإلنساني مف عكاطؼ كانفعاالت، كذلؾ مف 
خبلؿ سمكؾ الشخصية كمكقفيا مف األشياء، كعبر منظكرىا الخاص تجاه األحداث. فيكشؼ ما 
بداخؿ الشخصية مف انفعاالت كمشاعر؛ كالحيرة كالقمؽ كالخكؼ كاالضطراب كالفزع كالفرح 

كمثاؿ ذلؾ تصكير شخصية "مريـ" في سكرة مريـ، كالتفنف في تقديـ ما اعتمرىا مف  كالحزف...
ا تصكير شخصية أـ مكسى  مشاعر متضاربة، حافمة بالصراع الدرامي الداخمي كالخارجي، كأيضن

 التي عاشت ظركفنا نفسية عصيبة كصراعنا داخميِّا شديدنا، تفنف السياؽ الفني في عرضو في
 .كغيرىا  مثبلن صكرة القصص 



 أسببة اختيبر المىضىع

 
 :عدة أىميافي الكتابة كالبحث في قصة مكسى عميو السبلـ، ألسباب  ةرغبجاءت ال

 
لما فييا مف المكاقؼ كالمشاىد المميئة باإلشارات التربكية التي تنير الطريؽ  .1

لصبر إلى ا الدعاة لمسالكيف، كتذكر قمكب الغافميف، كترفع اليمـ، كتشحذ العزائـ، كتدعك
 .كالثبات

مف أكثر القصص كركدان في القرآف الكريـ، بؿ كأكثر  ألف قصة سيدنا مكسى  .2
ىذه القصص مف حيث حمقاتيا، كقد كرد ذكرىا أكثر مف ثبلثيف مرة في القرآف الكريـ، 

، انتباه الباحثمكية، كىذا الكركد الكثير لفت  ياكتناكلتيا أكثر مف اثنتيف كعشريف سكرة أغمب
التحميؿ، لمكصكؿ إلى نتائج مفيدة كجديدة كنافعة بإذف اهلل ك لمبحث كالتأمؿ كالدراسة  وفعكد

 تعالى.
مف حيث طبيعة  ؛ رسالة محمد إلى القرآني أقرب القصص قصة سيدنا مكسى  .3

حيث إف بني   ؛مراحميا كأطراؼ الصراع فييا، كتضمنت تجربة طكيمة مع العدك كالتابع
في الجزيرة العربية كما حكليا،  كعاداىا لى ديف اهللإلمدعكة  مف تصدلإسرائيؿ كانكا ىـ أكؿ 

كبرزت منيـ في كجييا حراب المكر كالكيد كالخصكمة البالغة، إلى جانب النفاؽ كالخداع 
 كتأليب األعداء.
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، عيد التربية كالتككيف لمنكاة اإلسبلمية  ةىذه القصألف  .4 كانت تتنزؿ في العيد المكيّْ
كانت تكاجو تحديَّات عظيمة في مكة كخارجيا، فكانت تأتييـ كتتمى عمييـ كىـ األكلى، التي 

، كثباتان عمى كتسميمان  ان يكاجيكف المحف كاالبتبلءات، فما كانت تزيدىـ ىذه المحف إال إيمان
صراران عمى اقتحاـ المخاطر كمكاجية التحديات  .الطريؽ، كا 

مف أكلي العـز مف  فمكسى  ؛الشبو بينيا كبيف سيرة سيدنا محمد مف أكجو  كجكد .5
كاجو الطغمة الحاكمة الطاغية الظالمة، ككقؼ ، مكسى ككذلؾ سيد الخمؽ محمد  ،الرسؿ

إلى كاجو طغمة ظالمة مستبدة، كىـ كفار قريش ككبراؤىا،  في كجو فرعكف كممئو، كمحمد
 .غير ذلؾ مف أكجو الشبو

 
 وأسئلتهب: مشكلة الدراسة

 
إف المساحة التي شغمتيا القصة القرآنية مف كتاب اهلل كانت مساحة كاسعة، ما نظف أف مكضكعان 

ف القصة القرآنية لـ تأت لتقرر ىدفان كاحدان، بؿ إف أ بسببآخر كاف لو ما كاف لمقصة مف نصيب، 
ىذا القصص كانت لو أىدافو الكثيرة كغاياتو المتعددة، فعمى سبيؿ اإلجماؿ ييدؼ القصص القرآني 

، كتحكؿ بينو كبيف المنزلقات لقيـ كاألخبلؽ كالسمكؾتضمف لو خير اإلى تربية نكع االنساف تربية 
 .(1)كالميالؾ

الكريـ داعينا إلى اليداية كالرشاد، بأساليبى شتى ؛ فتارةن بالكعد كالكعيد ، كتارة  لقد جاء القرآفك 
باإلقناع العقمي، كتارة ثالثة بكخز الضمير كالكجداف، كرابعةن بتكجيو الفطرة إلى حقيقتيا، كخامسة 

إلى فطرة الذم ىك أقرب الكسائؿ التربكية  ،باإلعجاز بشتى ألكانو، كأحيانان كثيرة: بأسمكب القصص
اإلنساف، كأكثر العكامؿ النفسية تأثيرنا فيو، كذلؾ لما في ىذا األسمكب مف المحاكاة لحالة اإلنساف 
نفسو، فتراه يعيش بكؿ كيانو في أحداث القصة، ككأنو أحد أفرادىا، بؿ ككأنو ىك بطؿ القصة 

مىده أكالشاىد فييا، فيىرىل مف خبلليا كؿه مف الصالح كالطالح ما في نفسو مف أ حاسيس، كما في خى
مف أحاديث، كما يجرم حكلو مف أحداث كحكار.. كؿ ذلؾ مف خبلؿ تجاكبو مع القصة.. فالقصة 
ال سٌيما إف كانت بأسمكب شيّْؽ، كبياف رائؽ ليا مف التأثير كالجاذبية ماال تبمغو أٌم كسيمة أخرل 

أسمكب ربانيٍّ معجز، لو مف الكاقعية مف الكسائؿ الدعكية أك التعميمية أك التربكية، فكيؼ إذا كانت ب
 كالصدؽ كدقة التصكير، كًمف الًسمىاًت ما ليس لغيره!!

                                 
1   http://vb.tafsir.net.com 
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..  كػػػاف ىنػػػاؾكلػػػك  - أف أكثػػػر  لكجػػػدنامقارنػػػة سػػػريعة بػػػيف أحػػػدث المنػػػاىج التعميميػػػة كالتربكيػػػة اليػػػـك
المنػػاىج نجاحػػا فػػي عػػرض الفكػػرة أك صػػياغة المػػادة العمميػػة بأسػػمكب قىصصػػي جػػذاب..ىي أكثرىػػا 

جاحػػا كأينعيػػا ثمػػارا.. ألنيػػا تكػػكف حينئػػذ أحػػب إلػػى قمػػب الطالػػب، كأقػػرب إلػػى فطرتػػو، كأسػػيؿ عميػػو ن
كىػػذا الكػػبلـ عاشػػػو الباحػػث عمميػػان ال نظريػػػان حفظػػا كفيمػػا، كأدعػػػى لتمقييػػا بػػدكف أٌم مشػػػقة أك ممؿ..

 كذلؾ مف خبلؿ عممو في حقؿ التربية كالتعميـ سنيف عددا.

مدخبل طبيعيا يدخؿ منو أصحابي الرساالًت كالدعكاًت، كاليداةي، كلذلؾ؛  كانت القصة كال تزاؿ 
لى عقكليـ كقمكبيـ (1)ليغرسكا فييـ معاني تربكية الفتة كميمة  كالقادةي، إلى الناس كا 

 . 

 
معنى القصص في المغة  عف كالتي ىي مكضكع الدراسة، سيكشؼ الباحث كفي قصة مكسى

كاالصطبلح، كالتعرؼ عمى مفيـك اإلشارات، كعمى أثر القصة القرآنية في التربية، ككشؼ أبرز 
، كذلؾ مف خبلؿ استنباطيا مف أقكاؿ  كأىـ اإلشارات التربكية الكاردة في قصة مكسى

 اه.  المفسريف، كمدل تطبيقات ىذه اإلشارات عمى الكاقع التربكم كالسياسي الذم نحي
 :كيفترض في ىذه الدراسة أف تجيب عف التساؤالت اآلتية

 
 ؟«اإلشارات»ما معنى القصص لغةن كاصطبلحان؟ كما ىك مفيكـ  .1
 ما كاقع القصص مف ناحية المفيـك التربكم كما فائدتو؟ .2
 التي استنبطيا المفسركف مف قصة مكسى عميو السبلـ؟ اإلشارات التربكيةأبرز ما  .3
  ؟المستنبطة مف قصة مكسى عميو السبلـ في اإلشارات التربكيةما رأم التربكييف  .4
 ؟ذم نحياهعمى كاقعنا ال ما مدل انعكاس الكقائع كاألحداث في قصية مكسى  .5

 أهداف الدراسة:

 أىميا: ،حقيؽ عدة أىداؼتىذه الدراسة تسعى ل
 ؟«اإلشارات»القصص لغةن كاصطبلحان؟ كما ىك مفيكـ عمى  التعريؼ .1
 كاقع القصص مف ناحية المفيـك التربكم كما فائدتو؟ الكشؼ عف .2
 اإلشارات التربكية التي استنبطيا المفسركف مف قصة مكسى  التعرؼ عمى أبرز .3
 ؟ التربكييف في اإلشارات التربكية المستنبطة مف قصة مكسى  الكشؼ عف رأم .4
 نحياه؟ عمى كاقعنا الذم ة مكسى في قص التطبيقات التربكية المسفادة الكشؼ عف .5

                                 
 (. 7منطكقو كمفيكمو،)ص القصص القرآنيالخطيب، عبد الكريـ،  1
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 أهمية الدراسة:

 النقاط اآلتية: تكمف أىمية ىذه الدراسة في
  

مف خبلؿ تتبع سيرة كآثار خير  ؛تأتي في إطار بناء شخصية المسمـ القائد كالقادر قد أنيا .1
. ككىـ الرسؿ الكراـ، كتحديدان أكل ؛البشر  العـز

  ،تتبعان كاستنباطان كتفسيران تربكيان آليات الذكر الحكيـ، الذم يمثؿ المنيؿ العذب ياأف في .2
 كالنبع الصافي، لكؿ ما يحتاجو اإلنساف في كؿ شؤكف الحياة.

تسيـ في التعرؼ عمى االنحرافات الفكرية كالنفسية لبني إسرائيؿ، كترسـ طبيعة  قد أنيا .3
أكبر الصراعات بيف  تشيد في ىذه األياـ التي خاصةن العبلقة معيـ في السمـ كالحرب، 

 األمة اإلسبلمية كبني إسرائيؿ.
 اإلشاراتئركف عمى طريؽ االيماف في نشر ايمكف أف يستفيد مف الدراسة الدعاة الس .4

 المستفادة مف قصة مكسىالتربكية 
 يمكف أف يستفيد مف الدراسة التربكيكف في بناء مناىج التربية االسبلمية .5
رشاد المعمميف كأكلياء األيمكر المساىمة .6 بآثار كانعكاسات اإلشارات التربكية  في تكعية كا 

 التي ال بد مف الحرص عمى غرسيا في االبناء. 
 ىذه الرسالة محاكلة عممية لكشؼ كاقع اإلشارات التربكية في قصة مكسى  .7
 ىذه الدراسة بأدكات عممية قد تشكؿ قاعدة مفاىيمية لدراسات الحقة.  .8

 

 الدراسة: يةمنهج

المنيج المعني بكصؼ األحداث التي كقعت في تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي أكالن، كىك 
الماضي كصفان كيفيان، يتناكؿ رصد عناصرىا كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىا، كاالستناد عمى ذلؾ 

كيعتمد عمى المادة  لبعيدة.الكصؼ في استيعاب الكاقع الحالي، كتكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة كا
 كما صحٌ  ،التاريخية المكجكدة في مصادرىا، كالمصدر المكثكؽ بو في ىذا المجاؿ ىك القرآف الكريـ

ما استنبط منيا ك في سكرة األعراؼ، في قصة مكسى  كىذا ما حصؿ؛ مف األحاديث الشريفة 
  منيا مف إشارات تربكية. مف
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 الخطوات اإلجرائية لمدراسة:
 

 الخطكات اإلجرائية لمدراسة في األمكر اآلتية: تتمخص
 
الرجػػػكع إلػػػى القػػػرآف الكػػػريـ كتنػػػاكؿ آيػػػات سػػػكرة األعػػػراؼ التػػػي تحػػػدثت عػػػف قصػػػة مكسػػػى عميػػػو    .1

 السبلـ، ككتابتيا بالرسـ العثماني، مع ذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية بجانبيا في المتف.
 االستعانة بيا في فيـ اآليات.البحث في كتب تفسير القرآف الكريـ المختمفة ك .2
الرجػكع إلػى كتػب السػنة النبكيػػة المطيػرة، مػع تخػريج األحاديػث كبيػػاف درجتيػا إذا كانػت فػي غيػػر .3

 الصحيحيف.
 البحث في كتب المغة كالمعاجـ عف معاني األلفاظ التي تدكر حكليا الدراسة..4
 الترجمة لؤلعبلـ الكارد ذكرىـ في الدراسة..5
ض كتػب التربيػة كعمػـ الػنفس لتكضػيح كجيػة نظػر التربػكييف فػي اإلشػارات التربكيػة االستعانة بػبع.6

 المستنبطة مف قصة مكسى .
 عمؿ الفيارس البلزمة لخدمة البحث كالتسييؿ عمى قارئو..7
 
 

 حدود الدراسة:
 

في   ىذه الدراسة محدكدة باإلشارات التربكية التي يمكف استنباطيا مف خبلؿ قصة سيدنا مكسى
فإنيا تعالج مف قصص القرآف كؿ مرة ترد فييا قصة  أفمعركؼ ال مف ألف ؛سكرة األعراؼ
كنت أرغب في الكتابة  قدك  كأمكران غير التي ركزت عمييا القصة ذاتيا في سكرو أخرل. مكضكعاتو 

في القرآف الكريـ حيثما كردت، إال أف مشرفي الدكتكر حاتـ  كالبحث في قصة سيدنا مكسى 
 ؛نصحني كأرشدني إلى تحديد بحثي كحصره في إطار سكرة كاحدة فحسب -و اهللحفظ-جبلؿ 

سأحرص فكمع ىذا  كاممة ال تحيط بيا رسالة كاحدة بؿ رسائؿ. كذلؾ ألف دراسة قصة مكسى 
في حدكد ما  عمى االستفادة مف اإلشارات التربكية التي يمكف الحديث عنيا مف غير سكرة األعراؼ

الباحث سكرة األعراؼ دكف بقية السكر التي تتحدث عف قصة ، كاختار تستمزمو طبيعة البحث
؛ لككنيا اكسع السكر التي تتضمنت تمؾ القصة القرآنية؛ كلما تحتكيو مف مشاىد كأحداث مكسى

حمَّت بآؿ  العقكبات التيالتي تحدثت عفتفردت بو عف بقية السكر، كأبرزىا في ذلؾ اآليات
لتي تحدثت عف االنحرافات ، كاآليات الجراد، كالقمؿ، كالضفادع، كالدـ آيات مفصبلت مف فرعكف

قة يكىذا مف شأنو أف يمقي الضكء عمى السبيؿ األرشد في طر  ؛الفكرية كالنفسية عند بني اسرائيؿ
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في كؿ زماف كمكا كتجنب األخطاء كالخطايا التي ارتكيا آؿ فرعكف كبنك إسرائيؿ  معيـ التعامؿ
يدان الداعية كالمربي كالمعمـ كالمتعمـ. ىذه أبرز األسباب التي دعت الباحث الختيار سكرة كتحد

 االعراؼ عف غيرىا مف السكر. 
 

 :يأتي ما عمى اشتممت فقد: الفيارس كأما
 

 .القرآنية اآليات فيرس: أكالن 
 .النبكية االحاديث فيرس: ثانيان 
 .عبلـاأل فيرس:   ثالثا
 .كالمراجع المصادر فيرس: رابعان 

 المحتكيات فيرس: خامسان 

 

 

  سببقة:الدراسبت ال
 (.( بعنوان: ) معالم الصراع اإليماني في قصة موسى1987.دراسة اليوبي )1

كقد تناكؿ الباحث الصراع الذم دار قي قصة سيدنا مكسى كما يحكيو مف معاني غزيرة كمعالـ 
يجاد المناخ  بارزة كثيرة مفيدة كىدفت الدراسة إلى: تجمية الصراع اإليماني مف خبلؿ قصة مكسى كا 

 المبلئـ  النقبلب الناس الى الصراع اإليماني الحؽ الذم يرضي اهلل.
 كتعكد أىمية الدراسة عمى أنيا تحتكم عمى قيـ عممية كبيرة تعالج مشاكؿ الحاضر كالمستقبؿ.

ستقصاء فقاـ بجمع االىيات كقد اتبع الباحث المنيج التحميمي الكصفي، مبنيان عمى االستقراء أك اال
 القراىنية التي تتحدث عف الصراع اإليماني كصنفيا حسب مكضكعاتيا.

 كفي النياية خمص الباحث إلى عدة نتائج منيا:
 _ إف خائض الصراع اإليماني ال بد لو أف يتأىؿ بالعمـ أكالن.1
ى مصداقيتو في القكؿ _ إف أسمكب الرفؽ كالميف ميـ في الصراع اإليماني كمحافظة الداعية عم2

ف اإلسبلـ ىك الغالب كالمنتصر.  كالكعد كالعيد كاألمانة، كا 
 
والسنة األبعاد التربوية لمفيوم الستقامة في ضوء القرآن الكريم )سيير عبد عبد اهلل كولك.2

التربكية المرتبطة بمفيكـ االستقامة  اإلشاراتىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أبرز .(النبوية
القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،مف خبلؿ بياف مفيكـ االستقامة كأبرز خصائصيا كأىـ  كما كرد في

التربكية عمى كؿ مف المعمـ كالمتعمـ ، كأبرز معيقاتيا في حياة الفرد المسمـ .كقد استخدمت ، آثارىا
ية الكيفية كأحد مداخؿ كتقنيات المنيج الكصفي، كذلؾ أسمكب تحميؿ المحتكل مف الناح، الباحثة
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اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية المتعمقة بمفيكـ االستقامة الستنباط األبعاد التربكية منيا، ، بتحميؿ
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحديد أبرز معيقات االستقامة في حياة الفرد  كما

 .المسمـ
 
 ( بعنوان: )القيم التربوية  في القصص القرَاني(1996طاوي)دراسة طي. 3

ىدفت الدراسة  إلى التعرؼ عمى الدكر الذم تمعبو  القصة القراىنية في غرس القيـ اإلسبلمية في 
نفكس النشء كالتعرؼ إلى أىـ القيـ التربكية في القصص القراىنية. كقد اتبع الباحث منيج: تحميؿ 

لقيـ التربكية التي كردت في السكرالقراىنية كقاـ بدراستيا دراسة تحميمة المحتكل باستخراج بعض ا
 كاستنباط االنعكاسات ليذه القيـ في حؿ المشكبلت التربكية .

 كفي النياية خمص الباحث الى عدة نتائج منيا:
_ اف القصة القراىنية تنفرد بخصائص كمميزات ال تكجد في أم نكع اىخر مف القصص  كأننا 1

 ع مف خبلليا غرس القيـ التربكية في نفكس النشءنستطي
_ أف القصة القراىنية تحقؽ أىداؼ التربية اإلسبلمية كأنو مف خبلليا يمكف نقؿ صكرة حية لحياة 2

 األمـ السابقة .
 
 (:بعنوان : ) أصول اإليمان في قصة ابراىيم  (2009دراسة الممفوح ) .4

 ىدفت ىذه الدراسة إلى :
، مف منزلة رفيعة عند المسمميف،فيفخر المسممكف باإلنتساب لو   بو إبراىيـ إبراز ما يتمتع

 في العقيدة الصحيحة. فيـ الكرثة الحقيقيكف لو
مف فكائد  جميمة كحكـ مفيدة كخصكصان في باب العقيدة كالدعكة  بياف ما احتكتو قصة ابراىيـ

 كحاجة الناس إلى ذلؾ.
 تحمى بيا ابراىيـإظيار الصفات العظيمة التي . 1
 

المنيج اإلستقرائي التحميمي، كقامت بتتبع االىيات القراىنية : استخدمت الباحثة في ىذا البحث 
كمباحث كاستقراء كتب التفاسير كشركح األحاديث  كاألحاديث النبكية المتعمقة بنبي اهلل إبراىيـ

 .العقيدة المتعمة بقصة إبراىيـ
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 -:وخمصت إلى نتائج عديدة منيا
ارتبطػت بالعقيػدة، كلػذا  _ أىمية العقيدة الرتباطيا بكؿ األنبيػاءعمييـ السػبلـ،  كأف دعػكة الخميػؿ

اتفػػؽ األنبيػػاء جمػػيعيـ فػػي دعػػكتيـ ألقػػكاميـ أف دعػػكىـ الػػى تكحيػػد اهلل سػػبحانو، كاإلخػػبلص لػػو فػػي 
 عبادتو  جؿ كعبل.

رة؛ كفػي ىػذا بيػاف ألىميػة شخصػية فػي القػراىف فقػد كرد تسػعان كسػتيف مػ _ كثرة كركد اسػـ ابػراىيـ
 في القراىف . كأف المسمميف ىـ أكلى الناس بو  في اتباعو الخميؿ

فيػػك لػػـ يتػػرؾ بابػػان لمػػدعكة إال كسػػاىـ فيػػو، فقػػد بػػدأ بأبيػػو فػػي   _ أىميػػة الػػدعكة فػػي حيػػاة إبػػراىيـ
 الدعكة ثـ قكمة مف عبدة الككاكب كعبدة األصناـ.

 
)انتصــار القمــة المؤمنــة عمــى الكثــرة الكــافرة فــي ضــوء القــرَان   :( بعنــوان2009دراســة جعفــر) .5

 الكريم: دراسة موضوعية(
كىزيمة األعداء كىبلكيـ، كقػد ىدفت الدراسة إلى : بياف كاجب المنصكريف المتضعفيف بعد نصر اهلل 

 -تناكلت الباحثة لتحقيؽ أىداؼ دراستيا مبحثيف :
 لقمة المؤمنة لئلسبلـ كنصرة الكثرة الكافرة لمكفرأكالن: الصراع مف أجؿ الديف كفيو نصرة ا

 ثانيان: الصراع مف أجؿ الدنيا كتحدثت عف أسباب انتصارالقمة المؤمنة.
ــي ــنيج الوصــفي التحميم مػػف خمػػبلؿ التعػػرؼ  عمػػى أسػػباب الصػػراع بػػيف القمػػة  واســتخدم الباحــث الم

 المؤمنة كالكثرة الكافرة .
 ى الكافرين :وكان من نتائج نصر اهلل المؤمنين عم

 _ تمكيف لديف اهلل في االرض 
 نصرة المؤمنيف كاستخبلفيـ كتمكينيـ في األرض._

 كمف الدراسات السباقة التي تكصؿ إلييا الباحث  :
 

( بعنوان : ) منيج القرَان الكريم في التعامل مع جرائم الييود: دراسة 2009_ دراسة الصيفي )6
 تطبيقية بين الماضي والحاضر(.

 ىدفت الدراسة الى :كقد 
التطبيؽ العممي لمتفسير المكضكعي، كبياف حاجة األمة لو، ألنو التفيسر العصرم الذم يضع  .1

 الحمكؿ لمشاكؿ البشرية، إضافة إلى أنكاع التفاسير األخرل.
اسػػتنباط مػػنيج عممػػي محكػػـ  مػػف القػػراىف الكػػريـ، يبػػيف لؤلمػػة كيفيػػة التعامػػؿ مػػع جػػرائـ الييػػكد، .2

 استئصاؿ إفسادىـ مف فمسطيف . ككيفية
 كاتبع االبحث منيج االسترداد التاريخي الكصفي .
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 كخمص الى عدة نتائج منيا:
إف الجػػػرائـ تنتشػػػر كتكثػػػر فػػػي المجتمعػػػات الكػػػافرة، بسػػػبب غيػػػاب الػػػكازع الػػػديني، كالرقابػػػة .1

 اإلليية فييا، كتقؿ في المجتمعات اإلسبلمية،بسبب تحصنيا كتمسكيا بالديف.
 رؽ القراىف قديمان بيف بني اسرائيؿ كالييكد، فأثنى عمى المؤمنيف منيـ، كذـ البعض االىخر.ف.2
قسػػـ القػػراىف الكػػريـ الييػػكد إلػػى فػػرقتيف مػػؤمني أىػػؿ الكتػػاب،ذكر صػػفاتيـ كأثنػػى عمػػييـ كىػػـ .3

 قؿ، كالثانية ىي الفرقة الكافرة كىـ األغمبية منيـ.
ؿ، إنمػػا أراد بػػو القضػػاء عمػػى النسػػؿ البشػػرم، كىػػذا إف اسػػتيداؼ فرعػػكف لػػذككر بنػػي اسػػرائي.4

 يشكؿ حقدان في قمكب الييكد.
ضػػػركرة انتقػػػاء المجاىػػػديف األتقيػػػاء، مػػػف بػػػيف المسػػػمميف ليخكضػػػكا معػػػارؾ التحريػػػر ضػػػد .5

 عدكىـ، كي يعيدكا حقكؽ المسمميف.
 
 

(بعنوان: ) سـورة القصـص: دراسـة تحميميـة وموضـوعية(: وىـدفت الدراسـة 2002دراسة خمة) .7
 الى:
 اظيار الكحدة المكضكعية في سكرة القصص، كعبلقتيا مع السكر التي قبميا، كالتي بعدىا. .1
ظيارىا كسبيكة متكاممة مف خبلؿ التفسير  .2 الربط بيف الجكانب التحميمة كالمكضكعية لمسكرة، كا 

 ي كالمكضكعي لمسكرة، حسب ضكابط التفسير المتبعة.التحميم
 إبراز جكانب اإلعجاز المختمفة في السكرة،  بما يظير غمبة القراىف عمى الفكر اإلنساني . .3
إظيػػػػػػػػار المكضػػػػػػػػكعات التػػػػػػػػي تعرضػػػػػػػػت ليػػػػػػػػا السػػػػػػػػكرة، كالتػػػػػػػػي تحقػػػػػػػػؽ غػػػػػػػػرض مكضػػػػػػػػكعيا  .4

 كمحكرىاالرئيسي.
لحمػػكؿ البشػػرية الكضػػعية، كالػػرد عمػػى عمػػؿ مقارنػػة بػػيف الحمػػكؿ القراضػػنية لممشػػكبلت كبػػيف ا .5

 الشبو كالطعكف المكجية لئلسبلـ.
 

 وقد خمص الباحث إلى عدة نتائج أىميا:
 ى العالميفإل اإلسبلـ ةكتبميغ رسال ، أىمية الدعكة إلى اهلل .1
 ىداية الناس إلى طريؽ الحؽ كالصكاب، ىدؼ رئيس في دعكة السماء. .2
 الببلغي فيو. صكرة،كخاٌصة اإلعجاز البيانيإظيار اإلعجاز القراىني في أجمى  .3
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( بعنــوان: )قــيم الييــود فــي القصــص القرَانــي ودورىــا فــي توجيــو فكــرىم 1999دراســة خمــف) .8
 التربوي المعاصر(.

 وىدفت الدراسة الى :

 الكشؼ عف قيـ الييكد كما جاءت في قصص بني اسرائيؿ في القراىف الكريـ. .1
 جيو فكرىـ التربكم .إبراز دكر القيـ الييكدية في تك  .2

كتنػػػاكؿ الباحػػػث القػػػيـ الييكديػػػة مػػػف خػػػبلؿ االىيػػػات القراىنيػػػة فػػػي قصػػػص بنػػػي اسػػػرائيؿ كاتبػػػع الباحػػػث 
 المنيج الكصفي التحميمي باتباع الخطكات التالية :

 .معرفة اليدؼ العاـ كالمضمكف الفكرم لبلىية .1
 .تصنيؼ القيـ المتضمنة في االىيات القراىنية.2
 القيـ لى مبحثيف.. عرض 3

 كفي النياية خمص الباحث إلى عدة نتائج منيا:
 أف القراىف يمثؿ اإلطار النظرم في اإلسبلـ ، كأف التربية اإلسبلمية استمدت مقكمتيا منو. .1
اتضح دكر القصة في غرس القيـ اإليجابية في نفكس النشء  كقدرتيا عمػى معالجػة القػيـ  .2

 السمبية 
 المتنكعة: كالقصة، كالمثؿ، كالعبرة، كاألحداث.ساليب التربكية ؤلضركرة استخداـ المربي ل .3
 تكعية األجياؿ المسممة بتاريخ الييكد كسمككيـ كعداكتيـ لممسمميف. .4

 
 ( بعنوان: ) األبعاد التربوية لمفيوم الولء والبراء في اإلسالم(.2003دراسة مسعود ) .9

الػكالء كالبػراء فػي اإلسػبلـ المتمثمػة فػي األبعػاد  ىػدفت الدراسػة إلػى، إبػراز األبعػاد التربكيػة لمفيػكـ
 اإليمانبة كاألخبلقية كالنفسية كالعقمية كاإلجتماعية .

كقد استخدـ الباحث المػنيج الكصػفي التحميمػي، كخمػص الباحػث إلػى العديػد مػف النتػائج كػاف مػف 
 -أىميا :

ف عكامؿ عديدة منيا: _ ىناؾ ضعؼ لدل كثير مف المسمميف  في عقيدة الكالء كالبراء ناجـ ع1
تعطيػػؿ الحكػػـ بمػػا أنػػزؿ اهلل كالتغريػػب، ضػػعؼ التربيػػة فػػي الػػببلد اإلسػػبلمية، الجيػػؿ كاالستشػػراؽ 

 كالتبشير، كالعصبيات الجاىمية، سياسة التشكيؾ كالتجييؿ كالتشكيو مف قبؿ أعداء اإلسبلـ .
يػة كاالجتماعيػة التػي تصػقؿ _لمكالء كالبراء أبعاد تربكية عظيمة في المجاالت اإليمانػة كاألخبلق2

 سمكؾ اإلنساف فردان كمجتمعان.
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 :( بعنوان: )المضامين التربوية في سورتي اإلسراء والكيف(1998دراسة الشنطي).ن 10
ىدفت الدراسة إلى : بياف كجػو الحاجػة إلػى القػراىف الكػريـ بكصػفة مصػدران أساسػيان لتربيػة اإلنسػاف 

تربكية مف االىية ثـ إدراجيا تحت الجانب الخاص بيػا مػف كالمجتمع مف خبلؿ استنباط مضاميف 
 الجكانب  التي ذكرت في البحث.

 كقد أسفر البحث عف عدة نتائج منيا:
الصحيحة ىي أساس البناء في المنيج التربكم فػإذا مػا تػـ بنػاء اإلنسػاف عمػى _ بيف أف العقيدة  

 ىذا األساس سيؿ عمى المربي أف يقيـ بعد ذلؾ الدعائـ األساسية في التربية 
 _ أف القراىف يشتمؿ عمى الكثير مف المفاىيؾ التربكية الشاممة كالمتكاممة .

 
(، جامعػػػة القػػػدس،  ة فـــي قصـــة إبـــراىيمفـــايزة أحمـــد يوســـف ســـميم،) الشـــارات التربويـــ.11

مػػف خػػبلؿ  ـ، كلقػد بحثػػت الدراسػػة القصػػة بحثػػان متكػػامبلن، عرفػػت فيػػو بشخصػػية إبػػراىيـ 2008
ميقيػة، كمكػاف كالدتػو كمػا خصػو اهلل بػو، ثػـ اسػتخبلص اإلشػارات التربكيػة مػف  الصفات الخٍمقيػة كالخي

 البحث ، كيمكف عرض بعضان منيا : نتائج ليذاككاف ىناؾ  المكاقؼ التي كقفيا خبلؿ دعكتو.
استعماؿ المربػي أسػاليب ككسػائؿ متعػددة دليػؿ الػكعي كالعمػـ ألسػس العمميػة التربكيػة ؛ فممنفػكس .1

 مسالؾ ينبغي أف تيراعى .
سػػػبلمة قمػػػب المربّْػػػي تقػػػكده إلػػػى كػػػؿ عمػػػؿ صػػػالح حسػػػف ؛ فسػػػبلمة الظػػػاىر دليػػػؿ عمػػػى سػػػبلمة .2

 الباطف .
حػػكار المبطمػػيف كمنػػاظرتيـ إًلقامػػة الحجػػة عمػػييـ يػػتـ ضػػمف ضػػكابط كآداب كثيػػرة ، ظيػػرت فػػي .3

 المختمفة . محاكرات إبراىيـ 
 المربي الناجح يسعى إلى تحقيؽ الكماؿ في نفسو ، ثـ فيمف يقكـ عمى تربيتيـ . .4
 أىمية النمذجة في حياة البشر ، كأنيا تككف في األشخاص كاألفعاؿ . .5
كرة المػػػزج بػػػيف الػػػدليؿ العقبلنػػػي كالػػػدليؿ السػػػمعي لئلقنػػػاع ؛ فاإلقنػػػاع فػػػف يػػػنجح فيػػػو مػػػف ضػػػر  .6

 يتحمى بآدابو .
 ضركرة اغتناـ األكقات كاألحداث المناسبة مف أجؿ إتماـ الميمات التربكية . .7
، قد يستقصػي المربّْػي كسػائؿ التربيػة كأسػاليبيا ثػـ ال يكػكف لعممػو أثػر كبيػر فػي نفػس المربَّػى  .8

 بؿ ربما ينقمب عميو .
 لمبيئة أثر كبير في العممية التربكية ..9

 اإليماف باهلل كاليقيف بما عنده كالدعاء مف أىـ أسباب نجاح العممية التربكية .  .10
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 م2004أنور أحمد داود اعمير) التربية القرآنية في سورة النور( . 12
 بعض النتائج التي توصل إلييا الباحث: 

سػكرة النػػكر قػد حظيػػت باىتمػاـ تشػػريعٌي خػػاٌص؛ إذ ابتػدأت بإفتتاحٌيػػة مٌيزتيػا عػػف غيرىػػا ( إٌف 1
 مف

 السكر القرآنٌية كأٌ  كدت عمى فٍرضٌية أحكاميا، كقد جاءت عٌدة ركايات تؤٌ  كد عمى أىمٌية
 تٌعمميا كالعمؿ بأحكاميا المختمفة.

كالبغػػػػػاء، كحكػػػػػـ الػػػػػزكاج مػػػػػف  ( بٌينػػػػت سػػػػػكرة النػػػػػكر عػػػػػٌدة أحكػػػػػاـ كآداب أىٌميػػػػػا: حكػػػػـ الزنػػػػػى2
الزكاني،كأحكػػاـ القػػذؼ كالمعػػاف كمحاربػػة الشػػائعات، كأحكػػاـ فػػي اإلسػػتئذاف كالزيػػارة كالمخالطػػػة 

 البصر كحفظ الفركج كتنظيـ إبداء زينػة النسػاء، كاألمػر بتػزكيج األيػامى كمكاتبػة الرقيػؽ كغٌض 
عانتيـ عمى ذلؾ، كالتحذير مف صفات المنافقيف، كبعض أحكاـ أص  حاب األعذار، كآدابكا 

 مخاطبة رسكؿ اهلل 
 ( تكشػػؼ السػػكرة الكريمػػة تفػػٌرد القػػرآف الكػػريـ بمػػنيج تربػػكم شػػامؿ متكامػػؿ متػػكازف، فباإلضػػافة3

ػػا بجميػػع جكانػػب اإلنسػػاف كمكٌكناتػػو: الركحٌيػػة كالجسػػمٌية كالعقمٌيػػة كالكجدانٌيػػة، ليجعػػؿ  لككنػػو ميتمِّ
ـٌ بم حتياجاتو كمعامبلتو: اإلقتصادٌيةمنو إنساننا سكيِّا متكازننا، فيك ييت  تٌطمباتو كا 

 كاألمنٌية كالجيادٌية كالسياسٌية كالجمالٌية كالبيئٌية المختمفة.
ػػػػا بالغنػػػػا بالجكانػػػػب الركحٌيػػػػة كالخمقٌيػػػػة 4 ( أظيػػػػرت ىػػػػذه الدراسػػػػة إىتمػػػػاـ التربيػػػػة القرآنٌيػػػػة اىتمامن

ديػدة تعمػؿ عمػى تقكيػًة صػمة كزت السكرة عمػى مفػردات كمعػالـ ركحٌيػة كخمقٌيػة عر فقد  المختمفة؛
برٌبو تعالى بشكؿ دائـ كمتكاصؿ، كعمى إحساً  ف عبلقة اإلنساف بنفسو كباآلخريف مف  اإلنساف
 حكلو،

 مٌما يجعؿ اإلنساف عمى نكر مف أمره كدربو عمى طريؽ التمكيف كاإلستخبلؼ في األرض.
ػػا شػػرعٌية يتكٌجػػب ( تحظػػى األخػػبلؽ فػػي المػػنيج التربػػكم القرآنػػي بمكانػػة ىاٌمػػة لككنيػػا5  أحكامن

 اإللتزاـ بيا كلككنيا شامؿ ن ة جكانب الحياة الفردٌية كالسمككٌية كاإلجتماعٌية كالتعبدٌية المختمفة.
ـٌ التربية القرآنٌيػة بالجكانػب النفسػٌية المختمفػة؛ فيػي إذ تكشػؼ عػف طبيعػة الػنفس البشػرٌية6  ( تيت

حتياجاتياكبعض خصائصيا فٌإنيا تدعك إلى إشباع غرائز النف  .س كدكافعيا كا 
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 مصطمحات الدراسة:

القص : تتبػع األثػر . يقػاؿ : قصصػتي أثػره : أم تتبعتػو ،. كالقصػص كػذلؾ :  تعني :  :القصة
ضػية اإلخبػار عػف ق كمػا تعنػي ،كالقصة : األمر ، كالخبر ، كالشأف ، كالحػاؿ ، األخبار المتتبعة

 .(1)اذات مراحؿ يتبع بعضيا بعضن 
مكسػػى بػػف عمػػراف بػػف قاىػػث بػػف عػػازر بػػف الكل بػػف يعقػػكب بػػف اسػػحاؽ بػػف ىػػك ": موســى 

 .(2)"ابراىيـ عمييـ السبلـ

، الػػػذم يقػػػـك مقػػػاـ الكػػبلـ، سػػػكاء كػػػاف ىػػػذا كالتمػػكيح أف اإلشػػارة تعنػػػي اإليمػػػاء كاإليحػػػاء  :ةاإلشـــار 
يفيـ منو النطؽ، فيي  كالذم اليد، أك العيف، أك الحاجب،كبشيءأك التمكيح   اإليماء أك اإليحاء

 .(3) ترادؼ النطؽ في فيـ المعنى
 

التأديػػب: ىػػك األدب الػػذم ، ك اىػػي كصػػكؿ الشػػيء الػػى كمالػػو شػػيئا فشػػيئك التزكيػػة  تعنػػي : التربيــة
، يتػػػػػأدب بػػػػػو االنسػػػػػاف كسػػػػػمي اديبػػػػػا النػػػػػو يػػػػػؤدب النػػػػػاس الػػػػػى المحاسػػػػػف كينيػػػػػاىـ عػػػػػف المقػػػػػابح

 .(4)التعميـ ، كما تعني السيئة مف النفس االنسانيةالتطيير:ىكازالة الرذائؿ النفسية  كاالخبلؽ ك 
 سػػكرة األعػػراؼ مػػف أطػػكؿ السػػكر المكيػػة كىػػي أكؿ سػػكرة عرضػػت لمتفصػػيؿ فػػيســورة األعــراف: 

 قصص األنبياء كميمتيا كميمة السكرة المكية تقرير أصكؿ الدعكة اإلسبلمية
 .(5)كالجزاء كتقرير الكحي كالرسالة  مف تكحيد اهلل جؿ كعبل كتقرير البعث

 
 
 
 
 
 

                                 
1 http://www.brooonzyah.net . 
 (. 1/237، دار الفكر،)البداية والنيايةابف كثير، أبك الفداء عماد الديف اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي،  2
 (.3/320، )كتاب العين(. الفراىيدم، 267، )صمختار الصحيحالرازم،  3
رؤية  رياف، مسعكد، (.46، )صلمنشركالتكزيع داراليقيف ،المنياج التربكم مف منىظكر السبلـ ، محمد ىاشـ،رياف4

 (.10)ص، اسبلمية لتربية الطفؿ فى جميع مراحؿ نمكه
5 http://forums.mrkzy.com 
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 الخطة التفصيمية لمدراسة

 اآلتي: النحو وذلك عمى ،جاءت ىذه الدراسة في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة

 :وفيو ثالثة مباحث  (وتعريفات مدخل) الفصل األول: 

 .المبحث األول: معنى اإلشارات

 .المبحث الثاني: التربية لغًة واصطالحاً 

 وآثاره التربوية ،وأغراضو ،وخصائصو ،المبحث الثالث: القصص القرآني: تعريفو

  موسى قصة في الدعوة مراحل: الثاني والفصل
 وثالثة مباحث: عمى تمييد ويشتمل 

 .: تعريف عام بسورة األعرافتمييد
 وفرعون. المبحث األول: مرحمة التبميغ والدعوة في المقاء األول بين موسى 

 .الثاني: مرحمة المواجيةالمبحث 
 .المبحث الثالث: نتائج المواجية

 ،وىو يواجو رواسب الوثنية والردة في نفوس بني اسرائيل موسىالفصل الثالث :
 وفيو مبحثان: 

 ومشيد بني إسرائيل عند تجاوزىم البحر وانحرافيم عن عقيدة التوحيدالمبحث األول: 
 .المبحث الثاني: التربية والبناء

 عمى واقعنا الذي نحياه؟ الرابع: مدى انعكاس الوقائع واألحداث في قصة موسى الفصل
 وفيو مبحثان:

 التربوي الواقعفي  المبحث األول: أثر قصة موسى 
 .الواقع السياسيفي  المبحث الثاني: أثر قصة موسى

 التوصيات. وأىم  ،الخاتمة وفييا أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الرسالة
   

 أخطأت كماأحسنت فيو فمف اهلل  فماكختامان أسأؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ مني ىذا الجيد المتكاضع 
كما كأسألو سبحانو أف أككف قد ساىمت كلك بجيد  ،ككؿ ابف آدـ خطاء ،أك قصرت فمف نفسي فيو

 ،األخبلؽالميقّْؿ في خدمة حقؿ التربية كالتعميـ الذم يقكد إلى تربية األجياؿ عمى مكائد القرآف ككريـ 
ييككف عممكأف   نتفع بو بعد الممات الميـ آميف.ا ن
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 (مدخل وتعريفات الفصل األول: )

 
 ويشتمل عمى ثالثة مباحث:

 
 

 . األول:  معنى اإلشاراتالمبحث 
 
 
 .المبحث الثاني: معنى التربية  
 
 

 .أثاره التربوية و أغراضو و خصائصو و تعريفو :المبحث الثالث: القصص القرآني
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 توطئة

كىك )اإلشارات التربكية في  ،في بداية ىذه الدراسة ال بد مف تكضيح مكجز لعنكاف ىذه الدراسة
كما  ،األعراؼ(، كىذا يتطمب معرفة اإلشارة في المغة كاالصطبلحمف خبلؿ سكرة قصة مكسى 

كعمى رأم المفسريف كالتربكييف القدامى  ،يتطمب التعرؼ عمى مفيكـ التربية في المغة كاالصطبلح
كألف اإلشارات التربكية تتعمؽ بالقصص القرآني فبل بد مف  ،كالمعاصريف في اإلشارات التربكية

 كعبلقة القصة القرآنية بالتربية. ،حاتعريؼ القصة لغة كاصطبل
 

 اآلتية: األربعةويأتي ذلك عبر المباحث 
 

 .المبحث األول:  معنى اإلشارات
 

 .المبحث الثاني: معنى التربية 
 

 ثاره التربويةآو  ،وأغراضو ،وخصائصو ،تعريفو :المبحث الثالث: القصص القرآني
 

 تعريف عام بسورة األعرافالمبحث الرابع: 
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 معنى اإلشارات : لمبحث األولا
 

بل بد مف تكضيح معنى اإلشارات في المغة ف ،ألف مكضكع ىذه الرسالة ىك اإلشارات التربكية
كما أنو ال بد مف التعرؼ عمى اإلشارة في  ،كرأم المفسريف في اإلشارات التربكية ،كاالصطبلح

البحث في ىذا المبحث ضمف المطالب كسيتـ  ،كأفعالو السنة النبكية كدالالتيا في أقكاؿ النبي
 اآلتية:

 اإلشارات لغة واصطالحاً المطمب األول: 
 :كيشتمؿ عمى فرعيف

 

 الفرع الول: اإلشارة لغًة:
 

 لإلشارة في المغة معاٍن متعددة ومن ىذه المعاني:
 .(1) اإليماء " اإليماء بالشفتيف كالحاجب " .1
 .(2)اإليحاء  .2
أى  ًإذا ًإشارىةن  ييًشيري  الرجؿ أىشار .3  ًإليو لىكٍَّحت أىم ًإليو كأىشرت ًبيىًدم ًإليو شىكٍَّرتي  كيقاؿ بيدٍيو ،أىٍكمى

 .(3) "أىيضان  كأىلىٍحتي 

الذم يقـك  ،أف اإلشارة لغة تعني اإليماء كاإليحاء مف المعاني السابقةكالذم يخمص إليو الباحث 
كالذم يعني الباحث  ،أك بالحاجب ،بالعيفأك  ،سكاء كاف ىذا اإليماء أك اإليحاء باليد ،مقاـ الكبلـ

في استنتاج  ،أك التربكييف ،تحديدان في ىذه الدراسة كؿ ما يستنبط أك يستكحى مف رأم المفسريف
 مف خبلؿ الفصكؿ كالمباحث كالمطالب الكاردة في ىذه الدراسة. ،إشارات تربكية

                                 
، تحقيؽ: محمكد خاطر، مكتبة لبناف ناشركف، ، مختار الصحاحأبي بكر بف عبدالقادرالرازم، محمد بف  1

 .)267ـ)ص1995بيركت، 
، تحقيؽ: د. ميدم المخزكمي، كد. إبراىيـ كتاب العينالفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد،  2

 (.3/320السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، )
، 1، دار صادر،  بيركت، طلسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم،  3
(4/434). 
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 الفرع الثاني: اإلشارة اصطالحًا:

 
 لئلشارة في االصطبلح معافو عدة منيا: 

 
 .(1)فيي ترادؼ النطؽ في فيـ المعنى" ،" التمكيح بشيء يفيـ منو النطؽ .1
 .(2)" إخبار الغير عف المراد بغير عبارة المساف" .2
 .(3)طافة معناه "خفى عف المتكمـ كشفو بالعبارة لم" ما ي .3

أف اإلشارة تقكـ مقاـ النطؽ كالكبلـ في  -في المغة كاالصطبلح  -يتبيف مف التعريفيف السابقيف
أك في استخبلص المعاني مما تشير إليو النصكص أيان كانت ىذه  ،تكصيؿ الفكرة المعركضة

إال أف المطمكب في ىذه الدراسة ىك استخبلص المعاني كاإلشارات مف نصكص القرآف  ،النصكص
 تفيد الدارسيف كالباحثيف.لعميا  الكريـ الكاردة في سكرة األعراؼ، مف خبلؿ قصة مكسى

 

 المطمب الثاني: رأي المفسرين في اإلشارات التربوية:

 
چ  چ  في قكلو تعالى ،كلكف كرد الفعؿ منيا ،لـ ترد كممة )إشارة( في القرآف الكريـ نصان كحرفان 

في خطابيا لقكميا فمريـ عمييا السبلـ استعممت ،( ِٗريـ: )مچڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ      ڇڇ
كفي القرآف الكريـ أيضان كردت كممتاف في  ،التي قامت مقاـ الكبلـ لمداللة عمى ما تريد ،لغة اإلشارة

ژ  ڑ  ڑ  ک  چ الكممة األكلى كممة )رمزان( في قكلو تعالى:  ،ما يدؿ عمى معنى االشارة ،آيتيف

)آؿ چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ   کک

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ  ، كالكممة الثانية كممة )أكحى( في قكلو تعالى:(41عمراف:

                                 
، 1بيركت، دمشؽ، ط : محمد رضكاف الداية، دار الفكر،تحقيؽ التعاريف،المناكم، محمد عبد الرؤكؼ،  1

 (.65)ص ـ،1999
ـ، 1199،1ناشركف، بيركت، لبناف، ط ، مكتبة لبنافموسوعة مصطمح التصوف السالميالعجـ، رفيؽ،  2

 (.62)ص
 (.62العجـ، مكسكعة مصطمح التصكؼ االسبلمي، )ص 3
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ٍمزان تعني إشارة بالرأس أك باليد (1)، كيرل أبك بكر الجزائرم(ُُ)مريـ: چى  ائ  ائ      يفيـ  ،أف " رى
 .(4)أك حاجب أك عيف": " إال رمزان بيدو أك رأس (3)، كيقكؿ ابف عجيبة(2)منيا ما يفيـ مف الكبلـ"

كقيؿ: "الرمز قد يككف  ،كاإلشارة قد تككف باليد أك بالعيف ،أف رمزان{ تعني اإلشارة{ (5)كذكر الخازف
 (.6)بالمساف مف غير تبيف كبلـ كىك الصكت الخفي شبو اليمس"

اإليماء أما "الٌرمز" فإٌف األغمب مف معانيو عند العرب: اإليماءي بالشفتيف، كقد يستعمؿ في 
بالحاجبيف كالعينيف أحياننا، كقد يقاؿ لمخفي مف الكبلـ الذم ىك مثؿي اليمس بخفض الٌصكت، 

 چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  كجاءت كممة الكحي في قكلو تعالى

                                 
حصؿ ـ(، 1921الجزائرم )كلد عاـ  جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكرأبك بكر الجزائرم ىك  1

تفسير القرآف الكريـ ، حيث درَّس عمى إجازة مف رئاسة القضاء بمكة المكرمة لمتدريس في المسجد النبكم
عمؿ مدرسان في بعض مدارس كزارة المعارؼ، كفي دار الحديث في المدينة المنكرة ،  كالحديث الشريؼ،

ىػ. لو العديد مف المؤلفات، أىميا: أيسر 1406كالجامعة اإلسبلمية كبقي فييا حتى أحيؿ لمتقاعد عاـ 
قى أىل الحديث، المعجم الجامع في تراجم العمماء ينظر )أعضاء ممتالتفاسير، الضركريات الفقيية، كغيرىا. 

 (.41و طمبة العمم المعاصرين،()ص
، مكتبة أيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر،  2

 (313/ 1ـ )2003، 5العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة،  ط
العالـ العارؼ أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة المنجرم التطكاني، صاحب التفسير ىك  3

الشيير في أربع مجمدات ضخمة، كحاشية الجامع الصغير لمسيكطي، كشرح البردة كاليمزية، كاألربعيف حديثان 
كشرح الحصف كتأليؼ في في األصكؿ كالفركع، كطبقات الفقياء المالكية إلى زمانو عمى ترتيب كجكدىـ، 

 (.2/854الكتاني، فيرس الفيارس واألثبات ومعجم المعاجم ) )ىػ(. 1224األذكار النبكية، كغير ذلؾ)
 (. 1/245الزركمي، اإلعالم، )

، 2، دار الكتب العممية،  بيركت، طالبحر المديدابف عجيبة، أحمد بف محمد بف الميدم،  4
 (.1/420ـ،)2002

ىك عمي بف محمد بف إبراىيـ الشيحي عبلء الديف المعركؼ بالخازف: عالـ بالتفسير كالحديث، مف فقياء  5
الشافعية. بغدادم األصؿ، نسبتو إلى " شيحة " بالحاء الميممة، مف أعماؿ حمب. كلد ببغداد، كسكف دمشؽ 

يؼ، منيا " لباب التأكيؿ في معاني مدة، ككاف خازف الكتب بالمدرسة السميساطية فييا. كتكفي بحمب. لو تصان
 (. 14/5ق(..) الزركمي، األعبلـ()741التنزيؿ،  في التفسير، يعرؼ بتفسير الخازف،)

، دار الفكر، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم،  6
 (.1/345ـ ) 1979بيركت، 
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ًفيُّ  ، )ُُمريـ: ) ككؿُّ ما أىلقيتو كما يأتي الرمز بمعنى" اإًلشارة كالكتابة كالرّْسالة كاإًلٍلياـ كالكبلـ الخى
 .(1)ًإلى غيرؾ"

 ،كخبلصة القكؿ: أف رأم المفسريف في داللة اإلشارة كمفيكميا ال يختمؼ كثيرا عف رأم المغكييف
فجميع مف ذيكرت تعريفاتيـ لمعنى اإلشارة مف لغكييف كمفسريف يتفقكف عمى أف اإلشارة تقكـ مقاـ 

كسكاء  ،ت اإلشارة بمعنى اإليماء أك اإليحاءسكاء كان ،الكبلـ في الداللة عمى معنى مف المعاني
إال أف كؿ ىذه  ،أك بالصكت الخفي ،كاف ىذا اإليماء أك اإليحاء باليد أك بالحاجب أك بالعيف

تيستعمؿ في استنباط اإلشارات التربكية مف خبلؿ اآليات  طفيفةالمعاني بما في تعريفاتيا مف فركؽ 
 القرآنية. 

 
 السنة النبوية المطمب الثالث: اإلشارة في

 
كىي مميئة بالتكجييات  ،السنة النبكية ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع بعد القرآف الكريـ

ة إلى أك كانت باإلشارة المكحي ،سكاء كانت ىذه التكجييات بالعبارة الكاضحة كالقكؿ المبيف ،التربكية
 .معنى مف المعاني التربكية
 كفي ىذا المطمب فرعاف: 

 في بعض أقوالو اإلشارة باليد لمدللة عمى ىدف تربوي معين. الفرع األول: استعمال الرسول 
قاؿ  رضي اهلل عنو قاؿ : رأيت رسكؿ اهلل  (2)سيؿ بف سعدعف فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، "

 . (3)"بإصبعيو ىكذا بالكسطى كالتي تمي اإلبياـ: ) بعثت أنا كالساعة كياتيف ( 
 

                                 
 (.15/379، )لسان العربابف منظكر،  1

سيؿ بف سعد ىك سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد بف ثعمبة بف حارثة بف عمرك بف الخزرج ٍبًف سىاًعدىةى،  يكنى  2
خمس عشرة ، تكفي سنة ثماف كثمانيف ، كقيؿ: إحدل  ،  كلو يـك تكفي النبيأبا العباس،  أدرؾ النبي 

، ينظر كتسعيف بالمدينة ، كاف اسمو حزنان فسماه رسكؿ ) أبو نعيم  األصبياني، معرفة  سىٍيبلن
 (.2/1112( شمس الدين الذىبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم)3/1312الصحابة،)

تحقيؽ: مصطفى  صحيح البخاري، ق(، 256البخارم، أبك عبد اهلل بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة)ت 3
(، 4652ـ، كتاب التفسير، باب سكرة النازعات، رقـ) 1987، بيركت، 3ديب البيغىا، دار ابف كثير اليمامة،ط

(، 7592(. كأخرجو مسمـ في صحيحو، في كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب قرب الساعة، رقـ)4/1881)
(8/208.) 
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نًَّة ىىكىذىا : "كيقكؿ كىاًفؿي اليىًتٍيـً في اٍلجى . كأشار (1)، كأشار بالسبابة كالكسطى كفرج بينيما شيئا"«أنىا كى
 لبياف شدة قرب كافؿ اليتيـ منو.

 كمف اإلشارات التربكية في ىذيف الحديثيف الشريفيف:
  رسكؿكذلؾ مف خبلؿ اشارة ال ،الحديث األكؿ: فيو إشارة تربكية ميمة كالفتة لبلنتباه .1

ألف الساعة  ،كىي تنبيو أفراد األيمة اإلسبلمية عمى فعؿ الخيرات كترؾ المنكرات ،بأيصبعيو
 كسرعة انقضاء األياـ. ،كمف عبلماتيا تقارب الزماف ،قريبة

حتى يظمكا يقظيف ليكميـ  ،استشراؼ المربي لممستقبؿ كاغتناـ الفرص لتربية مف يربييـ .2
ليقكمكا بكاجب االستخبلؼ في  ،العامة كالخاصةيضعكف الخطط كالبرامج  ،كلغدىـ
 كعمؿ الصالحات.  ،األرض

أيضا بأيصبعيو  ففيو إشارات تربكية استكحيت مف خبلؿ إشارة الرسكؿ  ،كأما حديث كافؿ اليتيـ
  كىي:
 .(2)االنفرادي " ألف اليتـ في المغة يعني"؛ ي الحديث إشارة إلى ضعؼ اليتيـف .1
 ،أم ال نظير ليا :كدرة يتيمة ،صغير ال أب لو :"االنفراد كاليتيـليتـ في االصطبلح يعني ا .2

 (.3)كمف ثـ أطمؽ اليتيـ عمى كؿ مفرد يعز نظيره"
فتككف نفسيتو متعبة مف الكحدة كالغربة  ،يعني أنو فقد مف يعينو عمى تكاليؼ الحياة ،كمف ال أب لو

كىنا يأتي دكر الكافؿ الذم كعد  ،فيك بحاجة لمف يربت عمى كتفو كيربيو ،كالعزلة الشعكرية
 كما أكحت إشارة األيصبعيف. ،منو في الجنة أف يككف قريبان   الرسكؿ

 

 الفرع الثاني: دللة اإلشارة في بعض أفعال النبي 
كال يكممني  ،كأطكؼ في األسكاؽ ،: " كنت أخرج اشيد الصبلة مع المسمميف(4)يقكؿ كعب بف مالؾ

فأقكؿ في نفسي ىؿ حرؾ شفتيو  ،كأيسمـ عميو كىك في مجمسو بعد الصبلة كآتي رسكؿ اهلل  ،أحد

                                 
 (.5/2032(، )4998ف، رقـ )، كتاب الطبلؽ، باب المعا صحيح البخاريالبخارم،  1

 (.12/645ابف منظكر، لساف العرب،) 2
 ( 748، )صالتوقيف عمى ميمات التعاريفالمناكم،  3
كعب بف مالؾ بف أبي كعب، كاسمو عمرك بف القيف بف كعب بف سكاد بف غنـ بف كعب بف سممة  4

مىمي، كقاؿ الييثـ بف عدم تكفي سنة إحدل كخمسيف ق،  كقا ؿ ابف عكف عف ابف سيريف: كاف االنصارم السَّ
حساف كابف ركاحة ككعب كىك أحد الثبلثة الذيف تاب اهلل عمييـ  ثبلثة مف األنصار يحاجكف عف رسكؿ اهلل
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ذا  بعد الصبلة أـ ال، ثـ أصمي قريبا منو، فأسارقو النظر، فإذا أقبمت عمى صبلتي أقبؿ إلي، كا 
 . (1)التفت نحكه أعرض عني"

ة، أف فالمبلحظ عند قراءة كبلـ كعب بف مالؾ كتحديدان حيف قاؿ: كىؿ حرؾ شفتيو بعد الصبل
لئلشارة أىمية بالغة، ليا دالالت تربكية ميمة، كما أف ليا أثران كاضحان عمى نفسية كعب الذم 

لتخمفو عف غزكة تبكؾ، كيختـ كعب كبلمو:  ،، كأمر الصحابة أف يقاطعكه كال ييكممكهقاطعو 
ذا التفت نحكه أعرض عني، فكممة " أعرض" فأسارقو النظر فإذا أقبمت عمى صبلتي أقبؿ إلي، كا 

كلشدة كقع ىذه الحركة الصامتة  ،الرمزم دكف كبلـ عني فييا إشارة كاضحة ألىمية فعؿ النبي
دكف أف يكممو بكممة كاحدة،  ،ككـ يتمنى كعب أف يقبؿ النبي بكجيو المشرؽ إليو ،عمى نفسية كعب

شاحة الكجو مف النبي  ،كيخسر الدنيا كما عمييا كانت أبمغ في تأثيرىا مف  فحركة الشفتيف كا 
 كفي ذلؾ داللة كاضحة كبينة عمى أف لغة اإلشارة في ،الكبلـ، بؿ قامت بمنزلة الكبلـ كزيادة

شاحة  لذا يمكف استنباط عدة إشارات تربكية مف صمت الرسكؿ . تأثيرىا ال تقؿ عف لغة العبارة كا 
 كجيو عف كعب بف مالؾ منيا:

لميربى الذم ارتكب خطأن جسيمان أيسمكب تربكم رادع مت الميربي كاشاحتو بكجيو عف اص .1
 كمؤثر.

أك المقاطعة لمف آذل غيره بالقكؿ أك الفعؿ مف األساليب التربكية الميمة  ةأسمكب العزل .2
 .أيضان 

                                                                                               
كأنزؿ فييـ كىك أحد السبعيف الذيف شيدكا العقبة. قمت: ذكر ابف حباف أنو مات أياـ قتؿ عمي،  كقاؿ ابف سعد 

 (.395-8/394، )تيذيب التيذيببينو كبيف الزبير، كقيؿ طمحة.) ابف حجر العسقبلني،  آخى النبي 
، كتاب المغازم، باب حديث كعب بف مالؾ كقكؿ اهلل عز كتاب صحيح البخاري، صحيح البخاريالبخارم،  1

  (.4/1603(، )4156كجؿ )كعمى الثبلثة الذيف خمفكا(، حديث رقـ )
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  المبحث الثاني: التربية لغة واصطالحاً 

 وفيو أربعة مطالب: 

 المطمب األول: التربية في المغة
 منيا: ،عدةلمتربية في المغة معافو 

ًبيعة :.1  ) كالرَّبُّ ( ماًلؾي كيؿّْ شيء كقيؿ الرب السيدي كقيؿ الرَّب الميدىبّْر قاؿ ليبىيٍد بف رى
ػػرً ، كأىٍىمىٍكػػفى يىٍكمػػان رىبَّ ًكٍنػػدىةى كاٍبنىػػوي  ٍبػػتو كعىٍرعى يعنػػي سػػيد كنػػدة كيقػػاؿ رىبُّ الػػدار كربُّ ، كرىبَّ مىعىػػدٍّ بىػػٍيفى خى

مٍ الفرس أم مالؾ كق ٍت إليؾ ًربىابىًتي: قىمىةاؿ عى بٍَّتًني فىًضٍعتي ريبيكبي ، ككنتى اٍمرىأه أٍفضى قىٍبمىؾى رى  كى
بىػابىًتي إليػؾ أم تػدبير  ػيَّعيكا أمػرم كقػد صػارت اآلفى رى ريبيكبه جمع رىبّْ أم الميمػكؾي الػذيف كػانكا قىٍبمىػؾى ضى

و فيذا رىبُّ بمعنى مالؾ صبلحي  الماًلًؾ السيّْد كقاؿ عز كجؿ كاهللي عز كجؿ الرَّبُّ بمعنى، أمرم كا 
 .(1) أم سيده كأصمو في االشتقاؽ مف التٍَّرًبيىًة كىي التٍَّنًشئىةً   ( 41يكسؼ:) چ  ڻ  ڻ  ڻچ  
ػػرىبّّ أىم مىٍجمػػعه يىػػريبُّ .  2 ربػػب الػػرَّبُّ ىػػك المٌػػو عػػٌز كجػػؿ ىػػك رىبُّ كػػؿّْ شػػيءو أىم مالكيػػو كلػػو كفػػبلف مى

ػٍت بػو فيػي ًإبًػؿه مىػرابُّ الناسى كيىٍجمىعييـ كمىرىٌب  تٍػو كأىقامى بَّػت اإًلبػؿي بمكػاف كػذا لىًزمى تٍػو كأىرى اإًلبؿ حيػث لىًزمى
ميٍر كأىرىبَّ فبلف بالمكاف طَّاىا الحي كقيػؿ ىػك مػف ،لىكاًزـي كرىبَّ بالمكاف كأىرىبَّ لىًزمىو قاؿ رىبَّ بأىرضو ال تىخى

بُّكفى الميتىعىمّْ  بَّاًنيُّ العالـ الرَّاًسخي في الًعمـ الرَّبّْ بمعنى التربيًة كانكا ييرى ميفى ًبصغار العيمكـ قبؿى كباًرىا كالرَّ
 .(2)كالديف

بٍَّيتػػػو بػػػو كتػػػأتي بمعنػػػى .3  ػػػذىٍكتي الصػػػبيَّ بػػػالمَّبىًف فاٍغتػػػذىل أىم رى كالتٍَّغذيػػػة أىيضػػػان  ،التغذيػػػة: " كيقػػػاؿ غى
 .(3)التٍَّربية"

 .(4)أىٍبكان إذا غذكتو، كبذلؾ سيمّْي األب أبان"األيبٌكة:  " أىبىٍكتي الشيءى آبيكه . 4
أنيا جميعان تدكر حكؿ التنشئة؛ حيث  ،كالذم يخمص إليو الباحث بعد استعراض التعريفات السابقة

كما أف  ،إف جميع المعاني األيخرل يمكف ردَّىا إليو؛ فتغذية الطفؿ ىي جزء مف تربيتو كتنشئتو
 أم ييربيو كيينشّْئو. ،ألنو يغذم كلده ،األب أبان  لذا سيمي ،األيبيٌكة تعني: التغذية

                                 
، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ لمخصصبف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي، اابف سيده، أبك الحسف عمي  1

 (.5/227ـ )1996، 1دار إحياء التراث العربي، بيركت،ط
 (.1/403ابف منظكر، لساف العرب،) 2

 (.15/119)لسان العرب، ابف منظكر،  3
السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، ، تحقيؽ: عبد معجم مقاييس المغةابف زكريا، أبك الحسيف أحمد بف فارس،  3

 (.1/44ـ، )1979
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 مطمب الثاني: التربية في الصطالحال
 

كالتنشػػئة تسػػتيدؼ نمػػك  ،(1)التربيػػة فػػي االصػػطبلح تعنػػي" إنشػػاء الشػػيء حػػاالن فحػػاالن إلػػى حػػد التمػػاـ"
المربػػي بمعنػػى أف  ،كىػػي عمميػػة نمػػك الفػػرد شػػيئان فشػػيئان؛ حتػػى يرتقػػي فػػي مراتػػب الكمػػاؿ اإلنسػػاني.

فالتربية  ،كيكسبو ميارات ،كيقدـ لو معارؼ ،كاجتماعيان  كركحيان  كعاطفيان  كعقميان  يتعيد المتربي جسميان 
كتتصؼ باالستمرار فيي ال تنقطػع فػي سػف معينػة  ،ىي عممية نمك لشخصية المتعمـ بشكؿ متكامؿ

 ،ىي عممية ىادفة مخططػةفمذلؾ  ،أك مرحمة معينة مف مراحؿ التعميـ؛ بؿ تمتد مف الميد الى المحد
 كليست سمبية. ،كىي عممية تفاعمية ،كأىداؼ محددة ،ذات طرؽ كاضحة

 
 المطمب الثالث: الفرق بين التربية والدعوة:

 
 التعريؼ بالدعكة اصطبلحان:   
 الدعكة في لساف الشرع قد كردت فييا عدة تعاريؼ، نذكرمنيا:    
الخير،كداللتيـ عمػى الرشػد، بػأمرىـ بػالمعركؼ كنيػييـ  الدعكة إلى اهلل ىي جمع الناس إلى  .1    

 .(2)عف المنكر
الدعكة ىي رسػالة السػماء إلػى األرض، كىػي ىديػة الخػالؽ إلػى المخمػكؽ، كىػي ديػف اهلل     . 2    

القكيـ، كطريقو المستقيـ، كقد اختارىا اهلل كجعميا الطريؽ المكصؿ إليو سبحانو،  ثـ اختارىا لعبػاده، 
  .(3)ييـ، كلـ يرض بغيرىا بديبلن عنياكفرضيا عم

يتبػػيف مػػف التعػػاريؼ السػػابقة سػػكاء تعريػػػؼ التربيػػة أك الػػدعكة أف ال فػػرؽ بينيمػػا، ألف التربيػػة تػػػدعك 
، فمػف ىنػا اسػتعماؿ الباحػث لكممػة داعيػة كاسػتعمالو لكممػة الناس إلى الخير كالرشػاد، كالػدعكة كػذلؾ

 مربي أك معمـ ألف ىذه المفردات تدؿ عمى نفس المعاني. 
 
 

  

                                 
 (.169المناكم، ، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، )ص 1

 (9ص ،)أسس الدعوة وآداب الدعاء ، الككيؿ، السيد محمد،نظري  2
  22، ص الدعوة والدعاءينظر، الصكاؼ،   3
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 : أىداف التربية في اإلسالم:الرابع المطمب ا
 

فبل إفراط كال  ،التربية في اإلسبلـ تستمد أىدافيا مف شمكلية اإلسبلـ ككسطيتو كمركنتو ككاقعيتو
 مف ىذه األىداؼ: ،كلمتربية في اإلسبلـ أىداؼ كثيرة كمتنكعة ،غمٌك كال جمكدكال  ،تفريط

 
 .(1)ضمف نظاـ اجتماعي إنساني ،تعريؼ اإلنساف بعبلقاتو االجتماعية كمسؤكلياتو .1
 .(2)أيان كاف جنسو ذكران أك أينثى ،االىتماـ بقكة النشء كحسف تربيتو .2
 "عبادة اهلل كحده كفؽ ما شرع  .3
 رض األخبلفة اهلل في  .4
 التعارؼ بيف الناس  .5
 رض كالتمكف فييا سيادة األ .6
 .(3)الحكـ بالشريعة " .7
   

كىذا التعدد ناتج عف اختبلؼ اجتيادات  كمتعددةن  كثيرةن  ان كالخبلصة أف لمتربية في اإلسبلـ أىداف
 كتتفاكت أىمية األىداؼ في التربية ،التربكييف المسمميف في تحديدىـ ألىداؼ التربية في اإلسبلـ

فمف كجية نظر الباحث أف أىـ ىدؼ مف أىداؼ التربية اإلسبلمية  ،بيف ميـ كأقؿ أىمية اإلسبلمية
 ىك عبادة اهلل تعالى كفؽ ما شرع كباقي االىداؼ تأتي تباعان.

  

                                 
 (.  13ـ )ص 1980، 2، دار الكتاب الجديد، طالفمسفة التربوية في القرآنالجمالي، محمد فاضؿ،  1
 (298ـ )ص 1975، الدار العربية لمكتاب، فمسفة التربية اإلسالميةالشيباني، عمر،  2

ـ 1990، 4محمكد، عمي عبد الحميـ، كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف، دار الكفاء، المنصكرة ،ط 3
 (22)ص-(21)ص
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 : القصص القرآنيالثالمبحث الث
 

طريقة في القرآف تخضع في "   فالقصة  ،القصص القرآني أسمكب مف أساليب التربيةتمييد:  
عرضيا لمغرض المراد مف ىذا العرض. فيي أداة تربية لمنفكس ، ككسيمة تقرير لمعاف كحقائؽ 
كمبادئ. كىي تتناسؽ في ىذا مع السياؽ الذم تعرض فيو ، كتتعاكف في بناء القمكب ، كبناء 

 . (1)"الحقائؽ التي تعمر ىذه القمكب
 

 مطالب: ثالثةويشتمل ىذا المبحث عمى 
 

 : القصة في المغة والصطالحالمطمب األول
 

 كفيو فرعاف:
 

 الفرع األول: القصة في المغة:
 كىي عمى النحك اآلتي:  ،كممة الًقصة في المغة العربية ليا معافو عدة

: أٍعمىمىوي،  ،يقكؿ: في معنى القصة( 2)الفيركزآبادم  .1 بىرى "قص أثىرىه قىٌصان كقىصيصان: تىتىبَّعىو كالخى
، كنحفي نىقيصُّ فاٍرتىدَّا عمى  اًف األىثىرى مىكاهي يىقيصَّ عا مف الطًَّريًؽ الذم سى آثاًرًىما قىصىصان أم: رىجى

ة ٍف يىأًتي بالًقصَّ : مى ًص: نيبىٌيفي لؾ أٍحسىفى البىياًف. كالقاصُّ  .(1)" عميؾ أٍحسىفى القىصى

                                 
 (.5/2676ـ، )2003، 2الشركؽ، القاىرة، ط ، دارفي ظالل القرآنقطب، سيد،   1
محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر، مجد الديف أبك الطاىر، الفيركزآبادم: مف أئمة المغة كاالدب.  2

كلد بكارزيف )بكسر الراء كتفتح( مف أعماؿ شيراز. كانتقؿ إلى العراؽ، كجاؿ في مصر كالشاـ، كدخؿ ببلد الرـك 
لى زبيد حتى كاف مرجع عصره في المغة كالحديث كالتفسير، كتكفى في زبيد. أشير كتبو، القامكس كاليند. كرحؿ إ

المحيط ك المغانـ المطابة في معالـ طابة، كينسب لمفيركزآبادم، تنكير المقباس في تفسير ابف عباس، كلو بصائر 
، ك الدرر الغكالي في األحاديث ذكل التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ك نزىة االذىاف في تاريخ أصبياف

ذيل التقييد في رواة ) أبو الطيب المكي الحسني الفاسي،ق(. 817العكالي، كسفر السعادة، في الحديث كالسيرة )
(.ابن قاضي شيبة، طبقات الشافعية، 7/125ابن العماد، شذرات الذىب،) (.276السنن واألسانيد(،)ص

(4/63.) 
 (.7/146الزركمي األعبلـ،))
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ٍصتي ( "القاؼ كالصاد أصؿه صحيح يدؿُّ عمى تتبُّع الشَّيء. مف ذلؾ قكليـ: اقىصَّ ) .2 قتصى
األثىر، إذا تتبَّعتىو. كمف ذلؾ اشتقاؽي الًقصاص في الًجراح، كذلؾ أنَّو ييفعىؿ بًو مثؿي ًفعمًو 

ة كالقى  كمف الباب:  .صىص، كؿُّ ذلؾ ييتىتىبَّع فيذكرباألٌكؿ، فكأنَّو اقتصَّ أثره. كمف الباب الًقصَّ
يتى بيفى  ٍصتىو فقد سكَّ كؿّْ شعرةو كأيٍخًتيا، فصارت الكاحدةي قىصىصت الٌشعر، كذلؾ أنَّؾ إذا قىصى

ٍنًبتو مف قيديـو  اص الشَّعر: نيايةي مى كقياسيو  ،كأنَّيا تابعةه لؤلخرل ميسىاكيةه ليا في طريقيا. كقيصى
ة: النَّاصية"  .(2)صحيح. كالقيصَّ

كبمعنى  ،كتأتي بمعنى البياف ،كخبلصة األقكاؿ السابقة أف مادة )قصص( تأتي بمعنى التتبع
ككؿ ىذه المعاني تشير  ،كالقاص الذم يأتي بالقصة ،كبمعنى ناصية المرأة ،الخصمة مف الشعر

أك  ،سكاء كاف ىذا التتبع ماديان كالذم سبؽ ذكره ،إلى أف المعنى الرئيس لمادة قصص ىك التتبع
مفة كما يظير مف التعاريؼ السابقة أف القصة بمعانييا المخت كقص األخبار كقص الكبلـ. معنكيان 

ألف صاحبيا يتتبع ألفاظيا كمعانييا  ؛مف الخياؿ كالكىـ كالكذب كالتزكيرتفيد الحقيقة الخالية 
شاراتيا التربكية  حتى يصؿ إلى الحقيقة المفيدة . ،كيبحث في دالالتيا كا 

ىي جمع قصة،  ،كأما الفرؽ بيف "القىصص بالفتح، كالًقصص بالكسر، فالًقصص بكسر القاؼ
ىي األخبار كالركايات التي  -بفتح القاؼ -القصص كيركييا، أما القىصصتقكؿ: فبلف يكتب 

 .(3)ان كقصص قصان  صَّ تقكؿ: قى  ،يتتبعيا القاص كيركييا، كما أنو يرد بمعنى المصدر
 
 

  

                                                                                               
 (. 809صالقاموس المحيط، )لفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، ا 1

 (.5/11ابف فارس، أبك الحسيف أحمد، معجـ مقاييس المغة، ) 2
، دار القمـ دمشؽ، الدار الشامية، القصص القرآني عرض وقائع وتحميل أحداثالخالدم، صبلح،  3
 (.1/21ـ )2007،بيركت، 2ط
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 الفرع الثاني: القصة اصطالحًا:
 

يقتص القصص: " اإلخبار بما جرل مف األمكر كأف األنباء تتبع بالقكؿ كتقتص باألخبار كما 
 .(1)اآلخر"

 المطمب الثاني: خصائص القصص القرآني:
 

 (2) :لمقصص القرآني خصائص تربكية كثيرة، مف أىميا
 

 تعميؽ العقيدة في النفكس. .1
 التركيز عمى صفات األنبياء؛ الذيف ىـ القدكة الحسنة لمناس. .2
 .(3)الذم يمكف أف يصيب االمـ كالجماعات كاألفراد ،بياف أسباب اليبلؾ .3
كبيران إضافةن إلى ما سبؽ يدرؾ أم باحث في مجاؿ التفسير كالتربية أف لمقصة القرآنية أثران  .4

كذلؾ مف خبلؿ عرض النماذج العديدة  ،في تربية األفراد كاأليمـ كالجماعات ككاضحان 
قصة األب  ،فقصت عمينا آيات القرآف الكريـ ،مف أصناؼ البشر ،كالمتنكعة كالشاممة

كأبيو  ،كقصة االبف النبي الكريـ ،لكافر كما في قصة نكح مع ابنوكاالبف ا ،الصالح
كالزكج النبي الكريـ مع الزكجة  ،كما في قصة إبراىيـ عميو السبلـ مع أبيو ،العاصي المئيـ

الصالحة مع الزكج الكافر  كالزكجة ،العاصية المخادعة كزكجتي نكح كلكط عمييما السبلـ
 ف.كفرعك 

إلى ، تشير اآلية  (ّيكسؼ: ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ قاؿ تعالى:  ،أنو أحسف القصص .5
كىذا ،ىك الذم يقص القصص عمى رسكؿ اهلل -ٌجؿ في عبله-أف اهلل تعالى بذاتو العمية

 كفي ىذا عدة إشارات تربكية: ،فضؿ منو كًمٌنة ككـر
 .يدؿ ذلؾ عمى أىمية القصة في التكجيو كاإلرشاد كالتربية .1

                                 
، تحقيؽ : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاألندلسي، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية،  1

 (.3/219ـ،)1993، 1عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، لبناف، ط
لمتكسع في ىذا المكضكع، يكجد أكثر مف مرجع، يتحدث عف خصائص القصص القرآني، منيا كتاب)  2

قرآف الكريـ، لؤليستاذ الدكتكر فضؿ حسف عباس، ككتاب،) تيسير المناف في قصص القرآف( ، جمع قصص ال
 كترتيب أحمد فريد.

 ( 150-149ـ )ص2007، 1، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع،طأسرار القصة القرآنيةزايد، فيد خميؿ،  3
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عمينا في كتابو العزيز يكجب عمى المسمميف عامة كالدعاة  كؿ ما قصو اهلل  إف .2
فبل يحتاجكف إلى الركاية  ،أف يككف ىذا القصص مصدر ثقتيـ ،إلى اهلل خاصة

كال يؤخذ منيا إال ما  ،اإلسرائيمية المصحكبة في معظميا بالتيكيؿ كالتضميؿ كالتدليس
 .كاف ىناؾ حاجة لؤلخذ كاالستفادة إف ،صح

بمعنى أنو أفضؿ كأجمؿ كأركع  ،القصص القرآني أحسف القصص ذكرت اآلية أف .3
 ميما كانت لغة القاص كأيسمكبو كببلغتو. ،مف كؿ قيصاص البشر

كالدالالت  ،تكاإلشارات التربكية كالدالال ،القصص القرآني مميء بالعبر كالعظاتك 
 .(1)كحتى التاريخية ،كالعقدية كاألدبية كالفنيةة التربكية كالعممي

كما كصفو  ،مف ميزات القصص القرآني أنو قصص الحؽ كالصدؽ أنو القصص الحؽ: .6
، قصص القرآف ىك القصص ( ِٔ)آؿ عمراف:  چ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  اهلل تعالى في قكلو:

« العدؿ»بمعنى « الحؽ»كتأتي كممة  ،كالحؽ ىنا معناه الصدؽ كالصحة كالصكاب ،الحؽ
 . )ٖٗ)األعراؼ:  چک  ک     ک  ک  گ  گ  چ كما في قكلو تعالى: 

 
عني الصدؽ يكأف الحؽ  ،يتبيف أف الحؽ ىك القرآف ،التعريفات السابقة لمعنى كممة الحؽ كمف

مف حيث المعنى  ،كىذه المعاني جميعيا تنطبؽ عمى خصائص القصص القرآني ،كالعدؿ كاإلسبلـ
أك في  ،ذلؾ في العقيدة كالعباداتسكاء كاف  ،كأنيا حؽ كصدؽ كعدؿ ،كالمضمكف كالمحتكل
 .(2)أك في النظـ كالتشريعات ،األخبلؽ كالمعامبلت

 
  

                                 
 (.30-1/29،  )القصص القرآني عرض وقائع وتحميل أحداثالخالدم،  1
 (1/30، )القصص القرآنييينظر الخالدم،   2



 

35 

 

 : أغراض القصة القرآنية:الثالثالمطمب 

 
 لمقصة في القرآف أغراض تربكية كثيرة كمتنكعة منيا:

 
 كتثبيتو. تسمية فؤاد النبي  .1
 التبشير كالتحذير.  .2
 في النصر كالتمكيف كالفكز في النياية.  ،بياف نعمة اهلل عمى أنبيائو كأصفيائو .3
براز العداكة القديمة بينو كبيف أبييـ آدـ ،تنبيو بني آدـ الى غكاية الشيطاف .4 براز ىذه  ،كا  كا 

 .(1) عف طريؽ القصة أركع كأقكل ،العداكة
 .(2)بناء شخصية الفردليضان تييئة الكسط البيئي الصالح مف أغراض التربية األساسية أ .5

كالتػي حققػػت كػػؿ  ،مػػف أسػاليب التربيػػة الفعالػة كالمػػؤثرة تيعػد أيسػػمكبان أف القصػػة فػي القػػرآف  :كالخبلصػة
 ،كألىمية ىذا األسمكب القصصي فػي القػرآف الكػريـ ،أغراضيا سكاء المذككرة أعبله أك التي لـ تيذكر
ف نيالمػؤم فأكبمف آمف ك  ،كما حؿ بمف كفر منيـ ،قص عمينا القرآف الكثير مف أخبار األيمـ السابقة

كأتباعػػو بػػأف ال  كفػػي ىػػذا القصػػص تسػػمية كمكاسػػاة لمحمػػد ،بالرسػػؿ أقػػؿ بكثيػػر مػػف الػػذيف كفػػركا
بؿ أمرىـ بالصبر  ،يماف بدعكة التكحيد التي جاء بياتذىب أنفسيـ حسرات عمى مف أعرض عف اإل

 كالنظر في عكاقب األيمكر ال في بداياتيا ألف العاقبة لممتقيف. 
 
 

 أثر القصة القرآنية في التربية:المطمب الرابع: 
 

كتنفػػػذ إلػػػى الػػػنفس  -ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف القصػػػة المحكمػػػة الدقيقػػػة تطػػػرؽ المسػػػامع بشػػػغؼ
البشػػرية بسػػيكلة كيسػػر، كتسترسػػؿ مػػع سػػياقيا المشػػاعر فػػبل تمػػؿ كال تكػػؿ، كيرتػػاد العقػػؿ عناصػػرىا 

الممػؿ، كال تسػتطيع الناشػئة أف فيجني مػف حقكليػا األزىػار كالثمػار. كالػدركس الفنيػة كاإللقائيػة تػكرث 
لى أمد قصير  .تتابعيا كتستكعب عناصرىا إال بصعكبة كشدة، كا 

                                 
- 151ـ )ص2002، 16، ، دار الشركؽ، القاىرة،طالتصوير الفني في القرآن الكريميينظر، قطب، سيد،  1
54.) 

 (.، 10)ص 4، دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط أصول التربية وعمم النفسرمضاف، محمد رفعت،  2
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أف يميؿ  -حتى في حياة الطفكلة-كلذا كاف األسمكب القصصي أجدل نفعان، كأكثر فائدة. كالمعيكد 
و، الطفؿ إلى سماع الحكاية، كيصغي إلى ركاية القصة، كتعي ذاكرتو ما يركل لو، فيحاكيو كيقص

كفي سف مبكرة يسمع الصغير أنكاعان مف القصص كيتعمؽ بيا حتى يناـ عمييا، كىذا أىـ األسباب 
في االنصراؼ لؤلبكيف كالجديف الكبيريف. قمت: بؿ حتى الكبار فإف القصة ليا تأثير في أسماعيـ 

حدثنا  كانظر إلى حاؿ السامعيف لمتحدثيـ ما إف يقكؿ في عبارتو يركل أك جاء في قصة فبلف أك
إال كترل السامعيف قد قامكا مف غفمتيـ كانتبيكا لذلؾ المتحدث بيد أنيـ كانكا قبؿ ذلؾ متمممميف 
متضجريف، كمف ىنا تممس جانب مف جكانب اإلعجاز حيث اىتـ القرآف بالقصة اىتمامان بالغان كال 

بأسمكب رباني بديع. تكاد تمر بسكرة إال كفييا قصة تنجذب ليا القمكب كتنبو الغافؿ كتشحذ الفكر 
ىذه الظاىرة الفطرية النفسية ينبغي لممربيف أف يفيدكا منيا في مجاالت التعميـ، السيما التيذيب 
الديني، الذم ىك لب التعميـ، كقكاـ التكجيو فيو. كفي القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربيف 

، كأخبار الماضيف كسنة اهلل في عمى النجاح في ميمتيـ، كتمدىـ بزاد تيذيبي، مف سيرة النبييف
حياة المجتمعات، كأحكاؿ األمـ. كال تقكؿ في ذلؾ إال حقان كصدقان. كيستطيع المربي أف يصكغ 
القصة القرآنية باألسمكب الذم يبلئـ المستكل الفكرم لممتعمميف، في كؿ مرحمة مف مراحؿ 

  .(1)التعميـ

  

                                 
1 http://vb.tafsir.net/tafsir. 
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 :  تعريف عام بسورة األعرافالرابعالمبحث 
 

 مطالب:  ستة وفيو
 

 سورة األعراف بيذا السم  سبب تسمية  المطمب األول:
 

 بقكلو األعراؼ لفظ فييا ذيكر أٌنياأف سبب تسمية سكرة األعراؼ بيذا االسـ " (1)يذكر ابف عاشكر
 كألٌنو ، القرآف سكر مف غيرىا في ييذكر كلـ ( ْٔألعراؼ: )اچڇ  ڇ   ڇ    چچ  چچ :  تعالى
 ذكر كلكٌنو ، الٌمفظ بيذا الٌسكر مف غيرىا في يذكر كلـ ، اآلخرة في األعراؼ أىؿ شأف فييا ذيكر
 (.2) )"ُّالحديد: )چ ڃ  ڃ  چ       چ  چچ :  قكلو في(  سيكر)  بمفظ

 كسبب التسمية مأخكذ مف أقكاؿ المفسريف كىك ما سيأتي الحقان في مطمب المعنى االصطبلحي 
  

                                 
محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس. مف أعضاء  1

المجمعيف العربييف في دمشؽ كالقاىرة. لو مصنفات مطبكعة، مف أشيرىا مقاصد الشريعة االسبلمية كأصكؿ 
قؼ كآثاره في اإلسبلـ، ككاف لو رؤية النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ كالتحرير كالتنكير  في تفسير القرآف، كالك 

حضارية شاممة تدرؾ التحكالت العميقة التي كاف يمر بيا المجتمع اإلسبلمي كدكف آراءه ىذه في كتابو النفيس 
أعضاء ممتقى أىل الحديث، المعجم الجامع في تراجم العمماء و طمبة العمم ق  1393"أليس الصبح بقريب؟ ت

 (.6/174األعالم ) (، الزركمي،128المعاصرين.)ص
 (8/5ـ ) 1997ابف عاشكر، محمد الطاىر، التحرير كالتنكير، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع، تكنس،  2
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 لكممة األعرافالمعنى المغوي  لمطمب الثاني:ا
 

 في المغة معافو عدة منيا: لكممة أعراؼ
 

بصفاتو التي ذلؾ الشيء  كىك مقاـ شيكد الحؽ في كؿ شيء متجميان  ،األعراؼ ىك "المطمع .1
چ  چ  تعالى اهلل قكؿ يكضحو المعنى كىذا،كىك مقاـ اإلشراؼ عمى األطراؼ ،مظيرىا

)"( ٦٤ألعراف:)اچ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  چچ
1).   

 ) ُ)المرسبلت: چک  گ   چ عرؼ الفرس. كقكلو تعالى: ك  العرؼكممة أعراؼ مأخكذة مف   .2
 .(2)عكالعرؼ: الرمؿ المرتف الفرس يقاؿ ىك مستعار مف عرؼ الفرس، أم يتتابعكف كعرؼ

الفىرىسى  عىبل ك ٍعبلـي كًضدُّ التٍَّنكيًر اإلكالتٍَّعريؼي :  ،أم : الكيجكهى  كفأم : المىٍعركفاألعراؼ  .3
ؿي : اٍرتىفىعى عمى األٍعراًؼ .  عمى عيٍرًفو ك الرَّجي
(3) 

كعرؼ األرض ما ارتفع منيا كالجمع أعراؼ كأعراؼ الرياح  كر،أعالي السي  :األعراؼ .4
 .(4)أعالييا

 
 :السابقة المغوية مخص التعريفاتم
 

 ،األطراؼ عمى اإلشراؼ مقاـلمعنى األعراؼ أنيا تأتي بمعنى  مف خبلؿ التعريفات السابقة يتبيف
 كبمعنى ،مف القكـ التي يعرفيا الناس الكيجكهى :  أم المىٍعركفيفى  كبمعنى ،المرتفع الرمؿكتأتي بمعنى 

، كالذم يخمص إليو الباحث كيرجحو أف األعراؼ  تشير إلى الشيء المرتفع، التٍَّنكيرً  كًضدُّ  ٍعبلـي اإل
في إشارة إلى  كالنار الجنة بيف المضركب السكر ذلؾ أعاليألعراؼ ىـ الذيف يككنكف عمى كرجاؿ ا

 المكاف المرتفع الذم يشرؼ عمى الجنة كالنار.
 

                                 
، 1الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، التعريفات، تحقيؽ : إبراىيـ األبيارم، الكتاب العربي، بيركت، ط 1

 (.47)ص 1985
، تحقيؽ: محمد زكريا يكسؼ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ةالصحاح في المغالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد،  2
 (.5/87ـ) 2008، 4ط
 (.1082، )صالقاموس المحيطالفيركزآبادم،  3
 (.2/112،)المحكم والمحيط األعظمابف سيده،  4
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 عند عمماء التفسير) المعنى الصطالحي( األعراف معنى الثالث: المطمب 
 

 أعالي ذلؾ : ىياألعراؼ أف (1)فمثبلن يرل الرازم ،لعمماء التفسير آراء مختمفة في معنى األعراؼ
كيرل الرازم أيضان ما ممخصو: أف أىؿ األعراؼ ىـ الذيف  ،السكر المضركب بيف الجنة كالنار

في الدنيا  فكانكا ،كانكا يعرفكف في الدنيا أىؿ الخير كاإليماف كالصبلح ، كأىؿ الشر كالكفر كالفساد
شيداء عمى أىؿ الكفر كالفسكؽ كالعصياف، كاالستقامة كما كانكا شيداء اهلل عمى أىؿ اإليماف 

األمكنة العالية الرفيعة ليككنكا مطمعيف  التي ىيعمى األعراؼ ،  أجمسيـ اهلل تعالى فإكرامان ليـ
بما قدـ في الدنيا، فإف اعترض معترض أك قائؿ غير ىذا القكؿ عمى الكؿ يشيدكف عمى كؿ أحد 
ألعراؼ: )چڑ   ڑ  ک  ک  چ األعراؼ أنيـ  في صفة أصحابأعبله، بحجة أف اهلل تعالى قاؿ 

أم لـ يدخمكا الجنة كىـ يطمعكف في دخكليا ، كىذا الكصؼ ال يميؽ باألنبياء ، كالمبلئكة  )ْٔ
 الخير أىؿ الدنيا في يعرفكف كانكا الذيف أف أىؿ االعراؼ ىـالذاىبكف إلى فيجيب  كالشيداء.
بأف قالكا: ال يبعد أف يقاؿ : إنو تعالى بيف مف صفات أصحاب األعراؼ أف دخكليـ   كاإليماف

الجنة يتأخر ، كالسبب فيو أنو تعالى ميزىـ عف أىؿ الجنة كأىؿ النار ، كأجمسيـ عمى تمؾ 
فيمحقيـ السركر  ،ليشاىدكا أحكاؿ أىؿ الجنة كأحكاؿ أىؿ النار ؛الشرفات العالية كاألمكنة المرتفعة

يـ بمشاىدة تمؾ األحكاؿ ، ثـ إذا استقر أىؿ الجنة في الجنة ، كأىؿ النار في النار ، فحينئذ العظ
ينقميـ اهلل تعالى إلى أمكنتيـ العالية في الجنة، فثبت أف ككنيـ غير داخميف في الجنة ال يمنع مف 

ىذا الطمع اليقيف. فالمراد مف ) ْٔألعراؼ: )ا چک  ک    چ كأما قكلو : ، كماؿ شرفيـ كعمك درجتيـ
  (.2)صحاب األعراؼ ىـ أشراؼ أىؿ الجنةفيذا تقرير قكؿ مف يقكؿ أف أ

كالرأم الذم يقكؿ أف أصحاب األعراؼ ىـ أشراؼ أىؿ الجنة رأم فيو ضعؼ مف كجية نظر 
الباحث يرجح رأم القائميف بأف األعراؼ عبارة ك ؛  الباحث ألنو رأم تحميمي غير مستند إلى تحميؿ

 ىناؾ فحبسكا كحسناتيـ سيئاتيـ استكت آدـ بني مف رجاؿ كعميو مرتفع، مكاف كىك حاجز عف"
 . (3)"تعالى اهلل شاء إف الجنة بدخكليـ فييـ فيحكـ المكقؼ أىؿ بيف يقضي حتى

                                 
محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم، أبك عبد اهلل، فخر الديف الرازم: اإلماـ المفسر. أصمو  1

لييا نسبتو، كتكفي في ىراة. مف تصانيفو، مفاتيح الغيب، كلكامع البينات، كمعالـ  مف طبرستاف، كمكلده في الرم كا 
 (.6/313الزركمي، األعالم.)ق  606أصكؿ الديف. ت

 (.1/1964، دار إحياء التراث العربي )تفسير الفخر الرازيينظر، الرازم، محمد بف عمر بف الحسيف،  2
مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة                                   أيسر التفاسير،زائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر، أبك بكر الج 3
 (.2/176ـ)2003، 5ط
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 : زمن نزول السورةرابعالمطمب ال
 

نزلت سكرة األعراؼ أما المكاف فقد ، السكرة مانزلت فيي ٌمذىيفزمف النزكؿ يشمؿ المكاف كالزماف ال
 .(1) في مكة قبؿ اليجرة

 .(2)بعد سكرة ص ،كترتيب سكرة األعراؼ بيف سكر القرآف الكريـ السكرة السابعة 
ھ  ھ  چ سكرة األعراؼ ىي مكية ، إال ثماف آيات ، كىي قكلو تعالى " أف:(3)القرطبيكيرل 

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پې  ې  ې  ې              ى  ى     ۉۅ  ۉ   ۅٴۇ  ۋ  ۋ

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          

گ  گ  گ    گڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

ہ    ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳڳ

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  

ۇئ    ۇئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۅۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ    ىئ    ېئۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ

ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٻ  ٻ   ٱيئ   

                                 
، تحقيؽ: مركز الدراسات اإلتقان في عموم القرآنينظر السيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف،  1

 (.1/36ـ)2005لطباعة المصحؼ الشريؼ، السعكدية،  القرآنية، مجمع الممؾ فيد
  (.1/39ينظر المرجع نفسو، ) 2
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي األندلسي، أبك عبد اهلل، القرطبي: مف كبار المفسريف.  3

مصر( كتكفي صالح متعبد. مف أىؿ قرطبة. رحؿ إلى الشرؽ كاستقر بمنية ابف خصيب )في شمالي أسيكط، ب
فييا. أكقاتو معمكرة ما بيف تكجو كعبادة كتصنيؼ ككاف إمامان عممان مف الغكاصيف عمى معاني الحديث حسف 

 ،التصنيؼ جيد النقؿ ك مف كتبو " الجامع ألحكاـ القرآف كىك مف أجٌؿ التفسير كأعظميا نفعان، أسقط منو القصص
(. الداوودي،  طبقات 2/308اليعمري، الديباج المذىب)(. 5/334) ابن العماد، شذرات الذىب،) ىػ671تكفي 

 ( 5/322(. االزركمي، األعالم  )2/69المفسرين،)
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 (171 - 163ألعراؼ: )ا چٿ   
 الثماني اآليات إال مكية سكرة األعراؼ" أف عمى (2)الشككانيكيؤكد  .(1)

 .(3)المذككرة أعبله
 

 السورة آيات عدد: الخامس المطمب
 

 : قكالف العدد ألىؿ فييا
 .كالشامي البصرم العدد في كذلؾ آيات،( 205) أنيا: األكؿ"

 .كالككفي كالمكي، اآلخر، كالمدني األكؿ، المدني العدد في كذلؾ آيات،( 206) أنيا: الثاني
 : اآلتي النحك عمى كذلؾ ،آيات خمس في بينيـ كاالختبلؼ

 . الباقكف يعدىا كلـ الككفي ىاعدٌ  ( ُألعراؼ: )ااچٱ    چ 
 .الباقكف يعدىا كلـ كالشامي البصرم ىاعدٌ  ،( ِٗ:األعراؼ)چ ۇئ  ۇئ  ۆئچ 
 .الباقكف يعدىا كلـ الككفي ىاعدٌ  ،(ِٗ: األعراؼ)چۈئ        ۈئ  ېئ  چ 
ۉ       ې   ې  چ  .الباقكف يعدىا كلـ كالمكي المدنياف ىاعدٌ  ،( ّٖ: األعراؼ) چ ڄ  ڄ  ڄچ  

 .(4)الباقكف يعدىا كلـ كالمكي المدنياف عدىا ( ُّٕ: ألعراؼ) چې  ې  ى   
  

                                 
، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الجامع لألحكامالقرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد،  1

 (.7/160ـ)2003الرياض، 
محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني: محدث، فقيو، أصكلي، مؤرخ، أديب، نحكم، منطقي،، مف  2

ق كمات 1229أىؿ صنعاء. كلد بيجرة شككاف )مف ببلد خكالف، باليمف( كنشأ بصنعاء. ككلي قضاءىا سنة 
ر. الفكائد المجمكعة في األحاديث حاكمان بيا. لو مؤلفات كثيرة منيا: نيؿ األكطار. البدر الطالع. ك إتحاؼ األكاب

 (.6/298(. الزركمي، األعالم،)11/53معجم المؤلفين،)ىػ   1250المكضكعة. فتح القدير في التفسير. 
 (.2/273) فتح القدير،الشككاني، محمد بف عمي الشككاني،  3
دكرم الحمد، ، تحقيؽ: غانـ قالبيان في عد آي القرآنالداني، أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم،  4
 (.155،)ص1ط
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 نتائج الفصل األول: مدخل وتعرفاتابرز 
 يربييـ.  مف لتربية الفرص كاغتناـ لممستقبؿ المربي .استشراؼ1
 الميمػة التربكيػة األسػاليب مػف الفعؿ أك بالقكؿ غيره آذل لمف المقاطعة أك العزلة أسمكب.2

  .أيضان 
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 الفصل الثاني:
 
 

 السالم وفرعونمراحل الدعوة في قصة موسى عميو 
 
 

 وثالثة مباحث: وفيو
 
 

 وفرعونالمبحث األول: مرحمة التبميغ والدعوة في المقاء األول بين موسى 
 
 

 .المبحث الثاني: مرحمة المواجية
 
 

 .المبحث الثالث: نتائج المواجية
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 وفرعون موسى بين األول المقاء في والدعوة التبميغ مرحمة: األول المبحث
 

 وفي ىذا المبحث أربعة مطالب:
 

  .إلى فرعون وممئو  المطمب األول: مشيد بعثة موسى 
ألعراؼ: )اائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ    ائۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ىچ 

َُّ.)  
 

 كيشتمؿ ىذا المطمب عمى الفركع اآلتية:
 

 أقوال المفسرينالفرع األول:  
 

منيـ -إلى فرعكف كممئو بعد رىطو كريـ مف األنبياء ف اهلل تعالى بعث مكسى إ :يقكؿ الجزائرم
 فؤاده، بو اهلل ليثبت سكرة األعراؼ عمى محمد  توي صى كىذا ما قى  -كشعيب كلكط كصالح كىكد نكح

كاآلية السابقة لـ تسيب في ذكر قصص األنبياء الذيف  ،قكمو بو ركيذكٌ  أمتو كيعظ نبكتو، بو كيقرر
ف كممئو كقكمو الذم كرحمتو الشاقة مع فرعك    سبقكا نكح ألف المقصكد مف اآلية ىك مكسى 

 .(1)الفصؿ في ىذه الدراسة بإذف اهلل تعالى  سيككف مادة ىذا
 تحتكم ًلما  كذلؾمتو مف بعده كأل ميمة  لمحمد -  -كمف ىنا كاف الحديث عف قصة مكسى

 شريعة يدم بيف شريعة بأعظـ جاءت رسالتو كألف ، القيمة كاألنباء ، العظيمة الحكادث مف  عميو
 كألف ، بعدىا تككف منيا أعظـ ألمة تأتي لشريعة تمييدان  كشارعان  ىاديان  رسكليا كأرسؿ ، اإلسبلـ
 مكسى أحدىـ اتىبع كثيرٍيف فريقٍيف كانكا فإنيـ  محمد إلييـ أرسؿ مف بحاؿ قكـ مكسى شبيو حاؿ
 مف اهلل فأىمؾ ، كثير فريؽ بو ككفر عظيـ جمع السبلـ عميو محمدان  اتٌبع كما ، اآلخر بو ككفىر
 .(2)آمف مف كنصر كفر
 

إلى فرعكف كممئو أرسؿ معو معجزات   أف اهلل تعالى حيف بعث مكسى :كيذكر القرطبي
 كالظمـ. بيا يصدقكا كلـ باآليات كفركا أم ظممكا بيا إال أف قكـ فرعكف ،كاضحات تدؿ عمى صدقو

                                 
 (. 2/214، )أيسر التفاسيرينظر، الجزائرم،  1
 (. 9/34، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  2
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 آخر أم  )٣٠١ألعراف:)اچائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ  چ .  مكضعو غير في الشيء كضع: 
 (.1)أمرىـ

 أشنع ىك الكفر أف ذلؾ..  «كجحدكا كفركا» أم - «ظممكا» ألنيـف يكمف ىنا سماىـ القرآف مفسد
 كاحد إللو كالعبكدية الكاحد بالٌمو اإليماف أساس عمى إال تصمح كال تستقيـ ال الحياة كألف. الفساد

 عف سبحانو الٌمو يقكؿ ثـ كمف ...االجتماعية حياتيـ يصيب كما الناس تصكرات يصيب الفسادك 
 العباد يخضع طاغكت ككؿ ( ٣٠١ألعراف:)اچائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ    چ  كممئو فرعكف
 كال األرض في يفسدكف الذيف «المفسديف» مف ىك ، الٌمو شريعة كينبذ ، عنده مف لشريعة

 .(2)يصمحكف
 

 المستنبطة من أقوال المفسرين:التربوية اإلشارات الفرع الثاني:  
 

ۋ  ۅ  چ المؤثرة كالفاعمة  أسمكب مف أساليب التربيةاأليسمكب القصصي في القرآف الكريـ  .1

 (َُّاألعراؼ: ) چۅ  ۉ  ۉ  ې    
 (َُّاألعراؼ: ) چائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ  چ  الظمـ كالكفر أشنع أنكاع الفساد .2
 (103)األعراؼ چائ   ەئ      ەئ               وئ  وئ  چ  ثالثان: عقيدة التكحيد كأثرىا في التربية .3

 
  

                                 
 (.7/256،  )الجامع ألحكام القرآنينظر، القرطبي،   1
فتح (.  الشككاني، 3/1345ـ )2003، 2، دار الشركؽ، القاىرة، طفي ظالل القرآنينظر، قطب، سيد،  2

 (.2/335)، القدير
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 : آراء التربويين فيما استنبطو المفسرونالفرع الثالث
 

ۋ  ۅ  چ  .المؤثرة والفاعمةالكريم أسموب من أساليب التربية اأُلسموب القصصي في القرآن أوًل: 

 (١ٓٔألعراف: )ا چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   
 

األساليب التربكية المستمدة مف الكحي )القرآف الكريـ كالسنة النبكية( ىي مف أىـ كأجدل األساليب 
عصمة الكحي كأف اهلل تعالى ىك أعمـ بمف خمؽ كىك المطيؼ التربكية القديمة منيا كالحديثة بسبب 

 :(1)ر الخالدمييذكّْ  ،كمف ىذه األساليب  أسمكب التربية بالقصة ،الخبير
مف أساليب التربية اإلسبلمية  أسمكبان  استخداـ الدعاة كالمربيف لمادة القصص القرآني  بضركرة 

كانت ىذه الفئة طبلب عمـ أك عكاـ  ءالذم لو أثره كفاعميتو عمى الفئة المستيدفة كالمتمقية سكا
عمى العمماء كالدعاة كالمربيف كالمصمحيف  إف  :فيقكؿ ،الناس أك غيرىـ مف شرائح كفئات المجتمع

بشرط أف يستمدكىا مف القرآف  ،القصص القرآنيأف يستخدمكا في كسائميـ كأساليبيـ التربكية مادة 
كأف يجعمكا ىذا القصص القرآني كسيمة  ،كأف ال يزيدكا عمى ىذيف المصدريف ،كالحديث الصحيح

كأسمكبان مف أساليب التربية المؤثرة كالفاعمة في الحقؿ  ،مف كسائؿ التأثير كالتكجيو كالتقرير كالتعميـ
 .(2)كعبر كعظات ،تلما فيو مف  دركس كدالال ،التربكم

 
كقد استعممو  ،كحججو المنطقية كالعقمية ،كانطباعاتو الذىنية ،األيسمكب تأثيراتو النفسيةكما أف ليذا" 

اهلل سبحانو عمى  فٌ كقد مى  ،القرآف الكريـ في كثير مف المكاطف كال سيما في أخبار الرسؿ مع أقكاميـ
 ،ليككف لمناس آيةن كعبرة ،أحسف الحديثكنزؿ عميو  ،بأف قص عميو أحسف القصص  الرسكؿ

 .(3)"عزمان كتثبيتان  كلمرسكؿ 

                                 
ـ، سافر إلى مصر الستكماؿ 1947ق= 1367الدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم: كلد في فمسطيف)جنيف(،  1

دراستو فتخرج في كمية الشريعة مف جامعة األزىر، ككاف مف أبرز مشايخو، محمد الغزالي، عبد الحميـ محمكد، 
عة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض، لو كغيرىـ الكثير، حصؿ عمى شيادة الماجستير كالدكتكراه مف جام

عدة مؤلفات بمغت أربعة كأربعيف مؤلفان منيا سيد قطب مف الميبلد إلى االستشياد، القصص القرآني عرض كقائع 
 كتحميؿ أحداث، كغيرىا أمد اهلل في عمره. ينظر،

(ttp://www.paldf.net.) 
 (.1/32، )القصص القرآنييينظر، الخالدم،  2
 (.2/692ـ )1992، 21دار السبلـ، بيركت،ط تربية األولد في اإلسالم،عمكاف، عبد اهلل،  3
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مناسبان يتناسب  عرضان  القصة يعرضيستطيع أف  ،كالداعية المكفؽ ،كالمربي الحكيـ ،فالكاعظ البارع

كيٌذكر المخاطبيف بأىـ مكاضع  ،أف يستنتج إشارات تربكية ميمة كيستطيع ،مع عقمية المخاطبيف
إذان فما عمى المربي إال أف يستغؿ انفعاؿ  ليككف التأثير أبمغ كاالستجابة أقكل. ،كالعظةالعبرة 
صب  ،كتفتح ذىنيان  ،حتى إذا تفاعؿ ركحيان  كمثار االنتباه في عرض القصة لدل السامع ،العاطفة

كىكذا يستطيع المربي الكاعظ أف يضفي  ،في مشاعره كأحاسيسو كأعماؽ قمبو مف معيف الفطرة
 .(1)ترؾ في النفكس أثرىاكأف ي ،بو الشيؽ عمى القصة جبللياسمك بأي 
 

 ،أف أيسمكب القصة في القرآف الكريـ مف األساليب الميمة في عالـ التربية كالسمكؾ :كخبلصة القكؿ
يقادىا لمفكر كشحذىا  ،كاستجاشتيا لممشاعر كتفتيحيا لمذىف ،بسبب تحريكيا لمعاطفة عند المتمقي كا 

 كاستجابة النفس السريعة لمتغيير في السمكؾ لؤلفضؿ.  ،لمعزيمة
 
 (١ٓٔألعراف: ) چوئ  وئ      ائ   ەئ      ەئچ  الظمم والكفر أشنع أنواع الفسادانيًا: ث
 

كيعتقد بيا كيمارسيا فكران  ،الكفر كالظمـ كالشرؾ مفردات مرعبة مخيفة مفزعة مزعجة لمف يتبناىا
 ،كما أنيا تعبر عف حالة نفسية متردية كىابطة ،كالعقكؿ السميمةمنيا تنفر الطباع السكية  ،كسمككان 

جحد دفع نبكتو كتي دل كتي اليي عارض الرسكؿ الذم جاء بالبينات ك كأظمـ الظمـ : أف يي كأكفر الكفر" 
 .(2) "رسالتو

كمنع البغاة  ،كقمع المفسديف ،األخذ عمى أيدم الظالميفلذا كاف  ؛فسادكىذا قمة الفساد كاإل
ع ئمف أيصكؿ الشرا أصبلن  ،كأمكاليـ كدمائيـ كأعراضيـ ،كحفظ عقكؿ العالميف  ،كالمعتديف
 .(3)السماكية

 .(4)"فصبلح القمب في العدؿ كفساده في الظمـكما أف الظمـ يفسد القمكب "

                                 
 (.2/711،) تربية األولد في اإلسالمعمكاف، عبد اهلل،  1
، تحقيؽ، محمد حامد الفقي، دار المعرفة، ،  إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي 2

 (.2/327)ـ 1975 2بيركت،ط
 (.1/91، دار الكتب العممية، بيركت )مفتاح دار السعادةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي،  3
 (. 7ـ )ص1997، المطبعة السمفية، القاىرة،أمراض القموبابف تيمية، أحمد،  4
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ف كانت  ،إف كانت صالحة كاف تأثيرىا صالحان  فإف ،أعظـ مما لؤلبداف أيضان تأثير مقمكبكل  كا 
 .(1)فاسدة كاف تأثيرىا فاسدان 

 ،ـ عظيـ كاهلل ال يغفر أف يشرؾ بومذمكـ فأعبله الشرؾ فإف الشرؾ لظم ،الظمـ كمو حراـ "كأخيران 
 .(2) "كأدناه ظمـ العبد نفسو فيما بينو كبيف اهلل ،كأكسطو ظمـ العباد بالبغي كالعدكاف

 
كتشكؿ قمة  ،أف الكفر كالظمـ أمراض نفسية خطيرة تكرد صاحبيا الميالؾ :كخبلصة النقطة السابقة

عمى اهلل تعالى كعمى  ان كتعديان فييا عدكانألف ك  ،الفساد كاإلفساد لمف يعتقد بيذه االعتقادات الباطمة
كتقكيـ  ،لتيذيب النفس اإلنسانية جاءت رسالة مكسى  كجريان عمى ىذا النفس كعمى المجتمع.

 كتصحيح مسارىـ الظالـ كالمفسد كالمعتدم.   ،اعكجاج سمكؾ فرعكف كقكمو
 

 (١ٓٔألعراف: )ا چوئ  وئ       ائ   ەئ      ەئچ  عقيدة التوحيد وأثرىا في التربيةثالثًا: 
 

عمى اهلل "اإلقباؿ ك سككف كااليماف بو تعالى كالعبكدية المطمقة لجبلؿ كجيو الكريـ تكرث في القمب ال
 .(3)"كحبلكة ذكره كتعمؽ الركح بحبو كمعرفتو فبل طمأنينة لمركح بدكف ىذا أبدا

 ،السكينة عند القياـ بكظائؼ العبكدية" يمنحاف صاحبيمايماف باهلل تعالى كالعبكدية لو كما أف اإل
القمب عمى اهلل تعالى بحيث يؤدم عبكديتو بقمبو  وكجمع ،الخضكع كالخشكع كغض الطرؼ وتكرثك 

 .(4)"كخشكع الجكارح نتيجة خشكع القمب ،كالخشكع نتيجة ىذه السكينة كثمرتيا ،كبدنو
قد سمـ مف كؿ شيكة تخالؼ أمر اهلل كنييو كمف كؿ شبية تعارض خبره فسمـ مف  "الذمكالمؤمف 

حقيقة العبكدية التي ال تصمح إال  مف يمثؿ ىذا ىك ،كسمـ مف تحكيـ غير رسكلو ،عبكدية ما سكاه
بؿ قد خمصت  ،السميـ : ىك الذم سمـ مف أف يككف لغير اهلل فيو شرؾ بكجو ما فالقمبهلل كحده 

 .(5)"عبكديتو هلل تعالى

                                 
 (.49،)صأمراض القموبابف تيمية،  1
تحقيؽ: محمد رشاد سالـ جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، المدينة  ،الستقامة ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، 2

 (.1/464ـ )1983، 3المنكرة، ط
 (.222ـ )ص1975، دار الكتب العممية، بيركت ،الروحابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  3
،  ، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الجيؿأعالم الموقعينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  4

 (.4/203ـ )1973بيركت،
 (.1/7،)إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  5



 

49 

 

فباهلل ييكف  ،كانقمبت المخاكؼ في حقو أمانان  ،ىانت عميو المشاؽ كالذم خمصت عبكديتو هلل تعالى"
فبل ىـ مع  ،كالغمكـ حزاف كاليمكـكباهلل تزكؿ األ ،كيقرب كؿ بعيد ،كيسيؿ كؿ عسير ،كؿ صعب

 .(1) "كال غـ مع اهلل كال حزف مع اهلل ،اهلل
نو إف ؛ كمستراح العارفيف ،كالرضا جنة الدنيا ،الرضا" كالذم يؤمف باهلل تعالى حؽ اإليماف ييميـي 
ىي عيف اختيار اهلل لو كطمأنينتيا الى أحكامو  التيطيب النفس بما يجرم عميو مف المقادير 

يماف مف لـ كما ذاؽ طعـ اإل ،رسكالن  كبمحمد ،دينان  كباإلسبلـ ،كىذا ىك الرضا باهلل ربان  ،الدينية
فكمما  ،كىذا الرضا ىك بحسب معرفتو بعدؿ اهلل كحكمتو كرحمتو كحسف اختياره ،يحصؿ لو ذلؾ

 .(2)"ىكاف بذلؾ أعرؼ كاف بو أرض
أف اإليماف الحقيقي  :كأثره في تربيتو كخبلصة ما سبؽ الحديث عنو مف أىمية اإليماف لممؤمف
كيرزقو القمب السميـ الخالي مف الغؿ  ،كالكاعي كالناضج يمنح صاحبو السكينة كالطمأنينة كالخشكع

يماف باهلل أيضان ييكف عمى كاإل ،مف الريب كالشككؾ كالظنكف كما أنو خاؿو  ،كالحسد كالحقد كالكراىية
 الرضا كالتسميـ كالثقة بقدر اهلل في الكجكد.ىمـك الحياة كمنغصاتيا كيمنحو صاحبو 

فيذا  ،إيماف النبي العارؼ كالفاىـ كالمبصر كالمتككؿ عمى اهلل تعالى ،كىكذا كاف إيماف مكسى
زرعت فيو ىذه  ،اإليماف كىذه الرسالة التي بيعث بيا جعمتو يتحمؿ مشاؽ الطريؽ ككعكرة المسمؾ

فكاف مف أكثر الناس حبان كغيرة عمى  ،ككؿ سمكؾ قكيـالرسالة كىذه العقيدة كؿ خير ككؿ فضيمة 
فراده بالعبادة بؿ كخشيتو كالتككؿ عميو. ،تكحيد اهلل تعالى   كا 

 
 وفرعون وممئو لمطمب الثاني: مشيد المقاء األول بين موسى ا
 

 قاؿ تعالى:
ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ 

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 (ُُِ – َُْألعراؼ: )اچڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

 

                                 
 (.132، دار الكتب العممية، بيركت، )صالجواب الكافيابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  1
 (.93ـ )ص1973، دار الكتب العممية، بيركت، الفوائدابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  2
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 الفركع اآلتية:كيأتي ىذا المطمب عبر 
 
 

چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  لقولو تعالى الفرع األول: أقوال المفسرين

 (َُْألعراؼ: )ا
 

 كالصراحة كالميف كاألدب الشجاعة فرعكف كبيف بينو لقاء أكؿ في  مكسى خطاب يحمؿ
  .(1)قطب سيد ىؤالء كمف ،المفسريف أقكاؿ تناكلتو ما التربكية المعاني كىذه ،كالكضكح

 ،كاعتزاز أدب فيو خطابان  كاف فرعكف  مكسى بو خاطب خطاب كأكؿ لقاء أكؿ أف يعتبر الذم
 ،كالكفر اإليماف كبيف ، كالباطؿ الحؽ بيف األكؿ المقاء مشيد إنو" :فقاؿ لقبو أك باسمو ناداه حيف
 مف الربكبية كيزاكؿ يدعي الذم الطاغكت كبيف «العالميف رب» إلى الدعكة بيف األكؿ المقاء مشيد
 ىك مف يعرفكف ال الذيف يقكؿ كما! مكالم يا:  لو يقؿ لـك ..  كقاؿ يا فرعكف العالميف رب دكف

 أضخـ لو يقرر كما ، أمره حقيقة لو ليقرر ناداه. كاعتزاز أدب في بمقبو ناداه كلكف! الحؽ المكلى
 .(2)" )َُْاألعراؼ: ) چۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     چ : الكجكد حقائؽ

 
 كصريحة كاضحة دعكة فيو   مكسى خطاب أف قطب إلييا أشار التي التربكية المعاني كمف

 .تعالى اهلل لغير كالعبكدية كالتبعية الطاعة مف اإلنساف بتحرير كذلؾ ؛ كجريئة
 إكراـ خطاب لفرعكف  مكسى خطاب يعتبر حيث ،قطب سيد ييخالؼ رأم لو عاشكر ابف أف إال

؛  تمرد خطاب ال ،كتقدير  متعارؼ بحسب ،كالسمطاف الممؾ عمى الداؿ باالسـ ناداه ألنو" كتحدو
 (.3)"عميو بترفع ىك فميس ،أمتو

 قطب كبلـ مف ييفيـ حيث كجاىة؛( عاشكر ابفكرأم  ،قطبرأم ) الرأييف مف لكؿٍّ  أف يرل كالباحث
 لفرعكف تقديس أك تأليو فيو لقب أمٍّ  مف ميجردة فرعكف بكممة فرعكف خاطب حيف مكسى أف

                                 
الشاذلي، كلد في قرية "مكشة" إحدل قرل محافظة أسيكط، ككانت كالدتو بتاريخ سيد قطب حسيف إبراىيـ  1
ـ، ترؾ سيد قطب تسعةن كعشريف كتابان في األدب كالنقد كالفكر 1966/ 8/ 29ـ، كتكفي في 1906/ 9/10

سيد قطب من الميالد إلى الستشياد، صالح اإلسبلمي، عمى رأسيا تفسيره" في ظبلؿ القرآف".) 
 (.17-15صالخالدي،)

 (.3/1346، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (. 9/37، )التحرير والتنويرابف عاشكر،  3
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رأة عمى الخطاب ىذا يىديؿ  ،االجتماعي أك ،السياسي بالنفاؽ ييعرؼ مما كخاؿو  ،ككضكح كتحدٍّ  جي
  كىك ،أيضان  كجاىتو لو عاشكر ابف رأم أف كما ،زماف كؿ في السمطاف منافقي عادة ىك الذم
 (.ْْ: طو) چہ  ہ      ھ  ھ   چ : تعالى قكلو إلى يستند
 ،كليف كصراحة ككضكح كأدب شجاعة فيو خطابو أف بمعنى ،الرأييف بيف الجمع ييمكف أنو كما

 مكسى خطاب أف آخر بمعنى ،غميظان  فظان  يككف أف شجاعان  الخطاب كاف إذا بالضركرة كليس
 .الرأييف بيف الجمع مف الباحث ييرجحو ما كىذا ،كالميف كالكضكح كالصراحة الشجاعة بيف جمع

 إلى .(1)السعدم يشير (َُٓألعراؼ: )اچ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  كفي قكلو تعالى:
 أكذب ال أف عمي فحقيؽ: "فيقكؿ ،منو الكذب يصدر أف كاستحالة بؿ ،األميف الميرسىؿ كذب خطكرة
 مقتدر، عزيز أخذ كأخذني بالعقكبة، لعاجمني ذلؾ غير قمت لك فإني الحؽ، إال عميو أقكؿ كال عميو،
 جاء ما صحة عمى كاضحة الٌمو مف ببينة جاءىـ كقد خصكصا كيتبعكه، لو ينقادكا ألف مكجب فيذا
 (.2)"الحؽ مف بو
  

 ؛طؽ عمى اهلل إال بالحؽينأف ال  وعمي كاجبكيؤكد ابف عجيبة عمى أف الرسكؿ الميرسىؿ مف ربو 
تشير إلى أنو   أنا ككممة ،اهلل عمى الحؽ قكؿ وعمي ككاجب متعيفك  ،بغيره النطؽ مف معصكـ وألن

عمى اهلل  أقكؿ أال عمى حريص ألني ،بو ناطقان إال أف يككف  مثميل ييقبؿ كال ،و قكؿ الحؽيعم كاجب
 .(3)اال الحؽ

ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ كالدليؿ بأف كبلمي كنطقي عف اهلل حؽ كصدؽ أني 

 جئتكـ فيما صدقي عمى دليبل يايأعطان اهلل مف قاطعة بحجة جئتكـ قد:  أم (َُٓألعراؼ: )اچٿ  

                                 
عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم التميمي: مفسر، مف عمماء الحنابمة، مف أىؿ نجد. كلده ككفاتو في  1

عنيزة بالقصيـ لو عدة مؤلفات منو )تيسير الكريـ المناف في تفسير القرآف(ك )تيسير المطيؼ المناف في خبلصة 
كصكؿ إلى العمـ المأمكؿ مف األيصكؿ كاألدلة القكاطع مقاصد القرآف( كالقكاعد الحساف في تفسير القرآف( كطريؽ ال
أعضاء ممتقى أىل الحديث، المعجم ق.) ،  1376كالبراىيف في إبطاؿ أصكؿ الممحديف( كغيرىا مف الكتب، ت 

 (3/340(. الزركمي، األعالم،)153الجامع في تراجم العمماء و طمبة العمم المعاصرين)ص
، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تيالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر 2

 (299ـ )ص 2000، 1المكيحؽ مؤسسة الرسالة،ط
(. الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد 9/38،)التحرير والتنوير(.ابف عاشكر، 2/523، )البحر المديدابف عجيبة،  3

(. القرطبي، 2/130ء التراث العربي، بيركت ،)،  تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياالكشافبف عمر، 
 (. 7/256، )الجامع ألحكام القرآن
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 مف يكف لـ كبراىيف حجج مف بو جاء ما بأف إشعار  )َُٓألعراؼ: )اچٺ  ٺ  چ  قكلو كفى.  بو
نما.  صنعو  ببينة جئتكـ قد:  أم  شيء كؿ ممككت بيده الذل ، العالميف رب عند مف ىك كا 
 إسرائيؿ يبن فأطمؽ  )َُٓألعراؼ: )اچٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  . صدقي عمى الداللة في الشأف عظيمة

 دار إلى معي ليذىبكا سمطانؾ تحت مف أحراران  يخرجكف كدعيـ كقيرؾ، رقؾ مف عتقيـأك  أسرؾ مف
 . دارؾ سكل
لى  فماذا المظمكميف عف الظمـ برفع كطالبو رسالتو طبيعة لفرعكف بيف قد  مكسى يككف ىنا كا 
 (.1) ؟فرعكف رد كاف

   مكسى دليؿ أف يقكؿ الرازم: ( َُٔاألعراؼ: )چٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ    چ 
  بدليؿ إلييـ أرسمو  كأف اهلل تعالى. حكيـه  ره قاد ىذا العالـ لو إلوه  أف منيا: مقدمات عمى مبنيان  كاف 

 يبمغو ما كؿ أفك . حقان  رسكالن  يككف أف كجب ،األمر كذلؾكبما أف  ، دعكاه كفؽ عمى المعجز أظير أنو
 طمب في إال المقدمات ىذه مف شيء في نازعو ما فرعكف إف ثـ. كصدؽ حؽ فيك ، إلييـ اهلل مف

 (.2)المقدمات سائر صحة عمى مساعدان  كاف أنو يكىـ كىذا ، المعجزة
 ،إلثبات صحة ما يدعك إليو  ؛إظيارىاكمف الطبيعي جدان أٌف الذم يممؾ الحجة كالبينة كجب عميو 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ أمده اهلل تعالى بمعجزات عديدة كأمره باستعماليا  كمكسى 

 ربكبية إلى الداعية ىذا أف اتضح إذا أنو ذلؾك (.َُٖ – َُٕألعراؼ: )اچڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ    
 - خطر مف الخطيرة الدعكة ليذه يعد كلـ أمره كىاف ، دعكتو سقطت دعكاه في كاذب العالميف رب

 شؾ ال ثعباف أنيا المفاجأة التي تنقمب فييا العصا إلىال إ ،دليؿ كال عنده بينة ال دعيٌ  كصاحبيا
 ىي فإذا جيبو مف يخرجيا السمراء يده إف ثـ  ،يسعى في خفة كسرعة كأنو جاف ،ثعبانيتو في

 فإذا ، المعجزة ألنيا.   غيره أك مرض بيا يككف أف غير مف لمعادة خارقا عجيبا بياضان بيضاء
عمى أنو  مكسى بيا جاء التي الدعكل عمى كاآلية البينة ىي ىذه! سمراء عادت جيبو إلى أعادىا

 .(3)رسكؿ مف رب العالميف

                                 
(  السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ، 5/145ـ)1985، 2طالوسيط، طنطاكم، محمد سيد،  1

مر، (. ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف ع1/552، دار الفكر، بيركت، )بحر العمومتحقيؽ: محمكد مطرجي 
ـ 1999، 2تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، تفسير القرآف العظيـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، السعكدية، ط

، دار النشر : دار الكتب العممية، لبناف، تحقيؽ البحر المحيط(. أبك حياف األندلسي ،محمد بف يكسؼ، 3/454)
 (. 4/357ـ،)2001، 1: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، ط

 (1/2029، )تفسير الفخر الرزيينظر، الرازم،  2
 (. 5/145(.  طنطاكم، الكسيط،)3/1347، )في ظالل القرآنينظر قطب،  3
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ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ حيف قالكا  كىنا يأتي دكر المؤل التحريضي عمى مكسى 

ألف  ؛ ...الدعكة ىذه خطكرة كممؤه فرعكف أدرؾ ىكذاك ، (َُُ – َُٗألعراؼ: )ا چک  ک       کڑ  ڑ
بعدما تشاكركا مع فرعكف اتفقكا  ك الطغاة في كؿ عصر ال يركؽ ليـ أف ينازعيـ أحد في سمطانيـ 

ألعراؼ: )اچک  ک       کڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  ظممان كعدكانان عمى أف مكسى 

 كأف ،مكعد إلى مكسى فرعكف يؤخر أف عمى ، فرعكف قـك مف المؤل رأم استقر كقد.(َُُ – َُٗ
 - بزعميـ - «مكسى سحر» ليكاجيكا ذلؾ ؛ السحرة كبار لو يجمع مف الببلد أنحاء في يرسؿ
 . ( 1) .مثمو بسحر

كىـ  ،دكلتو كرؤساء مشكرتو أىؿ مع فرعكف ىـ ،كفي قصة مكسى األشراؼكالمقصكد بالمؤل 
 السحر عمـ في مبالغ أم ،ساحري عميـ كالذيف زعمكا أف مكسى   مكسىالفئة المحرضة عمى 

 .(2)تأمركف فماذا مصر أرض مف أم أرضكـ مف يخرجكـ أف يريد فيو ماىر
 ؛ المؤل قكؿ مف ىذا إف:  كقيؿ ، لقكمو فرعكف قالو  ،تشيركف بماذا  أمكمعنى ما ذا تأمركف  

 بمفظ ذكركا لكف ؛ خاصة لفرعكف ذلؾ قالكا إنيـ:  كقيؿ ،تأمركف ماذا:  كخاصتو لفرعكف قالكا
 (.3)كتعظيمان  تفخيمان  الجمع

فبعد  ،ألنيـ ىـ أصحاب المشكرة كالرأم كالتحريض ؛كالباحث يرجح أف ىذا القكؿ ىك قكؿ المؤل 
، (ُُِ – ُُُألعراؼ: )اچگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    چ المشكرة :

:  حاشريف .في المدف الفرعكنية االحتياطات مف يمـز ما اتخاذ قبؿ عمييما تعجؿ ال كأخاه أميمو أم
 منو فرعكف طمب بما مكسى تقدـ أف فبعد.. .لممناظرة السحر فف في الخبراء السحرة يجمعكف رجاالن 
ڌ  ڌ  چ  قالكا العظيمتيف اآليتيف فرعكف قكـ مف المؤل كشاىد كاليد، العصا، آية فأراه اآلية مف

 ليستكلي ىـببلد مف يـإخراج بيذا يريد كأنو ،بالسياسة فكران  مكسى كاتيمكا.  )َُٗاألعراؼ: )چڎ   ڎ  
 بـ أم ( َُُألعراؼ: )اچک  ک    چ  كقاؿ فرعكف تكمـ كىنا إسرائيؿ، بني مف كقكمو ىك عمييا

 أكقفيما أم )ُُُألعراؼ: )اچگ  گ  چ  قائميف فأجابكه ذكرتـ؟ كما كالحاؿ المؤل أييا عميٌ  تشيركف
 (.4)عندؾ

                                 
 (. 3/1348) ،في ظالل القرآنقطب،   1
 (.9/21، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )روح المعانيينظر، األلكسي، محمكد،  2
، تحقيؽ ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ، دار تفسير القرآنالسمعاني، أبك المظفر منصكر،   3

 (.2/203ـ )1997الكطف، الرياض،
 (.2/216،)أيسر التفاسيرالجزائرم،  4
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رَّؼ أف مف أخطر المسألة ألف ؛ ضركرم (1)كما يقكؿ الشعراكم اإلرجاء طمبك   تصرفان  فييا ييتىصى

ر أف إلى تحتاج بؿ سريعان   فيي ، مكاجيتيا كيفية الجميع كيرل ، المؤل يجتمع حتى فييا الرأم يؤخَّ
چک  ک  چ :  ليـ قاؿ قد كاف فإذا ، فرعكف ألكىية نقض فييا ألف ىينة ليست مسألة

 .(َُُاألعراؼ:)
 درجات كأكؿ ، كبطء تميؿ إلى تحتاج المسألة إف قالكا لكنيـ فكران، الرأم منيـ يطمب كاف فكأنو
كبما أننا نقكؿ عف  ،أصحاب التخصص كالذيف يتقنكف فف السحر ييستدعى أف كالتميؿ البطء

 إلو أنو يدعي ألنو أللكىيتو؛ ىدـ المشكرة ليذه فرعكف كقبكؿ.  مكسى ساحر فمنكاجيو بسحرو مثمو
 .(2)!بسحرة عبيد لو كما يزعـ كيستعيف

 
 لفرع الثاني: اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرينا
 

ۆئ  ۈئ     ۈئ  چ في مخاطبة ذكم الجاه كالسمطاف بأدبو كاعتزاز كالمربيف شجاعة الدعاة .1

 .عند سيد  قطب مأىذا الر  ، )َُْألعراؼ: )ا چېئ  ېئ  ېئ     
 (.) عمى رأم ابف عاشكرأسمكب تربكم رائع كراؽو  اآلخريف مخاطبة في كالميف الرفؽ أسمكب .2
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ التربكية العممية عناصر مف ىاـ عنصر ؿالميرسى  صدؽ .3

 (َُٓألعراؼ: ) چ پ

                                 
ـ بقرية دقادكس إحدل مدف الدقيمية بمصر ك حفظ القرآف 1911الشعراكم كلد محمد متكلي الشعراكم في  1

ـ في العاشرة كدخؿ معيد الزقازيؽ االبتدائي األزىرم ثـ المعيد الثانكم، أثرل الشعراكم المكتبة االسبلمية الكري
بالعديد مف المؤلفات أبرزىا: المنتخب مف تفسير القرآف الكريـ ، األدلة المادية عمى كجكد اهلل ، معجزة القرآف. 

مف أبريؿ عاـ  17إلسبلـ،  ك نظرات في القرآف. تكفى يـك اإلسبلـ كالمرأة، عقيدة كمنيج الشكرل كالتشريع في ا
أعضاء ممتقى أىل الحديث، المعجم الجامع في تراجم العمماء و طمبة العمم المعاصرين ـ ينظر،)1998
 ( 328 -325)ص
، ليس عمى الكتاب األصؿ  2    -الشعراكم، محمد متكلي، تفسير الشعراكم، الخكاطر، مطابع أخبار اليـك

(.7/4288ـ،)1997أم بيانات عف رقـ الطبعة أك غيره، غير أف رقـ اإليداع يكضح أنو نشر عاـ  -المطبكع 
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 يدعك إليو أىمية تسمح المربي أك صاحب الرسالة بالبراىيف كاألدلة التي تؤكد صحة ما .4

 (.َُٓألعراؼ: )اچڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  چ
ألعراؼ: )اچٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ كضركرة إنسانية كقيمة تربكية  ،الحرية فريضة شرعية .5

َُٓ(. 
 (َُٗألعراؼ: )اچڌ  ڌ  ڎ   ڎ    چ التربكم الفكر في العمـ ىميةأ .6

نسانية حتى عند غير المسمميف . 7      چک  ک     چ الشكرل قيمة تربكية كسياسية كا 

 (َُُألعراؼ: )ا

  
 آراء التربويين فيما استنبطو المفسرون من إشاراتالفرع الثالث: 

 
ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  چ  واعتزاز بأدبٍ  والسمطان الجاه ذوي مخاطبة في والمربين الدعاة أوًل: شجاعة

 (١ٓٔألعراف: )ا چېئ  ېئ     
 

 مصدر الخمؽ ىذا ألف ؛الميربي أك ،الداعية في تكفره مف بيد ال تربكم، كخمؽ ،نبيمة صفة كالشجاعة
 ككسػػػر ،كالشػػػيامة كالنجػػػدة الكـركػػػ أخػػػبلؽ متعػػػددة منػػػو يصػػػدر الشػػػجاعة خمػػػؽك  ،كفضػػػيمة خيػػػرو  كػػػؿ

كأمػػا  ،محمػػكدة أخػػبلؽ كىػػي ،كأمثاليػػا كالتػػكدد كالكقػػار الغػػيظ ككظػػـ كالثبػػات كالحمػػـ كاالحتمػػاؿ الػػنفس
 . (1) فيي شجاعة مذمكمة الشجاعة غير المضبكطة التي تؤدم إلى التيكر

 خػدـ فإنيػا أعانتػو كػذلؾ األعضػاء رأتػو فػإذا كثباتػو كانتصابو كقيامو كغضبو القمب حرارة" الشجاعةك 
 .(2)" جنكده سائر تكلٌ  كلىٌ  إذا أنو كما كجنكد لو

 ،باهلل الظف سكء أىؿ ىـ الجبف كأىؿ الخمؽ جميع عند مذمكـ خمؽ كالجبف ،كعكس الشجاعة الجبف
 قالػػت قػػد ك ،كالجػػبف المكػػاره مػػف لمرجػػؿ ةٌنػػجي  كالشػػجاعة ،بػػاهلل الظػػف حسػػف أىػػؿ ـىػػ الشػػجاعة كأىػػؿ

                                 
 (.3/54) ،إحياء عموم الدينالغزالي،  1
 (.236ص) الروح،ينظر، ابف قيـ الجكزية،  2
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 جبػػنيـ أف ظػػنيـ فػػي الجبنػػاء أطمػػاع سػػبحانو اهلل أكػػذب كقػػد مقتمػػة كالجػػبف كقايػػة الشػػجاعة :العػػرب
 (.1) كالمكت القتؿ مف ينجييـ

 فػػػي كالثبػػػات اإلحجػػػاـ مكضػػػع فػػػي كاإلحجػػػاـ اإلقػػػداـ مكضػػػع فػػػي اإلقػػػداـ ثمرتيػػػا كالشػػػجاعة الحقيقػػػة
مػا جػبف إمػا كىػك بالشػجاعة مخؿ ذلؾ كضد  الزكاؿ مكضع في كالزكاؿ الثبات مكضع مػا تيػكر كا   كا 
 .(2)كطيش خفة
 كال ينبغػي فضػػبلن عػػف ذلػػؾ أف نخمػػط بػػيف الشػػجاعة كالتيػػكر "كحػػيف يتخػػذ المػػرء مػػف الشػػجاعة قناعػػان  

مػػػر سػػػكل تػػػبجح لمتعػػػكيض عػػػف خكفػػػو البلشػػػعكرم كالنيايػػػة فمػػػف تكػػػكف فػػػي حقيقػػػة األ يتخفػػػى كراءه
 .(3)اليبلؾ"ك المحتكمة لمثؿ ىذا التيكر 

 تيػدد التػي المكاقػؼ بعػض في نسافاإل بو يشعر طبيعي مرأ فالخكؼ ،نخاؼ فأ غريبا ليسكأخيران "
 فقد ،النار مف يخاؼ ال منا الفرد كاف فاذا ،لئلنساف مفيد المعقكؿ الطبيعي كالخكؼ ،بالخطر حياتو
 ،قاتػػؿ ىػػك مػػا الخػػكؼ مػػف فٌ إ بػػؿ يٌ ًضػػرى مى  ىػػك مػػا الخػػكؼ مػػف ىنػػاؾ لكػػف ،عميػػو تقضػػي اك تحرقػػو

 .(4)"طبيعي غير ان خكف يككف سبب ألم كالمتكرر فيو المبالغ فالخكؼ
كالخػكؼ  ،عمػا نرغبػوحيػث يمنعنػا  ،كقػد يكػكف لػو تػأثير كبيػر فػي حياتنػا ،إف الخكؼ" قكة تقيد المػرء

 (.5)يمؤل حياتنا بمستكيات شعكرية معينة"
أف الشػػجاعة المضػػبكطة كالتػػي تكػػكف بػػيف الجػػبف كالتيػػكر كبػػيف  : عػػف الشػػجاعة مػػا سػػبؽكخبلصػػة 

ألف الداعيػػة كالمربػػي  ،بػػؿ ككاجبػػة فػػي حػػؽ الػػدعاة كالمػػربيف ،اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ ىػػي شػػجاعة مطمكبػػة
كاجبػو أف يكػكف شػجاعان فػي تبميػغ مػا يحمػؿ مػف مفػاىيـ  فمػف ،يحمؿ رسالة لمتربية كاإلرشػاد كالتعمػيـ

كمػػػف آراء التربػػػكييف القػػػدامى  ،ة القػػػرآف كالسػػنةالرئيسػػػ تربكيػػة صػػػحيحة مسػػػتمدة مػػػف مصػػادر التربيػػػة
أف الشػجاعة  ،إضافة إلػى مػا سػبؽ مػف الشػجاعة المطمكبػة ،المسمميف كغير المسمميف ،كالمعاصريف

حيػػث كاجػػو فرعػػكف بشػػجاعة  كشػػجاعة مكسػػى ،كالمػػيفيجػػب أف يتحمػػى صػػاحبيا بػػاألدب كالرفػػؽ 
محمػػكدة كمطمكبػػة كمػػا تجمػػت ىػػذه الشػػجاعة بػػاألدب كالرفػػؽ كالمػػيف كمػػا كضػػح ذلػػؾ عممػػاء التفسػػير 

 آرائيـ. بيفعمى التبايف 
                                 

، 1تحقيؽ : مشيكر بف حسف،  دار األندلس، السعكدية، ط ، الفروسيةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر 3
 (.491)ص ،ـ1993

 (.504)ص ،الفروسيةابف قيـ الجكزية،   2
 (.15ـ،)ص1992، 1، دار سعاد الصباح، الككيت، طشجاعة اإلبداعمام، ركلمك،  3
 (.322ـ،)ص2008، 1ر الحرميف لمطابعة، القاىرة ، ط، دامشكالت تربويةنصر، ياسر،  4
 (.6ـ،)ص2006، 1، مكتبة جرير،طالشجاعة اإليجابيةبيفر، فيرا،  5



 

57 

 

ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  چ  .أسموب تربوي رائع وراقٍ  اآلخرين مخاطبة في والمين الرفق أسموب ثانيًا: 

  َُْألعراؼ: )ا چېئ  ېئ     

 
 دٌلت ما ىذا ،متفاكتة كبنسبو  ،الميخاطب في كالمؤثرة الفٌعالة التربكية األساليب مف األيسمكب ىذا
 الغمظة يتجنب أف  رسكلو تعالى اهلل أمر كما الرسكؿ أحاديث كبعض ،القرآف آيات عميو

  )٣٥١عمران:آل)چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ :  يدعك مف معاممة في كالفظاظة

 بالنساء، بالرفؽ األمر نبينا عف صح كقد صحيحة، أحاديث عدة في بالرفؽ األمر جاء كقد
 في صح ما كأجمع ذلؾ، كغير بالميت كالرفؽ بالجاىؿ، كالرفؽ بالبيائـ، كالرفؽ باألطفاؿ، كالرفؽ
ًفيؽه  اهللى  ًإفَّ : " كسمـ عميو اهلل صمى قكلو الرفؽ ٍفؽى، ييًحبُّ  رى ييٍعًطي الرّْ مىى كى ٍفؽً  عى ا الرّْ مىى ييٍعًطي الى  مى  عى

ا اٍلعيٍنًؼ، مى مىى ييٍعًطي الى  كى ًسكىاهي  مىا عى
 "(1). 

چ  : "بقكلو لفرعكف  مكسى خطاب عمى تعميقو في (2)ابف قيـ الجكزية يقكؿ السياؽ ىذا كفي

 كترتيب ،الجمؿ ىذه سياؽ حسف كتأمؿ (  ٣٠٦ألعراف:)اچۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
 كيؼ ،كعظمتو جبللتو مع كحبلكتو حسنو القمكب سمب الذم ،الميف القكؿ ىذا كلطؼ ،الخطاب ىذا
 .(3)"العالميف رب رسكؿ إني بقكلو الخطاب ابتدأ

 كتحفػػػظ بمينيػػػا تقبػػػؿ فيػػػي كالصػػػفاء كالصػػػبلبة المػػػيف جمعػػػت التػػػي" ابػػػف القػػػيـ عمػػػى الطبيعػػػة كيثنػػػي
 .(4)"صحيح خمؽ كؿ عنيا ينشأ التي الكاممة الطبيعة فيذه بصفائيا األمكر حقائؽ كتدرؾ بصبلبتيا

                                 
 (.8/22(.)6766، رقـ)باب فضل الرفقالبر كالصمة كاألدب ،  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب 1
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي، أبك عبد اهلل، شمس الديف: مف أركاف االصبلح  2

اإلسبلمي، كأحد كبار العمماء. مكلده ككفاتو في دمشؽ.  ككاف قد الـز ابف تيمية كأخذ عنو عممنا جمان، كتفنف في 
و كفقيو كدقائؽ االستنباط منو كبالفقو كأصكلو عمـك اإلسبلـ ككاف عارفا بالتفسير كبأصكؿ الديف كبالحديث كمعاني

كالعربية كبعمـ الكبلـ كغير ذلؾ كعالما بعمـ السمكؾ ككبلـ أىؿ التصكؼ، ككاف حسف الخمؽ محبكبان عند الناس، 
كألؼ تصانيؼ كثيرة، منيا: إعبلـ المكقعيف،  كالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، كشفاء العميؿ، ككشؼ 

يضاح المكنكف، كغيرىا الكثير. ت الغطاء عف حكـ  ابن العماد، شذرات ق ينظر، ) 751سماع الغناء، كا 
 (.6/56الزركمي، األعالم،). (269الذىبي، المعجم المختص بالمحدثين(،)ص(. )6/167(،)الذىب

نزار ، تحقيؽ : ىشاـ عبد العزيز عطا كزميميو، مكتبة بدائع الفوائدابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر، ،  3
 (2/396ـ )1996، 1مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

 2، دار الكتب العممية، بيركت،طحاشية ابن القيم عمى سنن أبي داودابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر ،  4
 (13/91ـ  )1995، 
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 عف يترجـ لفرعكف محاكرتو في  مكسى استخدمو الذم كالميف كالراقي األخبلقي األسمكب كىذا
 إلى أدنى أخبلقية بضكابط التزاـ دكف فالحكار" ،حكار أم إدارة في المينة كالمطيفة  األخبلؽ أىمية
 .(1)"الصبياني العمؿ أك التيريج، أك ،الثرثرة
 الرحمة خمؽ ظكاىر مف كأ ،الصبر خمؽ ظكاىر مف كىك ،العنؼ يضادىا خمقية ظاىرة ىك كالرفؽ

 مف محركماى  منو المحركـ كاعتبر ،عميو كحث بالرفؽ سبلـاإل كصىأ قد ك. معان  ظكاىرىما مف كأ
 ،الثمرات جكدأك  النتائج فضؿأ كيعطي يصمح فأ نوأش مف مكراألي  في الرفؽ فأل كذلؾ ،كثير خير

 كفي ،يكسرىا لةاآل معالجة في العنؼ فأ.  سيئة نتائج كيعطي يفسد فأ شانو فمف العنؼ بخبلؼ
 الرفؽ ماأ. المطمكبة بالنتائج الظفر مف كيحـر ،القكل كيدمر الطاقات يحطـ الخطكب مقارعة
 .(2)الكريمة الكجدانية المشاركة ليياإ كتدعك ،ةنسانياإل الفضيمة تكجبيا رحمة فيك باألحياء

  سكء مف ألنو ؛األطفاؿ سيما بالمتعمـ مٌضر بالتعميـ المتعمـ إرىابكعؿ صعيد التربية كالتعميـ فإف 
 في النفس عف كضيؽ القير بو سطا المتعمميف مف كالقير بالعسؼ مرباه كاف كمف الممكة

بث الكذب عمى  كحمؿ ،الكسؿ إلى كدعاه ،بنشاطيا كذىب ،انبساطيا  ما بغير التظاىر كىك ،كالخي
 عادة ىذه لو كصارت ،كالخديعة المكر كعٌممو ،عميو بالقير األيدم انبساط مف خكفا ضميره في

 عف كالمدافعة الحمية كىي ،كالتمرف االجتماع حيث مف لو التي نسانيةاإل معاني كفسدت ،كخمقان 
 كالخمؽ الفضائؿ اكتساب عف النفس ككسمت بؿ ،ذلؾ في غيره عمى عياالن  كصار كمنزلو نفسو

 .(3) السافميف أسفؿ في كعاد فارتكس نسانيتياإ كمدل غايتيا عف فانقبضت الجميؿ
 

 ،ما ممخصو: الكاجب عمى المربيف أف يتحمكا بالرفؽ في تربية الطفؿ .(4)كأخيران يقكؿ عبد اهلل عمكاف
ف رغبكا في ،إف أرادكا إصبلح أمتيـ كىداية أجياليا  ،كالد كتقكيـ سمككيـ حيف يعكجتربية األ كا 

رشادىـ بمطؼ المربي كلينو كسيكلتو المفترضة مع مراعاة أف ىذا االيسمكب في التربية ال يستمر  ،كا 

                                 
 (.9ـ )ص 1993، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع عماف، األيردف، ـ1، طأخالقيات الحوارالشيخمي، عبد القادر،  1
ـ، 987، 2، دار القمـ ، دمشؽ ، طاألخالق اإلسالمية وُأسسياالميداني، عبد الرحمف حسف حبنكة،  2

 (.353-352)ص
 (.1/540، )5،  دار الكتاب العربي، بيركت، طمقدمة ابن  خمدونابف خمدكف، عبد الرحمف،  3
كنية بحمب، ثـ أكمؿ تحصيمو العالي في ـ، تمقى عمكمو الشرعية كالك1928عبد اهلل عمكاف، كلد في حمب سنة  4

األزىر الشريؼ بمصر، كعمؿ في التدريس في مدارس حمب مدرسان لمادة التربية اإلسبلمية، لو أثار عممية 
كتربكية كدعكية، مف ىذه اآلثار: التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ،؟ تعدد الزكجات في اإلسبلـ، تربية األكالد في 

 (.2/1119د اهلل عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،)اإلسبلـ، كغيرىا.)، عب



 

59 

 

بمعنى إف أجدل  ،بؿ حسب حالة الكلد ،المربي في استعمالو مع الميرىبى في كؿ الظركؼ كاألحكاؿ
أف  ىذا األيسمكب اضطر المربي دً جٍ اليدؼ فإف لـ يي  معو أيسمكب الميف كالرفؽ كاف خيران كتحقؽ

يستعمؿ أسمكب التكبيخ المفظي أك الجسدم حتى الضرب بشركط الضرب المعركفة حتى ينصمح 
  .(1)أخبلقوأمره كتزكك نفسو كتستقيـ 

ألف النفكس  ؛حتى يؤثر فيمف يربييـ ؛كخبلصة القكؿ أف خمؽ الرفؽ كالميف خمؽ ال بد منو لممربي
كاء بفظاظة قكلو أك س  ،كتنفر ممف أساء إلييا  ،مجبكلة عمى حب مف أحسف إلييا كرفؽ بيا

بمعنى ىؿ ىذا الشخص الميستيدؼ  ،مع ضركرة النظر إلى حالة المدعك أك المنربى بفظاظة فعمو.
 ىذه التقديرات ،في عممية التربية األفضؿ أف ييستعمؿ معو أسمكب الميف أك أيسمكب الشدة كالقسكة

 كالخيارات تعكد لتقييـ الداعية أك الميربي إلى حالة مف يربيو. 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ . التربوية العممية عناصر من ىام عنصر لسَ الُمر  صدق ثالثًا: 

 (َُٓألعراؼ: )ا چ  ڀپ
 
كر اهلل عمى يكذب الناس ليداية تعالى اهلل أرسمو ،ان كريم نبينا بأف عاقؿ يتصكر ال  رسالتو كييزَّ

 لمناس؛ تعالى اهلل رسالة تبميغ في كاألمانة الصدؽ كالنبي النبكة صفات أىـ مف كاف لذا ،ككبلمو
 ،رسالة صاحب أك ،مربو  أك ميعمـو  ييفمح ال ،نبيؿ كمعنى ،إيمانية كصفة ،تربكم خمؽ الصدؽ ألف
 التزيف كترؾ ،كالقكؿ بالعمؿ كحده اهلل إرادة: "عبلماتو كمف ،عبلمات كلمصدؽ ،صادقان  يكف لـ إف

 .(2)"المنطؽ في كالصدؽ المخمكقيف ثكاب كحب
 (3)"الفضؿ كحكميا ،العدؿ كميزانيا ،الحؽ كقكاميا ،الصدؽ شعارىا" الشريعة أف كما

 كضع فقد العقؿ أما" القكيمة كالًفطىر ،السميمة العقكؿ تستحسنو الصدؽ خمؽ أف إلى القيـ ابف كأشار
 .(4)"الصدؽ استحساف كالفطر العقكؿ في سبحانو اهلل

                                 
 (.789-2/788ينظر، عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،) 1
، تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا، دار الجيؿ، بيركت، آداب النفوسالمحاسبي، أبك عبد اهلل حارث بف أسد،  2

 (153ـ، )ص1984لبناف، 
 (3/207، )إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  3
 (.2/138)إغاثة الميفان، ابف قيـ الجكزية، ،  4



 

61 

 

 كالخمؽ مانةكاأل الصدؽ عمى الكلد نشأ عفيفان  شجاعان  كريمان  خمكقان  مينان أ صادقان  المربي كاف" ففإ
 الكذب عمى الكلد نشأ نذالن  جبانان  بخيبلن  متحمبلن  خائنان  كاذبان  المربي كاف فكا   ،كالعفة كالشجاعة كالكـر

 .(1)"كالنذالة كالبخؿ كالجبف كالتحمؿ كالخيانة
كيبلحظ ظاىرة الصدؽ في الطفؿ فإذا رآه  ،فعمى المربي أف يككف نمكذجان كقدكةن في أخبلقو كصفاتو

كيظير في المجتمع بمظير الكاذب  ،كيتبلعب باأللفاظ كالكممات ،ينتحؿ الكذب في أقكالو كأفعالو
 مخاطر ىذا الخمؽ الذميـ حتىكيبيف لو  ،فعميو أف يتكلى أمر الكلد في أكؿ كذبة كذبيا ،المخادع

 .(2)ال يعكد لمثؿ ىذه الظاىرة أبدان 
 الصػدؽ كأعظمػو لمخيػر أصػؿ كالصػدؽ كجػؿ عػز اهلل عمػى الكػذب كأعظمػو لمشػر أصؿ لكذبا"ألف 
 .(3) "كتعالى تبارؾ اهلل عمى
ف البػػرً  إلػػى دمٍيػػيى  ؽى دٍ الًصػػ إفٌ  " قػػاؿ  النبػػي عػػف الصػػحيحيف كفػػي  فَّ  ةً الجٌنػػ إلػػى ييػػدم البػػرى  كا   كا 

فَّ  يقان دّْ ًصػػ يكػػكفى  حتػػى ؽى دي ٍصػػيى لى  الرجػػؿى  فٌ  جػػكرً الفي  إلػػى ييػػدم الكػػذبى  كا  فى  ارً الٌنػػ إلػػى ييػػدم الفجػػكرى  كا   كا 
 .(4)" كذابان  اهللّْ  عند يكتبى  حتى ليكذبى  الرجؿى 

 ،فػي خمػؽ المسػمـ ان ركينػ ان ركنػ ،كتحريػو فػي كػؿ قضػية ،بالصػدؽ فػي كػؿ شػأف التمسػؾفمف ىنا كػاف 
كنبػػذ  ،محاربػة الظنػػكف عمػػى ان ككػػذلؾ كػاف بنػػاء المجتمػع فػػي اإلسػػبلـ قائمػ ،فػي سػػمككوكصػبغة ثابتػػة 

مشػػيف كعػػف سػػمكؾ  ،كالكػػذب رذيمػػة محضػػة تنبػػغ عػػف تغمغػػؿ الفسػػاد فػػي نفػػس صػػاحبيا ،اإلشػػاعات
 .(5)قاىرةأك طبيعة  ،إلى اإلثـ مف غير ضركرة مزعجةصاحبو  يدفع
 

أف الصدؽ خمؽ إسبلمي كما ىك خمؽ إنساني عمى المربي أف يتحرل الصدؽ  :القكؿ كخبلصة
ألف الصدؽ ييدم إلى البر كالبر ييدم إلى الجنة  ؛كأف يحذر مف مخاطر الكذب ،كيدعك إليو

كترتاح لو القمكب  ،الصدؽ تستحسنو الطبيعة السكية كالعقكؿ السميمة أف كما ،كس ذلؾ الكذبعكب

                                 
 (.2/633، )تربية االكالد في السبلـعمكاف،  1
 (.2/736)تربية الولد في السالمينظر، .عمكاف،  2
، تحقيؽ : عمي حسف ناصر الصحيح لمن بدل دين المسيح الجوابابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، ،  3

 (.1/128ـ  )1995، 1الرياض، طكزميميو، دار العاصمة ، 
باب قكؿ اهلل تعالى: ياأييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل  ، ، كتاب األدبصحيح البخاريالبخارم،  4

، كتاب البر كالصمة كاألدب، باب قبح الكذب كحسف الصدؽ صحيح مسمم(، مسمـ، 5/2261(،)57432رقـ)
 (.8/29(.)6803كفضمو، رقـ)

 (. 35-34ـ )ص1987، 1، دار الرياف لمتراث، القاىرة، طخمق المسممالغزالي، محمد،  5
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 ان أك مدعك  داعيةن  ،ان أك متعمم ان فعمى كؿ عامؿ في الحقؿ التربكم عالم الراقيةالنقية كالنفكس الطيبة 
  عمييـ جميعان أف يتحمكا بيذا الخمؽ.  ،ان أك دارس ان باحث ،ان أك تمميذ ان معمم ،أك ميرىبى ان مربي
 

ڀ  چ  يدعو ما صحة تؤكد التي واألدلة بالبراىين الرسالة صاحب أو المربي تسمح رابعًا: أىمية

 (َُٓاألعراؼ: ) چڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
 
 أك نقاش أك حكار أم في مكقفو يككف إليو، يدعك ما حكؿ الساطعة كاألدلة البراىيف يممؾ الذمف

ف ،كالضعؼ االرتباؾ مف ان خالي كاضحان  قكيان  مكقفان  دعكة  كفي ،يفحمو كعنادان  ًكبران  الخصـ يقنع لـ كا 
 كسائؿ تعتبر أنيا كما  مكسى صدؽ عمى قاطعة كحجج ساطعة أدلة اليد كنزع العصا إلقاء
 الناجح فالمعمـ الناجحة؛ المحاكرة أساليب في ميمة تربكية إشارة ذلؾ كفي ،كمعجزة مممكسة مادية
 يخاطبيـ كما ،معيا يتفاعمكا أف أدعى كذلؾ يعيشكنيا، بيئتيـ مف بكسائؿ لطبلبو يأتي الذم ىك
 كاف فمقد،مكسى معجزات طبيعة مف نستشفو ذلؾ ككؿ ،مضت أزماف بمغة ال ،عصرىـ بمغة

 كتقكض الناس تبير معجزة ذلؾ يمـز ككاف ،بو الناس افتتف حتى ،الفراعنة زمف في منتشران  السحر
 ،لممعمكمات العالمية الشبكة مف ،العصر تكنمكجيا مف يستفيد أف يجب اليـك كالمربي ،السحرة سحر

 تكظيؼ يجب" كما دعكتو، كتبميغ فكرتو خدمة في جيدان  تكظيفيان  كيكظفيا ،كالفضائيات ،كالحاسكب
 .(1)كتدريبيـ المعمميف إعداد مجاالت في التعميـ لكجياك تكن
 بيف كالبراىيف الحجج كيقدـ ،بالبينات يستعيف الذم ىك ،المقنع كالمحاكر ،الناجح المربي أف كما
 لمف األمؿ يعطكا أف عمييـ ،قضايا مف يطرحكنو ما عمى بالبراىيف يأتكا أف كبعد إليو يدعك ما يدم
 مف األيكلى المرحمة في ينبغي" لذا ،منيـ الضعفاء حتى كيبدعكا يتفكقكا أف بإمكانيـ أنيـ يربكف
 المـك يؤلمو كما ،كثيران  ىذا فيفرحو ،كمكفؽ ناجح بأنو ،لديو ىاـ شعكر تكريس الدراسية الطفؿ حياة

 .(2)"الميحبط كالعتاب
بؿ تعتبر  ،القكؿ أف البراىيف كالحجج كاألدلة القكية ال بد منيا لكؿ معمـ كمرب كداعية كخبلصة

ـ أك إف لـ تقنع تفحـ كتسكت كتقكم حجة صاحبيا متى عمٌ  أساليب تربكية ناجحة كمؤثرة كفاعمة
 أرشد أك ربى أك كجو.

 

                                 
 (27، )ص 3، دار المريخ، طفي الفكر التربوي اإلسالميينظر، أحمد، لطفي بركات،  1
، ترجمة عبد المطمب أبك سيؼ، منشكرات دار عبلء تربية مشاعر األطفال في اأُلسرةككلتشيتسكايا، م،  2

 (.83ـ )ص1997، 1الديف، دمشؽ،ط
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  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  فريضة شرعية وضرورة إنسانية وقيمة تربوية الحرية خامسًا:

 (105ألعراؼ: )ا

لـ يدرؾ اإلنساف قيمة الحرية إال حينما يقع عميو الظمـ كاالضطياد، كحيف ييحجب كيرىان عف سماع 
يقكؿ محمد الغزالي في كممة التكحيد التي ىي أعظـ كممة حرية في الكجكد، كفي ىذا السياؽ، 

اإلكراه عمى الفضيمة ال يصنع " جميا:أمعنى الحرية التي يدعك إلييا االسبلـ كيجاىد مف تكصيؼ 
لعقمية كالنفسية فالحرية ا ،كما أف اإلكراه عمى اإليماف ال يصنع اإلنساف المؤمف ،اإلنساف الفاضؿ
 .(1)"أساس االنسانية

 يعنػػي كالػػذم ،عظيمػػة قيمػػة كالسياسػػية كاالقتصػػادية كالدينيػػة الفكريػػة كأنكاعيػػا أشػػكاليا بكػػؿ الحريػػةك 
 مف لينجكا كلقكمو لمكسى ميمان  مطمبان  كانت التي السياسية، الحرية ىي الدراسة ىذه في الباحث
 الحجر تشمؿ متعددة آللية عبيدان  كانكا اإلسبلـ قبؿ كالعرب ،كأماف أمف في كيعيشكا كظممو، فرعكف
 ألعظػػـ كدعػػاىـ اإلسػػبلـ جػػاء حتػػى ،الظالمػػة العػػادات مػػف المػػكركث حتػػى ،ركالقمػػ كالشػػمس كالبشػػر
 لمخمػػكؽو  عابػػد كػؿ عػػف العبكديػة قيػػكد تفػػؾ التػي اهلل، إال إلػػو ال دعػكة كىػػي الحريػػة معػاني مػػف معنػى
 .(2)غيره
 ،كالمػؤثرة الفاعمػة التربكيػة الشخصػية تتكػكف أجكائيػا كفػي ،كاألمػاف األمػف كيسػكد ،العدؿ ينتشر بيا 
 إلييػا فالػدعكة ،تربكيػة قيمػة الحريػة أف كمػا ،تسػتقبؿ أك ،ترسػؿ كانػت سػكاء الشخصػية ىػذه كانت أيان 

 بػػإرادةو  ،اإلنسػػاف بػػو يقػػكـ خيّْػػر سػػمكؾ كػػؿ ىػػك اإلسػػبلـ نظػػر فػػي األخبلقػػي كالسػػمكؾ" ،أخبلقػػي سػػمكؾ
 كلغيره لنفسو ،كالباطنة الظاىرة حياتو في الخيّْر اإلنساف ىك ،األخبلقي كاإلنساف ،خيّْرةو  كلغايةو  ،خيّْرة
 .(3)"سكاء حدو  عمى
 إلى العباد عبادة مف الناس لييحرر  األرض ىذه عمى كيجد تحديدان  المسيمـ المربي أف ذلؾ مف كييفيـ
 ،كالقدر بالقضاء يعتذر كال ،اهلل أمر كما تغييره عمى يعمؿ بؿ لمكاقع، يستسمـ ال" ،العباد رب عبادة
 أيمة كبناء ،رسالة إلقامة يعمؿ الذم المسمـ إنو ،ييرد ال الذم كقدره ،الغالب اهلل قضاء بانو ييؤمف بؿ

حياء .(4)"حضارة كا 
 

                                 
 (.28، ،)صخمق المسممالي، محمد، الغز  1
 (.24ـ،)ص1938، 2، دار القمـ الككيت، ،طالحرية السياسية في اإلسالميينظر، الفنجرم، أحمد شكقي،  2
، دار الشركؽ، دكر التربية األخبلقية اإلسبلمية في بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة اإلنسانيةيالجف، مقداد،  3

 (.12ـ )ص1983، 1بيركت،ط
 (.6ـ، )ص1992، 3، مكتبة كىبي، القاىرة، طالتربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنارضاكم، يكسؼ، الق  4
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كىذه الحرية  ،الحديثة المدراس في التعميـ عمييا يقكـ التي سساألي  مف تعتبر الحريةكما أف
 بؿ ،المضبكطة بضكابط تربكية مدركسة لف تؤدم إلى الفكضى المعطمة لعممية التعميـ كالتعمـ

 فالحرية .المنتج المنظـ العمؿ إلى كتقكده ،الميارات كاتقاف الخبرات تكسبوك  النمك عمى الفرد تساعد
 الضكء ىي مقكمات لىإ يحتاج المادم النمك فأ ككما ،النمك شرط ألنيا الحي لمكائف ضركرية
 مجمكعيا في نسمييا التي ىي. مقكمات الى يحتاج العقمي النمك فكذلؾ ،كغيرىا كالدؼء كاليكاء
 (.1) المنتجة المتناسقة صكرىا في تتشكؿ فأ ليا كتبيح استعدادات مف يمكف ما تبرز التي الخبرة

 
 (َُٗاألعراؼ: ) چڌ  ڌ  ڎ   ڎ    چ  التربوي الفكر في العمم ادسًا: أىميةس
 
كمف أبجديات  ،كمف ضركريات الحياة ،لممربي كتحديدان لممربي المسمـ ىك مف فركض الديفـ العم

 ،أك العمـك اإلنسانية ،كالحديث عف العمـك بأنكاعيا المتعددة سكاء كانت العمـك الشرعية ،عمـ التربية
" ،لكف الذم يعني الباحث في ىذه الدراسة مف العمكـ  ىك عمـ التربية ،بحاجة إلى أبحاث كدراسات

كشيء  ،كشتى ميادينيا كأنكاعيا ،الذم أصبح لو أثره كخطره في الحياة التعميمية بمختمؼ مراحميا
 كمتاىما تسعى ؛ذلؾ أف الدعكة كالتربية ،آخر يجعؿ لعمـ التربية أىمية خاصة بالنسبة إلى الداعية

بغية االرتقاء بمفاىيمو كأخبلقو كسمككو. كالداعية  ؛كانفعالو كنزكعو إلى التناثر في فكر اإلنساف
ف كاف لكؿ منيما كسائؿ ينفرد بيا ،كالمربي في ذلؾ ككثيران ما  ،عمى صاحبويا يأك يتفكؽ ف ،كا 
 (.2)كالمربي داعية" ،يككف الداعية مربيان 

 مف لمغالبية التربية تحسيف في يستمر أف فيو التخصص زاد كمما الحديث المجتمع عمىلذا كجب" 
 حصؿ الذم الجميكر كيحتاج ،منيـ ينتظرىا التي دكاراأل أداء عمى مقدرتيـ يضمف حتى أعضائو

 نمك زاد ككمما. تخصصان  أكثر أنيـ أم ،تدريب أفضؿ مدربيف معمميف الى أفضؿ تربية عمى
 المدرسيف عمى يتحتـ ذإ ،مينة العتباره أقرب صار لممجتمع بالنسبة كأىمية تخصصان  التدريس
 .(3) "المجتمع تجاه بمسؤكليتيـ كعيان  كأكثر معرفة أكثر يككنكا أف حاليان 

                                 
 ،4ط القاىرة، ، دار الفكر العربي،أصول التربية وعمم النفسينظر، رمضاف، محمد رفعت، كزميبله،  1

 (.188-187)ص
 (.111ص) ـ،1991، 9مكتبة كىبي، القاىرة، ط ثقافة الداعية،القرضاكم، يكسؼ،  2
 (.134)ص ـ،1979، ، عالـ الكتب، القاىرةأصول التربية الثقافية والفمسفيةمرسي، محمد منير،  3
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 الجيػػاؿ أف إال اٍلًعٍمػػـ فضػػؿ مػػف يكػػف لػػـ لػػك " :كأىميتػػوفػػي فضػػؿ العمػػـ  (1)ندلسػػيابػػف حػػـز األكيقػػكؿ 
 بسػائر فكيػؼ طمبػو كجػكب إلػى سػببان  ذلػؾ لكػاف ،كيكرمكنػؾ يحبكنػؾ العممػاء كأف ،كيجمكنػؾ ييابكنؾ
 نظراءه كيغبط العمماء يحسد صاحبو أف إال الجيؿ نقص مف يكف لـ كلك! كاآلخرة الدنيا في فضائمو

 يكػف لػـ لػك كاآلخػرة الػدنيا فػي رذائمػو بسػائر فكيؼ عنو الفرار كجكب إلى سببان  ذلؾ لكاف الجياؿ مف
 التػي اآلمػاؿ كمطػارح المضػنية الكساكس عف بو المشتغؿ يقطع أنو إال بو كاالشتغاؿ اٍلًعٍمـ فائدة مف
 .(2)"ذلؾ لكاف لمنفس المؤلمة األفكار ككفاية اليـ غير تفيد ال

 ،عظيمػػة الفضػػائؿ اسػػتعماؿ فػػي اٍلًعٍمػػـ نفعػػةفيقػػكؿ: " كيتحػػدث ابػػف حػػـز أيضػػان فػػي نفػػع العمػػـ كاىميتػػو
 كيسمع ،الندرة في كلك فيجتنبيا الرذائؿ قبح كيعمـ الندرة في كلك فيأتييا الفضائؿ حسف يعمـ أنو كىك
 لمعمػـ يكػكف أف يجػب المقػدمات ىػذه فعمػى منػو فينفػر الػردمء كالثنػاء ،مثمػو في فيرغب الحسف الثناء
 .(3)"الفضائؿ يأتي كال رذيمة كؿ في حصة كلمجيؿ فضيمة كؿ في حصة

 فػػي ممكػػة بحصػكؿ ىػػك نمػػاإ ،عميػو كاالسػػتيبلء ،فيػػو كالتفػنف ،العمػػـ فػػي الحػذؽ أف كيػرل ابػػف خمػػدكف"
 ىػذه تحصػؿ لػـ كمػا ،صػكلوأ مػف فركعػو كاسػتنباط مسػائمو عمػى كالكقػكؼ ،هكقكاعػد وبمبادئ اإلحاطة
 التعمػيـ فػي السػند كاف كليذا؛ التعميـ لىإ فتفتقر حاصبلن  المتناكؿ الففٌ  ذلؾ في الحذؽ يكف لـ الممكة
 عمى أيضان  كيدؿ ،كجيؿ أفؽ أىؿ كؿ عند معتبران  فييا المعمميف مشاىير لىإ صناعة كأ عمـ كؿ في
 .(4)"فيو االصطبلحيات اختبلؼ صناعة العمـ تعميـ أف

يككف عالمان في أيصكؿ التربية كأخيران مف األيمكر التي" ال يختمؼ عمييا اثناف أف المربي ينبغي أف 
كأف يككف عمى دراية تامة  ،كأف يككف محيطان بأيمكر الحبلؿ كالحراـ ،التي جاءت بيا شريعة اإلسبلـ

 ،ألف العمـ بيذا كمو يجعؿ مف المربي عالمان حكيمان يضع األشياء في مكضعيا ،بمبادئ األخبلؽ
 .(5)اإلصبلح كالتربية عمى أيسس متينة"كيسير في طريؽ  ،كيربي الكلد عمى أيصكليا كمقتضاىا

                                 
أبك محمد، عمي ابف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب بف صالح بف خمؼ بف معداف االندلسي القرطبي الفقيو  1

الحافظ، المتكمـ، االديب، الكزير الظاىرم، صاحب التصانيؼ كالمصنفات منيا كتاب اإليصاؿ إلى الفيـ. ك 
 (.3/298شذرات الذىب، ) (. ابن العماد،18/184سير أعالم النبالء ) .456كتاب الخصاؿ الجامعة ت

، تحقيؽ: عادؿ أبك المعاطي، دار المشرؽ اأَلْخاَلُق َوالسَِّيرُ ابف حـز االندلسي، عمي بف أحمد بف سعيد،   2
 (.63ـ، )ص1988، 1العربي، القاىرة، ط

 (.69)ص ،اأَلْخاَلُق َوالسَِّيرُ ابف حـز االندلسي ،   3
 (1/430،)مقدمة ابن  خمدونابف  خمدكف، 4
 (.2/785،)تربية األكالد في اإلسبلـمكاف، ع 5
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 ،عف كؿ شيء يئان أف يعرؼ شاعية أك المربي يجب أف الد: خبلصة أىمية العمـ في الفكر التربكمك 
ىذه العمكـ لممربي بعد العمـك  كأكؿ ،سكاء كانت ىذه المعرفة في العمكـ الشرعية أك العمكـ اإلنسانية

ر ك كآثاره في حياة األيمـ كالشعكب كاألفراد كجمي ،ألىمية ىذا العمـ ؛الشرعية ىي عمـ التربية
مطبقان ليذه اإلشارة فكاف عالمان في كؿ ما كاف يدعك  فمف ىنا كاف مكسى المعمميف كالمتعمميف.

 كىذا ما يجب أف يككف عميو المربي. إليو؛ ألف اهلل تعالى ىك الذم عمَّمو
 
نسانية حتى عند غير المسممين  الشورىبعًا: سا  چک  ک     چ قيمة تربوية وسياسية وا 

 (َُُألعراؼ: )ا

 
فيػػػا ىػػػك فرعػػػكف يستشػػػير حاشػػػيتو كقكمػػػو فػػػي أمػػػر  ،كػػػـ ىػػػك مبػػػدأ إسػػػبلمي ،إنسػػػاني مبػػػدأ الشػػػكرل
 أك القائػػػد صػػػفات مػػػفلػػػذا كػػػاف  ، كاألكلػػػى فػػػي تطبيػػػؽ ىػػػذه القيمػػػة الغاليػػػة أىػػػؿ اإلسػػػبلـ،مكسػػػى
 آؿ) چڤ  ڦ  ڦچ  تعػػالى اهلل لقػػكؿ كتطبيقػػان  تصػػديقان  الخمػػؽ، كىػػذا الػػنيج ىػػذا ييرسػػخ أف الميربػػي

 ،عقمػػو إلػػى المستشػػاريف ىػػؤالء عقػػكؿ ضػػـ قػػد يكػػكف جماعػػة أك شخصػػان  يستشػػير كالػػذم (.ُٗٓ: عمػػراف
 استشػػارة يتطمػػب كىػػذا ،كأحكػػـ كأسػػمـ أنضػػج الشػػكرل مجتمػػع بػػو يخػػرج الػػذم الػػرأم أف ذلػػؾ كنتيجػػة
 إسػماعيؿ كلػده شاكر فإبراىيـ ،حسنة أيسكة الكراـ الرسؿ في كلنا ،كالمعرفة كالعقؿ العمـ أصحاب

 الميػكحى النبػي كىػك كالخطيػرة الحساسػة القضػايا مػف الكثيػر فػي أصػحابو شػاكر كمحمػد ،ذبحو في
 أمػػر فػػي قكمػػو استشػػار حػػيف كفرعػػكف حكلػػو مػػف استشػػار بعضػػيـ كالمسػػتبديف الطغػػاة أف حتػػى ،إليػػو

  (.َُُ: األعراؼ) چک  ک    چ  فقاؿ كالسحرة،  مكسى
 تقي الشكرل"  ألف كقكميا بنفسيا فنجت التربكم كبيعدىا الشكرل نظرية طبقت حيف سبأ كممكة
 مف: قيؿ كقديمان  ،الناس عمى فرضو في كرغبتو ،برأيو الغبي إعجاب منيا ،شتى سيئات األيمة
 .(1)"ييبصره لمف ال يممكو لمف الرأم الببلء

 سكاء كاف ىذا المربي ،بي كالمعمـ كالداعية مف يربييـكعمى الصعيد التربكم جميؿ أف يشاكر المر 
ىذه المشكرة كىذا التعاكف  ألف ،أك داعية في مجتمعو ،أك أبان في بيتو ،في مؤسسة تعميمية ان معمم

كيكتمؿ  ،ليتـ التفاعؿ التربكم عمى أحسف كجو ،الصمة بيف المربي كالكلد " تقكية عمؿ عمىي
 .(2)"كيكتمؿ التككيف العممي كالنفسي كالخمقي عمى أنبؿ معنى ،التفاعؿ التربكم عمى أحسف كجو

                                 
ـ، 1990، 1، دار الشرؽ األكسط،طأزمة الشورى في المجتمعات العربية واإلسالميةالغزالي، محمد،  1

 (.33)ص
 (.2/1022عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،) 2
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يا نفي حياتيـ يتعممك  ان تربكي ان أف عمى المربيف كالدعاة كالمعمميف أف تككف الشكرل نيج  :كالخبلصة
التربكية التي ال تأتي إال كتترسخ لدييـ ثقافة كقناعة بيذا النيج كىذه القيمة  ،يا لغيرىـنكيعممك 
 كال تعكد إال بالنفع عمى كؿ العامميف في الحقؿ التربكم. ،بخير

 
 وسحرة فرعون مشيد المقاء الثاني بين موسىالمطمب الثالث: 

 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  چ قاؿ تعالى:

﯁      ﮾ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ﮿  ﯀ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئ                  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 (ُُٖ – ُُّألعراؼ: )اچېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی
 

 الفركع اآلتية:كيأتي ىذا المطمب عبر 
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 الفرع األول: أقوال المفسرين في اآليات الكريمة
 

چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے    چ 

 (ُُْ – ُُّألعراؼ: )ا
! الكيانة يحترفكف كما السحر يحترفكف...  محترفكف إنيـ" يقكؿ سيد قطب عف ىؤالء السحرة

 كظيفة ىي الغالب كالطاغكت الباطؿ السمطاف كخدمة! كذاؾ ىذا في االحتراؼ ىدؼ ىك كاألجر
 كىك! الديف باسـ سمطانو يقركف ىـ ...االحتراؼ عمى ككافأىـ ...الديف رجاؿ مف المحترفيف
 مع ككعدىـ حرفتيـ، عمى مأجكركف أنيـ فرعكف ليـ أكد كلقد! المقربيف مف كيجعميـ الماؿ يعطييـ
 .(1) "الجيد غاية بذؿ عمى كتشجيعان  اإلغراء، في زيادة منو، القربى األجر

 فػ غمبكا إف الجزاء منو طالبيف"  )ُُّاألعراؼ: )چں  ڻ  ڻ  چ  تعالىكيذكر السعدم في قكلو 
 )ُُْألعراؼ: )اچھ  چ : فرعكف{  قىاؿى }  فػ )ُُّألعراؼ: )اچڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 
 عنده، المنزلة كعمك كالتقريب، األجر فكعدىـ (  ُُْألعراؼ: )اچھ   ے  ے  چ  أجر لكـ

 .(2)"مكسى مغالبة في كطاقتيـ كسعيـ كيبذلكا ليجتيدكا
 أم )"ُُْألعراؼ: )ا چھ   ے  ے    چ  فقاؿ قصره كرجاؿ خكاصو مف يجعميـ أف أيضان  كزادىـ
 تقدمكا سكاء ليـ، ستككف الجكلة كأف ،السحرية قكتيـ في ثقة عمى ككأنيـ لمكسى تقدمكا كىنا ،لدينا
 .(3)"فقالكا عمييـ مكسى تقدـ أك السحرية آالتيـ بإلقاء

 (ُُٓألعراؼ: )اچ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺      چ

 كفي، الغمبة عمى كقدرتيـ بسحرىـ ثقتيـ كذلؾ كتبدك. لمكسى تخييرىـ في كاضحا التحدم كيبدك"
 الكممة فيذه ..(٣٣٤ألعراف:)اچ ﮼  ﮽چ :  بالتحدم كاستيانتو  مكسى ثقة تتجمى اآلخر الجانب
 .(4)"مكسى نفس في كراءىا الكامنة الثقة ظؿ كتمقي المباالة، قمة فييا تبدك الكاحدة

أف السحرة حيف خٌيركا مكسى يمقي ىك في البداية أـ ىـ كاف ذلؾ أدبان  ما ممخصو:قاؿ ابف عجيبة 
 عبَّركا مع أف رغبتيـ الحقيقية ىي االلقاء قبمو ألنيـ ،أنيـ أقكياء ككاثقيف ان كاظيار  ،لو ان منيـ كتقدير 

 المتمكنكف اإللقاء أىؿ أنيـ إلى إشارة كفيو االسمية، بالجممة إلقائيـ كعف بالفعؿ مكسى إلقاء عف

                                 
 (.3/1349، )في ظالل القرآنقطب، ،  1
 (.299، )صكبلـ المناف تيسير الكريـ الرحمف في تفسيرالسعدم، ،  2
 (.2/218،)أيسر التفسيرأبك بكر الجزائرم،  3
 (.3/1349، )في ظالل القرآنقطب،  4
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كىك أف السحرة  ،عمى معنى قريب مف المعنى الذم كضحو ابف عجيبةالزمخشرم كيؤكد . (1)فيو
ف كبعض أىؿ رك المتحاك  يفعؿ كما معو، مراعاة سفحي ك  أدبتخيير  كاف تخييرىـ لمكسى

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  چ  ،كالتخصصات إذا خاضكا في مناظرات أك حكاراتالصناعات 

بؿ  ؛كىذه الرغبة لـ تخؼ مكسى ، قبمو يمقكا أف في رغبتيـ عمى يدؿٌ  ما فيو )٣٣٥ألعراف:)اچ﮺  
 لف المعجزة كأف ، اإللييمعو مف التأييد  بما كثقة  ،بيـ مباالة كقمة ،نظر ليذه الرغبة نظرة ازدراء

 .(2)أبدان  سحر يغمبيا
 خيمكا أم (٣٣٤ألعراف:)اچ﯁       چ  كالعصي الحباؿ أم )"٣٣٤ألعراف:)اچ﮿  ﯀  چ 
. اليد كخفة الشعكذة مجرل جرل الذم التمكيو مف يتخيؿ بما ، إدراكيا صحة عف كقمبكىا ليـ

 .(3)"الحقيقة عمى بعظيـ كليس كثيرا كاف ألنو ؛ عندىـ أم ( ٣٣٤ألعراف:)اچ  چ  كمعنى
لقاء السحرة حباليـ حيث سحركا أعيف الناس كأرىبكىـ حتى مكسى  أكجس  بعد ىذه المحاكرة كا 

لقاء العصا معجزة حؽ      ۇئوئ  ۇئ  چ  أف يا مكسى :أكحى اهلل تعالى ،في نفسو خيفة مف سحرىـ كا 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  حئ   چ ابتمعت سحر باطؿ 

كيصكر سيد قطب لنا ىذا المشيد اإليماني الرائع كالمؤثر الذم حصؿ   (ُُٗ – ُُٕألعراؼ: )اچمئ  
 :ما ممخصو فيقكؿ ،كسحرة فرعكف في المبارزة بيف مكسى 

ببيرجو الكاذب كزخرفو الخادع عمى كيغشي  ،القمكب كيسترىب العيكف، كيسحر ينتفش، الباطؿ إنو
 كأنو غالب، بأنو ،حتى ينخيؿ لمكثيريف ممف يتشابككف معو في حياتيـ اليكمية ،األبصار كالبصائر

فيأخذ في النككص كالتراجع  ،الكاثؽ اليادئ الحؽ يكاجو أف إال ىك كما! محيؽ كأنو جارؼ،
 عميؽ القكاعد، ثابت الكزف، راجح الحؽكيبقى  ،كالتبلشي فينيـز في ميداف المكاجية كالتحدم

چېئ  ىئ  چ :  ثقؿ ذا كاقعان  الحؽ يصكر كىك الظبلؿ، ىذه يمقي ىنا القرآني كالتعبير ،الجذكر

ألعراف:)اچىئ  ىئ  ی          ی  چ :  كجكد لو يعد فمـ عداه ما كذىب..  كاستقر كثبت .(٣٣١ألعراف:)ا

 .(4( العيكف يبير كاف الذم الزىك بعد كانكمشكا كصغركا كذلكا كالمبطمكف الباطؿي  مبى كغي  ( ٣٣١

                                 
 (.2/526) البحر المديدينظر، ابف عجيبة ، 1
، المباب في عموم الكتاب(. ابف عادؿ، أبك حفص عمر بف عمي، 2/132،)الزمخشري، الكشافينظر،  2

 (.9/260كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت، )تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد 
 (.7/259،)الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، 3 
(  5/152)الوسيط،(. طنطاكم، 407)ص الوجيز، (. الكاحدم، 3/1350،)في ظالل القرآنقطب،  4

 (. 1/554، )بحر العمومالسمرقندم، 
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كطمبكا مف  ،كخبلصة ما في ىذا المطمب أف السحرة سيطر عمى نفكسيـ الطمع المادم كالمعنكم 

نان منيـ أف ما جاء بو ظ ،بسحرىـ ىفرعكف أف يجعميـ مف حاشيتو كخكاصو إف ىـ غمبكا مكس
كحيف طمبكا مف  ،كنسكا أنيا معجزات حؽ أماـ سحر باطؿ ،سحر كمف معجزات ى مكسى
عمى اختبلؼ أقكاؿ  افاثن افأمر  :أف يمقكا ىـ أكالن أـ مكسى يتبيف في ىذه الطمب مكسى

كاألمر الثاني أف طمبيـ  ،األمر أألكؿ: أف طمبيـ ىذا فيو نكع مف األدب في الخطاب ،المفسريف
إال أنو في  ،كما جاء بو مف معجزات التحدم  لمكسىىذا كاف فيو نكع مف الثقة كنكع مف 

كانيـز السحر الباطؿ المقطكع عف  ،ييغمب أبدان  ال النياية انتصرت المعجزة المؤيدة بالكحي الذم
   .مما أدل في النياية إلى إيماف السحرة برب مكسى كىاركف ،الكحي كالرسالة

 
 قوال المفسرينالفرع الثاني: اإلشارات التربوية المستنبطة من أ

 چھ   ے  ےچ  .عنيما االبتعاد الكاجب مف مذمكمتاف فاتصف كالطمع االستغبلؿ .1

 (ُُْاألعراؼ: )
 چھ   ے  ے    چ  السيئة البطانة كييبعد الحسنة البطانة ينقرب العادؿ الحاكـ .2

 (ُُْألعراؼ: )ا 

 چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  چ  المخالؼ مع الحكار في األدب مراعاة .3

 (ُُٓألعراؼ: )

األعراؼ: )چ  ﮼  ﮽چ  بنصره يقيف عمى  لكعده مطمئف بربو القمب مكصكؿ اهلل إلى الداعية .4

ُُٔ) 

ف ،الجذكر عميؽ ، القكاعد ثابت ، الكزف راجح كاثؽ ىادئ الحؽ .5  ضعيفان  في ظاىره بدا كا 
 چېئ  ىئ  چ كالمكاقؼ  األحداث بعض في



 استنبطو المفسرون من إشاراتالفرع الثالث: آراء التربويين فيما 

 چھ   ے  ے  چ  .عنيما البتعاد الواجب مذمومتان تانصف والطمع أوًل: الستغالل

 (ُُْاألعراؼ: ) 
صبلح الخالدم: أف طمب السحرة االجر مف فرعكف يدؿ عمى أف فرعكف كمؤله كانكا يذكر 

كىذه طبيعة  عمى أعماليـ أجران.كال يعطكنيـ  ،كييشغمكنيـ سخرة ،يستغمكنيـ قبؿ ذلؾ استغبلالن 
 ،كيسرقكف جيكدىـ ،كيستنزفكف طاقاتيـ ،يسخركف اآلخريف ليـ ؛المسؤكليف الظالميف المستبديف



 

71 

 

كىذه  ،كيدافعكا عف ظمميـ كاستبدادىـ ،كيدعمكىـ في مكاقفيـ ،ليككنكا إلى جانبيـ ؛كيشركف ذمميـ
 (.1)المستبدكف الطغاة قديمان كحديثان كسيمة يستخدميا 

 قطع فإذا" ،صاحبو نفس يذؿ الذم الطمع أنكاع مف ان نكع ييعتبر فرعكف مف األجر السحرة كطمب
 اآلخرة، أسباب إلى بطمعيا رجعت ،ىكاىا بعقمو كغمب ،الدنيا أسباب مف الطمع نفسو عمى العبد
 كطمعيا برغبتيا رجعت المخمكقيف، مف باإلياس نفسيا عمى كأقبمت الدنيا أسباب مف تجردت فإذا
 (.2)"اليكل كباينت الدنيا عف كعزفت ،كاجتيدت طمبيا في فجدَّت ،اآلخرة سبابأ الى

 صار" الرزؽ اهلل مف طمب فإذا ،العكف منو كيطمب ،بالسؤاؿ ربو إلى دائمان  يتكجو المؤمف فالعبد
ذا ،إليو فقيران  ،هلل عبدان   .(3)"إليو فقيران  ،المخمكؽ لذلؾ عبدان  صار مخمكؽ مف طمبو كا 
 كالثقػة كالتككػؿ بالتكحيػد كذلػؾ الطمػع، مػف التجػرد عميػو ،لغيػره ال هلل عبػدان  المػؤمف العبػد يبقػى كحتى
 .(4) ىك الإ بالسيئات يذىب كال ،ىك إال بالحسنات يأتي ال ألنو ،باهلل
 يكثؽ كال منو ييسمع فبل كتضعفو، صاحبيا تذؿ مذمكمة صفة الطمع أف التربكييف كبلـ مف يتبيف 
 حؿ ما أيف طيبان  أثران  يترؾ الخطى، كريـ النفس، عفيؼ يككف أف كالمربي الداعية عمى فالكاجب ،بو

 .كارتحؿ
 

  

                                 
 (.435 -2/434، )القصص القرآني يينظر، الخالدم، 1
 (.48، )صآداب النفوسالمحاسبي،  2
 (82ـ )ص2005،  7، تحقيؽ، محمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت،طالعبوديةابف تيمية،  3
 ( 116،) صالفوائدابف قيـ الجكزية، 4
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 چھ   ے  ے  چ  السيئة البطانة وُيبعد الحسنة البطانة ًيقرب العادل ثانيًا: الحاكم

 (ُُْاألعراؼ: ) 

 ميداًخؿه  أىم لفبلف ًبطانةه  فبلف يقاؿ كييٍستىٍبطىنكفى  إلييـ ييٍنبىسط الذيف الدُّخىبلء الًبطانة" .:(1)الزجاج قاؿ
ًممت األىمرى  كتبىطٍَّنت بباًطًنو أىخبىري  أىم األىمر بيذا أىٍبطىفي  أىنت كيقاؿ ميؤاًنس لو  الكادم كبىطىٍنت باطنىو عى

ٍمتو  .(2)"السريرةي  كالبطانةي  كجؿ عز اهلل صفة في الباًطف كمنو باطنىو عىرىٍفت األىمرى  ىذا كبىطىٍنت دىخى
 المفيـك ىذا كترجمة ،منو كالميٌقٌربكف خاصتو ىـ الرجؿ بطانة أف بطانة لكممة التعريؼ مف كييفيـ
 بالخير تأمره خيّْرة بطانة لو يككف أف يحرص الذم ىك الصالح فالحاكـ ،أدؽ الحكاـ عالـ عمى

و لّْيً  ممف غيره كيييًمؾ فيىٍيمىؾ أعمالو سكء لو تزيف التي السيئة البطانة عنو كييبعد ،عميو كتحيضُّ  كي
ا: "قكلو في  الرسكؿ عميو حث ما كىذا ،أمرىـ ًميفىةه  اٍستيٍخًمؼى  مى  تىٍأميريهي  ًبطىانىةه  ًبطىانىتىافً  لىوي  ًإالَّ  خى
ٍيرً  وي  ًباٍلخى تىحيضُّ مىٍيًو، كى ًبطىانىةه  عى وي  ًبالشَّرّْ  تىٍأميريهي  كى تىحيضُّ مىٍيًو، كى كـي  عى ـى  مىفٍ  كىاٍلمىٍعصي  .(3)"المَّوي  عىصى
 ال الذم األميف المستشار أك الصالحة، البطانة الحاكـ يختار أف أىمية إلى إشارة الحديث ىذا كفي
 دار غٌرتو إذا اآلخرة كبالدار ،ظمـ إذا كبالعدؿ ،انحرؼ إذا باالستقامة كٌيذُّكره ،النصيحة في يغشو
 .كحرية كعدؿ كأماف أمف في كالمحككـ الحاكـ يعيش البطانة بيذه ،الدنيا

 
 (ُُٓألعراؼ: )ا چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺    چ مراعاة الدب في الحوار المخالف. ثالثًا: 

صابة ،كالخطاب المساف إصبلح عمـ ىك" :الجكزية   كاألدب كما عٌرفو ابف قيـ  كتحسيف  ،مكاقعو كا 
 .(4) "كالخمؿ الخطأ عف كصيانتو ألفاظو

كيتميز بو عف غيره  ،بو ييعرؼ المربي أك الداعية  ،كقيمة تربكية عالية ،كاألدب ىك خمؽ إنساني
لذا  ،كأصحاب لغك القكؿ كلغك الفعؿ ىـ الذيف ييشكىكف معاني التربية الحقيقية ،مف السكقة كالعامة

                                 
ػ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج: عالـ بالنحك كالمغة. كلد كمات في بغداد. كاف مف أىؿ  1

الفضؿ كالديف، حسف االعتقاد، جميؿ المذىب، مف كتبو معاني القرآف. االشتقاؽ. خمؽ االنساف .األمالي  في 
المغراوي، ق.  31غيرىا مف الكتب، تاألدب كالمغة. فعمت كأفعمت في تصريؼ االلفاظ. العركض كالقكافي. ك 

(.الذىبي، شمس الدين، تاريخ اإلسالم َوَوفيات 5/59موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية)
 (.1/40الزركمي، األعالم،) (.6/613(.الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،)7/232المشاىير َواألعالم،)

 (.13/52، )لسان العربابف منظكر،  2
 (.6/2438(، )6237، كتاب القدر،  باب المعصـك مف عصـ اهلل، رقـ )صحيح البخاريالبخارم،  3
 –، تحقيؽ : محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  4

 (.2/376ـ  )1973، 2بيركت، ط
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 جميع فتشمؿ.  ليا اهلل ىاأىي التي الكماؿ درجة الى المربي ايصاؿ" ىككاف مف أىـ أىداؼ التربية 
 مف ضيؽأ كمدلكلو لمتربية كسيمة فالتعميـ ،التعميـ منيا بكسائؿ كتستعيف ، االنسانية النفس جكانب
 عمى التدريب كأ. المعرفة تحصيؿ الى ييدؼ قد كالتعميـ.  معيف بمكضكع مرتبط ألنو، مدلكليا
 ،المشاعر لتربية كسيمة ذلؾ كؿ تتخذ التربية فأ الإ، دبيةاأل النصكص مف نص حفظ كأ ،ميارة
 كتربية، كالكجداف الضمير كتربية، اهلل صنعو الذم الككف في كالجماؿ بالذكؽ حساساإل كتنمية

 .(1)"ليا التابعة السمكؾ نماطأك  ،منيا النابعة الخمقية كالقيـ، االنسانية كالقيـ ،الكاعية الحرة رادةاإل
 ظاىرا عكقب إال الظاىر في األدب أحد أساء فما كباطنان  ظاىران  ألدبالذا يكصي ابف القيـ بالتزاـ"  

 كحقيقة  العمؿ قبكؿ عبلمة العمؿ في األدب:  كقيؿ ...باطنان  عكقب إال باطنان  األدب أحد أساء كما
 إلى القكة مف الكماؿ مف الطبيعة في ما استخراج:  األدب كاف كليذا الجميؿ الخمؽ استعماؿ األدب
 .(2)" الفعؿ

 ؛ الرسػكؿ مػع ألدباك   ،كالمراقبػة الييبة دكاـب كذلؾ ؛اهلل معاألدب   ،منيا ،كاألدب لو عدة كجكه 
 اإلخػػػكاف مػػػع كاألدب ،كالخدمػػػة بػػػاالحتراـ األكليػػػاء مػػػع دبكاأل ،السػػػنة كاتبػػػاع العمػػػـ بمبلزمػػػةكذلػػػؾ 
 .(3) حرمة ىتؾ أك شريعة خرؽ يكف لـ ما عمييـ اإلنكار كترؾ كاالنبساط بالبشر

 مػػا ليػػـ يظيػػر كال ،الجميػػؿ ؽً ميػػكالخي  كالحيػػاء األدب شػػركط معيػػـ يسػػتعمؿ بػػأف ؽٍمػػالخى  مػػع المػػركءةك 
 أك فعػؿ أك قػكؿ مػف عنػو كنفػر كرىػو مػا فكػؿ لنفسػو مػرآة النػاس كليتخػذ ،لنفسػو غيػره مػف ىػك يكرىو
 خالطػو مػف بكػؿ ينتفػع البصػيرة ىػذه كصاحب  ،فميفعمو كاستحسنو ذلؾ مف أحبو كما ،فميجتنبو خمؽ

 .(4) الخمؽ أك حسف الخمؽيّْغ كمف س كناقص كامؿ مف كصاحبو
 الػػدنيا خيػػر بمً جٍ اسػػتي  فمػػا كبػػكاره شػػقاكتو عنػػكاف:  أدبػػو كقمػػة ،كفبلحػػو سػػعادتو عنػػكاف":  المػػرء كأدب

 .(5)"األدب قمة بمثؿ حرمانيا بمً جٍ استي  كال األدب بمثؿ كاآلخرة
ار كآثػ ،الػذكر كيفسد آثػار ،كيفسد القمب ،فيك يفسد العمؿ ،سكء األدب يفسد السمكؾ كموكأخيران فإف" 

 .(6)كآثار الخمكة كالعزلة" ،الصمت
                                 

، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت  ميمنيج التربية في التصور السالمدككر، عمي أحمد،  1
 (268)ص 1990،
 (.2/381، )مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، ،  2
، تحقيؽ: مجدم فتحي السيد،  دار الصحابة لمتراث،  طنطا،  مصر، آداب الصحبةالسممي، أبك عبد الرحمف،  3
 (..65،)ص1ط
 (.2/353) مدارج السالكين،ابف قيـ الجكزية،  4
 (.2/391) مدارج السالكين،ابف قيـ الجكزية،  5
 (  203ـ،)ص1990، 3، دار السبلـ، مصر، طتربيتنا الروحيةحكل، سعيد،  6
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ألف ضعؼ الخمؽ دليؿ  الميمة كاألساسية لممربي المسمـ؛  أف األدب ىك مف األخبلؽ :كالخبلصة

فإف نمت الرذائؿ في  دافعة إلى المكرمات ،كاإليماف قكة عاصمة مف الدنايا ،عمى ضعؼ اإليماف
عاءه صبح ادٌ أك  ،مف ثيابو انسمخ المرء مف دينو  كما ينسمخ ،كتفاقـ خطرىا ،كفشا ضررىا ،النفس

  .(1) كما قيمة خمؽ ببل أدب ،فما قيمة ديف ببل خمؽ ،لئليماف زكران 
 

﮿  ﯀    ﮾﮼  ﮽چ  بنصره يقين عمى  لوعده مطمئن بربو القمب موصول اهلل إلى الداعية رابعًا:

  (ُُٔاألعراؼ: ) چ
 الطمأنينة السكينة ىذه كثمرةف القمب" ئيككف ساكف النفس مطم كجؿ ف المكصكؿ باهلل  عزمكالمؤ 
يقانان  تصديقان  لمخير ذعانان  تسميمان  كلؤلمر ،كا   مراأل تعارض إرادة كال الخير تعارض شبية تدع فبل ،كا 
 بيا يبتمى التي الشيطانية الكساكس مركر مف مجتازة كىي إال بالقمب السكء معارضات تمر فبل
 نياأ المؤمف يظف فبل ،الييا السككف كعدـ كردىا بمدافعتيا ميزانو اهلل عند كيعمك ،إيمانو ليقكل العبد
 .(2)"اهلل عند درجتو لنقص

 ربيا إلى سكنت قد التي فيي ؛ كاالستقرار السككفىي " الطمأنينة حقيقة : أفقيـ الجكزيةكيرل ابف 
 إلى كاطمأنت ،كذكره كعبكديتو محبتو إلى اطمأنت فقد سكاه إلى تسكف كلـ كذكره كأمره كطاعتو

 ،كصفاتو أسمائو بحقائؽ التصديؽ إلى كاطمأنت ،ككعده لقائو إلى كاطمأنت كخبره كنييو أمره
 كاطمأنت ،كقدره قضائو إلى كاطمأنت ،رسكالن  كبمحمد دينان  كباإلسبلـ ربان  بو االرض إلى كاطمأنت

لييا ربيا كحده بأنو فاطمأنت، كضمانو كحسبو كفايتو إلى  ،كمو أمرىا كمالؾ كمميكيا كمعبكدىا كا 
 .(3)"عيف طرفة عنو ليا غنى ال كأنيا إليو مرجعيا كأف

 يتأتى ال كؿ ىذا  ،عنو كاالضطراب كاالنزعاج القمؽ زكاؿك  كاستقراره سككنوك  القمب طمأنينة كما أف
 اهلل قضى عجز بو كالثقة ،غركر إليو فالطمأنينة عداه ما كأما ،البتة كذكره تعالى اهلل سكل بشيء

                                 
 (. .12-10، )صخمق المسممالغزالي،  1
 (.4/202، )أعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  2
 (.1/76،)إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  3
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 ىي لطمأنينةألف "ا.(1) القمؽ أتاه سكاه شيء إلى اطمأف مف أف لو مرد ال قضاءن  كتعالى سبحانو
 .(2)"بعينو اليقيف ىك بؿ اليقيف مع إال يككف ال كىذا بو ككثكقو الشيء إلى القمب سككف

كسائؿ كأساليب كمف ليا  ،بخالقو كمكاله كأخيران فإف التربية المؤثرة كالفاعمة كالتي تبقي القمب متصبلن 
كفتح منافذ القمب إلى ىذا الركح العظيـ  ،كسائميا  االتصاؿ بكتاب اهلل العظيـ تبلكةن كتأمبلن كفيمان 

  .(3)ليبقى ساكنان مطمئنان 
 

كال  ان كال ذىني ان كال ركحي ان كال قمبي ان أنو ال راحة كال طمأنينة كال استقرار نفسي : كخبلصة ىذه النقطة
كتبلكة كتابو كفيمو كتدبره كتطبيؽ ما جاء فيو مف إرشادات كتعميمات  ،إال باالتصاؿ باهلل ان عقمي

كعكس ذلؾ البعد كالحرماف كالشقاكة كالقمؽ كاالضطراب كاالكتئاب حتى اليمـك  ،كأكامر كنكاىي
مسمـ أف يبقى فالمطمكب مف المربي كالمعمـ كالداعية ال ،كاألحزاف تبقى تحكـ حكلو حتى الممات

 كأف يدعك كيربي كيعمـ غيره عمى ىذه المعاني.   ،عمى تكاصؿ مع اهلل كما تقدـ
 

 چېئ  ىئ  چ  .الجذور عميق ، القواعد ثابت ، الوزن راجح واثق ىادئ خامسًا: الحق

 (ُُٖألعراؼ: )ا 

 
لى تمايز الداعية كالمربي الذم يحمؿ رسالة   ،إلى أىمية الثبات عمى الثكابت كتشير ىذه النقطة كا 

 ،كأف الحؽ يحمؿ بذكر بقائو فيو ،ف يربييـ عمى عظمة الحؽكيربي م ،الحؽ كيدعك بدعكة الحؽ
كىذا يمـز المربيف الذيف يحممكف ىذا الحؽ  ،القدـلذا يبقى الحؽ ثابت القكاعد عميؽ الجذكر راسخ 

نماذج رائعة كقدكات أف يككنكا  ،تربكية كقيـ إيمانية افو ء بو مف معالمتمثؿ في ىذا الديف كما جا
كتنجذب إليو  ،عيفكال بد مف مثؿ أعمى ترنك إليو األ"حتى تنجح التربية كتنتشر الفكرة  ،حسنة

   .(4)النفكس"
ىك الذم يعطي القدكة الكاممة عف   ،كالداعية المصمح كالعالـ الكاعي الناضج ،فالمرشد الرباني

أك  ،أك يتغاضى عف منكر ،أك يسكت عف حؽ ،يجكز لو في ديف اهلل أف يكتـ عممان فبل  ،اإلسبلـ
أك يحابي ذكم  ،أك يخشى أحدان مف الناس ،أك يحرؼ الكمـ عف بعض مكاضعو ،يتساىؿ في كاجب

                                 
 (.220)ص،الروحابف قيـ الجكزية،  1
الرياض،  ، تحقيؽ : عمي بف محمد، دار العاصمةالصواعق المرسمةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  2
 (.2/741ـ، )1998، 2ط
 (.2/428) ،2ط ،أصول الدعوةزيداف، عبد الكريـ،  3
 (.2/653، )تربية األكالد في اإلسبلـعمكاف،  4
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ذا فعؿ شيئان مف ىذا ،أك يجد في حؽ اهلل مقاالن ثـ يسكت ،الجاه كالسمطاف كف كاتمان لما أنزؿ يك كا 
 .(1) ليدل كالبيناتاهلل مف ا

 
كفي ركعة   ،كفي جماؿ سمكؾ صاحبو ،في مدلكالتو التربكية قكة الحؽ كتأثيره يكمنافكالخبلصة أف 

 كيدعك إليو كيربي كيتربى عميو.  كعزتو كفي رفعة مف يعتنقو  ،منطقو
 
 
 
 

 يمانالمطمب الرابع: السحرة ورحمة اإل
 

 وفيو الفروع اآلتية: 
 

 المفسرين في اآلياتالفرع األول: أقوال 
 

 :يقكؿ اهلل تعالى
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  يئ  جب   حب  خب   چ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ٿٺ  ٺ

  ڈڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ        چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 (ُِٔ – َُِألعراؼ: )اچژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک   
قبؿ برىة  ،إنيا رحمة عجيبة كمذىمة كمحيّْرة ألكلي األلباب ،تبدأ رحمة اإليماف مع سحرة فرعكف كىنا

بؿ طمبكا منو القربى سكاء كانت ىذه القربى الجاه أك  ،قصيرة مف الزمف كانكا يحمفكف بعزة فرعكف
 كبعد المبارزة التي حصمت بينيـ كبيف مكسى ،الماؿ أك المنعة كالعزة كالسيطرة أك كميا مجتمعة
كيؤمنكا إيمانان أثبت مف الجباؿ الركاسي حيث ال  ،يخركف لؤلذقاف سجدان يبككف كيزيدىـ خشكعان 

ىذا ما صكرتو لنا اآليات الكريمة بالببلغة كالتأثير المألكؼ  ،عوشؾ م يماف كالجداؿ في ىذا اإل
كسنتعرؼ عمى أقكاؿ المفسريف في رسميـ لمشيد إيماف سحرة فرعكف  ،كالمعركؼ لكبلـ اهلل تعالى

                                 
 (.850-849،)تربية األكالد في اإلسبلـعمكاف،  1
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  يئ  جب   حب  خب   چ برغـ التيديد كالكعيد كاالنتقاـ .فقاؿ تعالى: 

 (ُِِ – َُِألعراؼ: )اچپ  پ  

مف مبارزة  أف ما حصؿ بينيـ كبيف مكسى ،حيف تأكد ليـ بحكـ الخبرة كالتخصص ف السحرةإ
بؿ إنيا معجزة مكسى الحؽ أماـ  ،لـ يكف سحران بيف سحرة يظير فييا أييـ أكثر احترافان كأمير سحران 

 :في ىذا المشيد ممخصو ما األندلسي حياف أبك قاؿكما  ،سحرىـ الباطؿ
كاأف السحرة   فكأنيـ رأكا مما أنفسيـ يتمالككا لـ أك أنيـ  ، خركرىـ لشدة ممؽ ألقاىـ كأنما سجدان  خرُّ

 سجدكا كقيؿ ، كعظمتو تتجمى أماـ أعينيـ اهلل قدرة مف رأكا لما تعالى هلل كاف كسجكدىـ ،ألقكا
 كفاران  النيار أكؿ كانكاف  فكافقكىما الحؽٌ  كقكع عمى شكران  هلل سجدا افإنيم كىاركف لمكسى مكافقة
  ( ٣٢٣ألعراف:)اچٱ  ٻ  ٻ   ٻ چ حيث   ،بررة شيداء آخره كفي سحرة

 في الحؽ صكلة إنيا" كيصكر سيد قطب لنا مشيد إيماف السحرة تصكيران فنيان مؤثران كرائعان فيقكؿ:
 إف  ،كاليقيف كالنكر الحؽ لتمقي المييأة لمقمكب الحؽ كلمسة ، المشاعر في الحؽ كنكر ،الضمائر
 بو جاء بالذم الناس أعرؼ كىـ. إليو يبمغ أف يمكف ما كمدل ، فنيـ بحقيقة الناس أعمـ ىـ السحرة
 فنو في كالعالـ. كالسحر البشر مقدكر كراء التي القدرة مف أـ ، كالبشر السحر مف كاف إف مكسى
 ، الحقيقة ليذه إدراكان  أقرب ألنو ، لو تتكشؼ حيف فيو بالحقيقة لمتسميـ استعدادان  الناس أكثر ىك
 التسميـ إلى السافر التحدم مف السحرة تحكؿ ىنا كمف  ،القشكر إال الفف ىذا في يعرفكف ال ممف

 (.1)"يقيف عف أنفسيـ في برىانو يجدكف الذم ، المطمؽ
فأخذ يرغي كيزبد كيتيدد كيتكعد حتى قاؿ  ،فكانت المفاجأة كالصدمة كالذىكؿ الذم أصاب فرعكف

كىنا  تتحدث اآليات عف مشيد غركر فرعكف  ( ُِّألعراؼ: )اچ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :لمسحرة
 ،تمقاىا بعد ىزيمة سحر السحرة الباطؿ أماـ معجزة مكسى الحؽ يككبريائو كىزيمتو النفسية الت

ذنو  أف في يستأذنكه أف عمييـ كاف كأنما"  !؟كيتساءؿ كيؼ يؤمف ىؤالء السحرة دكف مشكرتو كا 
 أف أك. األعماؽ مف ينبت كىك اليقيف يدفعكا أف عمييـ كاف كأنما أك ... لمحؽ قمكبيـ تنتفض
 كلكنو! اليقيف شعاب مف ينبعث كىك النكر يحجبكا أف أك. األغكار مف يترقرؽ كىك اإليماف يطمسكا

 .(2)"مغركر متكبر متعجرؼ ذاتو الكقت في كىك مطمكس غبي جاىؿ الطاغكت
 

 ففي اآليات التي سبقت ىذه اآليات مباشرة ،كفرعكف مكسى قصة أحداث في السياؽ زاؿكما 

                                 
 (.3/1350، )في ظالل القرآنقطب،  1
 (.3/1350، )في ظالل القرآنقطب،  2
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بعد إيماف  النكراء فرعكف كىزيمة مكسى بنصر كالسحرة مكسى بيف بارزةالمكالتي تمت فييا 
 ) ٣٢١ألعراف:)اڀ   ڀ  چ  حيف  لمسحرة فرعكف محاكمة عف تعالى يخبر اآليات ىذه كفي ،السحرة

 اإليماف في أم )٣٢١األعراف:)چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ   بمكسى أم )٣٢١ألعراف:)اچڀ  ڀ  چ  لمسحرة أم
ال ،اليزيمة كالسفو كالكبر رائحة فييا عبارة كىي بو، بحاجة إلى إذف مخمكؽ حيف  اإليماف فيؿ كا 

 ىذا فأ أم(  ٣٢١ألعراف:)اچٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  ليـ قاؿ ثـ ،يتغمغؿ في شعاب القمكب
لتستكلكا  ،ما ىك إال مؤامرة ديبرت بميؿ بينكـ كبيف مكسى لمكسى ةالغمب ادعاء مف بو قمتـ الذم

)اچڤ  ڦ  چ  :كبدأ بالتيديد كالكعيد فقاؿ ،عمى المينة كتخرجكا أىميا منيا ما أنا  (٣٢١ألعراف:
 .(1)ـفاعؿ بك

)اچڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ   كالتشكيو التعذيب إنو"(٣٢٦ألعراف:
 النفس كلكف ،كالبرىاف بالحجة دفعو يممككف ال الذم ، الحؽ مكاجية في الطكاغيت كسيمة ،كالتنكيؿ
 كتنتصر الطغاة ببأس كتستييف ، األرض قكة عمى تستعمي اإليماف حقيقة فييا تستعمف حيف البشرية
 .(2) "المقيـ الخمكد جكار إلى الزائؿ الفناء كتحتقر ، الحياة عمى العقيدة فييا

ژ  ژ    ڈچ        چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چف: ك مطمئنفقالكا كىـ 

 ، بالمكت  )٣٢٥ألعراف:)اچڃ  چ        چ  چ  چ  چ  (ُِٔ – ُِٓألعراؼ: )اچڑ                 ڑ  ک  ک     
 إلى كأنت إنا أك ، كعيده عمييـ فياف ، المقاء إلى اشتاقكا كأنيـ ، بكعيدؾ نيبالي فبل ، مثكانا فيكـر
ڍ       ڍ  چ  عمينا تعيب كما:  أم ( ٣٢٤ألعراف:)اچڇ  ڇ  ڇ  چ  كبينؾ بيننا فيحكـ ، منقمبكف ربنا

 ،كالمفاخر المناقب ألنو أصؿ، العقبلء عند يعاب ال كىك ، )٣٢٤ألعراف:)اچ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 ، يغمرنا صبرنا عمينا اصبب:  أم )٣٢٤ألعراف:)اچژ  ژ  ڑ                 ڑ  چ :  فقالكا اهلل إلى فزعكا ثـ
 .  (3)اإلسبلـ عمى ثابتيف ) ٣٢٤ألعراف:)اچک  ک   چ  ، فيغمره الشيء عمى الماء ييفرغ كما

كتحمؿ  -،يماف باهلل الكاحد األحدمشيد الثبات عمى فكرة اإل ،كيمخص لنا سيد قطب ىذا المشيد
 كبيف بينو المعركة طبيعة يدرؾ الذمألف "-كاالستعداد لمتضحية بالغالي كالنفيس مف أجميا ،تبعاتيا

 مف كالعفك الصفح يرجك كال.. يناكر كال يداىف ال..  الصميـ في العقيدة معركة كأنيا..  الطاغكت

                                 
 (. 7/260،)الجامع ألحكام القرآن(. القرطبي، 2/221،)أيسر التفاسيرينظر، الجزائرم، 1

 (.2/241، )فتح القديرالشككاني، 
 (.3/1351، )في ظالل القرآنقطب،    2
إرشاد (. أبك السعكد، محمد بف محمد، 2/133،)الكشاف(. الزمخشرم، 2/527، )البحر المديدابف عجيبة،  3

 (.،   2/262، دار إحياء التراث العربي، بيركت، )العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم



 

78 

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  چ  العقيدة عمى كيطارده يحاربو إنما ألنو ، العقيدة ترؾ إال منو يقبؿ لف عدك

)اچڌ   ڌ  ڎ   لى ، المعركة في يتجو أيف يعرؼ كالذم (٣٢٤ألعراف:  مف يطمب ال يتجو مف كا 
ژ  ژ  چ  اإلسبلـ عمى كالكفاة الفتنة عمى الصبر ربو مف يطمب إنما ، كالعافية السبلمة خصمو

 .(1)"  )٣٢٤ألعراف:)اچڑ                 ڑ  ک  ک   
 
الذيف يحرضكف  ،كبعد ىذا المشيد يأتي مشيد المؤل الذيف يفسدكف في األرض كال يصمحكف 

 كالخذالف اليزيمة بعد. كالتحريض باإلثـ كالتناجي التآمر مشيدكقكمو إنو"  فرعكف عمى مكسى
گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    چ . فقاؿ: (2")كالطغياف اإليماف معركة في

 (ُِٕألعراؼ: )اچں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںڱ
الذيف  ،الحكاـ المستبديف ككمؤل الحاضر ىـ مستشار  ،المؤل  في الماضي البعيد كالحاضر القريب
فيحرضكنو عمى مف يحكـ ليؤذييـ بالسجف أك القتؿ أك  ،يزينكف لمحاكـ سكء قكلو أك سكء صنيعو

ذالليـ  فأخبر تعالى ،تجاه مكسى كقكمو ئوحصؿ مف فرعكف كممكىذا ما  ،قيرىـ كالسيطرة عمييـ كا 
ک  گ    چ : كالبغضة األذل مف كقكمو ، لمكسى  أظيركه كما  ،ؤهكمم فرعكف عميو تماأل عما

 في ليفسدكا أتدعيـ: أم )٣٢١ألعراف:)اچڳ   ڳ  ڳ      چ  لفرعكف: أم )٣٢١ألعراف:)اچگ  گ  گ  
 ىؤالء صار!  لمعجب ياهلل دكنؾ، ربيـ عبادة إلى كيدعكىـ رعيتؾ أىؿ يفسدكا: أم األرض،
: قالكا كليذا يشعركف ال كلكف المفسدكف، ىـ كقكمو فرعكف إف أال كقكمو مكسى إفساد مف يشفقكف

كيفسر الشعراكم  .(3)عبادتؾ ترؾ كقد يفسدكف كقكمو أتذره: أم  (٣٢١ألعراف:)اچ ڱ  ڱچ 
 الخناؽ يشد ال الضعيؼ عمى القدرة يممؾ حيف القكم "تحريض المؤل عمى مكسى كقكمو بقكلو أف

 أمامؾ الخصـ كاف لك لكف كقت، أم في ينالو أف كيستطيع ضعفو، يعرؼ ألنو بو؛ ليفتؾ شدِّا عميو
 (٣٢١ألعراف:)اچۀ  ۀ  ہ  چ : فرعكف يقكؿ كىنا. لؾ يخضع حتى بالقكة ترىبو فأنت قكيِّا

 .(4)كغالبكف" مسيطركف أنيـ لقكمو يؤكد فرعكف
 
 

                                 
 (.3/1352) في ظالل القرآن،قطب،  1
 (.3/1353، )، في ظالل القرآنقطب 2
 (.3/459، )تفسير القرآن العظيمابف كثير،  3
 (4306 -7/4305،)تفسير الشعراوي الشعراكم،   4
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 اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرين
 

چ  ،تقػكد صػاحبيا إلػى اعتنػاؽ الحػؽ حػيف يتبػيف ليػا ،الفطرة السميمة البعيػدة عػف أم تشػكيو .1

 .چٱ  ٻ  
 .چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  چ  التكبر كالغركر صفتاف مذمكمتاف تكرد صاحبيما الميالؾ .2
چ  بدؿ أيسػمكب االرىػاب كالتيديػد  ،الحكار كالمناقشة أساليب تربكية  إنسانية حضارية راقية .3

 .چڦ   ڦ  
ڃ  چ        چ  عنػده بمػا كالثقػة ،تعػالى اهلل عمػى كاالتكػاؿ التسػميـ ،الحقيقػي اإليماف عبلمات مف .4

 .چچ  چ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       چ  أصػؿ المناقػب كالمفػاخر بػؿ ىػك ال يعػاب عنػد العقػبلءكآياتػو  اإليماف باهلل .5

 .چژ    ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 .چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ الدرجات كترفع النفكس كترقؽ القمكب  تصقؿ الشدائد .6

 ن من إشاراتوآراء التربويين فيما استنبطو المفسر 
 

ــدة الســميمة أوًل:  الفطــرة ــود ،تشــويو أي عــن البعي ــى صــاحبيا تق ــاق إل  چٱ  ٻ چ  الحــق اعتن

 (ُُِاألعراؼ: )
إال أف الشػػياطيف اجتػػالتيـ فضػػمتيـ عػػف  ،حػػيف خمػػؽ اهلل تعػػالى الخمػػؽ فطػػرىـ عمػػى كجػػكده سػػبحانو 

كتبقػػى جػػذكة الحػػؽ الخامػػدة فػػي النفػػكس تتحػػرؾ كتيػػيج كتظيػػر حػػيف تبلمػػس الحقيقػػة شػػغاؼ  ،سػػبيمو
 لػػىإ الرجػػكعردة فيحػػدث المجػػالقمػػكب فػػي لحظػػة صػػفاء أك فػػي لحظػػة انكشػػاؼ الحقيقػػة أمػػاـ الفطػػرة 

 . يثارها  ك  الحؽ حب لخمؽ السمككية الظكاىر مف مرهأ كاستبانة معرفتو بعد الحؽ
 عمػى كعمؿ ،بيا االلتزاـ عمى كحث ،سبلـاإل الييا دعا التي الفضائؿ مف فضيمة الحؽ لىإ كالرجكع
اتباع الحؽ حيف ينكشؼ لو لذا كجب عمى الداعية أك المربي أف يتربى عمى  ،عمييا المسمميف تربية

 انجػبلء رغػـ ،الباطؿ عمى صراراإل خمؽ الحؽ الى الرجكع خمؽ كضد. كيربي غيره عمى ىذا الخمؽ
 نفسػػية بعكامػػؿ مػػدفكع، شػػائف خمقػػي انحػػراؼ مػػف الإ يكػػكف ال كىػػذا ،الحػػؽ كجػػو ككضػػكح ،الغمػػكض

 ارتكػػاب مظيػػر الظيػػكر كخػػكؼ ،بالباطػػؿ كلػػك الغمبػػة كحػػب ،كاالسػػتعبلء ،الكبػػر فييػػا يػػدخؿ ،شػػتى
 نيـأل ،الناس مف العالية الفطر صحابأ عند تكجد راقية خمقية فضيمة الحؽ لىإ كالرجكع....،الخطأ



 

81 

 

 نانيػةأ فػبل ،ليػوإ كالرجػكع الحػؽ لػىإ االستجابة عف يصرفيـ ما نفكسيـ في يجدكف ال العالية بفطرىـ
 .(1) الحؽ رؤية عف تحجبيـ ثمةآ عزة كال ،تصدىـ عصبية كال ،تصرفيـ
 ما ممخصو: (2)أبك حامد الغزالي كيقكؿ
ال ييتػػدم كال  ،كييغشػػى عمػػى عقمػػو بػػدافع التقميػػد األعمػػى ،مػػف يتبػػع ىػػكاه كتسػػيطر عميػػو شػػيكتوأف 

ف اجتالتػػو الشػػياطيف أك غرتػػو نفسػػو  ،يصػػؿ إلػػى الحػػؽ كالحقيقػػة أمػػا الباحػػث عػػف الحػػؽ كالحقيقػػة كا 
الفطػرة فإنػو يرجػع إلػى ربػو  مؤمنػان  ملػو الحقيقػة كيناديػو منػاد تنكشػؼ مػا فإنػو مجػرد ،مٌارة بالسكءاأل

 سػائر فػارؽ شػريؼ ربػاني أمػر ألنػو ،الحقػائؽ لمعرفػة صالح بالفطرة فيك قمب كؿألف  ،مكحدان عابدان 
 .(3)كالشرؼ الخاصية بيذه العالـ جكاىر
ا " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  كلذلؾ ٍكليكدو  ًمفٍ  مى مىى ييكلىدي  ًإالَّ  مى دىاًنوً  فىأىبىكىاهي  اٍلًفٍطرىةً  عى ػرىاًنوً  يييىكّْ يينىصّْ سىػاًنوً  كى ييمىجّْ ػا كى  كىمى
ػةي  تيٍنتىجي  ػةن  اٍلبىًييمى ٍمعىػاءى  بىًييمى ػٍدعىاءى  ًمػفٍ  ًفييىػا تيًحسُّػكفى  ىىػؿٍ  جى َـّ «. جى ٍيػرىةى  أىبيػك يىقيػكؿي  ثيػ چ  ًشػٍئتيـٍ  ًإفٍ  اؤك كىاٍقػرى  ىيرى

: )اچ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  .(4) " )َّلرـك
كأبكاه يجعبلف ىذه الفطرة تستقيـ عمى طبيعتيا السػكية أك يعمػبلف  ،أم أنو يكلد عمى الفطرة السكية"

...حقيقػػة أف ،أك التربيػػة التػػي يربيانيػػا عميو ،كذلػػؾ حسػػب التكجيػػو الػػذم يكجيانػػو بػػو ،عمػػى انحرافيػػا
 ال كأىمػو ذات أثػر فػي تكػكيف شخصػيتو ككراثاتو  القريبة كالبعيدة مف أبكيو ،المزاج الشخصي لمطفؿ

 .(5) "غفالوإيمكف 

                                 
 (.674-673، ) األخالق اإلسالمية وُأسسياالميداني،  1
محمد بف محمد بف محمد الغزالي الطكسي، أبك حامد، حجة االسبلـ: قدـ مف ببلده إلى حمب، فيمسكؼ،  2

متصكؼ،. مكلده ككفاتو في الطابراف . صاحب الذكاء المفرط. تفقو ببمده أكال، ثـ تحكؿ إلى نيسابكر في مرافقة 
، كمير في الكبلـ كالجدؿ، حتى صار عيف جماعة مف الطمبة، فبلـز إماـ الحرميف، فبرع في الفقو في مدة قريبة

المناظريف مف كتبو البسيط"، ك"الكسيط"، ك"الكجيز"، ك"الخبلصة" في الفقو، ك"إحياء عمـك الديف"، كفي األصكؿ: 
الذىبي، تاريخ اإلسالم ق. ) 505"المستصفى"، ك"المنخكؿ"، ك"المباب"، ك"بداية اليداية" كغيرىا الكثير ت 

(. 7/195(. ابن العماد، شذرات الذىب،)19/323(. سير أعالم النبالء،)11/62َواألعالم،)َوَوفيات المشاىير 
 (.7/22الزركمي، األعالم،)

 (.3/14،)إحياء عموم الدينالغزالي،  3
، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  4 (.،   4/1792(،)4479، كتاب القدر، التفسير ، باب سكرة الـ، غمبت الرـك

 (.8/52(.)6926اب،  باب، معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة، رقـ،)، كتصحيح مسمممسمـ، 
 (.2/89ـ،)1992، 10، دار الشركؽ، القاىرة، طمنيج التربية السالميةقطب، محمد،  5
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 فسػاد بػبل الفطػرة تركػت فػإذا كحػده كعبادتػو محبتػو عمػى عبػاده فطػر سػبحانو فػاهلل "كيقكؿ ابف تيميػة 
 كىػذه ينصػرانو أك ييكدانػو كأبكيػو مرضػو مػف فطرتػو تفسػد لكػف كحػده لػو محبان  باهلل عارفان  القمب كاف
ف عمييػػا اهلل فطػػره التػػي فطرتػػو تغيػػر كميػػا  قػػد ثػػـ بالجػػدع البػػدف يغيػػر كمػػا كقػػدره اهلل بقضػػاء كانػػت كا 
صػػمكات اهلل  كالرسػػؿ الفطػػرة إلػػى إعادتيػػا فػػي يسػػعى مػػف ليػػا تعػػالى اهلل يسػػر إذا ،الفطػػرة إلػػى يعػػكد

 .(1)"كتحكيميا الفطرة لتغيير ال كتكميميا الفطرة لتقرير عثكابي  تعالى عمييـ
 ،بمصػالحو يقػكـ كلػي مػف بػد لػو يكػف لػـكلػذا  ،بنفسػو مسػتقؿ غيػر الطفؿ أفقيـ الجكزية: كيرل ابف 

كىػػػـ أحػػػؽ بتربيتػػػو  ،كجػػػكده فػػػي السػػػبب ىمػػػا إذ ،األبػػػكاف لػػػذلؾ نصػػػب مػػػف كأحػػػؽ ،لػػػو تابعػػػا كيكػػػكف
 ييكدانػػػو فػػػأبكاه ،لغتيمػػػا عمػػػى ينشػػػأ كمػػػا دينيمػػػا عمػػػى ينشػػػأ أف ذلػػػؾ ضػػػركرة مػػػف ككػػػاف ،كتكجييػػػو
 تربية الخمقية الفطرة لو فاجتمع  ،التكحيد عمى ربياه مسمميف مكحديف كانا فإف ،كيمجسانو كينصرانو
ف ،األبكيف  .(2)عميو كتربيتو الشرؾ بتعميمو عمييا اهلل فطره التي الفطرة عف أخرجاه كافريف كانا كا 

 الػكحي كنػكر  ،الصػحيح دراؾكاإل ،الصػحيحة الفطػرة" نػكرب كيذكر ابف القيـ أف ىداية اإلنساف تككف
 بػالحؽ ينطػؽ يكػاد كليػذا  ،نػكر عمػى نػكران  العبػد فيػزداد ،اآلخػر إلى النكريف أحد فينضاؼ  ،كالكتاب
 عنػده فيتفػؽ ،بػو كنطػؽ قمبػو فػي كقػع مػا بمثػؿ األثػر يبمغػو ثػـ ،بػاألثر فيو ما يسمع أف قبؿ كالحكمة
 ال الحػؽ ىػك الرسػكؿ بػو جاء الذم كذكقو كفطرتو عقمو فيريو  ،كالكحي كالفطرة ،كالشرع العقؿ شاىد

 .(3)"كيتكافقاف يتصادقاف بؿ ؛البتة كالنقؿ العقؿ عنده يتعارض
 أف ،اتنػػا العربيػػة كاإلسػػبلميةكمجتمع صػػاعد  مجتمػػع فػػي كالتعمػػيـ التربيػػة أىػػداؼ أىػػـ لػػذا كػػاف مػػف 

 كحػػػؿ ،المكضػػػكعي كالنقػػػد، الحقػػػائؽ جمػػػع عمػػػى المبنػػػي الصػػػحيح التفكيػػػر عػػػادات لطػػػبلبا كسػػػبي
 .(4)الشخصية غراضكاأل اليكل عف المجرد المكضكعي العممي كالتفكير، المشكبلت

 اإليمػػػاف أسػػػاس العقػػػؿ فتحريػػػر ،طػػػبلؽ العقػػػؿ ليفكػػػرإكدعػػػا إلػػػى  ،فمػػػف ىنػػػا حػػػارب اإلسػػػبلـ التقميػػػد
 المكركثػات تثقمػو فػبل يتحػرؾ الػذم العقػؿ الحػر يػرزؽ مػف النػاس في ؿٌ كقى . المقبكلة كالعقيدة ،المحتـر
 .(5)الخاطئة

                                 
 (.26، )صأمراض القموب وشفاؤىاابف تيمية،  1
ـ، شاكر 1997 1،ط، تحقيؽ : يكسؼ أحمد البكرمأحكام أىل الذمةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  2

، الدماـ، )  (. 2/895تكفيؽ العاركرم، دار ابف حـز
ـ، 1984، دار الكتب العممية، بيركت، ، اجتماع الجيوش اإلسالميةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر 3

 (.14)ص
 (.514ـ،)ص1979، 3، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة، طعمم النفس التربويصالح، أحمد زكي،  4
 (.11ـ)ص1998، 1، دار الشركؽ، القاىرة، طليس من اإلسالمزالي، محمد، الغ 5
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كالتػي لػـ تحرفيػا أفكػار تربكيػة  ،أف الفطرة السميمة التي لـ تخضع لمتشكيو كالمسػخ كخبلصة ما تقدـ
بػأف  ،كىنػا يػأتي دكر المػربيف كالػدعاة ،تقكد ىذه الفطرة صػاحبيا إلػى خالقػو كبارئػو ،مكركثة كخاطئة

لتخضػػع لػػو   ،لتبقػػى الفطػػرة نقيػػة صػػافية كمػػا خمقيػػا اهلل ؛ يػػدعك إلػػى تحريػػر نفػػكس النػػاس كعقكليػػا
 كتنقاد إليو.  ،سبحانو

 
چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  الميالـك صـاحبيما تـوردان مـذمومتان صـفتان والغـرور انيًا: التكبـرث

 (ُِّاألعراؼ: )

التػي تضػػفي عمػى صػاحبيا ىالػة كتضػػخيـ  ،التكبػر كالغػركر مػف األمػراض النفسػػية الخطيػرة كالمػدمرة
كيشػكه جمػاؿ العبلقػات حتى يظف أف اهلل لـ يخمؽ مف البشػر سػكاه، فيتيػو كيغمػط النػاس  ؛لشخصيتو

إف مػػف أىػػـ مػػا يميػػز الفكػػر التربػػكم اإلسػػبلمي  :(1)يقػػكؿ محمػػد الغزالػػياإلنسػػانية، كفػػي ىػػذا السػػياؽ 
أمراضػيا كتتجرد مػف  ،لترقى بأخبلقيا كقيميا ؛ كبالذات النفسية اإلسبلمية  ،تيذيب النفس اإلنسانية

 سػبلـإلا أىػداؼ مػفلػذا كػاف   ،كمف ىذه األمراض الخطيرة كالفتاكة مػرض التكبػر كالغػركر ،الميمكة
 تكجػد لـ الحياة اف  فياموكا    ضيقيا مف رحبأ ة المسمـ نظر  كجعؿ،األثرة في النفس  تيذيب كلىاألي 
 بحػػؽ يحػػس عنػػدما خػػريفاآل بحقػػكؽ نسػػافاإل كشػػعكر .كحػػده الحيػػاة فػػي يكجػػد لػػـ أنػػو كمػػا كحػػده لػػو

 .(2)كاالدعاء الغركر كحماقات كالتطاكؿ الجشع سكأة مف النبيؿ العاصـ ىك ،نفسو
 مػػف أشػػد فػػالًكبر ،الجػػكارح معاصػػي مػػف أخطػػر القمػػكب معاصػػي بػػؿ ،لمجػػكارح كمػػا معػػاصو  لمقمػػكب
 أرجػػػأ أنػػػو إال ،الحػػػدكد كبػػػاقي بالجمػػػد الػػػدنيا فػػػي لمسػػػكارل عقكبػػػة عٌجػػػؿ تعػػػالى اهلل أف مػػػع ،السُّػػػكر

 قػػكاـ كال فيػػو خيػػر ال الػػذم الشػػرّْ  كأشػػرُّ " ،كجػػؿ عػػز اهلل عمػػى ليػػكانيـ النػػاس أقػػداـ لتطػػأىـ المتكبػػريف

                                 
كلد الشيخ محمد الغزالي  في قرية "نكبل العنب" التابعة لمحافظة البحيرة بمصر في كنشأة في أسرة كريمة،  1

حتى حصؿ كحفظ القرآف، كقرأ الحديث في منزؿ كالده، ثـ التحؽ بمعيد اإلسكندرية الديني االبتدائي، كظؿ بو 
ىػ كالتحؽ بكمية أصكؿ الديف، ثـ تخصص في الدعكة، 1356عمى الثانكية األزىرية، ثـ انتقؿ إلى القاىرة سنة 

ىػ( كبدأ رحمتو في الدعكة في مساجد القاىرة. لو مؤلفات كثيرة منيا: 1362كحصؿ عمى درجة "العالمية" سنة )
تراكية، اإلسبلـ المفترل عميو كغيرىا الكثير، تكفي في اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، اإلسبلـ كالمناىج االش

أعضاء ممتقى أىل الحديث، المعجم الجامع في تراجم العمماء ق كدفف بالبقيع في المدينة المنكرة. ينظر ) 1416
 (.284و طمبة العمم المعاصرين، )ص

 (.22)ص ليس من السالم،ينظر، الغزالي، محمد،  2
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 كالكبػر النػاس، دكف نفسػؾ تضػع أف كىػك التكاضػع، فيػو شػر ال الػذم الخير كخير الكبر، معو لخير
 .(1)"شيئان  التكاضع عمى آثر لعبد خير كما الناس، فكؽ ترفعيا أف

 غايػػػة كذلػػػؾ بالعاقبػػػة، جيمػػػو مػػػع لغيػػػره، يرجػػػكه ممػػػا أكثػػػر لنفسػػػو كيرجػػػك يتكبػػػر فإنػػػو" المغػػػركر كأمػػػا
 .(2)الغركر

 كلآلخػػػػريف لمػػػػذات ميمكػػػػة كىػػػػي اهلل يحبيػػػػا ال التػػػػي العقػػػػد مػػػػف كالغػػػػركر ،كالتكبػػػػر ،التعػػػػاليكمػػػػا أف" 
 قػد ألنػو، بالضػعؼ الطبيعػي الشػعكر عمػى يتغمػب فأ يحػاكؿ كىػك شخصيتو تتككف فأ منذ نسافكاإل
 الشعكر حب لىإ التعكيض بحيؿ النفس عمماء يدعكىا التي النفسية المقاكمة عمميات خبلؿ مف يقع

 مػػػف لؤلبنػػػاء بتػػػربيتيـ كالمربػػػكف سػػػرةاألي  تػػػكازف لػػػـ ذاا  ك .  المرضػػػي كالتعػػػالي كالغػػػركر كالسػػػيطرة بػػػالقكة
 القػكة كطمػب الحػب خػبلؿ مػف الضػعؼ ىػذا عمػى بالتغمػب الشػعكر كنزعػة بالضػعؼ الفطػرم الشعكر
 .(3)"كالغركر كالتكبر التعالي عقد في االستقرار الى كرغباتيـ االبناء اىكاء تنحرؼ فقد كالسيطرة

نعكس عمػى نفسػية يػممػا  ،كعقدة التعالي كالتكبر كالغركر ىي حالة نفسية تتككف لدل بعض المػربيف
فػػإنيـ يسػػتكعبكف فمػػثبلن التبلميػػذ فػػي الصػػؼ يسػػتمعكف إلػػى الشػػرح نفسػػو مػػف المعمػػـ  ،بعػػض التبلميػػذ

فػإف كػاف مغػركران كػاف  كذلؾ حسب الحالة النفسػية التػي يمثميػا المعمػـ ،المادة الدراسية بشكؿ مختمؼ
ف كاف متكاضعان يككف تأثيره أكبر ،تأثيره أقؿ  .(4)كا 

 
 بدل أسموب اإلرىاب والتيديد ب تربوية  إنسانية حضارية راقيةالحوار والمناقشة أسالي ًا:ثالثٍ 
 ( ُِْألعراؼ: )ا چڦ   ڦ  چ . 

 
كمعنػاه تعمػيـ الناشػغ عػف  ،أيسمكبان تربكيػان معتمػدان  حبأص التعميـ عف طريؽ الحكار :أف يرل النحبلكم

بعد تحضير األسئمة تحضيران يجعؿ كؿ سؤاؿ ييبنى عمػى الجػكاب المػأخكذ مػف  ،طريؽ التجاكب معو
عمى نحك يجعػؿ المػتعمـ يشػعر فػي نفسػو بػأف النتػائج التػي تكصػؿ إلييػا ليسػت جديػدة عميػو  ،المتعمـ

كدكف أف يشػعر أنيػا مفركضػة  ،د اقناعو بيا  دكف عناء كبيرافيصؿ المتعمـ إلى المعمكمات التي ير 

                                 
 (154)ص، آداب النفوسالمحاسبي،  1
 (.3/365، )إحياء عموم الدينالغزالي،  2
 (.116ـ، )ص1997 1، جامعة قار يكنس بف غازم ، ط القرآن وعمم النفسعبد العزيز،  مفتاح محمد،   3

، ترجمة: جكىر سعد،   منشكرات كزارة الثقافة، عمم النفس العامينظر  ؼ.ؼ، بكغكسمكفسكي، كزميميو، 4 
 (.10ـ )ص1997دمشؽ، 
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رجػع فالمربي يي  ،كدكف أف يجد غرابة أك صعكبة في تمقي ىذه المعمكمات كاالقتناع بيا كتبنييا ،عميو
 .(1)بعد أف ييبنى عميو  ،إلى المتعمـ ما أخذه منو باالستجكاب

ىػػػػذا ك  ،كأسػػػػمكب الحػػػػكار كالمناقشػػػػة مػػػػف األسػػػػاليب التربكيػػػػة المعتمػػػػدة كالمميػػػػزة فػػػػي العمميػػػػة التربكيػػػػة
 فالتربيػػة ،لمتربيػػة لػػدكد كعػػدك رئػػيس نقػػيض السػػمطكيةكمػػا أف"  االسػػمكب نقػػيض لمسػػمطكية التربكيػػة 

 اإلنسػاف شخصية بناء إلى التربية كتيدؼ، قتميا عمى القير يعمؿ بينما ،ردفال طاقات لتفجير تسعى
 ،كمشػػػػكىة ،ضػػػػعيفة شخصػػػػية ينػػػػتج االضػػػػطياد اف حػػػػيف فػػػػي، كمتػػػػكازف ،كمتكامػػػػؿ ،شػػػػامؿ بشػػػػكؿ

 مػػاأ كالمتفػػكؽ، كالمبػػدع ،المفكػػر الفػػرد دادإعػػ عػيفاأل نصػػب التربيػػة كتضػػع متكازنػػة كغيػػر كمضػطربة
 .(2)"طاقاتو كتعطيؿ، قدراتو كشؿ، االنساف ميارات تقكيض الى فيؤدم االستبداد
 .(3)"الصبياني العمؿ أك التيريج، أك ،الثرثرة إلى أدنى أخبلقية بضكابط التزاـ دكف "فالحكار

 
كيحػػػرؾ  ،كمػػػا أٌف الحػػػكار فػػػي العمميػػػة التربكيػػػة يكػػػكف بطػػػرح األسػػػئمة عمػػػى التبلميػػػذ ليثيػػػر انتبػػػاىيـ

بالمحػاكرة ال بػاإلكراه كالتسػمط كىػذا  كيمفت نظرىـ ليقتنعػكا بػالفكرة المطركحػة ،كينبو عقكليـ ،ذكاءىـ
ىػػػذا  كأخبلقػػػي فكثيػػر مػػػا اسػػتعمؿ الرسػػػكؿ المميػػز ىػػػك أيضػػان أسػػػمكب نبػػكم راؽو  األسػػمكب التربػػػكم

رشػػػػاداتو :يقػػػػكؿ الرسػػػػكؿ،.(4)فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػػر ،األيسػػػػمكب فػػػػي تربيتػػػػو كتكجيياتػػػػو كا 

ػػ" كفى مى ٍفًمػػسي أىتىػػٍدري تىػػاعى. فىقىػػاؿى «. ا اٍلمي ـى لىػػوي كىالى مى ػػٍف الى ًدٍرىىػػ ٍفًمػػسي ًفينىػػا مى تًػػى » قىػػاليكا اٍلمي ٍفًمػػسى ًمػػٍف أيمَّ ًإفَّ اٍلمي
سىػ ػاؿى ىىػذىا كى قىػذىؼى ىىػذىا كىأىكىػؿى مى يىػٍأًتى قىػٍد شىػتىـى ىىػذىا كى كىػاةو كى ًصػيىاـو كىزى ػبلىةو كى ػًة ًبصى ـى ىىػذىا فىؾى دى يىٍأًتى يىٍكـى اٍلًقيىامى

ػا  ػى مى ػػنىاتيوي قىٍبػؿى أىٍف ييٍقضى سى سىػنىاًتًو فىػًإٍف فىًنيىػٍت حى سىػنىاًتًو كىىىػذىا ًمػػٍف حى ػرىبى ىىػذىا فىييٍعطىػى ىىػػذىا ًمػٍف حى مىٍيػػًو كىضى عى
مىٍيًو ثيَـّ طيًرحى ًفى النَّاًر  ٍت عى ـٍ فىطيًرحى طىايىاىي  .(5)"أيًخذى ًمٍف خى

 
 

                                 
ـ، 2000، 1دار الفكر، دمشؽ، ط ) التربية بالحوار(،النحبلكم، عبد الرحمف، مف أساليب التربية االسبلمية 1

 (.15)ص
، إصدارات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كآلداب،  السمطوية في التربية العربيةالسكرطي، يزيد عيسى ،  2

 ( .8ـ. ،)ص 2009الككيت 
 (.9ص، )أخالقيات الحوارالشيخمي،  3
 (.2/712،)تربية األولد في اإلسالمينظر، عمكاف،  4
 (. 8/18(.)6744، كتاب البر كالصمة كاألدب،  باب تحريـ الظمـ، رقـ)صحيح مسمممسمـ،  5
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ڃ  چ        چ  عنـده بمـا والثقـة ،تعـالى اهلل عمـى والتكـال التسـميم ،الحقيقي اإليمان عالمات من رابعًا:

 (ُِٓألعراؼ: )ا چچ  چ  چ  
 

 عمػى التككػؿ إلػى الػدعكات ألصحاب دعكة ( ُِٓ: األعراؼ)  چڃ  چ        چ  چ  چ    چ  تعالى قكلو كفي
 .(1)"التككؿ ىك ليـ كالغمبة النصر يحقؽ ما" ألف ،يمكت ال الذم الحي
 بمػػا كرضػػان  إليػػو كتفكيضػػان  إليػػو كالتجػػاءن  ،بػػو كثقػػة اهلل عمػػى اعتمػػادان  ،كعبكديتػػو القمػػب عمػػؿ كالتككػػؿ" 

 المأمكر باألسباب قيامو مع ،إليو فكض إذا ،لعبده اختياره كحسف ،سبحانو بكفايتو لعممو ،لو يقضيو
.(2)"تحصيميا في كاجتياده ،بيا
 كظمميػػػـ الخمػػػؽ أذل مػػػف يطيػػػؽ ال مػػػا العبػػػد بيػػػا يػػػدفع التػػػي األسػػػباب أقػػػكل مػػػف التككػػػؿ" أف كمػػػا

 فػاف كفايػة لػىإ  كالطمأنينػة ،بالربكبيػة القمػب  كتعمػؽ ،العبكدية في البدف طرح كالتككؿ، (3)"كعدكانيـ
 .(4) "صبر نعمي  فٍ ا  ك  ،شكر أيعطي

فيكػػكف معتمػػدان عمػػى ربػػو  ،أفَّ عمػػى المربػػي أف يطبػػؽ عقيػػدة التككػػؿ فػػي سػػمككو اليػػكمي :كالخبلصػػة
كيربػي تبلمذتػو أك مػف يػربييـ  ،حتى يكاجو شدائد الحياة بكؿ صبر كرجكلة كثبات ،مفكضان أمره إليو

 التي ال يستغني عنيا داعية أك مربي أك معمـ أك تمميذ.   ،عمى ىذه العقيدة التربكية اليامة
 

  

                                 
 (.2/313، ) إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،   1
 (.254، )صالروحابف قيـ الجكزية، 2
 (2/464، ) بدائع الفوائدابف قيـ الجكزية،  3
 (.417ـ،)ص994، دار الفكر، بيركت، تنوير القموب في معاممة عالم الغيوبالكردم، محمد أميف،  4
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       چ  ىو أصل المناقب والمفاخراإليمان باهلل وآياتو ل يعاب عند العقالء بل  سًا:خام

 (ُِٔاألعراؼ: ) چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
 

كجحػػػكد الرسػػػاالت السػػػماكية التػػػي  ،لػػػذات اإللييػػةإنكػػػار اكىػػػك  ،بػػػاهلل تعػػػالى اإللحػػاد يمػػػافكعكػػس اإل
  .(1)كاالستيتار بكؿ القيـ كالفضائؿ المنسكبة إلى كحي السماء ،جاءت بيا الرسؿ عمييـ السبلـ

كشعكر بمنزلة اإلنساف المحدكد  ،كاعتراؼ بالكجكد األعمى ،كاإليماف يعني التصديؽ بالحقيقة الكبرل
... ثـ لئليماف باهلل تعالى كظيفػة تربكيػة ميمػة كىػي ال تنفػؾ ،بيده ممككت كؿ شيء ،أماـ رب كاسع

معنػػاه  ،لعقيػػدة... كفػػراغ القمػػب مػػف ىػػذه اكىػػذه الكظيفػػة ىػػي القػػكة الباعثػػة عمػػى العمػػؿ الصػػالح ،عنػػو
 .(2)كقبكؿ السعيإذ اإليماف باهلل شرط صبلح العمؿ  ،سقكط األعماؿ التي تصدر عف اإلنساف

إنمػػا ىػػي تربيػػة تيػػكم بػػالمتربيف إلػػى  أف التربيػػة التػػي ال ترتكػػز عميػػو مػػا يؤكػػد أىميػػة اإليمػػافأبػػرز ك  
عمى اإليماف الصػحيح... لػذلؾ  ان ألف كؿ جيد أك عمؿ ال يقبؿ مف اإلنساف ما لـ يكف قائم ،الياكية

بعكػػس التربيػػة التػػي ال تقػػكـ عمػػى  ،مضػػمكنة النتػػائج ،فاإليمػػاف الصػػحيح أسػػاس متػػيف لتربيػػة ثابتػػة
بػػؿ تقػػـك عمػػى التشػػكيؾ كالطعػػف بػػؿ كفػػي بعػػض الحػػاالت االنكػػار لئليمػػاف الصػػحيح  ترسػػيخ اإليمػػاف

  .(3)كالنقي كالكاضح المتمثؿ في اإليماف باهلل تعالى 
 
 

ژ  ژ  ڑ              ڑ  ک  ک   چ  الـدرجات وترفع  القموب وترقق النفوس تصقل الشدائد سادسًا:

 (ُِٔألعراؼ: )ا چ
 

ال يثبت عميو إال مف كاف  ،طريؽ شاؽ كطكيؿ محفكؼ بالمكاره ،الطريؽ إلى اهلل تعالى كالدعكة إليو
كالراسػخة فػي أعمػاؽ  ،كعيػان تامػان كشػامبلن الكاعيػة بػالفكرة  ،ليـ حظ كافر مف التربية الكاعيػة كالراسػخة

عنيا حتى كلك فنيت حياة المؤمف فييا الف ىذا الفناء ىػك  الكجداف ال تمكف كال غدر كال تخؿٍّ القمب ك 
 ،لػػى مسػػتكل العػػـزإرادتيػػـ فػػي سػػبيؿ اهلل إالعػػـز مػػف الرسػػؿ ىػػـ الػػذيف ارتقػػت قػػكة  ككلػػأعػػيف البقػػاء" ك 

كف العقبػػػات عكىػػػـ يقػػػارعكف كيصػػػار  ،ممػػػا يرضػػػي اهلل تعػػػالى الػػػذيف يسػػػتطيعكف بػػػو تنفيػػػذ مػػػا يريػػػدكف

                                 
 (. 2/909عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،) 1
 (.155)ص ليس من اإلسالم،الغزالي، محمد،  2
 (.102ـ،)ص 2000، 1، دار عالـ الكتب، المدينة المنكرة، طُأصول التربية اإلسالميةالحازمي، خالد،  3
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الـ لى اآلإكلك تعرضكا  ،لى قمكبيـإكال يدخؿ الكىف  ،كيتحممكف الشدائد الكبرل بصبر كجمد ،الصمدة
 .(1)"جمو مصارعيـأكلك استقبمكا مف  ،التي ال تطاؽ

فػإذا لػـ تحػدث ىػذه  ،الطبػاعكاألصؿ في الشدائد كالمحف أنيػا تصػقؿ النفػكس كترقػؽ القمػكب كتيػذب 
 ذك قبػػيح ذمػػيـ خمػػؽكقسػػكة القمػػب"   ،التػأثيرات فػػي نفػػس كسػػمكؾ الممػػتىحف فيكػػكف صػػاحب قمػػب قػػاس

 عاطفػة نسػانيةاإل الػنفس داخػؿ فػي يجفٌػؼ ،كمػو كالحيػاة نسػانياإل كالمجتمػع الفػرد عمػى خطيػرة نتائج
 ينعػػدـ حتػػى ،النفسػػي الجفػػاؼ معػػو كيشػػتد المػػرض ىػػذا كيشػػتد ،كحاجػػاتيـ االخػػريف بػػآالـ حسػػاساإل

. الحيػاة نعمػة كمنيػا ،كميػا الػنعـ سػمب شػاء متػى الذم ،المنعـ الخالؽ نحك الفطرمٌ  بالكاجب الشعكر
 بػػػػأم ترشػػػػح ال التػػػػي الحجػػػػارة مثػػػػؿ القمػػػػكب تمسػػػػي النفسػػػػي الجفػػػػاؼ حػػػػاالت مػػػػف الحالػػػػة ىػػػػذه كفػػػي
 .(2)"عطاء

التنفيػذ لػـ يػزدىـ إال  هسيد قطب لنػا مشػيد أصػحاب األيخػدكد كيػؼ أف التيديػد كالكعيػد كبعػد يصكرك 
كانتصػرت  ،إيمانان كتسميمان كلـ يزدىـ أيضان إال رفعة كعزة" كقد ارتفع اإليماف بيذه القمكب عمى الفتنة

   .(3) "كلـ تفتف عف دينيا الجباريف الطغاة تيديدلفمـ ترضخ  ،فييا العقيدة عمى الحياة
مكسى كيدع السياؽ فرعكف كمؤله يتآمركف ، كيسدؿ الستار عمى مشيد التآمر كالكعيد ليبدأ مشيد 

مع قكمو كىك يحثيـ عمى االستعانة باهلل كالصبر. 
 
 

 وىو يحثيم عمى الستعانة باهلل والصبر قومو مع موسى : مشيدالخامسالمطمب 
 قاؿ تعالى:

﮸    ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ےہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ 

 (ُِٖألعراؼ: )اچ﮹
 
شراقيا األلكىية لحقيقة" «النبي» رؤية نياإ  ليس إنو.. الصابركف منيا يرجكه كما...قمبو في كا 

 أف كعمييـ  ...،األميف الحصيف المبلذ كىك ، كاحد مبلذ إال العالميف رب إلى الدعكة ألصحاب
ف ... يعجمكا أال .كعممو بحكمتو يقدره الذم الكقت في بالنصرة الكلي يأذف حتى يصبركا  األرض كا 

                                 
 (-115-114-113، )ص األخالق اإلسالمية وأسسياالميداني، عبد الرحمف حسف حبنكة،  1
 (.2/80الميداني، األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا،) 2
 (174ـ )ص1979، 6، دار الشركؽ، القاىرة، طمعالم في الطريققطب،  3
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ف  ...،عباده مف يشاء مف يكرثيا كالٌمو. فييا نزالء إال كقكمو فرعكف كما. لٌمو ..  لممتقيف العاقبة كا 
 .(1)"المصير عمى قمؽ العالميف رب إلى الداعيف قمكب يخالج فبل..  قصر أـ الزمف طاؿ
 فماذا إسرائيؿ بنى قكمو مكسى كصى ، الحكيمة الكصايا كبيذه ، البميغ المؤثر األسمكب بيذا
﯁   چ )لو قالكا فقد ،سفاىتيـ عمى يدؿ ردىـ كاف لقد عميو؟ ردىـ كاف ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ 

                               

 ( 29ُ:ألعراؼ)اچ

رداَّ سيئان ككقحان؛ كذلؾ بعد سماعيـ تيديد فرعكف يتبيف مف خبلؿ اآليات أف بني إسرائيؿ ردكاُّ 
كما أف فيو تشكيؾ  ،كردىـ ىذا فيو إساءة الظف باهلل تعالى كتطاكؿ عمى عظمتو كجبللو ،ككعيده

طالما اننا تعرضنا  ،كدعكتو؛ بأف ال فائدة في ىذه الرسالة كفي ىذه الدعكة في رسالة مكسى 
بني إسرائيؿ ردان قبيحان عمى مكسى مف بعد فكاف رد   ،لئليذاء قبؿ نبكتؾ كسنتعرض ليا بعد ذلؾ

فقد الكثير مف  ،فقالكا لمكسى أصابنا األذل مف فرعكف مف قبؿ أف تيرسؿ إلينا ،تيديد فرعكف ليـ
ا الذم جنيناه مف منؾ يده ككعيده لنا فمكبعد ما جئت بالرسالة زاد تيد ،أبنائنا كأذاقنا العذاب ألكانان 

  كمف رسالتؾ؟
    چ  فيقكؿ بو يميؽ بما عمييـ يرد نراه ،  مكسى قكـ مفكالقبيح  السفيو الرد ىذا كمع

 ، الظمـ أنكاع مف فعؿ ما بكـ فعؿ الذل فرعكف  )ُِٗ ألعراؼ: )اچ         
لبلمتحاف  (ُِٗألعراؼ: )اچ       چ . االضطياد صنكؼ مف تكعد بما كتكعدكـ

ف أسأتـ كاف مصيركـ  ،زادكـ اهلل مف نعمو كفضمو ،كاالختبار فإف أحسنتـ كاستقمتـ عمى الطريؽ كا 
اهلل تعالى أعمالكـ  فيرل:  أم ) ُِٗألعراؼ: )اچ       چ  ،مصير فرعكف كقكمو

ف  ،العقاب كالثكابحسنيا كقبيحيا فيجازم عمى كؿ فعؿو ما يناسب كىك صاحب  إف شاء عاقب كا 
  ،شاء غفر

 ربو مع مكسى أدب كما يدؿ أيضان عمى  الرجاء عمى يدؿ ما( ُِٗألعراؼ: )اچ  چ  التعبير كفى
 االتكاؿ مف ليـ ان منع  كما في ىذا التعبير ،كما يجب عمى المربيف تعمـ ىذا الخمؽ السامي كالراقي

  .(2) ذلؾ عمى اعتمادان  كالجياد السعي يترككف فقد الكعد في ليـ جـز لك ألنو ، العمؿ كترؾ

                                 
 (. 3/1355،)في ظالل القرآنقطب،    1

، تحقيؽ : تفسير النسفي(.  النسفي، أبك البركات عبد اهلل، 5/157،) سير الوسيطالتفينظر،  طنطاكم،  2 
 (.2/63ـ، )2005مركاف محمد الشعار، دار النفائس ػ بيركت 
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! ظؿ ذات كممات كيؤكد تمؾ المعاني سيد قطب الذم يصؼ لنا المناظرة بيف مكسى كقكمو بأنيا" 
نيا  حتى األذل ىذا كطاؿ. بمجيئؾ شيء تغير كما مجيئؾ قبؿ أكذينا! تبـر مف كراءىا بما لتشي كا 
 ليـ كيمكح ، بو رجاءىـ كيعمؽ ، بالٌمو يذكرىـ. نيجو عمى الكريـ النبي كيمضي! نياية لو تبدك ما

 .(1)"عدكىـ ىبلؾ في باألمؿ
 كيأتي الكبلـ حكؿ ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية: 

 
 

 أقوال المفسرينالفرع األول: اإلشارات التربوية المستنبطة من 
 

ھ  ھ  چ  كاألحكاؿ الظركؼ كؿ في المسمـ المربي نيج  تعالى اهلل مف العكف طمب .1

 چ ھ
چ  المصير عمى قمؽ العالميف رب إلى الداعيفكالمربيف  قمكب يخالج فبل لممتقيف العاقبة .2

 جميع في المسمـ الداعية عف تنفؾ ال صفات كالتفاؤؿ مؿكاأل الرجاءچ﮸  ﮹  
 چ  چ  حياتو مراحؿ

 في جميع مراحؿ حياتوثالثان: الرجاء كاألمؿ كالتفاؤؿ صفات ال تنفؾ عف الداعية المسمـ  .3
 (ُِٖاألعراؼ: ) چ﮸  ﮹    چ 

 عف ىمؾ مف كلييمؾ بينة عف حي مف ليحي كاالختبار لبلمتحاف األرض في االستخبلؼ .4
 چ       چ بينة 

 

 نوآراء التربويين فيما استنبطو المفسر الفرع الثاني: 
 

  ،واألحوال الظروف كل في المسمم الداعية تربوي عند نيج  تعالى اهلل من العون أوًل: طمب
 (ُِٖألعراؼ: )اچ  ھ  ھ  ھچ 

ؿ عميو فيك أقكل مف تككأما إذا استعاف باهلل ك  ،ضعيؼ كعاجز إذا أككمو اهلل إلى نفسو اإلنسافف
ألنو  استمد قكتو مف قكة القكم التي تصغر كتتضاءؿ أماميا كؿ قكل  ؛رضكؿ قكم عمى ىذه األ

                                 
 (. 3/1355قطب، في ظبلؿ القرآف، ) 1
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ف بدت متكىمة بأنيا قكية األ مصايد  مف نجاة الفمف خبلؿ ما تقدـ يتبيف أنو"  ال تقيررض كا 
 إليو القمب كالتجاء مرضاتو ألسباب كالتعرض تعالى باهلل االستعانة بدكاـ إال كمكايده الشيطاف 

قبالو  .(1) "اإلنساف بو تمبس ما أكلى ىك الذم العبكدية بذؿ كالتحقؽ كسكناتو حركاتو في عميو كا 

 اتصاؿ عمى بأنو بالشعكر كامتؤل ،اهلل عباد مف لعبد كالخضكع العبادة شعكر مف الكجداف تحرر فاف
 عمى الخكؼ كال بشعكر ،الحياة عمى الخكؼ بشعكر يتأثر لـمستعينان بو متككبلن عميو  ،باهلل كامؿ
 .(2) المكانة عمى الخكؼ كأ ،الرزؽ

ا يىٍنفىعيؾى كىاٍستىًعفٍ  في حديث" كيقكؿ الرسكؿ مىى مى  عمى بالحرص فأمره .(3)"ًبالمًَّو كىالى تىٍعًجٍز  اٍحًرٍص عى
 الحرص كعدـ األسباب في تقصير :نكعاف كىك العجز عف كنياه بالمسبب كاالستعانة األسباب
 تحت كحقائقو شرائعو كباطنو ظاىره كمو فالديف تجريدىا كترؾ باهلل االستعانة في كتقصير عمييا
 .(4)النبكية الكممات ىذه

عميو فإف العبد قد يثؽ بالكاحد مف الناس كال يعتمد  كاالعتمادالثقة باهلل "تجمع أصميف  كاالستعانة
كلعدـ  ،لحاجتو إليو ،كقد يعتمد عميو مع عدـ ثقتو بو ،عنو الستغنائو ؛عميو في أمكره مع ثقتو بو

 .(5)"مف يقكـ مقامو فيحتاج إلى اعتماده عميو مع أنو غير كاثؽ بو
 أمر الذم الطريؽ سمكؾ أك إليو كاالفتقار كدعاؤه كاستيداؤه باهلل االستعانة تحصم إذاكأخيران "
 صراط إلى يشاء مف ييدم كاهلل ،بإذنو الحؽ مف فيو اختمفكا لما آمنكا الذيف اهلل ىدل بسمككيا
 . (6)"مستقيـ

 
 المصير عمى قمق العالمين رب إلى الداعين قموب يخالج فال لممتقين ثانيًا: العاقبة

 (ُِٖألعراؼ: )ا چ﮸  ﮹  چ 
الذيف يبمغكف رساالت اهلل  ،كلممربيف األيمناء ،لمدعاة إلى اهللىذه اإلشارة التربكية فييا طمأنينة كراحة 

كيخشكنو كال يخشكف أحدان إال اهلل؛ بأف العاقبة ليـ؛ كأف نياياتيـ سعيدة؛ برغـ ما يبلقكف في الدنيا 
كليذا قاؿ  ؛"خرالنيايات كاألكا؛ ألف النفكس المؤمنة المخمصة تطمع دائمان إلى مف ىـ كغـ

                                 
 (.1/5، )إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  1
 (.36ـ، )ص1982، ، دار الشركؽالعدالة الجتماعية في اإلسالمقطب، سيد،  2
 (.8/56(.)6945، كتاب القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ العجز، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  3
 (.3/501، )مدارج السالكينابف قيـ الجكزية،  4
 (.1/75،)مدارج السالكينابف قيـ الجكزية،  5
 (.1/295، حقيؽ: محمد رشاد سالـ، )الصفديةابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  6
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اهلل سبحانو  ان أفأيضك  ،الناس فعميـ تطمعكا الى ما يأتي بعده رألفمما  (ألقكا)لمسحرة  ىمكس
مف األكلى كالنيايات أكمؿ  نبياء كاألمـ الى آخر الزماف كجعؿ اآلخرة خيران أخر أفضؿ الكتب كاأل

 .(1)"مف البدايات
أف  :كالخبلصة ،كعندىا ييكـر المرء أك يياف ،كالعاقبة تككف عند الساعات األخيرة مف رحيؿ اإلنساف

 ،التفكر بياك  ،ىك مف يربي نفسو كغيره عمى النظر في النيايات ،كالداعية الحكيـ ،المربي العاقؿ
دراؾ.  كالتذكير الدائـ بيا ليبقى المربي كالميربى عمى حذر ككعي كا 

 حياتو مراحل جميع في المسمم الداعية عن تنفك ل صفات والتفاؤل ملواأل لثًا: الرجاءثا
 (ُِٖألعراؼ: )ا چ﮸  ﮹  ﮺  چ 
اٍلفىٍأؿي اٍلكىًممىةي  كيعجبنيالى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى  "فقاؿالحسف  الفأؿ يحب صمى اهلل رسكؿ كاف فقد 

سىنىةي اٍلكىًممىةي الطَّيّْبىةي   . (2) "اٍلحى
 يختـ أف كنرجك ،التفاؤؿفي   اهلل برسكؿ فنقتدل المغفرة بو نرجك ما األعماؿ مف لنا كليس"

 .(3)" كاآلخرة الدنيا في بالخير عاقبتنا
ليس مف التربية اإلسبلمية  ،كيشير متف الحديث  إلى أف التشاؤـ مف الزماف أك المكاف أك الحيكاف

ف التطير أمر محـر في الشريعة ،الصحيحة  ،كالمؤثر الحقيقي ىك اهلل كحده ،كأف الفاعؿ المطمؽ ،كا 
كأف يتككؿ عمى اهلل في الكصكؿ إلى ىدفو دكف أف يرده  ،فعمى المربي المسمـ أف يمضي إلى غايتو

 .(4)كأف يقعده عف العمؿ تطير ،شؤـ
فبل ييفرط  ،كالمربي أف يعيش في حياتو بيف الرجاء كالخكؼ كاألفضؿ بؿ األكجب في حؽ الداعية 

ألف كؿ عمؿ ميما بمغ مقابؿ نعـ اهلل  ؛في الرجاء خشية أف يطمئف ألعمالو حتى كلك كثرت
 ،كما أنو ال يبالغ في خكفو مف ذنكبو مع االستغفار ،عمؿ تافو ضئيؿ قميؿ كرحمتو كمٌنو ككرمو

 عمؿ ببل يستقيـ الرجاء كاف فمك ،الذنكب قدر عمى الخكؼكمف ىنا كاف ال بد مف"   ،حتى ال يقنط
 يككف فأ فينبغي ساءةاإل بكثرة نفسو عرؼ مف فأما ...سكاء الرجاء في كالمسيء المحسف لكاف
 .(5)"مف اإلحساف نفسو مف يعرؼ ما قدر عمى كرجاؤه ،ذلؾ قدر عمى خكفو

                                 
 (.64،)ص، الفوائدابف قيـ الجكزية 1
(.مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب 5/2171(.)5424البخارم، صحيح البخارم، كتاب السبلـ، باب الفأؿ، رقـ) 2

، رقـ،)  (. 7/33(. )5933السبلـ، باب الطيرة كالفأؿ كما يككف فيو الشـؤ
 (.4/544، )إحياء عموم الدينالغزالي،  3
 (.2/981،)األكالد في اإلسبلـتربية عمكاف،  4
 (.69)ص آداب النفوسالمحاسبي،   5
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 اهلل كـر مف كالعفك منقطع غير الرجاء كلكف في خطر فأمره سيئا كآخر صالحا عمبل خمطفأما مف" 
 .(1)ككرمو بجكده لو يغفر أف تعالى اهلل فعسى منتظر
 .(2)"المرجك لمشيء كالحب الشكؽ قكة بحسب الرجاء لذة كقكة ،مؤلـ كاليأس ،لذيذ الرجاءمع أف" 

 كأخيران يقكؿ الشعراكم ما ممخصو:
بمعنى  ،تفيد الرجاء (كعسى )،(عسى)ف الرجاء كرد ما يدؿ عميو في آيات سكرة األعراؼ بكممة إ
 نوأ تعرؼ ،مستحيبلن  مران أ تطمب فأ ىك ،فالتمني التمني غير كىي ،الناس يرجكه بعدىا يأتي ماف أ

 (.عسى) الرجاء داةأ بينما( ليت) التمني داةأك . يتحقؽ لف
 كيككف ،رجاءن  لو اهلل يرد فمف مكقفو فكاف ىذا ،بمعجزات مؤيد ،قكمو ليداية مرسؿ رسكؿ كمكسى
 .(3)كقكعال محقؽ رجاء ىك ىنا فالحديث اذا ،مقبكالن  منو الرجاء

أف المربي كالداعية يجب أف يربي نفسو كغيره عمى اًلبشر كالتفاؤؿ كاألمؿ ال عمى  :كالخبلصة
 اإلحباط كاليأس كالقنكط كاالكتئاب.

 
 عن ىمك من ولييمك بينة عن ي  حَ  من اليحي ؛والختبار لالمتحان األرض في ستخالفالبعًا: را

 (ُِٗاألعراؼ: ) چ         چ  .بينة
 

كتتعرض حياة  ،ركحيان ك ماديان  الستعمارىا ،مف سنة اهلل تعالى أنو جعؿ الناس مستخمفيف في األرض
 التي العبلقةفمف ىنا كانت كما زالت"  ،ليمحصيـ كيربييـ ؛اإلنساف فييا لشتى أنكاع االبتبلءات

 أم. االختبار كأ االمتحاف معناه كاالبتبلء ،ابتبلء عبلقة ىي بالحياة االسبلمية التربية انساف تربط
 ىك :فاالبتبلء.  كالككني، كاالجتماعي، الشعائرم المظير:  ةالثبلث بمظاىرىا العبادة مدلكؿ اختبار
 .(4) "نسافكاإل اهلل بيف العبكدية لعبلقة العممي المظير

 النفكسى  يمتحف أف بد ال أنو حكمتوي  اقتضت سبحانو اهلل فإ" :كيقكؿ ابف قيـ الجكزية في ىذا السياؽ
 يصميح، ال كمىفٍ  ككراماتو، لمكاالتو يصميح كمىفٍ  خبيثيا، ًمف طّْيبىيا باالمتحاف فييٍظًيرى  كيبتىمييا،
 ًمف يصفك كال يخميص ال الذل كالذَّىب االمتحاف، ًبًكير كييخمّْصيا لو تصميح التي النفكسى  كلييمحّْص

                                 
 (.1/330، )إحياء عموم الدينالغزالي،  1
 (.2/279، )إحياء عموم الدينالغزالي،  2
 -361،)2001 ،2، مكتبة التراث االسبلمي، القاىرة، طقصص األنبياء والمرسمينالشعراكم، محمد متكلي،  3

362.) 
 (.174ـ))ص1998، مؤسسة الرياف ، بيركت ، فمسفة التربية السالميةالكيبلني، ماجد عرساف،  4
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بث ًمف كالظمـ بالجيؿ ليا حصؿ كقد ظالمة، جاىمة األصؿ فى النفسي  إذ باالمتحاف، إال ًغشو،  الخي
ال الدار، ىذه في خرج فإف كالتصفية، السَّبؾً  إلى خركجو يحتاجي  ما  ىيذّْب فإذا جينـ، ًكير ففي كا 

، العبدي   .(1)"الجنة دخكؿً  في لو أيًذفى  كنيقّْىى

 عبادتو بؿ ...،كاالمتحاف االبتبلء لمجرد كمشقة تكميؼ كشكره كذكره عبادتو إفكيرل  أيضان" 
 .(2)"كالجناف كالقمب لمركح لذة كأفضؿ ،اإلنساف عيف قرة كشكره كتكحيده كمعرفتو

 اهلل إلػى ينيبػكف لعميػـ ؛معػاصو  مػف ارتكبػكا ما بسكء كالعصاة المعانديف تذكير ،االبتبلء أىداؼ كمف
 كرد الػػػػتأديب ىػػػك ،تربكيػػػان  المنضػػػبط العقػػػاب مػػػف اليػػػدؼ ،الحديثػػػة التربيػػػة كفػػػي ،يرجعػػػكف أك تعػػػالى

 ،كالمسػتقبؿ كالحاضر الماضي في التربية كسائؿ مف كسيمة العقاب أف كما ،الصكاب إلى المخالفيف
 . التربكية العممية في االيسمكب ىذا ألىمية كذلؾ
 
 الطفؿ كنرش أف دائمان  ينبغي ال المؤكد مف كلكف ،دائمان  اإلطراء يستحؽ ،األعماؿ إتماـ" فإف لذا

 .(3)"بمسؤكلياتو ليضطمع أك ،طيبان  كلدان  ليككف

 
 ،تربي النفس كتمحصيا ىؿ تشكر أـ تكفر ،كقيمة تربكية ،سنة ربانية كأف االبتبلء ى :كالخبلصة

 ،كبيذا النيج التربكم يتمايز المربي كالميربى ،كىؿ تحسف الظف باهلل أـ تسيء ،كىؿ تصبر أـ تجزع
 تيعرؼ معادنيـ ككالءاتيـ.  ،بؿ جميع أفراد المجتمع ،كالداعية كالمدعك ،كالمعمـ كالتمميذ

 
  ويحقق وعد موسى  ،: مشيد فرعون وآلو يأخذىم الّمو بعاقبة الظمم والطغيانب السادسلمطما

لقومو. 
 

ف ،الكضعية كالقكانيف ،السماكية الشرائع عنيا تحدثت تربكية أساليب كالعقاب الثكاب  ىذه اختمفت كا 
 التي الدراسة ىذه مكضكع كفي ،كالقانكف التشريع بيف كمضامينيا أشكاليا  بعض في األساليب
سنتعرؼ عمى  ،ات اآلتيةاآلي خبلؿ كمف  مكسى قصة في التربكية اإلشارات عف تتحدث

                                 
 (.3/18ـ، )1994، 27، مؤسسة الرسالة، بيركت،طزاد المعادابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  1
 (.1/31،)إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  2
ـ 1990، 4،  مكتبة النيضة الحديثة، القاىرة، طبالمسؤولية عند األطفالتربية الشعور فكستر ، ككنستانيس:  3

 (65)ص
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العقكبات التي أرسميا اهلل عمى فرعكف كقكمو كأنكاعيا كدالالتيا التربكية كما يتكقع لممربي المسمـ 
 يقكؿ اهلل تعالى: ،أف يستفيد منيا كييفيد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پپ

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    کک  ک

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  

ۉ    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ 

ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائ

 ( ُّٕ – َُّألعراؼ: )اچۈئ  ۈئ   

 
 كيأتي تفصيؿ ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية:

 
 

 الفرع األول: أقوال المفسرين في اآليات
 

 (َُّألعراؼ: )اچۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    چ 

 سني عمى المغة في تطمؽ «السنيف»ك..  الثمرات كنقص الجدب..  األكلى التحذير إشارة إنيا"
 تمفت ظاىرة تبدك ، المعطاء المثمرة المخصبة ، مصر أرض في كىي. كالقحط كالشدة الجدب
 يستخفيـ كالذيف الطاغكت أف لكال كالتفكر اليقظة إلى كتدعك ، القمؽ كتثير ، القمب كتيز ، النظر

 (.1) "يتفكركا أف كال يتدبركا أف يريدكف ال ، فيطيعكنو ...الطاغكت
 بينيـ أقاـ كاف التي المٌدة في االبتبلء ىنا كمعناه ،باليد التناكؿ :األخذ "كيقكؿ أبك حياف األندلسي:

 .(2) "اهلل إلى يدعكىـ مكسى
 

                                 
 (.3/1356،)في ظالل القرآنقطب،   1
 (.4/369،)البحر المحيطأبك حياف األندلسي،  2
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أم المزركعات  ،العقكبة بالجدب كالقحط كنقص الثمرات ىك األخذ بالسنيف أف فيرل (1)مكأما البغك 
 ترقؽ الشدة ألف كذلؾ ؛يتعظكف: أم )َُّاألعراؼ: )چی  ی     چ . كالعاىات باآلفاتتصاب 
 .(2)كجؿ عز اهلل عند فيما كترغبيا القكب

 

 ؛مراحؿ عمى بؿ؛ كاحدة دفعة يحدث لـ اإًلىبلؾ فإف كىكذا )َُّألعراؼ: )اچۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ 
إال  مثميا، مدة نياية إلى مدة مف أم العاـ ىيكالسنة  .اهلل إلى يضرعكف شدة أصابتيـ إذا لعميـ

 الميـ اجعميا سنيفى :قكمو عمى دعائو في  الرسكؿ يقكؿ كلذلؾ. كالقحط الجدب عمى أنيا تطمؽ
  .(4)"ؼيكسي  كسنيّْ  سنيفى  عمييـ اجعميا الميَـّ " كفي ركاية أيخرل  (3)"ؼيكسي  كسنيّْ 

 .(5) "قميبلن  ليتأدبكا الجدب مف بعضان  سبحانو بيـ ينزؿ أف "أم 
پ    پٻ  ٻ  پچ   ككانكا _أم قـك فرعكف_ إذا كٌسعى اهلل تعالى عمييـ في الرزؽ كالعافية كالخصب

چٹ  ٹ  ٹ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ         پ  ڀ

. باستحقاؽ أعطيناىا أمچ ٻ  ٻ  پچ . كالسعة الخصب أمچٱ  ٻ  ٻ  چ  (ُُّألعراؼ: )ا
 .(6) بو يتشاءمكا أمچڀ  ڀ  چ  كمرض قحط أمچپ  پ  ڀ   چ 
السعة  كمعايشتيـ ،مف ابتبلئيـ بالخير كالشرعمى الرغـ  غريب أمر ىؤالء القكـ _ قكـ فرعكف_ 

لعميـ  ؛كىي آيات بينات معجزات ؛كما عايشكا العقكبات التي حمت بيـ ،كالعافية كالرغد مف العيش
إال أنيـ  ،كيصبركا عمى الضراء  ،فيشكركا عمى النعماء  ،اهلل ربيـف كيتقك  ،إلى رشدىـ فيعكدك 

                                 
الحسيف بف مسعكد بف محمد، الفراء، كاف إمامان في التفسير كالحديث كالفقو تفقو عمى القاضي حسيف، . مف  1

معالـ التنزيؿ في التفسير، مصابيح السنة، التيذيب في فركع الفقو الشافعي، شمائؿ النبي المختار، تصانيفو: 
 (.2/259(. الزركمي، اإلعالم، )4/61معجم المؤلفين، )ق. ) 510كالجمع بيف الصحيحيف

لمنشر كالتكزيع،  ، تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر، كزميميو، دار طيبةمعالم التنزيلالبغكم، الحسيف بف مسعكد،  2
 (.3/268ـ، )1997، 4ط
 (.1/341(.)961رقـ) البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب دعاء النبي 3
 (.2/135(، )1574باب،  استحباب القنكت، رقـ،) ،، كتاب المساجدصحيح مسمم) مسمـ،  4
 (. 7/4321،)تفسير الشعراوي خواطرالشعراكم،  5
، تفسير الفخر الرازي (، الرازم ، 2/136، )الكشاف(.  الزمخشرم، 7/264،)لقرآنالجامع ألحكام االقرطبي، 6
(1/2043.) 
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كما أجمؿ ما كصفو لنا  ،(ُِّألعراؼ: )اچڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چقالكا: 
 كال ،تذكرة تركضو ال الذم الجمكح: إنو" الكريمة حيث يقكؿسيد قطب في  المشيد مف ىذه اآلية 

 يكاجو أف قبؿ التكذيب عمى اإلصرار يعمف ألنو  ؛يتدبر أف كال ،ينظر أف يريد كال ،برىاف يرده
 كيطاردىـ ، البينة كتجبييـ الحؽ يدمغيـ حيف المتجبريف تصيب نفسية حالة كىي ... البرىاف
 . (1)" الدليؿ

       چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ  كيقكؿ الشعراكم في قكلو تعالى:
كـ  ان سحر  كلك كانت اآليات التي جاء بيا مكسى ما ممخصو:  ( ُِّألعراؼ: )ا رى كاستراح دكف أف لىسىحى

 كيقكؿ جكاب، كلو شرطان، ىناؾ أف تعرؼ «ميما» كممة تسمع ساعة كأنت ،يأتي ببينةو أك دليؿ
 ان إصرار  ىناؾ أف يعني كىذا. نصدقؾ فمف آية بأية تأتينا أف عف كيؼٌ  أم «مو» أصميا إف: العمماء
فيـ  ؛العناد كالجحكد نطاكم أف منطقيـ ىذا يدؿ عمى منتيىكيرل ط .(2) اإًليماف عدـ عمى كعنادان 

كأصركا  ؛ألنيـ جاىركا بالتكذيب ؛كال ينفع معيا إقناع ،معيا دليؿصاركا في حالة نفسية ال ييجدم 
كىذا شأف المتكبريف العيتاة  ،بأدلة دامغة متعددة كمتنكعة ككثيرة حتى لك جاءىـ مكسى ،عميو

كأظممت مشاعرىـ كمنسخت نفكسيـ ،الذيف قست قمكبيـ
(3). 

ڃ   ڃ  چ   چ  تعالى فأرسؿ اهلل ،لعمو يتذكر أك يخشى ،فكاف  إذان ال بد مف معاقبة المسيء 

 (ُّّألعراؼ: )ا چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڃ  چ  :فقالت كعنادىـ عتكىـ جزاء عقكبات مف الفجرة بيؤالء حؿ ما الكريمة السكرة حكت ثـ

: (ُّّألعراؼ: )اچڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
كبعد ذلؾ أرسؿ عمييـ الجراد فأكؿ الزركع  ،الطكفاف ليـ عقكبة الجاحديف ىؤالء عمى فأرسمنا
كبعد ذلؾ أيضان أرسؿ اهلل عمييـ   ،حتى أصبحت أرضيـ جرداء ال نبات فييا كال أعشاب ،كالثمار

 مف فصعدت ،كما  أرسؿ اهلل عمييـ الضفادع  ،القيٌمؿ الذم ىك السكس الذم أكؿ حبكبيـ كأتمفيا
كآخر تمؾ العقكبات  . كمناميـ معاشيـ في كضايقتيـ رضاأل فغطت كالمنابع كالخمجاف األنيار

تمؾ ىي العقكبات  ،فأصبحت حياتيـ صعبة ال تطاؽ بو مختمطة األنيار مياه فصارت عقكبة الدـ 
كمع ذلؾ لـ يزدادكا  إال  ،التي أرسميا اهلل تعالى عمى قـك فرعكف عمى مراحؿ كفترات مف الزمف

چ  كقيؿ إليية آيات ككنيا فيمع أنيا آيات بينات كاضحات ال يشؾ عاقؿ في أنيا  ،طغيانان ككفرا

                                 
 (.3/1385، )في ظالل القرآنقطب،  1
 (.، 7/4318، خكاطر،)تفسير الشعراويالشعراكم،  2
 (. 5/162) الوسيط،الطنطاكم،  3



 

97 

 

 ثـ.  أحكاليـ المتحاف بالزماف منفصمة ، بعض عف بعضيا مميزان :  أم )ُّّألعراؼ: )اچڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  چ :  فقالت العقكبات كتمؾ االبتبلء ىذا مف مكقفيـ نيايتيا في اآلية كضحت

كطبيعتيـ  معجزات مف بو جاء كعما  بمكسى اإليماف عف فاستكبركا أم)  ُّّاألعراؼ: )چڍ  
 (.1)جراـ كالتمرد عمى أكامر اهلل كنكاىيواإل

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

 (ُّْاألعراؼ: )چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
 
أف يدعك ربو كلـ يقكلكا  مكسىفطمبكا مف  ،لبلضطراب المكجب المفصؿ العذاب يعني الرجزك  

 تراه الذم البر ىذا منيا التي النبكة مف أم )"ُّْألعراؼ: ا)چ ک  ک  کچ  كشماخةًكبران   ،ربنا
 أم (ُّْألعراؼ: )اچگ   گ  گ  گ  چ :  تعميبلن  أك استئنافان  بقكليـ العيد أكدكا ثـ بؾ؛ يصنعو
 مف آمنان  لنجعمؾ أم )ُّْألعراؼ: ا)چڳ  ڳ  چ  لو لنااأحك  كجميع قمكبنا ربتطاض الذم العذاب
ڳ  ڳ  ڱ   چ ( بؾ كخاصان  ؾألجم خالصان  ذلؾ كيككف ، التصديؽ بإيقاع التكذيب

 .(2) صحبتؾ في مأ ( ُّْألعراؼ: )اچڱ
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

  (ُّْألعراؼ: )اچڱ
 كيقكؿ الشعراكم ما ممخصو:

كذلؾ بما أعطاه اهلل مف النبكة التي ىي  ،بيـ مكسى منو أف يرفع عنيـ العذاب الذم حؿٌ  طمب قكـ
 ،العذاب مف فيو نحف ما عنا ككشفت ،ف استجاب ربؾ لؾفإ ،بب في االستجابة لمكسى مف ربوالس

 في يستخدمكنيـ كانكا كقد إسرائيؿ، بني معؾ كنطمؽ كلنرسؿ ،بو جئت ماؽ كلنصد ،بؾ لنؤمنف
 .(3) األعماؿ كأرذؿ أحط

                                 
 ( 5/164) الوسيط،ينظر،  طنطاكم،  1
، تحقيؽ : عبد الرزاؽ غالب الميدم ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف أبك الحسف،  2

 (. 3/91ـ،  بيركت )1995 دار الكتب العممية،
 (.7/4322خكاطر، ) تفسير الشعراويينظر، الشعراكم،  3
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أم فمما رفع اهلل تعالى  (ُّٓألعراؼ: )اچڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    چ 
 أك فيو فمعذبكف بد كال إليو كاصمكف ىـ الزماف مف حد إلى أم ،بالغكه ىـ أجؿ إلى عنيـ العذاب"

 .(1)"العيد ينقضكف أمينكثكف ىـ  إذا ،ميمككف
جػػػزاء كفػػػرىـ كفسػػػقيـ  ؛بعػػػد ىػػػذا الحمػػػـ العظػػػيـ عمػػػييـ مػػػف رب رحػػػيـ كػػػاف ال بػػػد مػػػف االنتقػػػاـ مػػػنيـ 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           چ  فقػػػػاؿ تعػػػػالى: ،كتمػػػػردىـ عمػػػػى جػػػػبلؿ اهلل تعػػػػالى كعظمتػػػػو

﮲  ﮳       (ُّٔألعراؼ: )اچۓ   ۓ  

 في اليكمٌ  إلى ، كاالستكبار كالتطاكؿ التعالي كمف. ىالككف ىـ فإذا ، كاحدة ضربةب ككاف االنتقاـ "
 بيف فيربط (ُّٔألعراؼ: )اچے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  ﮳    چ  كفاقان  جزاء ، كاألغكار األعماؽ
 ، مصادفة تجرم ال األحداث أف كيقرر. المقدكر المصير ىذا كبيف ، عنيا كالغفمة باآليات التكذيب

 .(2)الغافمكف يظف كما ، عابرة فمتات تمضي كال
 

 ( في تفسير انتقاـ اهلل تعالى مف فرعكف كقكمو ما ممخصو: 3كيقكؿ طنطاكم)
 ،صرارىـ عمى الكفر كالعنادإليرجعكا عف  ،ف اهلل تعالى انتقـ منيـ بعد بمكغ األجؿ الذم أيعطي ليـإ

 بسبب كذلؾ ، - البحر أم - اليـٌ  في يـأغرق بأففأىمكيـ   ،إال أنيـ أصركا عمى عصيانيـ
 كال ، يتدبركنيا ال بحيث غافميف عنيا ككانكا ، الساطعةبراىينو ك  ، الكاضحة اهلل آليات تكذيبيـ
 .(4) كعبر عظات مف تحممو فيما يتفكركف
كيأتي المشيد اآلخر  ،الذم حؿ بقكـ فرعكف .(5)"كالدمار اليبلؾ مشيد عمى الستار يسدؿ كىكذا
كىك مشيد االستخبلؼ كالعمار لمقكـ الذيف كانكا يستضعفكف مشارؽ األرض كمغاربيا مف  ،المقابؿ

                                 
 (.9/36،)روح المعانياأللكسي،  1
 (. 3/1360)في ظالل القرآنقطب،  2
ـ   شيخ الجامع 1928اكتكبر  28طنطاكم،  محمد سيد طنطاكم، كلد في قرية سمييـ، محافظة سكىاج ،  3

ـ ليٌقبى بػ " اإلماـ األكبر شيخ الجامع األزىر ". ناؿ 2010مارس  10لغاية كفاتو في  1996األزىر مف سنة 
ـ 1966ير ك الحديث بدرجة امتياز سنة تعميمو الديني ك ىك صغير في  اإلسكندرية. ناؿ الدكتكراه في عمـك التفس

ـ عييف مفتيان لمديار المصرية ، ك 1986اكتكبر  28، ك اشتغؿ مدرسان في كمية أصكؿ الديف في القاىرة ، ك في 
 /http://arz.wikipedia.org/wikiـ أصبح شيخان لؤلزىر  . 1996في سنة  

 (.1/1678،)الوسيطينظر،  طنطاكم، 4
 (3/1361،)في ظالل القرآنقطب،  5
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        چ كسنعيش ىذا المشيد مع اآلية التي تكصفو لنا فقاؿ تعالى:  ،بني اسرائيؿ

ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى    ۅۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

 (ُّٕاألعراؼ: )چۈئ     ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائائ
 ما ممخصو: يقكؿ الزمخشرم

كبعد ىذا االستضعاؼ أىمؾ  ،مف فرعكف كقكمو ييٍستىٍضعىفيكفى ف بني اسرائيؿ ىـ القكـ الذيف كانكا إ
 في كاؤ شا كيؼ كتصرفكا ،كمكف لبني اسرائيؿ في أرض مصر كالشاـ ،اهلل فرعكف كقكمو بالغرؽ

رض ىي أرض بارؾ اهلل تعالى بخصكبة أرضيا كسعة كىذه األ ،كالغربية الشرقية كنكاحييا أطرافيا
ۉ  چ  لنفكسيـ كاختباران  ، ليـ امتحانان  ذلؾ ليككف كالصالحيف األنبياء مساكف كبككنيا ،رزقيا

ې  ې  ې  ې  ى  چ  ككممة ربؾ الحسنى ىي قكلو تعالى: (ُّٕألعراؼ: )اچۉ       ې   ې  

 تمت كمعنى ( 6:  القصص)  چڀ  ڀ  ڀ    چ :  قكلو إلى  (ٓالقصص: )چى      ائ  ائ  
 أفٌ  كىي ؛كفي ذلؾ إشارة تربكية ميمة ،صبرىـ بسبب كاستمرت عمييـ مضت:  إسرائيؿ بني عمى
.  الفرج لو اهلل ضمف النصر كانتظار بالصبر قابمو كمف ، إليو اهلل ككمو بالجزع الببلء قابؿ مف
قىٍكميوي  ًفٍرعىٍكفي  يىٍصنىعي )  يرفعكف كانكا كما أك ،القصكر كبناء العمارات مف كيسٌككف يعممكف كانكا ما (كى

 .(1)األشجار غرس مف  يعرشكف ك. السماء في المشيدة األبنية مف
 ، كتجدده االستضعاؼ استمرار عمى لمداللة كالمستقبؿ الماضي صيغتي بيف سبحانو"  كجمع.

 إلييـ، اإلحساف كعظيـ ، بيـ المطؼ لكماؿ إظياران  ، القكـ بعنكاف كذكركا ، إسرائيؿ بنك بيـ كالمراد
 .(2)"العزة أكج إلى المذلة حضيض مف رفعكا حيث

 اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرين: الثانيالفرع  
 

ۈئ  ۈئ  ېئ  چ الكضػعية  كالقػكانيف السػماكية الشػرائع أقرتػو تربػكم أسمكب كالعقاب الثكاب .1

 .چېئ   ېئ  
خفاؽ تعثر ككؿ ،ربو إلى تكفيؽ كؿ ينسب الذم الناجح المربي .2 ٱ  ٻ  چ  .نفسو إلى كا 

 (.ٻ  ٻ  ٻ  پ
 .چڀ  چ  الجاىمية أخبلؽ مف كالتشاؤـ الطيرة .3

                                 
 (.410)صالوجيز، (.  الكاحدم، 4/273،)الكشف والبيان(. الثعالي، 2/140) الكشاف،ينظر، الزمخشرم،   1
 (.3/266إرشاد العقل السميم،) (،  أبك السعكد، 1/1679طنطاكم، تفسير الكسيط،) 2
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 الحػػػؽ يػػػدمغيـ حػػػيف المتجبػػػريف تصػػػيب نفسػػػية حالػػػة يمػػػافاإل  عػػػدـ عمػػػى كالعنػػػاد صػػػراراإل .4
 .چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ الدليؿ كيطاردىـ

ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  چ  المربػػػي كالداعيػػػةالصػػػبر كأثػػػره التربػػػكم عمػػػى  .5

 چ ائ
 
 : آراء المفسرين فيما استنبطو التربويين من إشارات لثالفرع الثا

 
 الوضعية والقوانين السماوية الشرائع أقرتو تربوي أسموب والعقاب أوًل: الثواب  
 

 ( َُّألعراؼ: )ا چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ 
بمعنى أف  ،كالتربكمممية التربكية بشقييا التعميمي عكالعقاب أسمكب تربكم فاعؿ كميـ في ال الثكاب

كذلؾ في قكلو   ،عمى المربي أف يستخدـ سياسة ذم القرنيف التي تقكـ عمى الجزاء مف جنس العمؿ
  کڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کچ تعالى 

ال لتساكل المحسف كالمسيء ، )ٖٖ - ٕٖ (الكيؼ چک  ک   گ  گ  گ     ،كؿكالمجتيد كالكس ،كا 
 مع كجدت كالعقاب الثكاب كرةفف ،التربية الصحيحة في شيءكىذا ليس مف  ،كاألميف كالخائف

في  بو يقكـ عمؿ أم نظير لنفسو الخير يرجك فيك ،رضاأل ىذه عمى نفسو كجد فأ منذ نسافاإل
 مشيف عمؿ أم جٌراء العقكبة ينتظر ذاتو الكقت في كىك ،الصغيرة أك في مجتمعو الكبيرأسرتو 
 العقائد مختمؼ في ترد كالعقاب الثكاب فكرة نار ففإ لذا.... ، ذلؾ كغير كالسرقة كالقتؿ بو يقكـ

 .(1)،كغيرىا كاليندكسية يةتكالزرادش كالبكذية السماكية كغير منيا السماكية ،الدينية
 كحمػؿ ،النظاـ لحفظ ككسيمة القديمة العصكر منذ  التربكية الممارسات في معركفان  العقاب كاف كقد"

 مػف كثيػر كدعػا..  أفضػؿ كسػيمة أنػو عمػى أيضان  ليوإ ينظر كاف الثكاب أف الإ.  التعميـ عمى التمميذ
 .العقاب أسمكب عمى الثكاب أسمكب استخداـ تفضيؿ عمى العصكر مختمؼ عمى المربيف
 العقاب شرع سبلـكاإل ،المدنية كالقكانيف ديافاأل شرعتو كالتيذيب لمتأديب ككسيمة العقاب أف كالكاقع

 .(2) "مكرىـأي  كاستقرار الناس حياة صبلح مف فيو لما

                                 
، 1دار المأمكف لمنشر كالتكزيع ، ط ،اإلعجاز القرآني في التعامل مع النفس البشريةالمكباني، عيسى ابراىيـ،  1

 (.. 89 -88،)ص2009
 (.138ـ، )ص1979، عالـ الكتب، القاىرة ، أصول التربية الثقافية والفمسفيةمرسي، محمد منير،  2
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أف العقاب ليس كسيمة تربكية مجدية كرادعة كمفيدة لئلنساف  :كيرل بعض التربكييف المعاصريف
،في عممية التعمـ غير مطرد ييعتبر تأثير ىذا األيسمكب إال أف  ،األيسمكبالميعاقىب مع أىمية ىذا 

 المكافأة تأثير تحت يتـ الذم التعمـ فبؿ يعتبر أ ،استجابة المعاقب أكثر أك أقؿ احتماالن  يجعؿفقد 
 جك في الشخصية تناليا التي االجتماعية النتائج أف يظير كذلؾ. العقاب سيطرة تحت يتـ منو خير

 عمى يجر قد النفسية الناحيةكتحديدان مف  .العقاب جك في تصيبيا التي تمؾ مف أفضؿ المكافأة
 مف المزيد دكف كيحكؿ، المؤلـ الظرؼ مف شديدان  نفكران  ينفر مثبلن  موفيجع، كخيمة عكاقب المتعمـ
 المقدرة كيفقدانو ،عامة كالتعمـ المعمـ كبيف بينو القائمة الطيبة العبلقة باضطراب كيصيبانو، التعمـ
 إلى تؤدم التي ،الصحيحة التقكية أك ،المكافأة أما. كتثبيتيا الصحيحة االستجابة اكتشاؼ عمى
 ىؤالء .المتعمـ بمكغ عف يصدراف كارتياحان  رضى النفسفي  تبعث التي تمؾ فيي فعىاؿ مجد تعمـ
 مشكبلتيـ، كيحمؿ، حكاليـأ يتفيـ ،مرىؼ شعكر صاحب، بارع معمـ لىإ الحاجة بأمسى  ىـ كالداأل
 .(1)بعطفو كيحيطيـ حاجاتيـ كيدرؾ،
فيرل أف المربي حيف  ؛في نظرتو أليسمكب العقاب (حنا غالب)عبد اهلل عمكاف يختمؼ مع  أف إال

يككف ليذا األيسمكب التربكم أثر بالغ كىاـ في ردع  ،حتى أماـ إخكتو كأقرانو يعاقب الكلد المسيء
بؿ كيرل عمكاف أف  ،خشية أف يصيبو ما أصابو ؛ فيعتبر الكلد كيتعظ مما حؿ بزميمو ،المسيء

يتدرج في العقاب إلى حد العقكبة الجسدية بمعنى الضرب  ،مع الميرىبى دً لـ تجٍ  إف العقكبة المفظية
ذا لـ يجٍ  ،غير المبرح  ؛حتى كلك كاف أماـ زمبلئو ،الضرب غير المبرح يستخدـ الضرب المبرح دً كا 

كتجنب األماكف المؤذية في الجسـ  ،مع مراعاة الضكابط الشرعية في الضربألنو أجدل في الردع 
ه كبعد ىذا العقاب ينبغي عمى المربي أف يستمطفو كينبسط لو كيشعر  ،كالرأس كالكجو كالصدر

ان كما عميؾ ال انتقاـ منؾ ساعتئذ ال يتعقد الكلد نفسي بالحناف كأف ىذه العقكبة ىي حبه فيؾ كحرص
 .(2)  غالب.يرل حنا 

ٍشػًر ًسػًنيفى في الحديث:" ك  ـٍ أىٍبنىػاءي عى مىٍييىػا كىىيػ ـٍ عى ـٍ أىٍبنىػاءي سىػٍبًع ًسػًنيفى كىاٍضػًربيكىي ػبلىًة كىىيػ ـٍ ًبالصَّ كا أىٍكالىدىكيػ ميري
ػػاًجًع  ـٍ ًفػػى اٍلمىضى قيػػكا بىٍيػػنىيي فىرّْ يػػتعمـ الطفػػؿ ىػػذا الحػػديث ، كىػػك اآلف يعػػرؼ أنػػو قػػد بػػدأ مرحمػػة  .(3)"«.كى

المكاظبة عمى الصبلة كليذا ينصح بعض المربيف أف يككف يكـ بمكغ الطفؿ السابعة مػف عمػره حػدثا 
 متميزا في حياتو .

                                 
 ص(. .434،)التربية المتجددة كأركانياغالب، حنا،  1
 (769=768-2/767،)تربية األولد في اإلسالميينظر، عمكاف،  2
(.قاؿ األلباني 1/185،)دار الكتاب العربي ػ بيركت، أبك داكد سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، السجستاني 3

 حسف صحيح.
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، ءلقد خصص النبي صمى اهلل عميو كسمـ ثبلث سػنكات متكاصػمة لتأصػيؿ الصػبلة فػي نفػكس األبنػا

كنكػرر طمػب الصػبلة مػف الطفػػؿ بػالميف كالرفػؽ كالحػب ، كىػذا يكضػػح لنػا أىميػة التكػرار فػي العمميػػة 
لقػػدكة العمميػػة أمػػاـ الطفػػؿ دائمػػا الكالػػداف اكيظػػؿ التربكيػة بمػػا يناسػػب مػػف بشاشػػة الكجػػو كحسػػف المفػظ 

دد الػػذم حػػ مػػف الضػػركرم أف نكػػرر دائمػػا فػػي مرحمػػة السػػابعة عمػػى مسػػمع الطفػػؿ حػػديث رسػػكؿ ك 
مبػػػدأ الضػػػرب بعػػػد العاشػػػرة تحػػػذيرا مػػػف التيػػػاكف فػػػي الصػػػبلة ، فػػػإذا مػػػا أصػػػر بعػػػد ذلػػػؾ عمػػػى عػػػدـ 
المداكمة عمى الصبلة فبلبد أف يعاقب بالضرب ، كلكػف يظػؿ الضػرب معتبػرا بالشػركط التػي حػددىا 

كالػػػذم يػػػراه الباحػػػث كدلػػػت عميػػػو آيػػػات القػػػرآف . إذا نشػػػأ الطفػػػؿ فػػػي بيئػػػة صػػػالحوالرسػػػكؿ الكػػػريـ 
أف العقكبػػػة بكػػػؿ أشػػػكاليا المفظيػػػة كالمعنكيػػػة كالجسػػػدية كميػػػا ضػػػركرات  :ارت إليػػػو السػػػنة النبكيػػػةكأشػػػ

كعػػدـ المبالغػػة  ،كمناسػػبتيا كشػػركطيا كضػػكابطيا بشػػرط أف تيسػػتخدـ كػػؿ عقكبػػة فػػي كقتيػػا  ،تربكيػػة
ذا استخدمت بالشركط التي ذيكرت فمف يتأذل الكلد نفسيان  ،فييا ف  ،كال ييحبط ،كال يكره ،كال يحقد ،كا  كا 

المشػركع  ال فػي األيسػمكب التربػكمٌ  ،ذلؾ تككف المشكمة فػي تركيبػة الكلػد النفسػية كالذىنيػة منو حصؿ
 ف.يف القدامى منيـ كالمعاصر يكالمقر مف كؿ الجيات التربكية كمصادرىا كالمرب

 
 

خفاق تعثر وكل ربو إلى توفيق كل ينسب الذي الناجح ثانيًا: المربي  .نفسو إلى وا 
 (ُُّألعراؼ: )ا چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 
 كمما العبد ألف ؛نفسو إلى إخفاؽو  أك شرو  ككؿ ربو، إلى خير كؿ ينسب أف كالداعي المربي أدب مف

 حػكائجيـل كقضػاءن  النػاس مػف قربػان  ازداد  ،كجاىان  قدران   ازداد ككمما ،كبذالن  تكاضعان   ازداد  ازداد عممان 
 كممػا أنو الشقاكة عبلمات كمف ،المسمـ المربي عند السعادة عبلمة مف الصفات كىذه ،ليـ ان تكاضعك 

 كنسػبة ،بنفسػو ظنػو كحسػف لمنػاس فخػران كاحتقػاران  ازداد عممػان  ازداد ككممػا ،كتييػان  كبران  ازداد عمما ازداد
 .(1) ليا تكفيؽ كؿ
 إلى الفضؿ نسب  سميماف أف في  يتمثؿ ىاـ، تربكم درس كقاركف سميماف مكقؼ كفي
 ما رأل سميماف أف: " الجكزية قيـ ابف يقكب ىذا كفي نفسو إلى عميو اهلل ًنعـ نسب كقاركف ،ربو
 .(2)" كاستحقاقو نفسو مف ذلؾ رأل كقاركف شكره، بو ابتمى كأنو كمنتو، عميو اهلل فضؿ مف أكتيو

                                 
 (.155،)صالفوائديينظر، ابف قيـ الجكزية،  1
 (206،)صلفوائد، اابف قيـ الجكزية 2
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ككؿ  ،قمة العظمة اإلنسانية التي عرؼ سميماف مف خبلليا أف كؿ نعمة  ففي مكقؼ سميماف
بيد صاحب السمطة المطمقة  ،كمو األمر هىك بيد مف بيد ،تكفيؽ يكفؽ إليو اإلنساف في ىذه الحياة

 ،كالذم يمنعؾ إياىا في أم لحظةو إف شاءفي الكجكد بيد المينعـ المتفضؿ الذم أعطاؾ ىذه النعـ 
دكف اف يرد الفضؿ كمف يظف أف النعـ التي أنعـ اهلل بيا عميو ىي بجيده كفصاحتو كذكائو الخارؽ 

كالخذالف أف يخمي اهلل تعالى بيف العبد كبيف نفسو كيكمو  إلى صاحب الفضؿ يصيبو الخذالف"
كيعينو كيدفع  ،كيمطؼ بو ،بؿ يصنع لو ؛ كال يكمو إلييا ،أف ال يدعو كنفسو ؛كالتكفيؽ ضده ،إلييا
ينو كبيف نفسو ىمؾ كؿ فمف خمى ب ،ه كبلءة الكالد الشفيؽ لمكلد العاجز عف نفسوؤ كيكم ،عنو

 .(1)"اليبلؾ
ذا أككؿ اهلل تعالى اإلنساف إلى نفسو أىمكو المخمكؽ  ألنو  تعالى ىك الذم ييقدر الخير ليذا ؛كا 

كفي ىذا السياؽ  ،ألنو ىك الذم يعمـ ما يصمح ىذا اإلنساف كىك المطيؼ الخبيرالضعيؼ العاجز؛ 
نفسو أف يفعؿ بعبده ما يصمح بو العبد بأف يجعمو كالتكفيؽ إرادة اهلل مف " :يقكؿ ابف قيـ الجكزية

لو عمى غيره كيبغض إليو ما يسخطو كيكرىو  لو مؤثران  لو محبان  قادرا عمى فعؿ ما يرضيو مريدان 
 .(2)" إليو
 

 (ُُّألعراؼ: )ا چڀ  چ  الجاىمية أخالق من والتشاؤم ثالثًا: الطيرة
 ،تعػػالى اهلل عمػػى صػػاحبيا تككػػؿ بعػػدـ كذلػػؾ ،ان شػػرك فييػػا ألف ؛مذمكمػػة أخػػبلؽ ىػػي كالتشػػاؤـ الطيػػرة

 بيػذا اإلسػبلمية األيمػة عمػى تعػالى اهلل مػفَّ  أف كبعد ،قركف منذ انقرضت جاىمية عادة عمى كاعتماده
 تربػؾ التػي ،الطيػرة عػف يكفكا كأف ،التككؿ بعقيدة يؤمنكا أف أتباعو عمى كجب  العظيـ اليادم الديف

  كتشاؤـ تطير فييا سمعيا كممة بسبب صاحبيا
رضي اهلل  عباس ابف فعف ،الجاىمية التطير عادة عف فيالمسمم تنيى  عديدة أحاديث ككردت
نَّةى ًمٍف أيمًَّتي سىٍبعيكفى أىٍلفنا ًبغىٍيًر ًحسىابو "  عنيما ؿي اٍلجى ـٍ يىا رىسيكؿى المًَّو ؟  ،" يىٍدخي قىاؿى :  ،قىاليكا : مىٍف ىي

ـي الًَّذيفى ال يىٍستىٍرقيكفى  كَّميكفى "  ،كىال يىٍكتىكيكفى  ،ىي ـٍ يىتىكى بًّْي مىى رى كفى كىعى   .(3) كىال يىتىطىيَّري

                                 
ـ 1978، دار الفكر، بيركت ، ، تحقيؽ : محمد بدر الديفشفاء العميلابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  1

 (.100)ص
 (.1/414،)مدارج السالكينابف قيـ الجكزية،  2
(، 6107كتاب الرقاؽ  ،  باب، كمف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو ،رقـ،) البخارم، صحيح البخارم، 3
، كتاب اإليماف، باب الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة، صحيح مسمم(، مسمـ، 5/2375،)

 (.1/137(،)546رقـ)
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ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي : "كقاؿ  اًلحي  ال عىٍدكىل كىال ًطيىرىةى كى سىنىةي  لصَّ  .(1)"اٍلكىًممىةي اٍلحى
 فإذا ،المسمكع أك المرئي الشيء مف التشاؤـ ىك التطير أف" :القيـ ابف يقكؿ ،السياؽ ىذا كفي

 كلجو بؿ ،الشرؾ باب قرع فقد ،عميو عـز مما بيا كامتنع سفره مف بيا فرجع اإلنساف استعمميا
 أك يراه مما كالتطير ،اهلل بغير كالتعمؽ ،الخكؼ باب نفسو عمى كفتح ،اهلل عمى التككؿ مف كبرئ
 (2)"يسمعو

ال يعيش في حياتو  ،عظيـ الثقة باهلل تعالى ،قكلَّ اإليماف، قكلَّ التككؿفالمطمكب أف يككف المؤمف 
كال يسيطر عمى  ،عراؼ الباطمةكال عمى بعض العادات المكركثة كاأل ،عمى اليكاجس كالظنكف

 .كليس كؿ عرؼ خاطغ ،حركاتو كسكناتو رعب العادة كالعرؼ الخاطغ
 
 

 الحق يدمغيم حين المتجبرين تصيب نفسية حالة يماناإل  عدم عمى والعناد صراررابعًا: اإل
 (ُِّألعراؼ: )ا چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  .الدليل ويطاردىم

 
 عيكب مف عيب ىك ادفالعن.  البعض يتكىـ كما الشخصية قكة يعني كال ،الصمؼ مف نكع فالعناد"

 ليس المعارضة جؿأ مف المعارضة الى بصاحبو يؤدم كالذم، الصمؼ مف نكع ىك كالذم، الطبع
 .(3)"شياءاأل عمى الحكـ في متدفو  مستكل الى تصؿ جعميا، بالنفس استحكـ ذاإ الإ

ف مف كاف" أإال  ،كمع أف أسمكب الحكار كالمناقشة مف أساليب التربية الميمة في العممية التربية 
 قد لكف ،أحسف ىي بالتي بمجادلتو يؤمر لـ فيذا عميو كيجادؿ باطؿ عمى أنو يعمـ العناد قصده
 .(4) "عممو بمكجب لو جزاء كجيمو كظممو عناده فييا نبيف أخرل بطرؽ نجادلو

 بؿ الحاجة قدر عمى يقتصر ال كلكنو ،حقو يطمب الذم كيتناكؿ ،عمـ بغير يخاصـ" كبعض الناس
 بالخصكمة يمزج الذم كيتناكؿ ،اإليذاء قصد عمى أك التسمط قصد عمى الخصكمة في المدد يظير
ظيار الحجة نصرة في إلييا يحتاج ليس مؤذية كممات  عمى يحممو الذم كيتناكؿ ،الحؽ كا 

 .(5) "ككسره الخصـ لقير العناد محض الخصكمة
                                 

 (.5/2171(،)5424، كتاب الطب، باب الفأؿ، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  1
 (2/246، ،)مفتاح دار السعادةابف قيـ الجكزية، ،  2
 (.134،  )صاإلعجاز القرآني في التعامؿ مع النفس البشريةالمكباني،  3
 (.1/219، )الجواب الصحيحابف تيمية،  4
 (.39/119، )الدينإحياء عموم الغزالي،  5
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 ؛الخصـ عمى طالتسم ك اإليذاء ك الكذب ك )الخصكمة(دٍ دى مى الى كفي عالـ السمكؾ كالتربية ييذـ سمكؾ 
 تحصيؿ في حاجة إلييا لو ليس ك ،تؤذم كممات بالخصكمة خمط مف كذلؾ ،كبران كعنادان كصمفان 

 أما ك ،المذمكـ ىك فيذا ،كسره ك الخصـ لقير العناد محض الخصكمة عمى يحممو مف كذلؾ ،حقو
 مف ،الحاجة عمى لجاج زيادة ك إسراؼ ك ،لدد غير مف الشرع بطريؽ حجتو ينصر الذم المظمكـ
 .(1)سبيبلن  إليو كجد ما تركو األكلى لكف ك ،حرامان  ليس ىذا ففعؿ ،إيذاء ال ك ،عناد قصد غير

 كمػف ،ىمػا الكبػر كالعنػاد؛ الميالػؾ إلى صاحبيما تقكداف مذمكمتاف صفتافكفي الفكر التربكم يكجد 
 كالكثير ،أحد بو يتأثر كال ،أحد في يؤثر ال ،الصفتيف بياتيف متصؼ كىك ،إمامان  لمناس نفسو نٌصب
 تفحميػـ ،تقػنعيـ لػـ إف ،قػاىرة ظػاىرة ماديػة بمعجػزة إال فييغمبػك  ال ،المعانػد التكجػو ىذا أصحاب مف

 الكبػػػر  يعػػػرؼ ال ،كالمخمصػػػيف العػػػامميف العممػػػاء أف إال.  بػػػاطميـ زيػػػؼ كتكشػػػؼ مػػػكقفيـ كتضػػػعؼ
 بأنػػػو المعرفػػػة بعػػػد الحػػػؽ رد ىػػػك العنػػػاد ألف العنػػػاد عػػػف فؤك مبػػػر  فالعممػػػاء" لػػػذا ،طريقػػػان  ليػػػـ كالعنػػػاد
 .(2)"حؽ

ػكمي  كداعية تربكم كؿ محذران  الغزالي محمد كيقكؿ  االنتصػار حػب يكػكف كأف كالعنػاد، الًكبػر مػف رو اكً حى
 بالمغالبػة، كتغػرل بػالنفس، تسػتبد أحػكاالن  ىناؾ أف ذلؾ" :كغمبتو الحؽ ظيكر مف أىـ المخالؼ عمى

 حجتو، تركج التي كالعبارات جانبو، تدعـ التي الشبيات كيصيد بالحديث، غيره يناكش المرء كتجعؿ
 .(3) "منكرة صكر فى كاألثرة العناد طبائع كتبرز الحؽ، إظيار مف أىـ عنده االنتصار حب فيككف

أف الًكبر كالعناد أمراض نفسية خطيرة كفتاكة تفتؾ بصاحبيا فبل يرل الحؽ حقان كال  :كالخبلصة
كتحديدان  ،المتكبرفتضيع الحقائؽ كتظمـ مع ىذه الشريحة أك الفئة أك الشخص  ،الباطؿ باطبلن 

مراض النفسية المزعجة المربي كالمعمـ كالداعية مف أك جب الكاجبات أف يبتعد عف ىذه األ
بو داعية إليو كبالذات إذا كانت  ان فالمطمكب مف المربي أف يككف كٌقافان عند الحؽ ممتزم ،كالمسيئة

 الحجج كالبراىيف كاألدلة كاضحة دامغة مقنعة. 
 

  

                                 
 (. 21، دار الندكة الجديدة،  بيركت، )صالكبائرالذىبي،  1
 (271/ 4ـ ) 1981-، دار الفكر، المدخلالعبدرم، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد:  2
 (.64، )صخمق المسممالغزالي، محمد،  3
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ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  چ  والداعيةلمربي اعمى  ثره التربويوأ الصبر خامسًا:

 (ُّٕاألعراؼ: )چ  ائ

 
ٍبره عمى يقكؿ ابف قيـ الجكزية:"  سىًد، كىك ثبلثةي أنكاع: صى ٍبري مف اإليماف بمنزلة الرأًس ًمفى الجى كالصَّ

يّْعييا، كصبره عف مىحارمو، فىبل يرتًكبييا، كصبره  عمى أقضيتو كأقداره، فبل  فرائض اهلل، فبل ييضى
. كلذةي الدنيا كاآلخرة كنعيميا، كالفكزي  يتسخَّطييا، كمىف استكمىؿى ىذًه المراتبى الثبلث، استكمىؿ الصبرى

إلى الجنًَّة إال عمى  كالظفري فييما، ال يىًصؿ إليو أحده إال عمى ًجٍسر الصبر، كما ال يىًصؿي أحد
راطً   .(1) "الصّْ

 كما ،كاالستبصار ،النفس كضبط ،التحمؿ عمى القدرة أم:  المكاره عمى الصبركمف أنكاعو أيضان" 
 بالسراء تارة يـنكيمتح حياءن أ ان عباد يبتمي فاهلل ،كاقعي بشكؿ معيا كالتعامؿ مكراألي  لىإ النظر يعني
 يصبر مف ليعمـ ،كىزيمة ،كنصر ،كفراؽ ،كلقاء ،كجكع  ،كمرض ،خكؼ مف ،بالضراء خرلكأي 

 .(2)" كيكفر يضجر كأ ،كيشكر
 

 الصبركمنيا أيضان  ،البر كنكز مف كىك المصيبة كتماف الصبرأف مف معاني " (3)كيرل المحاسبي
كمف  ،اهلل عف الرضا كما أف مف عبلماتو  ،كمو ذلؾ عف النفس حبسك  ،الطاعة كتماف عمى

 قبؿ اهلل لىإ كالتفكيض اهلل حكاـأ لىإ القمب سككف كىك بقضائو الرضا عبلمات الرضا عف اهلل
 .(4) التفكيض بعد كالرضا ،الرضا

                                 
 (.4/333ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،) 1
 (.43في التعامؿ مع النفس البشرية،)ص المكباني، اإلعجاز القرآني 2
ػ الحارث بف أسد المحاسبي، أبك عبد اهلل: مف أكابر الصكفية. كاف عالمان باألصكؿ كالمعامبلت، كلد كنشأ  3

بالبصرة، كمات ببغداد. كىك أستاذ أكثر البغدادييف في عصره. كلو كيتيب كثيرة ًفي الزُّىد، كأيصيكؿ الٌديانة، كالٌرٌد 
تزلة كالٌرافضة  مف كتبو آداب النفكس ك شرح المعرفة كالمسائؿ في أعماؿ القمكب كالجكارح كالمسائؿ في عمى المع

)الذىبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، ق ينظر،  243الزىد ككتاب التكىـ كرسالة المسترشديف، ت 
الزركمي، األعالم، (. 3/276،)في أسماء الرجال. أبو عبد اهلل، عالء الدين ، إكمال تيذيب الكمال (5/1103)
(2/153) . 
 (.151، )صآداب النفوسالمحاسبي،  4
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 كالمشقات المتاعب لتحمؿ ؛نفسو ضبط مف نسافاإل تمكف ،رادةاإل قكل مف خمقية قكة ":الصبرك 
 كالغضب ،كالرعكنة كالعجمة ،كالممؿ كالسأـ ،كالجزع الضجر بعكامؿ االندفاع عف كضبطيا ،الـكاآل

 .(1)"كالغرائز كالشيكات ىكاءكاأل ،كالطمع كالخكؼ ،كالطيش
 في حكمة عف كالتعبير ،كالرعكنة الطيش عف كالبعد ،العقؿ كماؿ" :عمىكلمصبر فضؿ عظيـ يدؿ 

 ،اهلل عف الفيـ ثمرات مف ثمرة الرفيع مستكاه في نوأ ؾذل لىإ يضاؼ. الحياة مشكبلت معالجة
 االرض ثمرات مف كثمرة ،الحياة ىذه في عباده كامتحاف ،االمكر تصريؼ في العظيمة حكمتو كتدبر
 .(2)"مقاديره بو تجرم فيما اهلل عف

ف المػراد أل ؛ ذ بدكنػو ال يسػتطيع بمػكغ مػا يريػدإ ؛ مف الصفات الضركرية لكػؿ إنسػاف كخمؽ الصبر 
كالداعيػة  ،كىػذا الخمػؽ بحاجػة إليػو كػؿ إنسػاف ،ناؿ غالبان إال بتحمػؿ المكػاره كحػبس النفػي عمييػايي ال إ

كعػػػكج فػػػي  ،كبػػػبلدة فػػػي العقػػػكؿالمسػػػمـ كالمربػػػي ىػػػك أشػػػد حاجػػػة إليػػػو لمػػػا يجػػػده مػػػف التػػػكاء لمنفػػػكس 
يحبس نفسو عمى المذاكرة كالدرس ككػؼ نفسػو عمػا تجد الطالب  ،كفي عالـ التربية كالتعميـ ،السمكؾ

 .(3)تيكاه مف لذة كراحة حتى يستكعب الدرس لينجح في االمتحاف
فػبل ؛ ف يتحمى بياأأف خمؽ الصبر مف األخبلؽ التربكية اليامة التي يجب عمى المربي  :كالخبلصة

فيػػػػـ بعػػػػض التبلميػػػػذ لػػػػبعض المكاضػػػػيع  كال يعجػػػػؿ عمػػػػى بػػػػطء ،يسػػػػتعجؿ اسػػػػتجابة النػػػػاس لدعكتػػػػو
ال يكفػػػي لتكضػػػيحيا إشػػػارة  ،كخمػػػؽ الصػػػبر مجاالتػػػو كاسػػػعة كمتعػػػددة ،المعركضػػػة لمشػػػرح كاإليضػػػاح

  .سة محددةتربكية خاطفة في درا
 

 وفرعون مراحل الدعوة في قصة موسى نتائج الفصل الثاني: أبرز 

 .المؤثرة كالفاعمة األيسمكب القصصي في القرآف الكريـ أسمكب مف أساليب التربية .1
 كاعتزاز. بأدبو  كالسمطاف الجاه ذكم مخاطبة في كالمربيف الدعاة شجاعة .2
 كراؽو. رائع تربكم أسمكب اآلخريف مخاطبة في كالميف الرفؽ أسمكب .3
 السيئة  البطانة كييبعد الحسنة البطانة ينقرب العادؿ الحاكـ .4
 المخالؼ  مع الحكار في األدب مراعاة .5
 الكضعية. كالقكانيف السماكية الشرائع أقرتو تربكم أسمكب كالعقاب الثكاب .6
 الصبر كأثره التربكم عمى المربي كالداعية   .7

                                 
 (2/305) ،األخبلؽ اإلسبلمية كأسسياالميداني،  1
 (.2/343) ،األخبلؽ اإلسبلمية كأسسياالميداني،  2
 (.336،)أصول الدعوةزيداف،  3
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 الفصل الثالث

 
 
 

 بني اسرائيل يواجو رواسب الوثنية والردة في نفوس موسى 
 
 
 

 :مبحثانوفيو 
  

 
 

 مشيد بني إسرائيل عند تجاوزىم البحر وانحرافيم عن عقيدة التوحيدالمبحث األول: 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: التربية والبناء :
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 دمييت

أنجاىـ الٌمو  أفٍ في حمقة أخرل مع قكمو بني إسرائيؿ، بعد  في ىذا الفصؿ تمضي قصة مكسى 
مف عدكىـ، كأغرؽ فرعكف كمؤله، كدمَّر ما كانكا يصنعكف كما كانكا يعرشكف، إنو يكاجو تحديان مف 

إنيا معركة النفكس المنحرفة كالعقكؿ  ؛مع فرعكف كقكمو ةكمعركة أشد كأنكى مف معرك ،نكعو آخر
سرائيؿ، التي أفسدت سمككيـ كأفسدت " طبيعتيـ إثنية في نفكس بني باقي ركاسب الك الضالة، ك 

كٍالتكت فطرتيـ، كانحرفت تصكراتيـ، كامتؤلت نفكسيـ بالجبف كالذؿ مف جانب، كبالحقد كالقسكة مف 
لئلرىاب كالطغياف"  الجانب اآلخر، كىما جانباف متبلزماف في النفس البشرية حيثما تعرضت طكيبلن 

(1). 
كيحتاج إلى دارسيف  ،سرائيؿ كانحرافاتيـ في الماضي كالحاضر حديث يطكؿإكالحديث عف بني 

فإنيا  ،كألف ىذه الدراسة حدكدىا سكرة األعراؼ ،كباحثيف كيثر ليعالجكا المكضكع مف كؿ جكانبو
انحرافات نفسية كفكرية عند بني  كما ذكرت مف ،تقتصر فقط عمى ما كرد في سكرة األعراؼ

 ؿ.سرائيإ
 كيأتي الحديث عف ذلؾ عبر المبحثيف اآلتييف:

 
 المبحث األول: مشيد بني إسرائيل عند تجاوزىم البحر وانحرافيم عن عقيدة التوحيد

 
 وفيو مطمبان: 

 
 أن يجعل ليم إليًا كما لغيرىم آلية  المطمب األول: طمبيم من نبييم موسى 

 
طمبيـ مف نبييـ أف يجعؿ ليـ إليان صنمان كما لغيرىـ آليةن مف  مشيدلقد صكر القرآف الكريـ  

  قاؿ تعالى: ف ،األصناـ
   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ 

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  

ڈ    ژ    ڈچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

  (ُُْ – ُّٖ)األعراؼ:  چک  ک  ک      ک   گ  گ    ڑژ  ڑ

                                 
 (.3/1364،)في ظالل القرآنقطب،  1
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بينت اآليات  بعد أف ،مع قكمو بني إسرائيؿ ىذه اآليات كما بعدىا تتحدث عف قصة مكسى

انتيت بتدمير ما كاف  كما حصؿ فييا مف تحديات كصراعات ،قصتو مع فرعكف  التي سبقت
ال بد مف   ،أقكاؿ المفسريف عمى كقبؿ البدء في التعرؼ ،يصنع فرعكف كقكمو كما كانكا يعرشكف

في يـ معرفة ىذه المعاني لتس؛ التعرؼ عمى المعنى المغكم لبعض المفردات الكاردة في اآليات 
 كجاكزنا لغةن  تعني ،كممة جاكزنا ،فمف ىذه المفردات ،فيـ كاستنباط إشارات تربكية أدؽ كأكضح

  (.1)"جازه سار فيو كاجازه خمفو كقطعو"

معنى يعكفكف: كما كرد في لساف العرب: مأخكذة مف ) عكؼ ( " عىكىؼ عمى الشيء  كمنيا أيضان: 
ٍكفان كعيككفان أىقبؿ عميو ميكاًظبان ال يىٍصًرؼي عنو كجيو  پ  چ كمنو قكلو تعالى ،يىٍعكيؼي كيىٍعًكؼي عى

)") ُّٖألعراؼ: )اچ  پ   ڀ  ڀ
2). 

" ك  معنى متبر "أىم ميكىسَّره ميٍيمىؾه
(3). 

 
 :ثالثة فروعوفي ىذا المطمب 

 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  : أقوال المفسرين في اآلياتالفرع األول

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ                ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ڀڀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ک  ک  ک      ک   گ    ڑڈ    ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 (.ُُْ – ُّٖ)األعراؼ:   چگ    

 

كأكرثيـ  ،إسرائيؿ بأف أىمؾ عدكىـأنو تعالى لما بيف أنكاع نعمو عمى بني  يذكر الرازم ما ممخصو:
كىي أف جاكز بيـ البحر مع السبلمة ، كلما بيف   ؛بالنعمة العظمىأتبع ذلؾ  ،أرضيـ كديارىـ

كذلؾ بأف فمؽ البحر عند ضرب   ،كيؼ سيرىـ في البحر مع السبلمة تعالى في سائر السكر

                                 
 (7/520، )المحكـ كالمحيط األعظـابف سيده،  1
 (9/255،)لسان العربابف منظكر،  2
بيدم، محٌمد مرتضى بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،  3  تاج العروس من جواىر القاموس،مرتضى ، الزَّ

 (.10/277تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية،)
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قكمان يعكفكف عمى عبادة مكسى البحر بالعصا كجعمو يبسان بيف أف بني إسرائيؿ لما شاىدكا 
، كال شؾ أف ( ُّٖألعراؼ: )اچ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  :لمكسى أصناميـ ، جيمكا كارتدكا كقالكا 

 -القـك لما شاىدكا المعجزات الباىرة التي أظيرىا اهلل تعالى لمكسى عمى فرعكف ، ثـ شاىدكا أنو
أىمؾ فرعكف كجنكده ، كخص بني إسرائيؿ بأنكاع السبلمة كالكرامة ثـ إنيـ بعد ىذه  -تعالى

 . (1) المكاقؼ كالمقامات يذكركف ىذا الكبلـ الفاسد الباطؿ كانكا في نياية الجيؿ كغاية الخبلؼ
أف التجاكز يعني قطع الشيء  :(138)األعراؼ: چٱ  چ  ي قكلو تعالى:ف أيضان  الرازم كفي ىذا يقكؿ

الشيء تعني المكاظبة كالمبلزمة كاالستمرار كما يتضح كالعككؼ عمى  ،الميتجاكىز ليككف كراء الظير
)األعراؼ:  چ ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ قالكا: ثـ حكى تعالى عنيـ أنيـ  ،ذلؾ مف المعنى المغكم

كاعمـ أف مف المستحيؿ أف يقكؿ العاقؿ لمكسى : اجعؿ لنا إليان كما ليـ آلية كخالقان كمدبران ،   )ُّٖ
ألف الذم يحصؿ بجعؿ مكسى كتقديره : ال يمكف أف يككف خالقان لمعالـ كمدبران لو ، كمف شؾ في 

أف يعيف ليـ أصنامان كتماثيؿ يتقربكف  ذلؾ لـ يكف كامؿ العقؿ كاألقرب أنيـ طمبكا مف مكسى 
 .(2)بعبادتيا إلى اهلل تعالى 

 
 (.ُّٖ)األعراؼ:  چٱ  چ  قكلو تعالى أيضان  ك

ػ كىي ؛سػرائيؿإاهلل تعػالى بيػا عمػى بنػي  فٌ في ىذه اآلية تذكير بالنعمة الكبرل كالمنػة العظمػى التػي مى
  كتحدكىـ رعايتو كعنايتو. ،تعالىيصحبيـ لطؼ اهلل  ،حتى تجاكزكهبأمفو كأماف  عبكرىـ البحر 

حػػػكاؿ بعػػػض أبيػػػاف لمػػػا شػػػاىدكه مػػػف  "( ُّٖ)األعػػػراؼ: چ  پ  پ   ڀ  ڀچ  :قكلػػػو تعػػػالىكفػػػي 
فمػػاذا كانػػت نتيجػػة ىػػذه المشػػاىدة ؟ لقػػد كػػاف ،كنجػػاتيـ مػػف عػػدكىـ  ،المشػػركيف عقػػب بحػػكرىـ البحػػر

ف كػانكا أألف العيػد لػـ يطػؿ بيػـ منػذ  ؛ف ينفػركا ممػا أبصػركهأك ،ف يحتقػركا مػا شػاىدكه أمنيـ  ان متكقع
كألف نجاتيـ مما كػانكا فيػو مػف ذؿ  ،صناـ عند فرعكف كقكمويسامكف سكء العذاب في ظؿ عبادة األ

 .(3)"كىكاف قد تمت عمى يدم نبييـ الذم دعاىـ الى تكحيد اهلل تعالى لكي يزيدىـ مف فضمو
 

  

                                 
 (.1/2047، ) الفخر الرازيينظر، الرازم،  تفسير  1
 (.1/2047ينظر، المرجع نفسو، ) 2
 (.497ـ،)ص1997، 1،  دار الشركؽ، القاىرة، طبنو إسرائيل في القران والسنةينظر، طنطاكم، محمد سيد، 3
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 ،طمػػػب مسػػػتغرب كمسػػػتيجف قػػػكؿ ك (ُّٖ)ألعػػػراؼ: چ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ :  ـكفػػػي قػػػكليـ لنبػػػيي

شػػارة كاضػػحة عمػػى غبػػاء تمػػؾ العقػػكؿ كبػػبلدة تمػػؾ الن التػػي رأت مػػف آيػػات ربيػػا  ،كسفػػكفيػػو داللػػة كا 
ممػػا أثػػار ىػػذا الطمػػب حفيظػػة مكسػػى  ،معجػػزة إنجػػائيـ مػػف البحػػر كعاينػػت كعايشػػت ،الكبػػرل مػػا رأت

،إنكػـأم:  )8ُّ)األعػراؼ:   چٹ    ٹ  ٹ  چ  فقػاؿ  ،كحرؾ فيو الغضب الشديد نصرة لدينو كلربػو 
أثبػػػتـ أنكػػػـ قػػػكـ غػػػارقكف فػػػي الجيػػػؿ التػػػاـ الشػػػامؿ الػػػذم غطػػػى عمػػػى بطمػػػبكـ ىػػػذا  إسػػػرائيؿيػػػا بنػػػي 

كبػيف مػف ىػػك  ،فأصػبحتـ ال تفرقػكف بػيف مػف يسػػتحؽ الشػكر كالعبػادة كالتعظػيـ ،أبصػاركـ كبصػائركـ
 .عمى ضبلؿو مبيف

 ،كالمعجػزة الكبػرل ،تعجب مف قكليـ عمى أثر ما رأكا مف اآليػة العظمػى" :كفي ىذا يقكؿ الزمخشرم
 (.1)"فكصفيـ بالجيؿ المطمؽ كأكده ، ألنو ال جيؿ أعظـ مما رأل منيـ كال أشنع

إنيػػا العػػدكل " :فيقػػكؿ ،نػػوليػػان يعبدك إالنفسػػية فػػي طمػػبيـ    حالػػة قػػـك مكسػػى قطػػب سػػيد كيصػػؼ
ال تصػػػػيبيا حتػػػػى يكػػػػكف لػػػػدييا االسػػػػتعداد كالتييػػػػؤ  تصػػػػيب األركاح كمػػػػا تصػػػػيب األجسػػػػاـ! كلكنيػػػػا

فػػي شػػتى  أمينػػان  دقيقػػان  صػػادقان  كمػػا عرضػػيا القػػرآف الكػػريـ عرضػػان  -كطبيعػػة بنػػي إسػػرائيؿ  ،قابميػػةكال
طبيعة مخمخمة العزيمة ، ضعيفة الركح ، ما تكاد تيتدم حتى تضؿ ، كما تكاد ترتفػع  -المناسبات 

 .(2)"المستقيـ حتى ترتكس كتنتكس حتى تنحط ، كما تكاد تمضي في الطريؽ
 

الجيػػؿ الكامػػؿ الشػػامؿ .. الجيػػؿ   ":كاصػػفان ىػػذا الطمػػب بالجيػػؿ المطمػػؽ الشػػامؿ  كيقػػكؿ سػػيد قطػػب
مػػف الجيالػػة ضػػد المعرفػػػة ، كالجيػػؿ مػػف الحماقػػة ضػػػد العقػػؿ! فمػػا ينبعػػث مثػػػؿ ىػػذا القػػكؿ إال مػػػف 
الجيالة كالحمؽ إلى أبعد الحدكد! ثـ ليشير إلى أف االنحراؼ عف التكحيد إلى الشػرؾ إنمػا ينشػأ مػف 

و الكاحػد كأنػو مػا مػف عمػـ كال عقػؿ يقػكد إلػى الجيؿ كالحماقػة كأف العمػـ كالتعقػؿ يقػكد كبلىمػا إلػى المٌػ
 .(3)ر ىذا الطريؽ" غي
 
 

                                 
 (.2/141) الكشاف،الزمخشرم،  1
 (. 3/1366،)في ظالل القرآنقطب،  2
 (.3/1366) في ظالل القرآنقطب،  3
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 ما ممخصو: (1)كفي ىذا يقكؿ أبك حياف
 سػيغمتبػٌر ميمػؾ مػدمر ردمء  بػأف فعميػـ ىػذا العاكفيف عمى عبادة األصػناـ كذلؾ إشارة إلى ىؤالء 

ف كػػاف  ،العاقبػػة ـٌ جميػػع أحػػكاليـ كبطػػؿ عمميػػـ ىػػك اضػػمحبللو بحيػػث ال ينتفػػع بػػو كا  كمػػا ىػػـ فيػػو يعػػ
  .(2)مقصكدان بو التقٌرب إلى اهلل تعالى 

باطؿ ينتظره ما ينتظر كؿ باطؿ مف اليبلؾ كمو ىالؾ ك  "إلى أف ىذا العككؼ  (سيد قطب)كيشير  
عمػػى ربػػػو كالغضػػب لػػػو كالػػدمار فػػي نيايػػػة المطػػاؼ! ثػػػـ ترتفػػع نغمػػة الغيػػػرة فػػي كممػػػات مكسػػى 

  .(3) "سبحانو كالتعجب مف نسياف قكمو لنعمة الٌمو عمييـ
يعممكنػو كمقضػي عمػى مػا ،محككـ عمى ما ىـ فيػو بالػدمار  ،كثاففي عبادة األ الذيف تبغكف تقميدىـ

مف عبادة االصناـ باالضمحبلؿ كالزكاؿ ألف ديف التكحيد سػيظير فػي ىػذه الػديار كستصػير العبػادة 
كصػرح ليػـ بػأف ،يطمبػكف  اعف سػكء مػقد كشؼ لقكمو  هلل الكاحد القيار كبيذا الرد يككف مكسى

ليػـ أف كبػيف  ،ثػـ مضػى مكسػى يسػتنكر عمػييـ ىػذا الطمػبلػى اليػبلؾ كالتػدمير .إمصير ما يبغكنو 
 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  چ فقػػػاؿ: ةبػػػادمعاهلل تعػػػالى كحػػػده المسػػػتحؽ ل

أًسكىل اهلل ألتمسكـ إلينا، كأجعؿ لكـ معبكدنا تعبدكنو،  كاهلل الذم ىك خالقكـ، فضمكـ أم "( َُْ)األعراؼ: 
كتتركػػكف عبػػادة يقػػكؿ: أفػػأبغيكـ معبػكدنا ال يػػنفعكـ كال يضػػركـ تعبدكنػو،  عمػى عػػالمي دىػػركـ كزمػانكـ

 .(4)"فضمكـ عمى الخمؽ؟ إف ىذا منكـ لجيؿ فٍ مى 

ڃ  ڃ    چ :اإلنكار كالتكبيخ فقاؿ كيقكؿ الرازم ما ممخصو: أف التعجب في ىذه اآلية جاء عمى كجو

بػؿ اإللػو ىػك   ،لو ليس شيئان يطمػب كيمػتمس كيتخػذأف اإل  كالمعنى : (.َُْ ألعراؼ:)ا چڃ  چ    

                                 
الغرناطي األندلسي أبك حياف: مف كبار العمماء بالعربية  محمد بف يكسؼ بف عمى بف يكسؼ بف حياف 1

كالتفسير كالحديث كالتراجـ كالمغات. كلد في إحدل جيات غرناطة، كرحؿ إلى مالقة. كتنقؿ إلى أف أقاـ بالقاىرة. 
ب،  كتكفى فييا، لو مؤلفات كثيرة منيا: البحر المحيط في تفسير القرآف، تحفة األديب بما في القرآف مف الغري

السيوطي، بغية ق ينظر،  745كالتذييؿ كالتكميؿ في شرح تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد(. ت 
(.معجم 278( األدنروي، طبقات المفسرين،)ص9/275(.السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،)1/280الوعاة،)

 (. 7/152الزركمي، األعالم،) (.12/130المؤلفين،)
 (.4/377، )المحيطالبحر ينظر،  أبك حياف،   2 
 (.3/1366، )في ظالل القرآنقطب،  3
تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  جامع البيان عن  تأويل آي القرآن،الطبرم، محمد بف جرير،  4
 (.13/84ـ،)2000، 1ط
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فيػذا اإللػو الػذم يجػب عمػى الخمػؽ عبادتػو ، فكيػؼ  ،الذم يقصػد فػي الحػكائج القادر المعطي المانع
 (1)يجكز العدكؿ عف عبادتو إلى عبادة غيره.

كليس  ،يتجمى في اختيارىـ لرسالة التكحيد مف بيف المشركيف "في زمانيـ -كالتفضيؿ عمى العالميف 
كراء ذلؾ فضؿ كال منة. فيذا مػا ال يعدلػو فضػؿ كال منػة. كمػا أنػو اختػارىـ ليػكرثيـ األرض المقدسػة  

فكيػؼ بعػد ىػذا كمػو يطمبػكف إلػى نبػييـ أف يطمػب ليػـ إليػا غيػر   ،التي كانت إذ ذاؾ في أيد مشركة
 .(2)"كىـ في نعمتو كفضمو يتقمبكف ،الٌمو

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  فيقػػػكؿ: ،جػػػائيـ مػػػف بطػػػش فرعػػػكف كفتكػػػوكىنػػػا يُّػػػذكرىـ اهلل تعػػػالى بنعمػػػة إن

 (.ُُْ)األعراؼ:  چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
كال  ،بػأنكاع الػنعـ ذكػرىـ إياىػا لمػا أنعػـ عمػى قػـك مكسػى  : أف اهلل تعػالىكفي ىذا يقػكؿ الػرازم 

كال شػػػؾ أف إيصػػػاؿ المنفعػػػة  ،شػػػؾ أف إزالػػػة المضػػػرة يجػػػب أف تكػػػكف متقدمػػػة عمػػػى إيصػػػاؿ المنفعػػػة
 .(3)الدينية أعظـ مف إيصاؿ المنفعة الدنيكية 

كبعد استعراض أقكاؿ المفسريف في المطمب السابؽ تبيف لمباحث أف اهلل تعالى أنعـ كخبلصة القكؿ: 
ف يقػكداف يال الجحػكد كالنكػراف المػذ ،العرفػافك تسػتحؽ الشػكر  ،عمى بني اسرائيؿ نعمان جميمة كعظيمػة

كممخػػص ىػػذه الػػنعـ التػػي ذكرتيػػا  إلػػى الكفػػر كالفسػػكؽ كالعصػػياف كمػػا حصػػؿ مػػع قػػـك مكسػػى 
 اآليات السابقة ىي:

كىذه نعمػة مػف نعػـ عديػدة مػٌف اهلل  ،ـ يكفركفأليبتمييـ أيشكركف  ؛نجائيـ مف العذابإنعمة  .1
أشؽ العػذاب  يـالذيف كانكا يعذبكن حيث نجاىـ مف آؿ فرعكف ،تعالى بيا عمى بني إسرائيؿ

كذلػػػؾ بإزىػػػاؽ أركاح الػػػذككر مػػػف  ـيكامتيػػػاف كػػػرامت ،ـيػػػكيقصػػػدكف مػػػف ذلػػػؾ إذالل،كأصػػػعبو 
كفػي ذلكػـ العػذاب كفػي   ،ؾ عفػتيفالخػدمتيـ كانتيػ ؛كيبقػكا النسػاء عمػى قيػد الحيػاة ،ـيذريات

كبػالعزة  كالحريػة بعػػد  ،كامتحػاف ليػـ بالسػراء بعػد الضػراء ،اختبػار لبنػي اسػرائيؿ ،النجػاة منػو
قمعػكا كي ،شػكركافالكاجب عمييـ تجاه ىذه النعمة كما سيتبعيا مف نعـ أف ي ،اليكاف كالعبكدية
 .خرلكالعذاب في األي  ،إلى اإلذالؿ في الدنيا يـالتي تؤدم ب،عف السيئات 

تمػؾ ىبلكيػـ ا  كاغراؽ آؿ فرعكف أماـ أعيف بني إسرائيؿ ك  ،ف في البحرك غراؽ آؿ فرعإنعمة  .2
ال  ،كالسػجكد لممػنعـ ،ىذه النعمة ىي أدعػى لمشػكر ،نعمة أيخرل مف نعـ اهلل المتتالية عمييـ

                                 
 (.1/2048) الفخر الرازي،ينظر، الرازم، تفسير  1
 (.3/1367، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (.1/3083، )ير الفخر الرازيتفسالرازم،  3
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كرؤيتو ليػبلؾ عػدكه  ،كال شؾ أف مشاىدة المنعـ عميو لمنعمة فييا لذة كبرل ،لمكفر كالجحكد
 .(1)كتثبيت ليقينو ،إليمانو  يةكمعاينتو  النفراؽ البحر فييا تقك ،فييا عبرة عظمى 

 .العزة كالحرية بعد اليكاف كالعبكديةنعمة  .3
 ،كأكػرميـ بعػد ىػكاف ،حيػث أعػزىـ بعػد ذؿ ،سػرائيؿإكىذه النعمة مف أعظـ الػنعـ عمػى بنػي 

 كسيككف نعـه  .كما زادتيـ تمؾ النعـ إال جحكدان كنكرانان  ،بعد جكعطعميـ منيـ بعد خكؼ كأآك 
تيسػػتنبط مػػف أقػػكاؿ المفسػػريف تيػػذكر فػػي سػػرائيؿ إأيخػػرل آتيػػة أنعػػـ اهلل تعػػالى بيػػا عمػػى بنػػي 

مػػع أف نعػػـ اهلل  ،عػػراؼ فقػػط كمػػا ىػػي حػػدكد الدراسػػةكذلػػؾ مػػف خػػبلؿ آيػػات سػػكرة األ ،حينيػػا
كفي غيرىا مػف السػكر  ،سرائيؿ ذكرتيا آيات عديدة أغمبيا تركزت في سكرة البقرةإعمى بني 

خمػػؽ  _فػػاهلل _سػػبحانونسػػانية الطبيعػػة اإلفالحريػػة فطػػرة فػػي  كمػػف ىنػػا كلػػك بنسػػب متفاكتػػة.
ليسػت مجػرد  الحريػة أم أف  ،رضعف تنفيذ منيجو فػي األ ألنو جعمو مسؤكالن ،االنساف حران 

يمػػة غريزيػػة غرزىػػا نمػػا ىػػي قا  ك  ،ك يمنعيػػا عنػػوأ،منحػػة يمنحيػػا النظػػاـ االجتمػػاعي لئلنسػػاف 
 .(2)نساف حيف خمقواهلل في خمؽ اإل

 
 من أقوال المفسرينالفرع الثاني: اإلشارات التربوية المستنبطة 

 
 (1ّٖألعراؼ: )ا چٱ  ٻ   ٻ  ٻ     چ  .النعـ تكجب الشكر كالعرفاف ال الجحكد كالنكراف .1

 (ُّٗألعراؼ: )ا چڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  چ  ىبلؾ كخسرافالمكاظبة عمى كؿ عبادة مف دكف اهلل  .2

ىػػك ضػػد أقػػبح الرذائػػؿ رذيمػػة الجيػػؿ الشػػامؿ  الػػذم ىػػك  ضػػد المعرفػػة كجيػػؿ الحمػػؽ الػػذم  .3
 (ُّٖاألعراؼ:  )چٹ    ٹ  ٹ  چ  .العقؿ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ )عنػد الضػركرة ايسػتفاد منيػ ةب تربكييلااالنكار كالتكبيخ كالتقريع أيس .4

 .(َُْألعراؼ: )ا چچ    

ڌ  چ  كمػػا يػػرل ذلػػؾ سػػيد قطػػب ،الػػنفس بالػػذؿ كاليػػكاف اإلرىػػاب كالطغيػػاف يفسػػداف .5

 .(ُُْألعراؼ: )اچ  ڎ  ڎ
 

 
 

                                 
 (.356-355- 352، )صبنو اسرائيل في القران والسنةينظر، طنطاكم، 1
 (208، )صمنيج التربية في التصور السالميينظر، مدككر، عمي أحمد،  2
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 آراء التربويين في اإلشارات المستنبطة من أقوال المفسرينالفرع الثالث:  
 

(ُّٖألعراؼ: )ا چٱ  ٻ   ٻ  چ النعم توجب الشكر والعرفان ل الجحود والنكران. أوًل:  

 
يجػػب عمػى أفػراد المجتمػع المسػػمـ  ،قضػية إنسػانيةكمػا ىػك   ،كسػمكؾ تربػػكم ،كاجػب أخبلقػي  شػكرال

كأكلػػػى النػػػاس بالتعامػػػؿ بيػػػذا الخمػػػؽ المربػػػكف  ،يربػػػكا غيػػػرىـ عمييػػػاو كأف  ،أف يتربػػػكا عمػػػى ىػػػذه الثقافػػػة
فعمػػى المربػػي أف يغػػرس فػػي نفػػكس مػػف يػػربييـ ىػػذا الخمػػؽ  ،الػػذيف يعممػػكف النػػاس الخيػػر ،كالمعممػػكف

فالتمميذ يجب أف يشكر معممو عمى ما يقدـ لو مف  ،كأف ييتىرجـ إلى سمكؾ في حياتيـ اليكمية ،القكيـ
الػذم أمػدنا بالحيػاة شػكر كالكؿ يجػب عميػو  ،يشكر أباه عمى تعيده بتربيتو كرعايتوكاالبف  ،عمـ نافع

امتحػاف يظيػر " اهلل جؿ في عبله. كيعتبر ابف القػيـ أف الشػكرىك  ؛سبغ عمينا نعمو ظاىرة كباطنةأك 
 .(1)"بيا شكر الشككر ككفر الكفكر

 .(2)"ف رأس الشكر الثناء كالحمدأ كيرل أيضان"
 ذالن ازداد ككممػػػا زاده مػػػف نعمػػػو  ،مػػػف نعمػػػو اهلل زادهفكممػػػا زاد العبػػػد مػػػف شػػػكره  ،الػػػنعـفالشػػػكر يزيػػػد 

 ،لعػدـ تكفيتػو شػكرىا ؛بشكره كخشػيتو لػو سػبحانو أف يسػمبو إياىػا كقيامان  ،بيف يديو كخضكعان  كانكساران 
أف  يؽيملـ يشكر نعمتو كقابميا بضد ما كما سمب نعمتو عمف لـ يعرفيا كلـ يرعيا حؽ رعايتيا فإف 

 .(3)يقابؿ بو سمبو إياىا
 ،فكجػػكب شػػػكره أظيػػر مػػف كجػػػكب كػػؿ كاجػػػب ،كفطػػرة كشػػػرعان  عقػػبلن  ،كرٍشػػسػػبحانو يجػػػب أف يي  فػػاهلل

حسػانو كتعظيمػو كتكبيػره كالخضػكع  ككيؼ ال يجب عمى العباد حمده كتكحيده كمحبتػو كذكػر آالئػو كا 
 .(4)لو كالتحدث بنعمتو كاإلقرار بيا 

 
 
 
 

                                 
 (.155)ص  الفوائد،  ابف قيـ الجكزية، 1
 (.4/1490،)الصواعق المرسمةابف ابف قيـ الجكزية،  2
 (.205،)صالفوائدية، ابف قيـ الجكز  3
 (. 21،)ص، شفاء العميلابف قيـ الجكزية 4
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كىمػػا مقركنػػاف فػػي قػػرف  ،كالشػػكر معمػػؽ بالمزيػػد ،ف النعمػػة مكصػػمة بالشػػكر"أ(1)الػػدنياكيؤكػػد ابػػف أبػػي 
 .(2)"فمف ينقطع المزيد مف اهلل حتى ينقطع الشكر مف العبد

ف مػػا بػػو مػػف نعمػة فمػػف اهلل بقمبػػو عمػػـ يقػػيف ال أف يعػرؼ العبػػد أصػػؿ الشػػكر أف "أ :كيػرل المحاسػػبي
ثـ لـ يستعف بشيء مف نعػـ المػنعـ  ،بمسانو فحمده عميوفإذا عرؼ بقمبو ذلؾ ذكره  ،تخالطو الشككؾ

ف هلل أل؛ ف تعػد كػؿ بػبلء نػزؿ بػؾ نعمػة أمػف ذلػؾ مػف الشػكر  ىعمػأك   ،عمى شيء ممػا يكػره المػنعـ
 (3)"نزلو بؾأعظـ مف الذم أشد ك أنزلو بغيرؾ أمف الببلء ما 

كأمػػػا الجػػػػكارح  ،بػػػالقكؿ عميػػػػوبالتحميػػػدات الدالػػػة  كيبػػػيف الغزالػػػي أف إظيػػػػار الشػػػكر هلل تعػػػالى يكػػػػكف
شػكر ف ،االستعانة بيا عمى معصيتو  كعدـطاعتو ب عمى نعمو كذلؾ اهلل تعالى بشكرف فيستعاف بيا 

فيػدخؿ ىػذا  ،ف تسػتر كػؿ عيػب تسػمعو فيػوأذنػيف كشػكر األي  ،ف تسػتر كػؿ عيػب تػراه لمسػمـأالعينيف 
الرضػػا عػػف اهلل تعػػالى كىػػك  إلظيػػارعضػػاء كالشػػكر بالمسػػاف فػػي جممػػة شػػكر نعػػـ اهلل تعػػالى بيػػذه األ

 .(4) بو مأمكر
ف الػػنعـ التػػي أفيتبصػػر المراىػػؽ  حقيقػػة نفسػػو كيعمػػـ ،سػػبلمية تػػأتي اىميػػة التكجيػػو كالتربيػػة اإل "كىنػػا

ف العجػػب كالخػػيبلء ا  ك ،ف الشػػكر ليزيػػد الػػنعـ إفػػ ،يرفػػؿ فييػػا تسػػتكجب شػػكر المػػنعـ كىػػك اهلل عػػز كجػػؿ
 .(5)"كمضيعخريف مفسد ليا كاالستعبلء عمى اآل

 كمػا ىػك قيمػةه  ،خمؽ إسبلمي عظيـ الشكر أفٌ  :كخبلصة ما سبؽ مف رأم التربكييف في خمؽ الشكر
نسانيةه  تربكيةه  فكػؿ فػرد  ،كنربػي غيرنػا عمييػا ،كتربػكييف ،كتحديػدان  ،كمسػمميف ايجب أف نتربى عمييػ كا 

الكاجػػب عميػػو أف  ،حاكمػػان أك محككمػػان  ،معممػػان أك متعممػػان  ،مػػف أفػػراد المجتمػػع المسػػمـ كبيػػران أك صػػغيران 
                                 

عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف، ابف أبي الدنيا القرشي األمكم، مكالىـ، البغدادم، أبك بكر: حافظ  1
لمحديث، مكثر مف التصنيؼ. لو مؤلفات كثيرة منيا " الفرج بعد الشدة، كمكاـر األخبلؽ، ك " ذـ المبلىي، 

الشكر، كاإلشراؼ في منازؿ اإلشراؼ، كمف عاش بعد المكت،  ككتاب " الجكع،  كالصمت. كأخبار قريش. " ك 
الذىبي، تاريخ اإلسالم  ىػ . ينظر،281ككاف مف الكعاظ العارفيف بأساليب الكبلـ كما يبلئـ طبائع الناس ت 

إكمال تيذيب الكمال في أسماء (. أبو عبد اهلل، عالء الدين،) 6/768َوَوفيات المشاىير َواألعالم،)
 (.4/118(. الزركمي، األعالم،)8/781الرجال،)

،  2، تحقيؽ: بدر البدر، المكتب اإلسبلمي، الككيت، طالشكرابف أبي الدنيا، عبد اهلل بف محمد أبك بكر،  2
 (.11ـ،  )ص1980

 (.67،)صآداب النفوسالمحاسبي،  3
 (.4/84إحياء عموم الدين،)الغزالي أبك حامد،  4

، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت ، تربية المراىق بين اإلسالم وعمم النفسالزعببلكم،  محمد السيد محمد، 5 
 (287ص-286ـ،)ص1997، 3ط



 

118 

 

 ،كألنػػػو بالشػػػكر تزيػػػد الػػػنعـ ،كيطبػػػؽ ىػػػذه القيمػػػة التربكيػػػة فػػػي حياتػػػو ،يتجمػػػؿ كيتخمػػػؽ بيػػػذا الخمػػػؽ
كضػػػركرة  ،كخمػػػؽ تربػػػكم ،أف الشػػػكر لممػػػنعـ كاجػػػب شػػػرعي مػػػع مراعػػػاة ،كبػػػالجحكد كالنكػػػراف تػػػزكؿ

 .أك زادت ىذه النعـ سكاء زالت  ،إنسانية
 

 (ُّٗألعراؼ: )ا چڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  چ  عمى نصرة الفكرة الباطمة كبر وعناد المواظبة ثانيا:
 

 ،إف االلتفاؼ حكؿ الفكرة الباطمة كمناصرتيا كالمكاظبة في الدفاع عنيا كتبنييا مػرض نفسػي خطيػر
 منيػا عبػادة الصػػنـ ؛كأشػكاؿ متنكعػػة ،كالفكػرة الباطمػة ليػػا صػكر متعػٌددة ،سػببو الكبػر كاليػكل كالعنػػاد

كلػػػيس  ،منيػػػا العكػػػكؼ المعنػػػكم عمػػػى المعبػػػكدك  ،مػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ كالعجػػػؿ كمػػػا مػػػر معنػػػا فػػػي قػػػكـو 
تركػع عقػكليـ كقمػكبيـ ليػذه الفكػرة  اىيـ لممعبػكد الػذم صػنعكه بأيػدييـبمعنى إف لـ تركع جب ،الزمني

دةو تربػػى أك عػػا ،أك مػػكركثو فيػػو انحػػراؼ ،كىػػذه الفكػػرة تكػػكف فػػي فكػػرو ضػػاؿو أحيانػػان  ،اآلثمػػة الخاطئػػة
 .ان كعصيان ان أك ككفر  ان أك تمرد ان انحراف س يعكفكف عمييا يركف في مخالفتياعمييا مجمكعة مف النا

 خطيره  انفعاليه  سمكؾه  "كالكبر ،الكبركمف أسباب المكاظبة عمى الفكرة الباطمة كبالذات المراىقيف ىك 
المظاىر الدالػة عمػى سػكء تكيػؼ برز أكىك مف ،نماط سمككو ألى انحراؼ المراىؽ في خمقو ك إدم يؤ 

فػي أم صػكرة مػف صػكره  خطيػران  نفسػيان  كلما كاف الكبػر مرضػان  ،المراىؽ مع نفسو كبيئتو االجتماعية
 .(1)"النارفي تكعد اهلل تعالى المستكبريف لغير الحؽ بالخمكد 

نَّةى مىفٍ  "ماـ مسمـذكر في الحديث الذم ركاه اإل ف الرسكؿ أكما   ؿي الجى كىافى في قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي  ال يىٍدخي
! : « ذىرَّة ًمٍف ًكٍبرو سىػنىةن؟ قىػاؿى سىننا، كنىٍعميػوي حى ؿى ييًحبُّ أٍف يىكيكفى ثىٍكبيوي حى : إفَّ الرَّجي ؿه ًميػؿه »فىقىاؿى رىجي إفَّ اهللى جى

ؽّْ كىغىٍمطي النَّاسً  : بىطىري الحى ، الًكٍبري مىاؿى   .(2) "«.ييًحبُّ الجى
مػػراض مػػرض كسػػائر األ عمػػى الفكػػرة الباطمػػة عبػػارة عػػف انحػػراؼ نفسػػي ينػػتج عنػػو "كأخيػػران المكاظبػػة 

تتفاكت حدتػو بمسػتكل الصػرع الػداخمي الػذم  ،يظير عمى شكؿ سمكؾ نفسي كعضكم شاذ ،خرلاألي 
كالثػػاني مكضػػكعي يػػؤثراف بنسػػب ،كؿ ذاتػػي نحػػراؼ النفسػػي ىػػك نتيجػػة عػػامميف األالاك ،يحيػػاه الفػػرد 

 .(3)"رخآلى إمتفاكتة مف فرد 
 

أمػا  ،العقؿ الذم يسمـ صاحبو إلى خيػر ىػك مػف أعظػـ نعػـ اهلل تعػالى عمػى اإلنسػافأٌف  :كالخبلصة
كتغييبو عف البحث كالتفكير  كذلؾ بإلغائو ؛العقؿ الذم يقكد صاحبو إلى االنحراؼ السمككي كالتربكم

                                 
 (.137الزعببلكم، تربية المراىؽ بيف اإلسبلـ كعمـ النفس)ص 1
 (.1/65)(، 275تحريـ الكبر كبيانو، رقـ ) اإليماف، بابمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب  2
 (62)ص، 1997 1ط غازم،جامعة قار يكنس بف  النفس،عبد العزيز، مفتاح محمد، القرآف كعمـ  3
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كالسػػػمكؾ المنحػػػرؼ بػػػؿ  ،عػػػراؼ الباطمػػػةكاأل ،يجعمػػػو يمػػػارس الكثيػػػر مػػػف العػػػادات السػػػيئة ،كالتػػػرجيح
كىػػػي مػػػا تسػػػػمى بفكػػػرة المكاظبػػػػة  ،كاالسػػػتغناء عنيػػػػايصػػػعب التخمػػػػي  مكركثػػػةه  كيصػػػبح عنػػػده عػػػػادةه 

 .الفكرة الباطمةكاالستمرارية العمياء عمى اعتناؽ كممارسة 
 

 المعرفة وجيل الحمق الذي ىو ضد العقل ىو ضدأقبح الرذائل رذيمة الجيل الشامل الذي ثالثا: 
 ( ُّٖألعراؼ: )ا چٹ    ٹ  ٹ  چ 

يرفػع بػالعمـ  ،كمعرفة اهلل ىي أرقى كأسمى كأكلى أنػكاع المعرفػة ،ألنو بالعمـ ييعرؼ اهلل تبارؾ كتعالى
تػػؤدل ك  بػػو تكصػؿ األرحػاـ، ،غيػره ممػف تعممػو كينتفػع بػػوبو، بػو صػاح ينتفػػعكيعػز الػذليؿ، الكضػيع، 
أثر مف آثػاره،  المعصية المصائب. كيجمب الميالؾ،يكرد فكأما الجيؿ  ،مة كتقكدكتسكد األي  ،الحقكؽ

مػرض كييخػرّْب كال ييعمّْػر.  ييصػمح،ييفسػد كال  ،ع رفيػع النسػب، كيػذؿ عزيػز القػكـيضػ ،كثمرة مف ثماره
كالػذم  ،الػذم ىػك ضػد العقػؿ ،كمػف أنػكاع الجيػؿ الحمػؽ ،كداء عضاؿ، شفاؤه الػتعمـ كالسػؤاؿكبيؿ، 

كالخفة كالطػيش كالجيػؿ  ،كعدـ المباالة ،كمظيره االستيتار ،يتعرض بعض المراىقيف النفعاؿ السفو
ك ألػػى دافػػع نفسػػي كاحػػد إكىػػذه المظػػاىر االنفعاليػػة ال يمكػػف عزكىػػا ،كاضػػطراب السػػمكؾ  ،كالحمػػؽ

بؿ ييعزل الجيؿ إلى الجاىؿ  ؛لى البيئة االجتماعية كحدىاإكما ال يمكف عزكىا  ،مظير نمائي كاحد
 ،كالبحػػث عػػف المعمكمػػة التػػي تفيػػده فػػي دنيػػاه كأيخػػراه ،ييف الػػتعمـنفسػػو الػػذم يػػرفض فػػي بعػػض األحػػا

كأف يأخػػذ بيػػد اآلخػػريف  ،ف يحػػرض النػػاس عمػػى التعمػػيـيجػػب عميػػو أالػػذم  ؛كىنػػا يػػأتي دكر المربػػي
 .(1)  كبعقكليـ إلى العمـ النافع كالمفيد

اىتمامػػو تغيػػر محػػكر  ،ك العػػبلجأرشػػاد النفسػػي كاإل ،الػػتعمـ تغيػػر فػػي السػػمكؾ لػػيس بسػػبب النضػػجك 
 ،مػػف التطبيػػؽ العممػػي لممػػتعمـ كلنظريػػات الػػتعمـ رشػػاد كالعػػبلج لكنػػان ف يكػػكف اإلأكلػػذا يجػػب  ،السػػمكؾ
ك تطػػكر أرشػػاد كالعػػبلج لػػـ تظيػػر نتيجػػة لنمػػك سػػاليب اإلأفمعظػػـ  ،يػػذه البسػػاطةبمػػر لػػيس كلكػػف األ

كحسػب اسػتعداد المعمػـ لػيعمـ كيطػكر أداءه  ،بؿ تظير حسب اسػتعداد المػتعمـ لمػتعمـ ،نظريات التعمـ
 .(2)التعميمي. 
صػػبلحو حمايػػة ىػػذه الخيريػػة الطبيعيػػة مػػف إكسػػبيؿ  ،المجتمػػع ، كيفسػػدهخيػػران اإلنسػػاف يكلػػد مػػع أف "

كالعقػؿ قػادر  ،صػبلح المجتمػعإفػراد ىػك ف السبيؿ إلصبلح األإخرل فأي ك بعبارة أ ،فساد المجتمع لياإ

                                 
 (.138)ص، النفسالمراىؽ بيف اإلسبلـ كعمـ  تربيةالزعببلكم،  1
، 1حامد عبد العزيز الفقي، دار القمـ، الككيت، ط ، ترجمةالنفسينظريات الرشاد والعالج باترسكف، س.ق،  2

 (.19)صـ، 1981
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ف نخضػػعيا أف كػػؿ قػػانكف ككػػؿ عػػرؼ ككػػؿ مؤسسػػة ال بػػد إكمػػف ثػػـ فػػ ،ف ييػػدينا سػػكاء السػػبيؿأعمػى 
  .(1)"الختبار معقكليتيا

بػؿ الػذم ييػدم صػاحبو سػكاء ؛ إال أف الباحث يرل أف العقؿ كحده ال ييدم صػاحبو سػكاء السػبيؿ  
كالخػػالؽ أعمػػـ بمػػا  ،الػػذم خمػػؽ العقػػؿ عنػػد اهلل ألف الػػكحي مػػف ،السػػبيؿ العقػػؿ المسػػتنير بنػػكر الػػكحي

 .ينفع لممخمكؽ
 ،كيؤيػد العمػـ ،نسػاف مػف قيػكد التفكيػر فيػك يكبػر العقػؿبيف الديف كالعقؿ كيحرر اإل"يحسـ فاإلسبلـ  

كيعطػػي عناصػػر كمؤشػػرات تسػػاعد عمػػى البحػػث  ،لػػى دراسػػة الظػػكاىر الككنيػػة بعقميػػة عمميػػةإكيػػدعك 
كالتعمػػػيـ، سػػػاليب التربيػػة أفػػي كقتنػػػا ىػػذا لتطػػكير  فيػػػك بأسػػمكبو ىػػذا يعتبػػػر رائػػدان  ،كالتجريػػد كالتطبيػػؽ

سبلـ في مختمؼ العمـك كالفنكف سبلـ في حياتيـ برزكا في عصكر اإلاتبع المسممكف نيج اإل كحينما
 .(2)"يقيةسكاء في البحكث النظرية أـ التطب

عمميػة عمميػة التربيػة  كىػي أف ؛ي عالـ التربية كالتعمػيـبل بد مف اإلشارة إلى نقطة ميمة ففكمف ىنا 
ف أ سػػكاه، أك الخطػػأ أف يظػػف المعمػػـ أنػػو لػػيس ثمػػة مػػربو  المعمػػـ، كمػػفك غيػػر أيقػػـك بيػػا المعمػػـ  قػػد

 ،ككتػب التػدريس كالفػركض المدرسػية دكف غيرىػا ؛يقتصر في تربية تبلميػذه عمػى الكسػائؿ المدرسػية
كىػػي التربيػػة  ؛جػػدراف المدرسػػةالمػػتعمـ تربيػػة ناجعػػة قكيمػػة تضػػاىي التربيػػة التػػي يمقاىػػا بػػيف بػػؿ يجػػد 
التربية عممية طكيمة ك  ،في بعض نظرياتويكاد يتفؽ مع حقائؽ العمـ كالعقؿ ككحي التجربة  ،بالتجربة

 .(3) المحدخرىا آك  ،كليا الميدأمد األ

يتكبػػر عمػػى العمػػـ  أالك  ،خػػبلؽألالػػنفس عػػف ردمء ا طيػػرهأف يقػػدـ " المعمػػـ كالمػػتعمـ: كػػؿٍّ مػػف كعمػػى
بػؿ  ،العمـ دفعػة فنكففي يخكض  أال ،نان مف فنكف العمـ إال كينظر فيويدع ف أالعمى المتعمـ  ،كأىمو

 .(4) "يبدأ بالميـ فاألىـ
 ،ربيػة ىػك الفيػـ العقمػياليدؼ النيػائي لمتفيككف"  ،كألف مف أنكاع الجيؿ الحمؽ الذم ىك ضد العقؿ

نساف ىي كنزه الثقافي كالمعرفة التي جمعيا اإل ،المعرفةنساني اكتساب إلعمى لممجيكد افالغرض األ
نسػػػانية ىتمامػػػات اإلاال كبيػػػريف، كجميػػػعتقػػػدير كاحتػػػراـ الغػػػالي. كيتمتػػػع الػػػدارس كالعػػػالـ كالفيمسػػػكؼ ب

                                 
ـ، 2001دار العيف لمنشر كالتكزيع، مصر،  جبلؿ،، ترجمة شكؽ تشكيل العقل الحديثبرينتكف، كريف،  1

 (.133)ص
 (. 31-30)صـ، 1979 المصرية،، مكتبة األنجمك التربية الديمقراطية في اإلسالمأحمد، نازلي صالح، 2

 (. 43ـ، )ص1961، 2ط ،التربويالوعي شيبل، جكرج، 3 
 (.235ـ، )ص1964، 1طمصر، ، تحقيؽ: سميماف دنيا، دار المعارؼ، ميزان العملالغزالي، أبك حامد،  4
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ف تكػػكف أكيجػػب  ،ف تخضػػع المشػػاعر لمسػػيطرة العقميػػةأخػػرل تعتبػػر ثانكيػػة لنمػػك الػػذكاء. كيجػػب األ
 .(1)"ف يكجيو الذكاءأالعاطفية لممجيكد العقمي كالعمؿ كظيفتيا العميا المعكنة

اعتقػػاد الشػػيء  الثػػاني: ،ىػػك خمػػك الػػنفس مػػف العمػػـمنيػػا:"  كجػػكهعمػػى  العمػػـ، يكػػكفضػػد  ىػػك كالجيػػؿ
فعػػؿ كمػػف عبلمػػات الجيػػؿ النفػػي ف يي أالثالػػث: فعػػؿ الشػػيء بخػػبلؼ مػػا حقػػو  ،بخػػبلؼ مػػا ىػػك عميػػو

السطحية كالتي تعني عدـ القدرة عمى استخداـ مستكيات يضا مف عبلماتو أ دليؿ، ىكثبات دكف كاإل
 .(2)ر"التفك

 كالكمػػاؿ نقصػػان  ،فػػي صػػكرة الحسػػف ،الحسػػف فػػي صػػكرة القبػػيح كالقبػػيح صػػاحبو" يػػرم فالجيػػؿ:كأخيػػران 
 .(3)"افي غير مكضعو فيغضب في مكضع الرضيحممو عمى كضع الشيء  كالظمـ: كالنقص كماالن 

 
كالعقيػدة  تحريػر العقػؿ أسػاس اإليمػاف المحتػـر التقميػد األعمػى جعمػت" كألف التربية اإلسبلمية تػرفض

 . (4)"الذم يتحرؾ فبل تثقمو المكركثات الخاطئة العقؿ الحرفي الناس مف يرزؽ  ؿٌ المقبكلة. كقى 
 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  نكـــار والتـــوبيخ والتقريـــع ُأســـموب تربـــوي يســـتفاد منـــو عنـــد الضـــرورةاإل خامســـًا: 

 (َُْألعراؼ: )ا چڃ  چ    
 

فػي عػبلج حػاالت بعػض المظػاىر السػمككية  اسػتخدمو الرسػكؿ نبػكمه  كىذا األسمكب أسمكب تربكمه 
( 5)خطػأن سػمككيان ارتكبػو الصػحابي الجميػؿ أبػك ذر فعمى سػبيؿ المثػؿ ال الحصػر عػالج  ،الخاطئة

                                 
 (،483-482)ص ،التربية فمسفة، فينكس فيميب ق. 1
 (. 129-128)ص، البشريةاإلعجاز القرآني في التعامؿ مع النفس المكباني،  2
 (.3/308)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  3
 (.11، )صليس من اإلسالمالي، الغز  4
 اإلسبلـ،ىك جندب بف جنادة بف سفياف بف عبيد، مف بني غفار، مف كنانة بف خزيمة، مف السابقيف في  5

إلى بادية الشاـ، فأقاـ إلى أف تكفي أبك بكر كعمر ككلي  يضرب بو المثؿ في الصدؽ. ىاجر بعد كفاة النبي 
كىافى ييكىاًزم اٍبفى مىٍسعيكدو عثماف، فسكف دمشؽ ككاف نصيران لمفقراء ، ككاف مف نببلء الصحابة كفضبلئيـ كقرائيـ، ، كى

كًؼ، ركل عف: النبي  كىافى زىاًىدنا أىمَّارنا ًباٍلمىٍعري ،) البخاري ق، ينظر 32كعف معاكية، تكفي  ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلفىٍضًؿ، كى
الصحابة، . األصبياني، أبو نعيم، معرفة (1/146)الكالباذي، اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد،

ابن كثير، الت ْكميل في  (.2/218)، َواألعالمالدين الذىبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير  س. شم(2/557)
عفاء   .(2/140). الزركمي، األعالم، (3/177)والمَجاِىيل، الَجْرح والت ْعِديل وَمْعِرفة الثَِّقات والضُّ
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ػًو، ًإنَّػؾى  يىػا أىبىػا ذىرٍّ  "فقاؿ لو الرسكؿ ،يا ابف السكداء :بحؽ رجؿ حيف عٌيره بأيمو فقاؿ لو يٍَّرتىػوي ًبأيمّْ أىعى
ػكهي تىٍحػتى يىػدً  ، فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ ـٍ المَّوي تىٍحتى أىٍيًديكي عىمىيي ، جى ـٍ ليكي كى ـٍ خى اًىًميَّةه، ًإٍخكىانيكي ؤه ًفيؾى جى ػا اٍمري ًه فىٍمييٍطًعٍمػوي ًممَّ

ا يىغٍ  ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا يىٍمبىسي (يىٍأكيؿي ، كى ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي ، فىًإٍف كىمٍَّفتيميكىي ـٍ ًمبييي
"(1). 

نكػػػار ان فيػػػو التػػػكبيخ كاإلتربكيػػػ ان اسػػػتخدـ مػػػع أبػػػي ذر أسػػػمكب كالشػػػاىد فػػػي ىػػػذا الحػػػديث أف الرسػػػكؿ 
ثػـ  ،ابف السػكداء بسبب قكؿ أبي ذر لشخص ما إنؾ ،"إنؾ امرؤ فيؾ جاىمية" :حيف قاؿ لوكالتقريع 

 .(2) التكجيوكعظو بما يبلئـ المقاـ كيناسب 
أقػػره عممػػاء التربيػػة القػػدامى كالمعاصػػركف  ،كبيخ كالتقريػػع كالتعنيػػؼ أسػػمكب تربػػكم مشػػركعأسػػمكب التػػ

مػػان يسػػتعممو المربػػي أك المعمػػـ متػػى شػػاء ككيػػؼ اكىػػذا األيسػػمكب لػػيس ع ،المسػػممكف كغيػػر المسػػمميف
كأصػرَّ عميػو  مكقػؼ،يسػتكم فيػو مػف أخطػأ فػي  الخطػأ،أخطأ فأصرَّ عمى  بؿ ييستعمؿ مع مف ؛شاء

ف كػػػاف الثػػػاني أشػػػدَّ  معانػػػدان،فأصػػػٌر عميػػػو  مخطػػػغكمػػػف عػػػرؼ أنػػػو  بخطئػػػو،غيػػرى عػػػارؼ  إذان  زلػػػة،كا 
 كالفعؿ.فالتكبيخ كالتقريع نتيجة لتكرار الخطأ دكف الرغبة في تركو إلى الصحيح مف القكؿ 

 الصػػػكاب،يػػػأتي بعػػد فضػػح المكاقػػؼ التػػي اتسػػػـ بيػػا مػػف حػػاد عػػف  عػػادةاألسػػمكب: كقػػد يكػػكف ىػػذا 
 بالخيبػػػػة، كيتعرضػػػػكفكالد كثيػػػػركف مػػػػرة بعػػػػد مػػػػرة أي الحيػػػػاة المدرسػػػػية يصػػػػاب فػػػػك  فاسػػػتحؽ العقػػػػاب

الطمػكح، فتثبط عزائميـ كيفقػدكف الثقػة بػالنفس كيػنحط عنػدىـ مسػتكل  لبلنتقاد، كالتكبيخ، كاالحتقار.
 بػارع، صػاحبلى معمـ إكالد ىـ بأمسى الحاجة ىؤالء األ تحقاؽ النفس.بالنقص كعدـ االس كيشعركف

 .(3) بعطفوحاجاتيـ كيحيطيـ  مشكبلتيـ، كيدرؾ أحكاليـ، كيحمؿيتفيـ  ،شعكر مرىؼ
يمكػف اسػتخدامو بالضػكابط كالشػركط  ،أسمكب التقريع كالتكبيخ أيسػمكب تربػكم مشػركع أف :كالخبلصة

 التي كضعيا التربكيكف القدامى منيـ كالمعاصركف.
 

  

                                 
(. 1/20(. )30المعاصي مف أمر الجاىمية كال يكفر، رقـ) اإليماف، باب، كتاب صحيح البخاريالبخارم،  1

 (.  5/92)(. 4403رقـ) المممكؾ،باب إطعاـ  اإليماف،كتاب  ،مسممصحيح  مسمـ،
 (.2/765)، اإلسالمتربية األولد في ينظر، عمكاف،  2
 ص(.434، )التربية المتجددة كأركانياغالب، حنا،  3
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 وبالحقد والقسوة والذل،بالجبن  يمأل النفوس اإلرىاب والطغيان سابعًا:
 (ُُْألعراؼ: )اچ  ڌ  ڎ  ڎچ  
 

إسػرائيؿ أف يرسػؿ معيمػا بنػي " مػف فرعػكف أف طمب مكسى كىاركف عمػييـ قيـ الجكزيةيرل ابف 
كمػف طمػب مػف غيػره تػرؾ العػدكاف كالظمػـ كتعػذيب مػف ال يسػتحؽ  ،كيخمي بيػنيـ كبينيمػا كال يعػذبيـ
 .(1)"النصؼ بؿ طمب منو غايةى  ؛كلـ يرىقو مف أمره عسرا ،العذاب فمـ يطمب منو شططان 

 ،عمػى الكرامػةكقػد أراد اهلل أف يقيميػا  ،عبكدية النػاس لغيػر اهلل تعػالى تنشػغ فػي نفكسػيـ الذلػةألف"  
 .(2)"كقد أراد اهلل أف يقيميا عمى القسط كالعدؿ ،كالبغيكتنشغ في الحياة الظمـ 
إنػو لػيس  ،ف االستبداد السياسي مف أكؿ أسباب الشمؿ الفكرم عند المسمميفإ"كيقكؿ محمد الغزالي: 

أك  ،تػػكدم بحياتػػو فقػػد تيػػكم عصػػا عمػػى أيـ رأسػػو ،نسػػاف فػػي الطريػػؽ خائفػػان يترقػػبىينػػان أف يسػػير اإل
يؤخػػذ بتبلبيبػو فيرمػػى فػػي السػػجف ال يػدرم شػػيئان عػػف أىمػػو ك أ ،تنالػو صػػفعة عمػػى قفػاه تػػكدم بكرامتػػو

 .(3)القكت" إف الحاجة إلى االستقرار النفسي كالحاجة إلى ،ككلده
رض حريػػػة حتػػػى تتكطػػػد فػػػي األ ،ممةكالفػػػتف المضػػػ ،حػػػرب السػػػمطات الطاغيػػػة "سػػػبلـداؼ اإلىػػػأكمػػف 
 ،يحػػكؿ الخيػػر مػػف عمػػكـ نظريػػة الجيػاد المثمػػرف إ ،يمػػافإييػػكف  حػػؽ، كالفػػبل يػػذؿ  ،كالعقػػؿير مالضػ

 .(4)"كمناىج منظمة ،عامة ثابتة، كتقاليدلى حقائؽ إ ،كمسالؾ فردية
نسػاف ميمػا  إف يتسػمط أككػره  ،كأخيران فإف اإلسػبلـ جػاء ليحػرر اإلنسػاف مػف العبكديػة لغيػر اهلل تعػالى

 ،كيسكـ الناس سػكء العػذاب ظممػان كعػدكانان  ،درجتو عمى بقية عباد اهلل كتحت أم ذريعة كانت  تبمغ
 ،شػكاؿ الظمػـأ أسػك أفالطغيػاف مػف  ،شؤكف حيػاتيـ المختمفػة سكيفرض عمييـ ما يشاء مف قرارات تم

سػػاليب أليػات عمػػؿ منظمػة ك آلحالػة اسػػتبداد عامػة ذم  ممػػثبلن  مػان منظ ف يكػػكف جماعيػان أنكاعػو أ أسػك أك 
ك أك رادع أفسػػػاد فػػػي الػػػببلد دكف رقيػػػب لػػػى حالػػػة اسػػػتعباد العبػػػاد كاإلإكتكتيكػػػات ممنيجػػػة لمكصػػػكؿ 

كيػػدلؿ ذلػػؾ عمػػى العمػػؿ الطغيػػاني الجمػػاعي المػػنظـ إلحكػػاـ القبضػػة عمػػى الشػػعكر بػػالقكة ،حسػػيب 
 .(5)يرىؽ  النفكس كيذليا كيقتؿ إبداعاتيا كالسيادة عمى الناس بالحديد كالنار

 

                                 
 (.2/396)، الفوائدبدائع ابف القيـ الجكزية،  1
 (.4/1867، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (.46-45)صالقاىرة، ، دار النشر، ، مشكالت في طريق الحياة اإلسالميةالغزالي، محمد 3

 (25)ص، اإلسالمليس من الغزالي، محمد،  44
 (.167المكباني، اإلعجاز القرآني في التعامؿ مع النفس البشرية )ص 5
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 ينمرحمة اإلعداد والتربية لمداعية والمدعو المطمب الثاني: 
 كيأتي تفصيؿ ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية:

 
 الفرع األول: أقوال المفسرين

 
القػػدكة فػي التربيػة ىػػي وإف مرحمػة اإلعػداد كالتربيػة ال بػػد منيػا لصػاحب الػػدعكة كمعمػـ النػاس الخيػر

ي ىػػك ف المربػػذلػػؾ أل ،كاجتماعيػػان  نفسػػيان  كتككينػػو ،خمقيػػان نجػػح الكسػػائؿ المػػؤثرة فػػي اعػػداد الكلػػد أمػػف 
مػػف  كيحاكيػػو خمقيػػان  ،الصػػالحة فػػي عػػيف الكلػػد يقمػػده سػػمككيان  ةكاألسػػك عمػػى فػػي نظػػر الطفػػؿ ثػػؿ األالم

حساسػو صػكرتو القكليػة كالفعميػة كالحسػية كالمعنكيػة ا  بػؿ تنطبػع فػي نفسػو ك  ،أك ال يشعرحيث يشعر 
ف إمكلػد أك فسػاده: فػلصػبلح فػي اإل كبيران  كمف ىنا كانت القدكة عامبلن  مف حيث يدرم أك ال يدرم !!

نػة كالخمػؽ امنشػأ الكلػد عمػى الصػدؽ كاأل نبػيبلن. عفيفػان  شػجاعان  كريمػان  خمكقػان  مينػان أ كاف المربي صػادقان 
نشأ الكلد عمى  ،نذالن  جبانان  بخيبلن  متحمبلن  خائنان  ف كاف المربي كاذبان ا  ك  ،كالنبؿ كالعفةكالكـر كالشجاعة 
 .(1) كالنذالةكالتحمؿ كالجبف كالبخؿ الكذب كالخيانة

عػػداد ىنػػا كػػافكمػػف  حتػػى يتحمػػؿ تبعػػات ىػػذه الػػدعكة كثقػػؿ ىػػذه  ،البػػد لممربػػي كالداعيػػة مػػف تربيػػة كا 
كتحتمػؿ نفسػػو كػؿ ىػػذا العنػت كىػػي راضػية مرضػػية  ،كال يجػػزعفيثبػت كال يػػنكص كيصػبر  ،المكاجيػة

كىػذا  ،كتػرل فػي لقائػو سػبحانو عكضػان عػف كػؿ فائػت ،معتمدةن عمى ربيا متككمةن عميو ترجك ما عنده
رسؿ ليا. انتيت التي أي  انتيت المرحمة األكلى مف ميمة مكسىحيث"  ما حصؿ مع مكسى 

نقػاذىـ مػف  مرحمة تخميص بني إسرائيؿ مف حياة الذؿ كاليكاف كالنكاؿ كالتعذيب بيف فرعػكف كممئػو كا 
كلكػػف القػػـك لػػـ يككنػػكا  ،فػػي طػػريقيـ إلػػى األرض المقدسػػة الطميقػػة،أرض الػػذؿ كالقيػػر إلػػى الصػػحراء 

سيتضػػػح  ا. كمػػػ(2)"لمٌػػػوميمػػػة الخبلفػػػة فػػػي األرض بػػػديف ا، بعػػػد عمػػػى اسػػػتعداد ليػػػذه الميمػػػة الكبػػػرل
 تعالى: اهلل ، يقكؿالمطمبىذه اآليات في ىذا أقكاؿ المفسريف في لمباحث كالقارئ مف خبلؿ 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

﮻    ﮺ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹

                    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﯀    ﯁            

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     

                                 
 (. 2/633، )تربية األولد في اإلسالمعمكاف، عبد اهلل،  1
  (.3/1367، )في ظالل القرآنقطب،  2
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پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 . )ُْٓ – ُِْألعراؼ: )ا چڄ   ڄ   ڄ    ڦٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
كػػي يتييػػأ فػػي ىػػذه الميػػالي لممكقػػؼ  لنفسػػو،لمكسػػى  كانػػت ىػػذه المكاعػػدة إعػػدادان "يقػػكؿ سػػيد قطػػب: 

فبمغػت عػدتيا  عشػر،أضػيفت إلييػا  ليمػة،ثبلثػيف  اإلعػدادككانػت فتػرة  كيستعد لتمقيػو. العظيـ،اليائؿ 
يػػػركض مكسػػػى فييػػػا نفسػػػو عمػػػى المقػػػاء المكعػػػكد كينعػػػزؿ فييػػػا عػػػف شػػػػكاغؿ األرض  ليمػػػة،أربعػػػيف 

يستغرؽ في ىكاتؼ السماء كيعتكؼ فييا عف الخمؽ ليستغرؽ فييا في الخالؽ الجميؿ كتصفك ركحو ل
 .(1) "كتشؼ كتستضيء كتتقكل عزيمتو عمى مكاجية المكقؼ المرتقب كحمؿ الرسالة المكعكدة

معطػكؼ عمػى  ممخصػو: أف سػياؽ ىػذه اآليػات المكاعػدة مػافي مكضكع  (2) كيقكؿ محمد رشيد رضا
 (كاعػػدنا)ككممػػة   )ُّٖألعػػراؼ: )ا چٱ  ٻ   ٻ  ٻ     چ  المبػػدكء بقكلػػو تعػػالى قبميػػا تػػيالسػػياؽ ال

عطائػػػػو األلػػػػكاح  ،مػػػػأخكذة مػػػػف المكاعػػػػدة باعتبػػػػار أف اهلل تعػػػػالى ضػػػػرب لمكسػػػػى مكعػػػػدان لمكالمتػػػػو كا 
فيػػك الكقػػت الػػذم قػػرر كالميقػػات أخػػص مػػف الكقػػت  ،قكاعػػد الشػػريعة المكجيػػة لبنػػي إسػػرائيؿالمشػػتممة 

ميػؿ كالنيػار فػي عػرؼ العػرب عنػد كالمػراد بالميمػة مػا يشػمؿ ال ،كمكاقيػت الحػج عمؿ مف األعماؿفيو 
 .(3)طبلؽ.اإل
 

التحنف، أم أننػي لػي بػؾ  "ما يدؿ عمى  )"ُِْألعراؼ: )ا چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  كفي قكلو تعالى
أف تسػػمع فأنػػا أخ لػػؾ كأنػػت أخ لػػي، كمػػف حقػػي عميػػؾ  ،صػػمة قبػػؿ أف تكػػكف شػػريكان لػػي فػػي الرسػػالة

كبلمػػي كتخمفنػػي. فػػاألخكة مقركنػػة بأنػػؾ شػػريؾ معػػي فػػي الرسػػالة إذف نجػػد أف مكسػػى قػػد قػػدـ حيثيػػة 
  .(4)"األخكة كالمشاركة في الرسالة

 ىاركف بقكلو:  أخاه فأكصى مكسى

                                 
 (.3/1367، )في ظالل القرآنقطب،  1

البغدادم األصؿ، الحسيني  محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف القممكني، 2  
النسب .مف الكتاب كالعمماء بالحديث كاألدب كالتاريخ كالتفسير. كلد كنشأ في القممكف )مف أعماؿ طرابمس الشاـ( 
كتعمـ فييا كفي طرابمس. .ثـ رحؿ إلى اليند كالحجاز كأكركبا .كعاد، فاستقر بمصر إلى أف تكفي فجأة بالقاىرة . 

المنار الذم كصؿ فيو إلى سكرة يكسؼ. الكحي المحمدم. نداء لمجنس المطيؼ. كتاريخ  كمف أىـ مؤلفاتو: "تفسير
) ممتقى أىل الحديث، ق، ينظر1354األستاذ اإلماـ كالخبلفة. كالسنة كالشيعة. كحقيقة الربا. كمناسؾ الحج. ت 

 (.6/126(. الزركمي، األعالم،)74المعجم الجامع في تراجم العمماء و طمبة العمم المعاصرين)ص
 (. 9/120ـ )1948، 2، دار المنار، مصر، طتفسير المناررضا، محمد رشيد،  3
 (.7/4338، )تفسير الشعراويالشعراكم،  4
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مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه  (سػػػيد قطػػػب) كضػػػحكي (ُِْألعػػػراؼ: )ا چہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  چ 
ثػػـ إف مكسػػى يقػػدر  . كالنصػػيحة حػػؽ ككاجػػب لممسػػمـ عمػػى المسػػمـ ،ناصػػحالمسػػمـ لممسػػمـ  اآليػػة أف"

لػـ تثقػؿ عمػى نفسػو!  ،كقػد تمقػى ىػاركف النصػيحة ائيؿ!إسػر كىك يعرؼ طبيعة قكمو بني  التبعة،ثقؿ 
كتثقػػؿ عمػػى  ،ألنيػػا تقيػػدىـ بمػػا يريػػدكف أف ينطمقػػكا منػػو ؛فالنصػػيحة إنمػػا تثقػػؿ عمػػى نفػػكس األشػػرار

إف الصػغير ىػك الػذم يبعػد ألقػدارىـ!  الذيف يحسكف فػي النصػيحة تنقصػان  الصغار،نفكس المتكبريف 
 .(1)"عنو يدؾ التي تمتد لتسانده ليظير أنو كبير

 كصػػؿكعنػػدما  ،لمقػػاء ربػػو مكسػػى تجػػواألخيػػو ىػػاركف  كبعػػد النصػػيحة التػػي كجييػػا مكسػػى 
 (ُّْألعراؼ: )اچ  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ  ،المحدد كالميقات المعمكـفي مكعد  مكسى 

 ،كتمتػػزج فييػػا العكاطػػؼ ،فكػػاف لحظػػات تخػػتمط فييػػا المشػػاعر ؛ككػػبلـ اهلل تعػػالى لػػيس ككػػبلـ البشػػر
كمكسػػى يتمقػػى كممػػات ربػػو كركحػػو تتشػػكؼ كتستشػػرؼ كتشػػتاؽ إلػػى مػػا يشػػكؽ!  مذىمػػة"إنيػػا لحظػػات 
كمػا ال يطيقػو بشػر فػي  األرض،كيطمػب مػا ال يكػكف لبشػر فػي ىػذه  ىك،كينسى ما  ىك،فينسى مف 
 .(2)"ىذه األرض 

حتػى  ،لرؤية الكبرل كىك مػدفكع فػي زحمػة الشػكؽ كدفعػة الرجػاء كليفػة الحػب كرغبػة الشػيكدا يطمب
 لجميػػؿ،ايترفػػؽ بػػو الػػرب العظػػيـ  ثػػـ) ُّْألعػػراؼ: )ا چ  ﮻ ﮼ ﮽ چ» الجازمػػة:تنبيػػو الكممػػة الحاسػػمة 
األعػػػراؼ: )چ  ﯁                ﮾  ﮿    ﯀چ إنػػػو ال يطيػػػؽ  ،فيعممػػػو لمػػػاذا لػػػف يػػػراه

كمػع ذلػؾ  ،كاستجابة مف الكيػاف البشػرم كالجبؿ أمكف كأثبت. كالجبؿ مع تمكنو كثباتو أقؿ تأثران  (ُّْ
بػػاألرض  كقػػد سػػاخت نتكءاتػػو فبػػدا مسػػٌكلن  ( ُّْألعػراؼ: )ا چ             چ  فمػػاذا؟

.. كأدركػػت مكسػػى رىبػػة المكقػػؼ ، كسػػرت فػػي كيانػػو البشػػرم كػػأف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ جبػػؿ شػػامخ مرتفػػع 
 )ُّْألعػػراؼ: )ا چ  ڭ   چ  عػػف كعيػػو عميػػو ، غائبػان  مغشػػيان  (ُّْألعػػراؼ: )اچ       چ الضػعيؼ 

 چڭ  ڭ  چ كثػػاب إلػػى نفسػػو ، كأدرؾ مػػدل طاقتػػو ، كاستشػػعر أنػػو تجػػاكز المػػدل فػػي سػػؤالو 

..عػف «  ُّْاألعػراؼ:  چڭ  ۇ      چ  باألبصػار كتػدرؾ تنزىت كتعاليت عف أف تػرل.(.ُّْألعراؼ: )ا
كالرسػؿ دائمػا ىػـ أكؿ المػؤمنيف بعظمػة ..(ُّْألعػراؼ: )اچۇ  ۆ  ۆ  چ  تجاكزم لممدل في سػؤالؾ

 داللػػة عمػػى أف ،كجػػؿ كخبلصػػة مػػا سػػبؽ فػػي مكضػػكع طمػػب مكسػػى رؤيػػة اهلل عػػز.(3)ربيػػـ كجبللػػو

                                 
 (.3/1368، )في ظالل القرآنقطب،  1
 (.3/1368، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (.2/225،)أيسر التفاسير(.، الجزائرم، 3/1369، )في ظالل القرآنقطب،  3

 (.9/89)، والتنويرالتحرير ابف عاشكر، 
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كيبصػرىـ  أكثػر بػربيـ ـٍ يي رفي عَّػمحػدكدة، كعمػييـ أف يصػرفكا تفكيػرىـ إلػى مػا يي  قدرتيـ جػدُّ  البشر جميعان 
 بحقيقة كجكدىـ في األرض.

 
 اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرين: الثانيالفرع 
 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     چ  العزلػػػػػة كاالتصػػػػػاؿ كمكقػػػػػؼ الميربػػػػػي النػػػػػاجح كالداعيػػػػػة الػػػػػكاعي .1

 (ُِْألعراؼ: )ا
 چہ  ہ  ہ  چ  .كالقيادة الصالحة المصمحة شرط لتنظيـ حياة الناساإلمارة     .2

 (ُِْاألعراؼ: ) 
 

الػػػدعاة كالمػػػربيف فػػػي تحمػػػؿ تكػػػاليؼ الػػػدعكة كفػػػي االسػػػتفادة مػػػف خبػػػراتيـ بعض االسػػػتعانة بػػػ .3
  (ُِْاألعراؼ: ) چہ  ہ  ہ  چ  التربكية

يماف قبكؿ المسمـ النصيحة مف غيره. 4  (ُِْألعراؼ: )ا چہ  چ عبلمة خيرو كا 
 

ألعػػراؼ: )ا چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ أنػػيف التػػائبيف أفضػػؿ عنػػد اهلل مػػف عبػػادة المعجبػػيف .5     

ُّْ) 
 (ُّْاألعراؼ: )  چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ   چ  أنا الخير كأىميتيا في التربية االيمانية .6

 
 التربويين فيما استنبطو المفسرون الثالث: آراء الفرع

 
 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گچ  والتصــال وموقــف الُمربــي النــاجح والداعيــة الــواعي.العزلــة أوًل: 

 (ُِْاألعراؼ: )

 
  .(1)"خركج عف مخالطة الخمؽ باالنزكاء كاالنقطاعالسمبي "العيزلة بمفيكميا 

كعمػػى صػػعيد تربيػػة الطفػػؿ يحػػذر بعػػض المتخصصػػيف فػػي عمػػـ التربيػػة كالسػػمكؾ مػػف عزلػػة الطفػػؿ 
الحرمػاف  يتسػاكل مػعأف شػأنو  كالػذم مػف ،الزائػد كالمفػرط الحػب الكثيػر كالتي سببيا ،القاتمة كالسمبية

فالحػب الزائػد  ضػار.كبلىمػا  ،ك الحرمػاف منػوأكثػار مػف الطعػاـ كبلىما ضار مثؿ اإلإذ  ؛مف الحب
بػؿ يشػعره بػالعجز عنػدما  ،كال يعطيو فرصة في االستقبلؿ كاالعتمػاد عمػى الػنفس ،يعكؽ نمك الطفؿ

                                 
 (.513،)صالتكقيؼ عمى مياـ التعريؼالمناكم،  1
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. فعنػػدما يكبػػر الطفػػؿ كيخػػرج نانيػػان أحػػكؿ ذاتػػو  فيصػػبح الفػػرد متمركػػزان  ،الػػى الحيػػاة االجتماعيػػةيخػػرج 
 ،رهف الػدنيا ال تقػػدأبػ المجتمػع، فػػيحسفػراد أسػػرتو كمػف أيجػد االىتمػاـ الػػذم كػاف يجػده مػف  لمحيػاة ال

 .(1) الحياةعف  كانعزاالن  ك انسحابان أ عدكانيان  خريف كيتخذ سمككو شكبلن فيختؿ تكازنو كتكافقو مع اآل
 

" كػػاف ىنػػاؾ عزلػػة شػػعكرية كاممػػة بػػيف  حيػػث الشػػعكريةىػػي العزلػػة  ،إال أف العيزلػة بػػالمفيكـ اإليجػػابي
صػػػبلتو بػػػالمجتمع  تنشػػػأ عنيػػػا عزلػػػة كاممػػػة فػػػي ،ماضػػػي المسػػػمـ فػػػي جاىميتػػػو كحاضػػػره فػػػي إسػػػبلمو

الجاىميػة كاتصػؿ نيائيػان ببيئتػو فيك انفصؿ نيائيان مػف بيئتػو  ،الجاىمي مف حكلو كركابطو االجتماعية
فالعزلة الشعكرية شيء كالتعامػؿ  ،في عالـ التجارة كالتعامؿ اليكمي حتى كلك كاف يعطي ،اإلسبلمية

 .(2)" اليكمي شيء آخر

اإلحسػػػاس بعػػػدـ االنسػػػجاـ، مػػػع ىػػػذا النسػػػؽ االجتمػػػاعي، أك ذلػػػؾ النظػػػاـ األخبلقػػػي،  تعنػػػيكالعزلػػػة 
كاالختبلؼ مع ىذا المجتمع في مسائؿ جكىريػة كىػك يعنػي بالضػركرة عزلػة شػعكرية، تشػعرنا أننػا ال 

يػػػة ننتمػػػي لػػػذلؾ المجتمػػػع، )ثقافينػػػا كأخبلقينػػػا(. لكننػػػا فػػػي الكقػػػت نفسػػػو نتفاعػػػؿ مػػػع مؤسسػػػاتو التعميم
، كقطيعػة مػع المجتمع كىجػره عف نزكاءكالعزلة الشعكرية ال تعني اال ،دية، كالسياسية كذلؾكاالقتصا

ال بػد مػف طميعػة، تعػـز ىػذه العزمػة، كتمضػي فػي  إنػو" يقكؿ محمد الغزالي:كفي ذات الساؽ  ،أفراده
شػرائح مػع  ،رنكعان مف االتصاؿ مػف الجانػب اآلخػك  ،كىي تزاكؿ نكعان مف العزلة مف جانب ،الطريؽ
الجاىميػة،  المطمكب دعكتيا كتربيتيا كمفيـك العزلة ىنػا عزلػة الشػعكر مػف أف يدنسػو رغػاـ ،المجتمع

يمانيػػػا كىػػػي تمضػػػي ثػػػـ إف العزلػػػة كاالخػػػتبلط ال يمكػػػف أف يككنػػػا صػػػفتيف إعزلػػػة الػػػنفس كاسػػػتعبلء 
مػف الحػاليف بمػا  الحسػف، ليخػرجدائمتيف لئلنساف. فميقسـ المسمـ كقتو بيف الخمػكة النافعػة كاالخػتبلط 

 .(3)"يصمح شأنو كمو
 
مىػى اٍلبًػرّْ كىالتٍَّقػكىل، فىًيػيى ف فه عى الىطىةى إٍف كىػافى ًفييىػا تىعىػاكي ثٍػـً محمػكدة اٍلميخى مىػى اإٍلً فه عى ٍف كىػافى ًفييىػا تىعىػاكي ، كىاً 

ػا اًلٍنًتفىاًعػًو بًػًو  ،كمنييي عنيامذمكمة بؿ كىاٍلعيٍدكىاًف فىًييى  اننا إمَّ كىذىًلؾى ااًلٍجًتمىاعي الًَّذم يىٍزدىادي اٍلعىٍبدي ًبًو إيمى كى
ذً  ائًػًو كى ، كىالى بيػدَّ ًلٍمعىٍبػًد ًمػٍف أىٍكقىػاتو يىٍنفىػًردي ًبيىػا ًبنىٍفًسػًو ًفػي ديعى نىٍحًك ذىًلػؾى مَّا ًلنىٍفًعًو لىوي كى تىفىكُّػًرًه كىاً  ًتًو كى ػبلى ٍكػًرًه كىصى

                                 
دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،  سيكولوجية النمو )الطفولة والمراىقة (،معكض، خميؿ ميخائيؿ،  1
 (58)ص 3،1994ط
 (.17ـ،)ص1979، 6ط دار الشركؽ، القاىرة، معالم في الطريق،قطب، سيد،  2
 (.156)ص، المسممخمق الغزالي،  3
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مي  ٍيريهي فىيىػًذهً كى ا يىٍختىصُّ ًبًو ًمٍف اأٍليميكًر الًَّتي الى ييٍشًركيوي ًفييىا غى مى ًح قىٍمًبًو، كى ٍصبلى اسىبىًة نىٍفًسًو كىاً  يىٍحتىػاجي ًفييىػا  حى
 .(1) ليخمك مع ربو فييذب نفسو كيربييا عمى مكاـر األخبلؽ ًبنىٍفًسوً  إلىى اٍنًفرىاًدهً 

ككػػؿ ذلػػؾ  ،العػػادات لػػيس يخمػػك عػػف أنػػكاع مػػف التصػػنع كالريػػاء كالنفػػاؽأف االلتقػػاء فػػي غالػػب " كمػػا
فػػػإف مػػػف لقػػػي الخمػػػؽ كلػػػـ  ،العزلػػػة الخػػػبلص مػػػف ذلػػػؾ مكػػػركه كفػػػيمػػػذمـك بعضػػػو محظػػػكر كبعضػػػو 

يخالقيـ بأخبلقيـ مقتكه كاستثقمكه كاغتابكه كتشمركا إليذائو فيذىب دينيـ فيو كيذىب دينػو كدنيػاه فػي 
 .(2)"االنتقاـ منيـ

لمصػمحتو الخاصػة باسػتمرار دكف  ف العزلة ال تعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يعمػؿ اإلنسػاف"أا كم
يضان إذا عاش حياة منعزلة فإف أكال يمكف أف تنجح حياتو  ،مراعاة شعكر اآلخريف كحقكقيـ الطبيعية

اسػػتمرت ال ينجػػك الفػػرد مػػف عكاقبيػػا األليمػػة بمػػا يصػػاب بػػو فػػي النيايػػة مػػف أمػػراض  إذاحيػػاة العزلػػة 
 .(3)"كما أنو ضار تربكيان تجاه الطفؿ إذا أيبعد عف المجتمع ،نفسية
ا الثغكر التي ينفذ فيي نفسو، كيسدة مؤقتة يحٌصف المرء فييا لاننا قد نبيح عز  الغزالي:"محمد كيقكؿ 

شػػػعار الحػػػؽ كربمػػػا تعمػػػؿ  اهلل، كمعميػػػاىبػػػة خػػػرج منػػػازال ألعػػػداء كاسػػػتكمؿ األذا قػػػكم إ عػػػدكه، حتػػػى
تعريػػػػؼ  مرفػػػػكض، فػػػػافتعمػػػػؿ  هلل، كىػػػػذا ذكػػػػران  ، كأدكـركحػػػػان  ، كأرؽبػػػػاالن ىػػػػدأ أنػػػػو سػػػػيككف أالمعتػػػػزؿ ب
صػػػػفاء الػػػػنفس كىػػػػدكء  كأجػػػػدل مػػػػف كنعمػػػػتيـ، أىػػػػـمػػػػرىـ أالنػػػػاس بػػػػكلي  بػػػػربيـ، كتػػػػذكيرالجػػػػاىميف 

 (4)"عصاباأل
 التربية السميمة أف ال يحيا المربي حياة سمبية منطكية معزكلة"كمف شركط 
لػػى التضػػحية فػػي إكر بالحاجػػة طفػػاؿ كالشػػعكمحبػػة األ ،صػػالحان  ف يكػػكف المػػرء مربيػػان أكؿ فالشػػرط األ

 ،ثقػة بقػكة الراشػد كصػبلحو كأشػدىا جميعيػاعمػى المػؤثرات  كثرىػا انفتاحػان أضعؼ المخمكقات ك أسبيؿ 
 كعمميػان  يجابيػان إف يكػكف أذ عميػو إ ،شػابان  ف يبقى ىك نفسػوأطفاؿ قدرة المربي عمى ض محبة األكتفتر 
 .(5)"منعزالن  كليس بعيدان  ،مباشران 

 

                                 
عطا،  رعبد القاددار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: محمد ، الفتاوى الكبرىابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  1

 (.2/162ـ )1987، 1عطا، ط رعبد القاد مصطفى
 (.2/230،)إحياء عموم الدينالغزالي،  2
 (.56)ص التربية األخالقية،يالجف، مقداد،  3
 (.74، )ص2ط، 1997 دمشؽ،دار القمـ  ،الكريمالمحاور الخمسة لمقرآن  الغزالي، 4
ـ، 1972، 2ط بيركت، لممبلييف،، ترجمة عبد اهلل عبد الدائـ، دار العمـ التربية العامةكبير، ركنيو،  5

 (.782-781)ص
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رشػػادىا  :مػػا سػػبؽكخبلصػػة  أف العزلػػة ال تعنػػي االنقطػػاع التػػاـ عػػف دعػػكة النػػاس كتربيتيػػا كتكجييػػا كا 
بحجة صفاء العقؿ كنقاء النفس كعدـ التمكث بمكثة االنحرافات الفكرية كالسمككية التي تعيشيا بعض 

 كمف جانػب آخػر ،مف جانب المجتمع ىذامؤقت عف  كىكذا كانت عزلة مكسى انقطاع ،المجتمعات
 كبعػد ذلػؾ يعػكد إلػى قكمػو ،لتحػدياتعمػى اقتحػاـ األخطػار كمكاجيػة ا ة مػع ربػو ليتقػكلكخمػك  اتصاؿ

 .كفكرىـ الضاؿ ،يدعكىـ كيبمغيـ كيرشدىـ كيصحح سمككيـ المنحرؼ
 
 

 چہ  ہ  ہ  چ   اإلمارة والقيادة الصالحة المصمحة شرط لتنظيم حياة الناسثانيًا: 
 (ُِْألعراؼ: )ا 

 
ليكػػػكف ليػػػـ قائػػػدان كمكجيػػػان تربكيػػػان  ؛أخػػػاه ىػػػاركف عمػػػى قكمػػػو  فمػػػف ىػػػذا المفيػػػـك أخمػػػؼ مكسػػػى

كالقيػػادة ال تتربػػى كال تربػػي غيرىػػا إال إذا تربػػت  ،كىػػذا شػػرط ميػػـ مػػف شػػركط الفكػػر التربػػكم كناصػػحان 
قػػػكة  القػػػكة.تربػػػي فػػػي النفػػػكس ركح  بػػػدكرىاعمػػػى العبػػػادات التػػػي شػػػرعيا اهلل لعبػػػاده المػػػؤمنيف كالتػػػي 

تباعػو أسػبلـ ينمػي فػي اإلذا كػاف إف ،مح النفس كنكازعياكقكة السيطرة عمى جكا ،رادةاإلكقكة  العقيدة،
يتخػذ لنفسػو  الحيػاة، كأففػي  ف يرسػـ لنفسػو طريقػان أعمػى كػؿ شػاب مسػمـ  كاثبػة، فينبغػيالىذه الػركح 

ذه الحياة كىك لى ىإف اهلل عز كجؿ دفع باإلنساف أكليعمـ عمـ اليقيف  ،عمى يعمؿ عمى تحقيقوأ مثبلن 
 نساف الخانع الكسكؿ المحػب لمراحػة كالدعػةىذه المكاىب تذبؿ كتمكت عند اإل، مزكد بمكاىب معينة

 .(1) يربييـيقكد كيسكد كيفكز كيؤثر فيمف حكلو كفيمف سأما الذم يحرص عمى تربية نفسو ف
ليصػبح لممعمػـ المتػدرب  كعمى صػعيد عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ فػالمطمكب إيجػاد كفايػات تدريسػية الزمػة

عػػػداد بالكفايػػػات التدريسػػػية بالخصػػػائص برنػػػامج اإل العمػػػكـ، يمتػػػازكعمػػػى قائػػػدان تربكيػػػان مػػػؤثران كفػػػاعبلن 
 :اآلتية
يتكػكف برنػػامج الكفايػػات مػف مجمكعػػة مػػف الميػارات التدريسػػية المتدرجػػة التػي يراىػػا المربػػكف  .1

 ضركرية لنجاح عمميات التعميـ في المدارس الكاقعية 
ف كاحػػػػد مفػػػػاىيـ آتحضػػػػيريان انتقائيػػػػان يسػػػػتخدـ فػػػػي  الكفايػػػػات بككنػػػػو برنامجػػػػان يتميػػػػز برنػػػػامج  .2

كالمبلحظػػػة كالػػػتعمـ الفػػػردم الخػػػاص كالمعمػػػـ المسػػػاعد  ،كتنظيمػػػات متنكعػػػة لمتربيػػػة العمميػػػة
 كالمعمـ المتمرف المقيـ كتدريس الفريؽ كالتدريس المصغر كغيرىا.

                                 
بة كىبي ، مكتميةمشكالت الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة اإلسالكاصؿ، عبد الرحمف،  1

 (.223)صـ، 1989، 3، طالقاىرة
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ئؿ كتكنمكجيا التعميـ فػي عمميػات إعػداد يتميز برنامج الكفايات في اعتماده الكاسع عمى كسا .3
 المطمكبة.الطمبة كتدريبيـ عمى الميارات 

يتميز برنامج الكفايات بالفردية في عمميات الػتعمـ كالتعمػيـ _ أىػدافان كمحتػكل أنشػطة كمػدل  .4
مػا يحتػاج مػف ميػارات كمنفػذان  الذاتيػة، متعممػان يتقدـ كؿ طالب متدرب حسب سػرعتو  زمنية.

 .(1) ذلؾالذم يستأنس بقدرتو عمى  إياىا في الكقت
 
الســتعانة بــبعض الــدعاة والمــربين فــي تحمــل تكــاليف الــدعوة وفــي الســتفادة مــن خبــراتيم : لثــاً ثا

 (ُِْألعراؼ: )ا چہ  ہ  ہ  چ  التربوية

 

كػػاف بحاجػػة إلػػى مػػف  ،إسػػرائيؿ كمػػع قكمػػو بنػػي ،مػػة كالشػػاقة مػػع فرعػػكففػػي رحمتػػو الطكي فمكسػػى
طمػب مػف اهلل ي فيػا ىػك ،كبالػذات مػف األقػربيف الصػالحيف ،يعاكنو كبسػانده بعػد اهلل تعػالى مػف البشػر

خػػاه ىػػاركف ظييػػران اهلل تعػػالى عميػػو بػػأف جعػػؿ لػػو أ فمػػفَّ  ،تعػػالى أف يجعػػؿ لػػو معينػػان مػػف أىمػػو كظييػػرا
كمما  أف يستعينكا باألقرباء الصالحيف كما أنو يجكز لمدعاة كالمربيف مف بعد مكسى ،كمعينان كنصيران 

ف بعػدت  ؛قػربيفتكفر مف الصالحيف غيػر األ ألف قرابػة المػرء كصػحبتو كمعاكنيػو ىػـ أىػؿ اإليمػاف كا 
 ،ؿ عمى جماؿاالقرابة كالديف فيذا جم ان كلكف إذا اجتمع في اإلنساف عنصر  ،بينيـ القرابة كالعشيرة

 الشعراكم:كفي ىذا السياؽ يقكؿ 
كال أحػد يسػتغني عػف ىػذه  ،بطبيعتو كفطرتو بحاجػة إلػى مػف يسػاعده عمػى نكائػب الػدىرأف اإلنساف 
فػإف اكتممػت فػي اإلنسػاف  ،كليس أحد مف البشر إال كفيو نقػص كثغػرة فػي سػمككو كتربيتػو ،المساعدة

مػف  فات ممػا يػدؿ عمػى أف كػبلن ف نقصت في غيره صفة اكتممت فييا صكا   ،صفة نقصت فيو أيخرل
مػػع أخيػػو  كىػػذا الكػػبلـ الػػذم سػػبؽ يتبػػيف لنػػا جميػػان فػػي قصػػة مكسػػى  ،البشػػر يكمػػؿ نقػػص اآلخػػر

 كػاف مكسػىك كاف بػو ًلػيفه كًحٍمػـ، ياركف فالنقص في أخيو.  ا ييعَّكضمنيم كبلن حيث أف  ،ىاركف
 .(2) حادان سريع الغضب، فكاف ىاركف لمّْيف، كمكسى لمشدة.

التي أكدعيا اهلل تعالى الخصائص كالصفات فمف ىنا ال بد مف معرفة الفركؽ الطبيعية كالفردية بيف 
كآخػػر شػػجاعان مقػػدامان لكنػػو فػػظ  ،بوفػػي عقمػػو كاسػػتيعا ان فػػي النػػاس فتجػػد إنسػػانان قكيػػان فػػي جسػػده ضػػعيف

 ،انفعاليػان سػريع الغضػبان عاطفيػان كتجد شخصػ ،خصان آخر رقيقان لينان كفي المقابؿ تجد ش ،غميظن قاسو 
فمػػا المطمػػكب تربكيػػان فػػي ىػػذه الحػػاالت النفسػػية المختمفػػة!  ،كتجػػد آخػػران عػػاقبلن حكيمػػان بطػػيء الغضػػب

                                 
مؤسسة الرسالة، بيركت،  ،وممارساتياالتربية العممية الميدانية مفاىيميا وكفاياتيا حمداف، محمد زياد،  1

 (.37-36)صـ، 1981
 (348-347)صـ، 2001، 2طاإلسبلمي، ، مكتبة التراث قصص النبياء والمرسمينينظر الشعراكم، 2
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بمعنػى أف يكمػؿ كػؿ مػنيـ نقػص اآلخػر ال  ،المطمكب أف يككف بيف تمػؾ الحػاالت تكامػؿ ال تفاضػؿ
مػف ك  ،ألف الكؿ عنػده نقػص ،سو أفضؿ منو في بعض الصفات التي مٌف اهلل تعالى عميو بيايرل نف

مػػا مػػف تمميػػذيف يسػػتجيباف  عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ ألنػػوفػػي الفػػركؽ الفرديػػة ىنػػا تبػػرز أىميػػة مراعػػاة 
نتيجػة  ،بػو خاصػان  فريػدان  سػمككان  كػؿ منيمػايسػمؾ  نفسػيا، بػؿسػتجابة الالمؤثرات ظرؼ تعميمي معػيف 

 ،كالميػػػارات لعضػػػمية كالعقميػػػة ،الجسػػػدم، كالػػػذكاءكالبمػػػكغ  ،لمفػػػركؽ الفرديػػػة القائمػػػة بينيػػػا فػػػي الكراثػػػة
 لعػػؿ كػػؿ فػػرد يسػػمؾ سػػمككان  كػػؿ ىػػذه ككثيػػر غيرىػػا تعمػػؿ معػػان  .السػػابقةكالخبػػرات  ،كالحالػػة الصػػحية

فيـ ينمكف  الخارجية.يـ اتر ايف الناس يختمفكف لعقكليـ كشخصياتيـ اختبلفيـ بمإالحؽ يقاؿ . ك فريدان 
تقمبػا مػف  أكثػركنمػاؤىـ العقمػي  مختمفػة.بمعدالت مختمفة. كيبمغكف مستكيات نماء كتحصيؿ قصكل 

لػػذا ال بػػد مػػف مراعػػاة ىػػذه الفػػركؽ بػػيف التبلميػػذ حتػػى  نمػػكىـ الجسػػدم ألنػػو يتػػأثر بالتشػػجيع كالفػػرص
 .(1) بعضان يتعاكنكا كيكمؿ بعضيـ بعضا ال يفضؿ بعضيـ 

 
 

يمان. ،المسمم النصيحة من غيرهقبول : رابعاً   (ُِْألعراؼ: ) چہ  چ  عالمة خيٍر وا 
 

 .(2)"قكل العقؿ كاستنار النصيحةكالنصيحة لقاح العقؿ فكمما قكيت يقكؿ ابف قيـ الجكزية" 
كما ىك كاجب عمى المنصكح أف يتقبؿ نصيحة  ،كالنصيحة كاجبة عمى الناصح تجاه المنصكح

األخبلؽ الفاضمة التي تكجب عمى الميربي أف ينصح غيره كيقبؿ بؿ قبكؿ النصيحة مف  ،الناصح
أف ينصح المعمـ المتعمـ كيقبؿ  ،كفي عممية التعميـ كالتعمـ كفي عالـ التربية كالسمكؾ ،نصيحة غيره

 ،مربييـكيستجيب الطمبة كالتبلميذ إلرشادات كنصائح كأف ينصح الميربي تبلميذه  ،المتعمـ النصيحة
 

كسكاء كانت ىذه  ،الجكزية: تذكير العبد بمراد اهلل تعالى مف النصح كالنصيحةيقكؿ ابف قيـ 
ال في ،اهلل منةي في ،أك بالتيديد كالكعيد ،النصيحة باإلرشاد كالتحذير بصيرة  حجة ككؿ يكا 

كمكعظة كتذكير كتعريؼ مف تعريفات الحؽ سبحانو إلى العبد اتصؿ بو عبرة كمزيد في العقؿ 
ال فيي نٌ كمعرفة في اإليماف فيي مً  حاؿ مع اهلل تعالى أك مقاـ اتصؿ بو السير إلى  حجة ككؿة كا 

يثار   .(3) مرادهاهلل كا 

                                 
 (، 451)ص التربة المتجددة كأركانيا،غالب، حنا،  1
 (.200)ص، الفوائدابف قيـ الجكزية،  2
 (. 1/173)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  3
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نبياء كطريقتيـ األ تربيةسمكؾ كأف يسمككا  ،ألصؿ أف يقكـ بو العمماء كالمربكفككاجب النصيحة ا
كاستجبلبيـ  ،كالرفؽ بيـ ،باإلحسافلييـ إكمقابمة إساءة الناس  ،كاالحتماؿ الصبرب كذلؾ ،في التبميغ
فإنو بذلؾ يحصؿ لو نصيبيـ مف ىذا  ؛كبذؿ ما يمكف مف النصيحة ليـ ،الطرؽ بأحسفالى اهلل 

 .(1) قدره الجميؿك الميراث العظيـ 
 ةألف "مناصػح ،يحمؿ في قمبو الغؿ كالغش في النصيحة أالكالمربي الناصح كالداعية المرشد يجب 

إذ ىػي ضػده فمػف  ؛مػع الغػؿتتكافػؽ النصػيحة ال  فػإف؛ كالغػشيضا منػاؼ لمغػؿ أئمة المسمميف ىذا أ
ػػول وي كالغػػش فػػإف صػػاحبى مػػة فقػػد بػػرئ مػػف الغػػؿ ئمػػة كاألنصػػح األ جماعػػة المسػػمميف يحػػب ليػػـ مػػا  زكمي

از عػنيـ حىـ كيسره ما يسرىـ كىذا بخبلؼ مف انؤ ك ره ليـ ما يكره ليا كيسكؤه ما يسيحب لنفسو كيك
 .(2) كاشتغؿ بالطعف

ةي، الػػػػدّْيفي الػػػػدّْيفي "  يبػػػػيف فييػػػػا أف كمػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت تكجييػػػػات الرسػػػػكؿ ةي، الػػػػدّْيفي  النًَّصػػػػيحى  النًَّصػػػػيحى
ةي. ٍف يىا رىسيكؿى  قىاليكا: النًَّصيحى : المًَّو؟ًلمى ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمًَّة اٍلمي  قىاؿى ًلًكتىاًبًو كى ـٍ ًلمًَّو كى ًتًي امَّ   .(3)"ٍسًمًميفى كىعى

المؤمف فإف كجدىا كاف  كمٌمف خرجت فالحكمة ضالةكأخيران عمى المسمـ قبكؿ النصيحة ممف كانت 
ممف قػاـ  كاقبؿ النصيحة مجانان كىذا ما يؤكده أبك حامد الغزالي في قكلو لممنصكح"  ،أحؽ الناس بيا
كلـ يصؿ إليو إال بعػد جيػد جييػد كجػراءة تامػة عمػى مباينػة الخمػؽ العامػة كالخاصػة  عميو ذلؾ غالبان 

 .(4)"في النزكع مف تقميدىـ بمجرد الشيكة فيذا القدر كاؼ في كظائؼ المتعمـ
بالحؽ كالصبر كال خير في اإلنساف إف لـ ينصح مف  النصيحة ىي عبارة عف تكاصو  أف كالخبلصة

يجامػؿ  أالفمف ىنا عمػى المربػي كالداعيػة  ،أخطأ كال خير في المنصكح إف لـ يقبؿ نصيحة الناصح
كالمنصػػكح عميػػو أف يسػػتجيب  ،النػػاس عمػػى أخطػػائيـ بػػؿ ينصػػح كيػػذكر بػػأدب النصػػيحة كشػػركطيا

ف رفضيا   جتيا.ليككف مبتمى بأمراض نفسية خطيرة كالكبر كالغركر كالعيجب عميو معالمنصيحة كا 
 
 

  

                                 
 (.1/66)، السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  1
 (.1/72،) السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  2
 (.1/53)(، 205بياف أف الديف النصيحة، رقـ) مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب 3
 (.1/55)، الدينإحياء عموم الغزالي،  4
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 چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     چ  خامســـًا: أنـــين التـــائبين أفضـــل عنـــد اهلل مـــن عبـــادة المعجبـــين

 (ُّْاألعراؼ: )

 
 ،كالمسمـ كباقي البشر ييخطغ كما ييخطئكف كينسى كما ينسكف ،الخطأ طبيعة البشر كما ىك النسياف

كىػػػػذا العػػػػبلج ىػػػػك  ،إال أف اهلل تعػػػػالى جعػػػػؿ لممسػػػػمـ عبلجػػػػان تربكيػػػػان عنػػػػدما ييخطػػػػغ أك يرتكػػػػب ذنبػػػػان 
، ًمئىػػةى  رىسيػػكؿى   حتػػى أىفَّ  ،االسػػتغفار نّْػػي ألىٍسػػتىٍغًفري اهلل ًفػػي اٍليىػػٍكـً مىػػى قىٍمبًػػي، كىاً  يقػػكؿ: "ًإنَّػػوي لىييغىػػافي عى

ػكمان. فىكىيػؼى ال  فىًإذىا كىافى الرَّسيكؿي  .(1)«"مىرَّةو  كىكنًػًو مىٍعصي "يىٍستىٍغًفري في اليىكـً ًمئىةى مىرَّةو مىعى ًعظىػـً شىػأًنًو كى
، كىاٍسػػتىٍكثىرى ًمػػفى المىعىاًصػػي كى  ػػٍف أىٍثقىمىػػٍت ظىٍيػػرىهي الػػذُّنكبي كىاألىكزىاري نىيىػػاران مى السَّػػيئىاًت يىٍشػػتىًغؿي باالٍسػػًتٍغفىاًر لىػػيبلن كى

 .(2) كالعزلة االستغفار،ككثرة  المساف،بسجف  ث:بثبل"كاف األبرار يتكاصكف 
ف االعتػراؼ يزيػؿ أل ،بالخطػأاالعتػراؼ كلعبلج الخطأ كالخطيئة التي تحصؿ مف اإلنساف ال بد مػف 

كأف يكػػكف عنػػده  المضػػطربة.كيطيػػر الػػنفس مػػف عػػذاب الضػػمير  كاإلثػػـ، كيخفػػؼ مشػػاعر الخطيئػػة
القػدرة الػذات التػي ليػا  البصػيرة، كىػييزيػد المػريض القػدرة عمػى تنميػة الػذات  استبصار كاالستبصػار

مػػؿ تعتبػػر ىػػي طريػػؽ األ كالتػػيالتكبػػة  كبعػػد ىػػاتيف الخطػػكتيفالػػتحكـ بالسػػمكؾ السػػكم لئلنسػػاف  عمػػى
  .(3) النفسيةتشعر الفرد بالتفاؤؿ كالراحة  بالغفراف، فيي

 
كبيذا  يكرث الكبر الباطف كالكبر يثمر التكبر الظاىر في األعماؿ كاألقكاؿ كاألحكاؿ فإنوجب أما العي 

  .(4) المرض النفسي الخطير تفسد األعماؿ
أف المؤمف يعمؿ الحسنة كتزيف لو نفسػو أنػو فعػؿ شػيئان عظيمػان فيػذا التػزييف : كيقكؿ ابف قيـ الجكزية

التكبػػر الػػذم بػػدكره يػػؤدم إلػػى التطػػاكؿ كالعيجػػب  يمػػف بػػو عمػػى اهلل تعػػالى، ممػػا يػػؤدم ىػػذا المػػف إلػػى
اهلل تعػػالى بيػػذا  يػػؤدم ىػػذ المػػرض _العيجػػب_ إلػػى ىػػبلؾ صػػاحبو، فمػػف ىنػػا إذا أراد مػػا م ،كالغػػركر
مخمصػان معترفػان بذنبػو كسػكء أدبػو فيشػعر  يكسر غركره كيرده إلى اهلل تعالىابتبله بأمر  خيران  اإلنساف

                                 
(. 7033مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة، باب استحباب االستغفار كاإلكثار مف، رقـ) 1
(8/72 .) 
ـ، 1997السعكدية، ، تحقيؽ: مشيكر حسف آؿ سمماف، دار الكطف، العزلة والنفرادابف قيـ الجكزية،  2

 (. 101)ص
 (.183)ص، النفسالقرآن وعمم عبد العزيز، مفتاح محمد،  3
 .(3/353)، الدينإحياء عموم الغزالي،  4
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عيجػب كتكبػرو كغػركر فعندئػذو يصػدؽ قػكؿ القائػؿ  مػف منػو اى مػا  بػدكيعتصر ألمان عم ،باأللـ كاألنيف
 .(1)أنيف التائبيف أفضؿ عند اهلل مف عبادة المعجبيف

 
متداخمة متشابية  ،في األلفاظ تربكية مختمفةكيرل الباحث أف الكبر كالغركر كالعيجب أمراض نفسية 

ختمؼ في المفظ فقط، فمثبلن يتبيف أف ككأنيا تتحد في المعنى كت ،في دالالتيا التربكية كالنفسية
فمف ىنا يككف أنيف  ،كلك لـ يكف اإلنساف متكبران لـ يكف مغركران  ،سببو الكبر كالعيٍجبٍ  ؛الغركر

 المذنبيف التائبيف أفضؿ عند اهلل مف عبادة المعجبيف.
 

ىذه المرحمة لييا المراىؽ في إاالنفعاالت التي يتعرض  رزبأانفعاؿ العجب مف " كأخيران ييعتبر
العقمية  النفسية، قدراتو واقاتط ،ذاتو الجسمية ،كالتي تشمؿ جميع جكانب شخصيتو ،النمائية

فينشأ العجب عندما  ،ؾ مف مظاىر النمكلمكانياتو االجتماعية لغير ذا  كرغباتو ك  كاإلنشائية، ميكلو
شغمو الشاغؿ فيأخذ بالمقارنة بيف ذاتو الجسمية  المراىؽ، فتككفتستكلي الذات الجسمية عمى تفكير 

سرتو كمنزلتيا االجتماعية ككثرتيا العددية كتراثيا المالي أكيعجب المراىؽ بنسب  قرانو،أكذكات 
 .(2)"كغير ذلؾ

 
 (ُّْألعراؼ: )ا چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     چ  .يمانيةنا الخير وأىميتيا في التربية اإلسادسًا: أ 

فػػي العػػرؼ االجتمػػاعي السػػائد بػػيف النػػاس كممػػة مكركىػػة فػػي معظػػـ األحػػكاؿ التػػي تيػػذكر  (أنػػا)كممػػة 
إال  ،أك بغيػر حػؽ ،كالمبالغػة فػي اإلطػراء عمييػا بحػؽ ،ألف فييا إشارة إلى الحػديث عػف الػذات ؛فييا

ي تسػمى كالتػ ،منيا ما لو إشارة أك داللػة سػمبية ،أنيا في التربية القرآنية ليا إشارات كدالالت ميختمفة
 الفداء. (أنا) ،التضحية (أنا) ،العطاء (أنا)الخير  (أنا)كىي ،كمنيا ما لو إشارة إيجابية ،الًكبر (أنا)

فػي بػؿ يريػدؾ أف تكػكف األكؿ  ،بػؿ دعانػا إلػى السػبؽ ؛مٌنا بالسرعة كالتسػارع لـ يكتؼً  كالقرآف الكريـ
 ذىبأنػا كليػ ،األنانيػة كاألثػرة (أنػا)الًكبػر كليسػت  (أنػا)التي يحبيا اهلل تعػالى ليسػت  شيء، كاألناكؿ 

خيػػػػر مثػػػػاؿ ألنػػػػا الخيػػػػر كالبػػػػذؿ كالتضػػػػحية كالفػػػػداء  ،" ككػػػػاف الصػػػػحابة الكػػػػراـ،الجميػػػػع إلػػػػى الجحػػػػيـ
ـي اٍليىػٍكـى  مىػفٍ »قػاؿ رسػكؿ  قػاؿ:فعف أبػى ىريػرة رضػى اهلل عنػو  ،كالعطاء اأىٍصػبىحى ًمػٍنكي ػاًئمن . قىػاؿى «صى

ـي اٍليىٍكـى  فىمىفٍ »أىبيك بىٍكرو رضى اهلل عنو أىنىا. قىاؿى  نىازىةن تىًبعى ًمٍنكي . قىاؿى أىبيك بىٍكرو رضى اهلل عنو أىنىا. قىػاؿى «جى
ػػفٍ » ـي اٍليىػػػٍكـى  فىمى ـى ًمػػٍنكي ػػػفٍ ». قىػػاؿى أىبيػػػك بىٍكػػرو رضػػى اهلل عنػػػو أىنىػػا. قىػػاؿى «ًمٍسػػًكينناأىٍطعىػػ ـي ا فىمى ػػادى ًمػػٍنكي ٍليىػػػٍكـى عى

                                 
دار الكتاب  عكض،محمد عبد الرحمف  تحقيؽ:، الوابل الصيبينظر، ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  1

 (. 11ـ، )ص1985، 1العربي، بيركت، ط
 (.183)ص، النفستربية المراىؽ بيف االسبلـ كعمـ  الزعببلكم، 2
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ػػػا ػػػؿى . قىػػػاؿى أىبيػػػك بىٍكػػػرو رضػػػى اهلل عنػػػو أنىػػػا. فىقىػػػاؿى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو «مىًريضن ػػػا اٍجػػػتىمىٍعفى فػػػي اٍمػػػًرئو ًإالَّ دىخى مى
نَّةى   .(1)"«اٍلجى

سػعيرىا  تحتػرؽ فػي ،ماحقػةه  لعنػةه  فػي كػؿ مجتمػعو ف أف األنػانيي كفي ذات السياؽ يؤكػد محمػد الغزالػي
التي يقكليػا امػرؤ فػي مجػاؿ  في مرضاتيا األفراد كالجماعات، كأف األنا كتذكب ،الفضائؿ كالمصالح

يكجػػد  وكمػػا أنػػ المشػػرقيف. دي ٍعػػكبػػيف االثنػػيف بي  ،التػػي ييتػػؼ رجػػاؿ فػػي مجػػاؿ الفػػزع (أنػػا)غيػػر  ،الطمػػع
ف نسػي  ،فػإف امػتؤلت يػداه صػاح حامػدان  ،فريؽ مف الناس يربط رأيو بمدل المنفعة التي تعكد عميو كا 

عكرات اآلخريف يكتـ الخيػر كينشػر السػكء  بعكيتت انفتؿ يصخب كيحتج كيتممس المطاعفأك تنكسي 
كمػػا أف  ،األنانيػػة (أنػػا)الطمػػع ك (أنػػا)كالشػػر ممػػا يػػدؿ عمػػى أف صػػاحب ىػػذه النفسػػية تسػػيطر عميػػو 

فػإذا كانػت ليػـ حاجػة اشػتد إحساسػيـ  ،مف الناس يعيشكف في حػدكد مطػالبيـ الخاصػة ان كبير  ان جميكر 
كىػذا لػكف مػف األثػػرة  ،أمػػا إذا كػاف عمػييـ شػيء فيػـ يػػذىمكف عنػو ،ؿ إلحػاحيـ فػي قضػائياكطػا ،بيػا

 .(2) الجشعة الجائرة
 ،كميا مذمكمة ،الغركر (أنا)األنانية ك (أنا)الكبر ك (أنا) :أنو يكجد أكثر مف نكع مف األنا كالخبلصة

 .الكفاء كالخ (أنا)العطاء  (أنا)اليمة  (أنا)إنكار الذات  (أنا) :يى المرغكبة كالمطمكبةكاألنا 
 

 
  في تمقي الرسالة والكالم  المطمب الثالث: اصطفاء اهلل تعالى لموسى

 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   چ كالذم يقكؿ اهلل تعالى في كصؼ مشيده: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

  (145-144األعراؼ:) چڄ   ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 :كفيو ثبلثة فركع

 
 الفرع األول: أقوال المفسرين:

 
يشػػكر اهلل تعػػالى عمػػى  فآتػػاه، كأأف يأخػػذ مػػا  ف اهلل تعػػالى حػػيف أمػػر مكسػػىإ: قطػػب سػػيد يقػػكؿ

 كالتكجيو لما ينبغي أف تقابؿ بو نعمة الٌمو. لمتعميـأمران كاف  ،نعمة االصطفاء كالعطاء

                                 
 (.3/92، )2421مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة باب مف جمع الصدقة كأعماؿ البر، رقـ 1
  (147-140-139ـ )ص 2005، 9، شركة نيضة مصر، طجدد حياتكالغزالي،  2
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كعمػى النػاس أف يأخػذكا مػا  ،كلمنػاس فػييـ أسػكة ،لمناس قدكة-الٌمو كسبلمو عمييـ  صمكات-كالرسؿ  
صبلحا لمقمب ،مف النعمة استزادةن  ؛آتاىـ الٌمو بالقبكؿ كالشكر  .كاتصاال بالٌمو ،تحرزا مف البطرك  ،كا 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  : ككيػؼ أكتييػا مكسػى الرسػالة،ثـ يبيف السياؽ ماذا كاف مضػمكف 

 .(ُْٓألعراؼ: )ا چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
 ،إف فييػا كػؿ شػيء يخػتص بمكضػكع الرسػالة كغايتيػا مػف بيػاف المٌػو ،كالميـ ىك ما في ىػذه األلػكاح

عمييػا ؿ اكطػ ،كالتكجييات المطمكبة إلصبلح حاؿ ىذه األمػة كطبيعتيػا التػي أفسػدىا الػذؿ ،كشريعتو
چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  فػػأمرىـ اهلل تعػػالى أف يأخػػذكا تعميمػػات مػػا فػػي ىػػذه األلػػكاح األمػػد

كأف تكػكف لػو جديتػو  ،أف يأخػذ األلػكاح بقػكة كعػـز كاألمػر اإلليػي الجميػؿ لمكسػى  ، )ُْٓألعػراؼ: )ا
ذلؾ أنو  ترخص،كال في  تميع،كال في  رخاكة،كصراحتو كحسمو. كال ينبغي أف يؤخذ في  النفس،في 

أف تكاليفػػػو باىظػػػة ال يصػػػبر عمييػػػا مػػػف طبيعتػػػو الرخػػػاكة كالتميػػػع  عػػػف فضػػػبلن  ذاتػػػو،أمػػػر ىائػػػؿ فػػػي 
فيػػػذا لػػػيس مػػػف  ،كالجديػػػة ال تعنػػػي التشػػػدد كالتعنػػػت كالتعقيػػػد كالتنطػػػع المػػػؤذم كالمسػػػيء ،كالتػػػرخص

 .(1)طبيعة ديف الٌمو 
 )ُْْاألعػراؼ: ) چٻ  ٻ  پ  چ االصطفاء ىك استخبلص الصػفكة، كقكلػو: أف  الشعراكمكيرل 

فقط، كلـ يقؿ عمى الناس، فقد ييفيػـ االصػطفاء عمػى  "اصطفيتؾ "ألنو لك قاؿ ؛تعبير فيو دقة األداء
پ  ڀ   چ  كقكلػػو تعػػالى: ،المبلئكػػة أيضػػان. كلكػػف االصػػطفاء ىنػػا محػػدد فػػي دائػػرة االصػػطفاء البشػػرم

منعتػػػػػػؾ، بػػػػػػؿ اذكػػػػػػر أنػػػػػػي أم ال تنظػػػػػػر إلػػػػػػى مػػػػػػا (. ُْْألعػػػػػػراؼ: )ا چڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
كعميؾ أف تشكر لي ىذا. كلذلؾ يجب عمػى اإًلنسػاف المػؤمف حػيف يتمقػى قضػاء  ،اصطفيتؾ ككممتؾ

 .(2) ال إلى ما سمب عنو مف النعـ ،اهلل فيو أف ينظر دائمان إلى ما بقي لو مف النعـ
 

كيختػػاره لحمػػؿ رسػػالتو كتبميػػغ  ان أف اهلل تعػػالى حػػيف يصػػطفي إنسػػانىػػذا المطمػػب  خبلصػػة مػػا كرد فػػي
ػػٌف اهلل تعػػالى بػػو عميػػو ،يػػذا شػػرؼ عظػػيـ لػػو كنعمػػة جميمػػة القػػدرف ،دعكتػػو تسػػتكجب منػػو الشػػكر  ك ،مى

أف الناس الذيف اصطفى اهلل تعالى مكسػى  اكم ،كالشكر يككف بالقكؿ كالفعؿ ،كالثناء عمى اهلل تعالى
ليػو إر مكسى رسكالن إلى بنػي اسػرائيؿ أنػزؿ كبعد اختيا ،عمييـ ىـ أىؿ الزماف الذم عاش فيو مكسى

مػف بيػاف التشػريعات كاإلرشػادات التػي تػدعك  ؛ألكاحان تحمؿ فػي طياتيػا مػا يخػتص بمكضػكع الرسػالة
فػأمرىـ اهلل تعػالى أف يأخػذكا تعميمػات  ،األمد فقست قمكبيا اإلى إصبلح تمؾ النفكس التي طاؿ عميي

                                 
 (.1370-3/1369، )في ظالل القرآنقطب،  1
 (.2/541، )المديد عجيبة، البحر(. ابف 4346-7/4345)خكاطر، ، الشعراويتفسير الشعراكم،  2

 (. 2/149)، لكشافا(. الزمخشرم، 7/280، )الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، 
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ألف تكػاليؼ الػدعكة إلػى اهلل تعػالى ال يحمميػا إال  ؛نيػة بقكة كجدية كعـز كصػدؽ،ما في ىذه األلكاح 
 وكداعيػة أف تجتمػع فيػ كىذا يتطمب مف كؿ مػربو  ،كعمميـ ،دىـكأجسا ،الرجاؿ األقكياء في أخبلقيـ
 لو ذلؾ. وجميع عناصر القكة ما أمكن

 
 الفرع الثاني: اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرين:

 يصػطفي اهلل تعػالى لػو خيرتػو مػف عبػاده. ،شػرؼ عظػيـ ،كالتربيػة كالػدعكةحمؿ رسالة العمػـ  .1

 (ُْْألعراؼ: )ا چٻ  ٻ  چ
ڤ  ڤ  چ  الميربي المسمـ يأخذ تشػريعات اهلل كتكجيياتػو بجديػة كحػـز ال بتميُّػعو كتػرخص. .2

 (ُْٓاألعراؼ: )چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
األعػراؼ: ) چپ   چ  الػزمف.كعػدـ شػعكر بطػكؿ  ،فيػو متعػة كأينػس ،كبلـ الحبيب مػع الحبيػب .3

ُْْ) 
 

 الفرع الثالث: آراء التربويين فيما استنبطو المفسرون
 

 يصطفي اهلل تعالى لو خيرتو من عباده. ،شرف عظيم ،حمل رسالة العمم والتربية والدعوةأوًل: 
 (ُْْألعراؼ: )ا  چٻ  ٻ  چ 
 

كف صفة أصيمة مف صفاتو ف تكأبؿ كيجب ،الكاجبة عمى المربي أف يتحمى بيا مكر الميمة مف األي 
راية كأف يككف عمى د،بأيمكر الحبلؿ كالحراـ  كأف يككف محيطان ،صكؿ التربية أي ب أف يككف عالمان 

 كذلؾ ألف العمـ بيذا كمو يجعؿ مف المربي عالمان  ؛عف كؿ شيء بمبادئ األخبلؽ كأف يعرؼ شيئان 
كيسير في طريؽ  ،كليا كمقتضاىاأيصعمى تربية ربي الكلد يك  ،يضع األشياء في مكضعيا ،حكيمان 
... كأما إذا كاف المربي كىدم النبي ،صبلح كالتربية عمى أيسس متينة مف تعاليـ القرآفاإل

 ،كينحرؼ خمقيان  ،لكلد يتعقد نفسيان افإف  ،كال سٌيما في القكاعد األساسية في تربية  الكلد ،جاىبلن 
ي أم مجاؿ مف مجاالت ال كزف لو كال اعتبار ف ؛قط المتاعكيككف إنسانان مف س ،كيضعؼ اجتماعيان 

كالمناىج التربكية الصالحة مف أجؿ تربية جيؿ  ،... فعمى المربيف أف يتزكدا بالعمكـ النافعةالحياة
 .(1)كقيادة الحياة عف اقتدار ،صالح إلرث اآلخرة

                                 
 (.2/785)، اإلسبلـتربية األكالد في عمكاف،  1
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الذم يدعك بو  ال بالعمـإفيي ال تحصؿ  ؛فضمياأجميا ك أشرؼ مقامات العبد ك أكالدعكة إلى اهلل "
و السعي كيكفي ىذا في شرؼ ليإلى حد يصؿ إليو بؿ ال بد في كماؿ الدعكة مف البمكغ في العمـ ا  ك 

 . (1)"ف صاحبو يحكز بو ىذا المقاـ كاهلل يؤتي فضمو مف يشاءأالعمـ 
فػي  ،فيرفع اهلل ذكػره كقػدره ،بعد إيمانو كاستقامتو ،يزيد في عممو ،أنو مف أراد اهلل بو خيران  كالخبلصة

بشػػػرط أف يبمػػػغ ىػػػذا العمػػػـ لمنػػػاس بصػػػدؽ  ،كييبػػػو الحكمػػػة كييعىمّْمػػػو مػػػا لػػػـ يكػػػف يعمػػػـ ،الػػػدنيا كاآلخػػػرة
خبلص ككعي كفيـ لمقاصد   . ةالشريعكا 

 
 الُمربي المسمم يأخذ تشريعات اهلل وتوجيياتو بجدية وحزم ل بتميٍُّع وترخص.ثانيًا: 

 (ُْٓألعراؼ: )اچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 
 ،لػػو ان منػػدفع ،لئلسػػبلـ عمػػى حقيقتػػو ان فاىمػػ ،كالمربػػي المسػػمـ تحديػػدان ينبغػػي أف يكػػكف صػػالحان مصػػمحان 

 ،ال تأخذه في الحؽ لكمة الئػـ ،عند أكامره كزكاجره ان كٌقاف ،لحدكده كأحكامو ان ميٌطبق ،مجاىدان في سبيمو
فبل يجكز لػو فػي ديػف  ،كالداعية إلى اهلل ىك الذم يعطي القدكة الكاممة عف اإلسبلـ ،فالمربي المسمـ

أك يحػػرؼ  ،أك يتسػػاىؿ فػػي كاجػػب ،أك يتغاضػػى عػػف منكػػر ،أك يسػػكت عػػف حػػؽ ،اهلل أف يكػػتـ عممػػان 
يجػػد أك  ،أك ييحػػابي أحػػدان مػػف ذكم الجػػاه كالسػػمطاف ،أك يخشػػى أحػػدان مػػف النػػاس ،الكمػػـ عػػف مكاضػػعو

 .(2) يسكتمقاالن ثـ  في حؽ اهلل

 ،فػي حمػؿ اإلسػبلـ كنشػر رسػالتو ،كنمػاذج رائعػة ،كاعية قدكاتالصالح كمف ىنا كاف عمماء السمؼ 
كمػػا أنيػػـ  ،ككقفػػكا فػػي كجػػو الظمػػـ كاالسػػتبداد ،فجمعػػكا بػػيف العبػػادة كالجيػػاد ،بػػؿ كتربيػػة النػػاس عميػػو

كأخذكا أكمر اهلل تعالى كنكاىيػو بكػؿ جديػة  ،ربطكا الحؽ بشريعة اإلسبلـ الحؽ ال بأشخاصيـ الفانية
  .(3) كتفافو كحب 

كمػا أف أخػذ  ،ألف تعظيميػا مػف تقػكل القمػكب ؛الكاجب عمى الداعيػة أك المربػي أف ييعظػـ شػعائر اهلل
تشريعات اهلل كتكجيياتو بالجدية كالحـز كالقكة كالعـز ىي صفات ال بيػد مػف تكفرىػا فػي الداعيػة حتػى 

عجابان  ،كيتبعكهييصدقو الناس   كحتى يؤثر فيمف يربييـ.  ،قناعة كا 
 
 
 

                                 
 (.1/154)، السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  1
 (.850-2/848)، اإلسبلـتربية األكالد في عمكاف،  2
 (. 2/858) ،اإلسبلـتربية األكالد في عمكاف،  3
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 (ُْْألعراؼ: )ا چپ   چ  فيو متعة وأُنس وعدم شعور بطول الزمن ،كالم الحبيب مع الحبيبثالثًا: 

  
ألف الكبلـ بيف الحبيب  ؛في اإلجابةعف العصا أطاؿ مكسى  في سؤاؿ اهلل تعالى لمكسى 

كىؿ أمتع كألذ  ،ال يعرفيا إال مف عاش لحظات حبو حقيقية كانسجاـ كلذةكمف يحبو فيو متعة 
كىك" الحبيب  ،مع اهلل الكبير المتعاؿ عز كجؿ ،كاألرض تالسماكاكأطيب مف الحديث مع رب 
  چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  چ كقاؿ اهلل تعالى: عمى لساف شعيب  ،المحب ألكليائو يحبيـ كيحبكنو

كال يحبو  ،فإف الرجؿ قد يغفر لمف أساء إليو ؛ألطؼ اقتراف اسـ الكدكد بالرحيـ كبالغفكر كما )َٗىكد: )
مع ذلؾ فإنو  ،كالرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليو كيرحمو كيحبو ،ككذلؾ قد يرحـ مف ال يحب

ذا تاب إليو ،يحب التكابيف  .(1)عبده أحبو كلك كاف منو ما كاف  ،كا 
اهلل تعالى لعبده المؤمف ما يمثمو الحديث القدسي الذم يقكؿ اهلل تعالى فيو عمى لساف  بّْ حي  كمف

ٍف نىٍفًس اٍلميٍؤًمًف يىٍكرىهي اٍلمىٍكتى كىأىنىا أىٍكرىهي :" رسكلو  ا تىرىدٍَّدتي عىٍف شىٍيءو أىنىا فىاًعميوي تىرىدًُّدم عى مى كى
.(2)"مىسىاءىتىوي 

كفي عالـ البشر ىؿ يكجد تربية  ،يحبيـ كيحبكنو ،كأكليائو مف البشرىذا الحب بيف اهلل تعالى 
فاألب يجب عميو أف ييسمع أبناءه ما  ،اسميا التربية بالحب؛ نعـ يكجد تربية اسميا التربية بالحب

عف نفسو ىي أحد نتائج  الصكرة التي يرسميا الطفؿ ألف ،يحبكف مف الكممات المطيفة كالكدكدة
اجعؿ عينيؾ في عيف طفمؾ مع ف ،كمف أنكاع التربية بالحب التربية بالعينيفالكبلـ الذم يسمعو، 

شعاره  ،ابتسامة خفيفة كتمتـ بصكت غير مسمكع بكممة "أحبؾ يا فبلف كما أف ضمة الطفؿ كا 
أكسع مف أف ييختزؿ في  كالحديث عف التربية بالحب ،أنسمكب تربكم فعَّاؿ كمؤثر ،بالحب كالحناف

شارات مختصرة لعميا تفيد الميربيف في تربيتيـ لؤلصناؼ التي يربكنيا ،أسطر قميمة  ،لكنيا لمسات كا 
أك في أم مكاف يمتقي بمف  ،أك في الجامعة ،أك في المدرسة ،أك في المسجد ،سكاء في البيت

   .(3)يربييـ.
  

  

                                 
 ( 57، )صالتبيان في أقسام القرآنابف قيـ الجكزية،  1
 (.5/2384(. )6137، كتاب الرقاؽ، باب التكاضع، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  2
3 http://islamstory.com/ar/ 
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 لعجلا تيمعبادفي  قوم موسى مشيد اليبوط والتردي بانحرافات : الرابع المطمب
 

 كيأتي تفصيؿ ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية:
 

 الفرع األول: أقوال المفسرين
 

 قاؿ تعالى:
﯀    ﮿﮷    ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ﮾  ﮶ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵چ 

      ﯁                                   

 (ُْٗ – ُْٖاألعراؼ: ) چ   ڭ  ڭ  ڭ  

في ، عجبلن  جسدان ال حراؾ فيو أف اتخاذ قكـ مكسى  كغيره مف المفسريف: (1) الطبرمكيعتبر 
جٌؿ جبللو الذم  اهلل. كذلؾ أف كالرشد كالحكمة أنيـ ضمكا بما ال يضؿ بمثمو أىؿ العقؿداللة عمى 

لو ممؾ السمكات كاألرض، كمدبر ذلؾ، ال يجكز أف يككف جسدنا لو خكار، ال يكمـ أحدنا كال يرشد 
 )ُْٖألعراؼ: )اچ﯁     چ فيؤالء الذيف اتخذكا العجؿ إليان كما يقكؿ ابف عجيبة:  ،إلى خير
 چ         چ كبعد ىذه االتخاذ ، مكضعياكضعكا األشياء في غير  ألنيـ في اتخاذه

كناية عف اشتداد ندميـ ، فإف النادـ المتحسر يعض يده غمنا ، فتصير  كذلؾ  )ُْٗألعراؼ: )ا
 چ      چ عممكا  أم:) ُْٗألعراؼ: )ا چ چ  فعمكا،يده مسقكطنا فييا. كلىمَّا ندمكا عمى ما 

ميميـ إليو أتـ ألف قمب مف حمييـ ليككف كحيف صاغ ليـ العجؿ ، باتخاذ العجؿ) ُْٗألعراؼ: )ا
أك فضة ككثير مف الناس اليـك عبيد الدراىـ كالدينار  اإلنساف يميؿ حيث مالو سيما إذا كاف ذىبان 
ف لـ يسجدكا لو               چ  إال أنيـ ندمكا ندمان شديدان فقالكا، كىما العجؿ المعنكم ليـ كا 

  )ُْٗألعراؼ: )ا چڭ  ڭ  ڭ  چ بالتجاكز عف خطيئتنا ) ُْٗألعراؼ: )ا چ    

                                 
ير بف يزيد الطبرم، أبك جعفر: المؤرخ المفسر اإلماـ. كلد في ق محمد بف جر  310)ابف جرير الطبرم( ت  1

 البديعة، لوآمؿ طبرستاف، كاستكطف بغداد كتكفي بيا. كرثاه خمؽ كثير مف أىؿ الديف كاألدب، صاحب التصانيؼ 
في كلو  اآلثار،الكتاب الكبير المشيكر في تاريخ األمـ، كلو كتاب التفسير الذم لـ يصنؼ مثمو، ككتاب تيذيب 

الحفاظ، (. الذىبي، تذكرة 2/166)بغداد، تاريخ األصكؿ كالفركع كتب كثيرة، الخطيب البغدادم، ينظر، 
 (6/69)األعالم، (. الزركمي، 14/267أعالم النبالء ) ر(. سي2/201)
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ركف إلى شيء كعكؼ  كفي اتخاذ ىؤالء القكـ اليان إشارة تربكية ىامة كىي أف كؿ مف كأخرل. ادني
 .(1) اهللعمى محبتو مف دكف اهلل فيك في حقو عجؿ يعبده مف دكف 

 ،الطريػؽتكاد تستقيـ خطكة حتػى تمتػكم عػف  ما ىي إسرائيؿبني طبيعة أف  بقكلو:سيد قطب  يختـك 
كتيػافتكا كلػـ يتػذكركا كصػية نبػييـ ليػـ مػف قبػؿ بعبػادة ربيػـ  إليػو،مما رأكا ذلؾ العجؿ الجسد طػاركا ف

نيا لصػكرة زريػة  منيـ!كلـ يتدبركا حقيقة ىذا العجؿ الذم صنعو ليـ كاحد  ،الذم ال تراه األبصار كا 
ب مكجػػو إلػػى كػػؿ صػػاحب أف الخطػػا مػػع مراعػػاة ،الماضػػي فػػي بشػػرية تمػػؾ التػػي كػػاف يمثميػػا القػػكـلم

نصاؼ ﮷    ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   چ  فيقكؿ: ،كحر كشريؼ في الحاضر كالمستقبؿ ،عقؿ كعدؿ كا 

مػف صػنع أيػدم البشػر.  أظمـ ممػف يعبػد خمقػان  ؿكى (ُْٖألعػراؼ: )ا چ  ﯀  ﯁      ﮿﮾
                                 چ ـ كمػا يصػنعكف؟! كالٌمو خمقيػ

يقػاؿ: سػقط فػي يػده إذا عػدـ الحيمػة فػي دفػع مػا ىػك   )ُْٗألعػراؼ: )ا چ  ڭ  ڭ  ڭ     
إلػى مكقػؼ ال  -بيػذه النكسػة -رأل بنك إسرائيؿ أنيـ صاركا  كلماذلؾ، كندـ عمى  ،بصدده مف أمر

                ڭ  چ قػػػكلتيـ ىػػػذه :يممكػػػكف دفعػػػو فقػػػد كقػػػع مػػػنيـ كانتيػػػى! قػػػالكا 

بقيػة مػف  -إلػى ذلػؾ الحػيف  -كىذه القكلػة تػدؿ عمػى أنػو كػاف فػييـ ..(ُْٗألعراؼ: )ا چڭ  ڭ  
فمما أف تبيف ليـ ضبلليـ ندمكا كعرفػكا  ،استعداد صالح. فمـ تكف قمكبيـ قد قست كما قست مف بعد

كىذه عبلمة طيبة عمى بقية مف  ،أنو ال ينقذىـ مف عاقبة ما أتكا إال أف تدركيـ رحمة ربيـ كمغفرتو
 .(2)استعداد في الفطرة لمصبلح 

سفاؼ سرائيؿ طبيعتيـ اإلإأف بني المطمب ىك:  ىذا كخبلصة ما تقدـ مف أقكاؿ المفسريف في
مف خبلؿ اتخاذىـ عجبلن جسدان  دعاءاالكيتبيف ىذا  ،كاالنحراؼ في الفكر كالتربية كالسمكؾكالعكج 

غرؽ اهلل فييا عدكىـ أعاشكا كعاينكا تمؾ المحظات التي ك  ،ان كال يدفع عنيـ شر   ،ان خير  ـال يجمب لي
ضاران عمى مما يدؿ عمى أنيـ يؤثركف المحسكس المادم العاجؿ كلك كاف  ،كنجاىـ بعد طكؿ عناء

في اتخاذىـ  أفٌ  كما ،كاآلجؿ ىك  رضا اهلل كالتعمؽ بما عنده ،المحجكب اآلجؿ كلك كاف نافعان 
إال  ،كالتي يحبيا كؿ الناس ،سرائيؿ لمذىب كالفضة كالماؿإكىي مدل حب بني  ؛لمعجؿ داللة أيخرل

أما أػف يشرؾ  ،كبأف البعض يحبيا لكنو يكتسبيا بالحبلؿ كينفقيا كذلؾ كىذا أمر محمكد بؿ مطم

                                 
( األلكسي، 2/544، )البحر المديد(. ابف عجيبة، 13/117)، القرآنجامع البيان في تأويل ، ينظر، الطبرم 1

، دار تفسير اإليجي جامع البيان في تفسير القرآن(، اإًليجي، محمد بف عبد الرحمف، 9/85)، المعانيروح 
 الكاحدم،(. 4362-7/4359) ،الشعراويتفسير  الشعراكم،(. 1/654ـ، )2004، 1، طالعممية، بيركتالكتب 
 (.16/246) ،انيالمعروح  األلكسي،(. 3/475)، كثيرتفسير ابن  كثير،(. ابف 413)ص، الوجيز

 (. 1375-3/1374، )في ظالل القرآنقطب،  2
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كمع كؿ ما ارتكبكه  ،فتنحرؼ تربيتو كسمككو فيذا ىك األمر المذمكـ ،اإلنساف بربو بسبب ىذا الماؿ
يماف كىذا  ،كذلؾ بإحساسيـ بالندـ كطمبيـ مف ربيـ المغفرة ؛مف انحراؼ إال أف فييـ بقية خير كا 

مة اهلل تعالى الذم يذكر كما يدؿ ذلؾ عمى عظ ،يدؿ عمى ركعة النص القرآني في عرض الفكرة
مـ كالشعكب الخير الذم تنطكم عميو نفكسيـ كلك كاف بلمو تعالى كفي معرض حديثو عف األفي ك

  .مثقاؿ حبة مف خردؿ
 
 اإلشارات التربوية من أقوال المفسرين الثاني: خالصةلفرع ا
 

ھ  ھ  ھ  ے  چ  سفو كحمؽ كطيش كىبكط كانحطاط. ،عبادة غير اهلل تعالى .1

﮳  ﮴  ﮵ ے  ۓ  ﮲      ُْٖاألعراؼ: چ  ۓ   
  االستغفار كالتكبة دأب الصالحيف كسمكؾ المربيف .2
 

 
 الفرع الثالث: آراء التربويين فيما استنبطو المفسرون

 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  سفو وحمق وطيش وىبوط وانحطاط.و  ظمم عبادة غير اهلل تعالى: أولً 

﮳  ﮴  ﮵ ﮲      (ُْٖألعراؼ: )اچ  ۓ   

 

كذلؾ غاية الجيؿ  ،حيث جعؿ لو مف خمقو ندان  ؛المشرؾ أجيؿ الجاىميف باهلل ابف قيـ الجكزية"يقكؿ 
نما ظمـ نفسو ف كاف المشرؾ لـ يظمـ ربو كا   .(1)"بو كما أنو غاية الظمـ منو كا 

حيػاة كال مكتػان كعبدة األصناـ كغيرىا مف ىذه المعبكدات العاجزة الضعيفة التي ال تممؾ لمف يعبػدىا 
الحػب كالتألػو  فػي ،ا بػيف ىػذه اآلليػة كبػيف اهلل تعػالىإال أنيػـ سػكك  ،ىا يعممكف ذلػؾكعابدك  ،نشكران كال 

 .(2)كالخضكع ليـ كالتذلؿ كىذا غاية الجيؿ كالظمـ 
فالكاجػػب عمػػى ىػػؤالء المخمػػكقيف أف ال  ،أف اهلل تعػػالى ىػػك الػػذم تفػػرد بخمػػؽ الخمػػؽكيقػػكؿ الػػنحبلكم: 

مػف أجػؿ  ؛تفرد ىػك بخمقيػـ ابؿ يجب عمييـ أف يفردكه بالعبادة كم ،يشرككا معو آلية مزعكمة عاجزة

                                 
 (.89)ص، الكافيالجواب ابف قيـ الجكزية،  1
 (.92)ص، الكافيالجواب ينظر ابف قيـ الجكزية، 2
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بشرط أف  ،في عالـ اآلخرة كيذلؾ تتحقؽ ليـ السعادة األبدية ،ف يحققكا اليدؼ الذم خمقكا مف أجموأ
 .(1) الشرؾاهلل عمييـ مف  حٌرـعما  أف يبتعدكاك  ،غضبويتقكا 

فالسفيو مف رغب عف ممتو إلى  ،كرشيدان  ،ال أسفو منو سفييان  :قسميفسـ سبحانو الخبلئؽ قفمف ىنا" 
كحالػػو  ،كعممػػو تكحيػػدان  ،فكػػاف قكلػػو تكحيػػدان  ،كحػػاالن  كعمػػبلن  كالرشػػيد مػػف تبػػرأ مػػف الشػػرؾ قػػكالن  ،الشػػرؾ
 .(2)"كدعكتو إلى التكحيد ،تكحيدان 

إنػػو الحقيقػػة التػػي  ،كػػبل ،أف" اإليمػػاف بػػاهلل الكاحػػد لػػيس لعبػػة سياسػػية أك تشػػريعان اسػػتثنائيان  كالخبلصػػة
أمػػا الرجػػاؿ الػػذيف  ،أك النػػكر الػػذم أيغمقػػت دكنػػو أجفػػاف العيػػكف ،ضػػؿ عنيػػا الغػػافمكف أك المسػػتغمكف

إف ىػذا اإليمػاف الكثيػؽ معػدف قممػا تخمػك  ،فمػف يتييػكا عػف اهلل أبػدا ،كنقاء الفكػر ،رزقكا صفاء الفطرة
 .(3)منو نفس عظيمة"

 
                ڭ  چ  الصالحين وسـموك المـربينالستغفار والتوبة دأب  ثانيًا:

 (ُْٗألعراؼ: )ا چڭ  ڭ     
 

ال بػػد مػػف تػػكفر ىػػذه األيمػػكر فػػي  ،كسػػمكؾ أخبلقػػي ،كصػػفات تربكيػػة ،قػػيـ إيمانيػػة التكبػػة كاالسػػتغفار
 ،كثقافتػػػو التربكيػػػة ،مػػػف حياتػػػو اليكميػػػة كأصػػػيبلن  ان ميمػػػ كأف يكػػػكف االسػػػتغفار جػػػزءان  ،ي المسػػػمـالمربػػػ

يد العبػد مػف نفسػو شػفػإذا " ،كتجػاه مػف يػربييـ ،حتى يككف مؤديان لكاجبو تجاه ربػو ؛كأخبلقو اإليمانية
مػع ذلػؾ غيػر االسػتغفار مف حقو عمـ تقصػيره كلػـ يسػعو  أنو لـ يكؼ ربو في عبكديتو حقو كال قريبان 

 .(4) "ف تقصيره كتفريطو كعدـ القياـ بما ينبغي لو مف حقوعكاالعتذار 
 ،كتػػرؾ الخيػػر ،عمػػى فعػػؿ الشػػرتمػػكـ صػػاحبيا  ىػػي التػػيالسػػعيدة كيؤكػػد ابػػف قػػيـ الجكزيػػة أف الػػنفس 

 .(5) فتبادر إلى التكبة كالنفس الشقية بالضد مف ذلؾ
نابػػة كالحػػذر معصػػية لمعبػػد مػػف الػػذؿ كالخضػػكع كاإللتكبػػة ككمػػا ليػػا كمػػا أحػػدثت الاكيػػذكر أيضػػان أف" 

رفػع مػف لػى إمػكر حتػى يعػكد التائػب ىػذه األكقػد تقػكل عمػى  ،اهللكالخكؼ مف اهلل كالبكاء مف خشية 

                                 
 (173، )صالتربية بالحكار :مف أساليب التربية اإلسبلميةيينظر، النحبلكم،  1
 (.3/482)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  2
 (.166-165)ص، حياتكجدد الغزالي،  3
دار  األرناؤكط،القادر  عبد ،األرناؤكطشعيب  تحقيؽ:، جالء األفيامابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  4

 (. 123ـ، )ص1987، 2طالككيت، العركبة، 
 (.13)ص، القرآنفي أقسام  الجكزية، التبيافابف قيـ  5
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نفػت  فإنيا ،فيذا قد تككف الخطيئة في حقو رحمة ،منو قبؿ الخطيئة كيصير بعد التكبة خيران  ،درجتو
 .(1)"كخمصتو مف ثقتو بنفسو ،عنو داء العجب
كاإلنابة  ،فاالستجابة أعماؿ الجكارح ،ابة ثـ التكبةكؿ االستغفار االستجابة ثـ اإلنأ كيرل الغزالي أف"
ىػك فيػو  الػذمكالتكبة إقبالػو عمػى مػكاله بػأف يتػرؾ الخمػؽ ثػـ يسػتغفر اهلل مػف تقصػيره  ،أعماؿ القمكب

ثػـ  ،فعنػد ذلػؾ يغفػر لػو كيكػكف عنػده مػأكاه ثػـ التنقػؿ إلػى االنفػراد ،كمف الجيؿ بالنعمػة كتػرؾ الشػكر
 .(2)"ثـ المناجاة ثـ المصافاة ثـ المكاالةثـ المعرفة  ،ثـ البياف ثـ الفكر ،الثبات

ألنيػػا تعيػػد  ؛عمػػى المجتمػػع ان أثػػر  كمػػا ليػػا ،لمتكبػػة أثرىػػا عمػػى الفػػرد بنجاتػػو مػػف عػػذاب اهللكأخيػػران فػػإف 
كأف  فػػالمجـر إذا عمػػـ أف اهلل ال يغفػػر لػػو ،كبػػذلؾ تستأصػػؿ جرثكمػػة الفسػػاد ،لممجتمػػع فػػردان شػػرد عنػػو

كأف  ،عمػـ أف اهلل يقبػؿ تكبتػومػا إذا  جريرتػو فإنػو يتمػادل فػي الجريمػة. بخػبلؼ ،المجتمع ال يغفر لو
 .(3) كأنفعفإف ذلؾ أجدل عمى المجتمع  ؛المجتمع يرحب بو عضكان نافعان 

 
 وغضبتو القولية والفعمية ، : موسىالخامس المطمب

 
 قاؿ تعالى:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ٹٹ  ٹ  ٹ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ

﮲     ۓں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  

 (ُْٓ – َُٓألعراؼ: )ا چڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ﮳  ﮴ 
 كيأتي تفصيؿ ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية:

 
 
 

                                 
 (.59ص)الكافي، الجواب ابف قيـ الجكزية،  1
 (.4/48)، الدينإحياء عموم الغزالي،  2
، 1، تحقيؽ: محمد عبد العاطي سميـ، مكتبة اإليماف، المنصكرة، طخمق المؤمنسميـ، عبد العاطي عمى،  3

 (. 129)صـ، 2007
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 الفرع األول: أقوال المفسرين في اآليات
 

كفعمػػو عمػػى قكمػػو حػػيف عمػػـ  قطػػب مشػػيد الغضػػب فػػي قػػكؿ مكسػػى يصػػؼ سػػيدفػػي ىػػذا اآليػػات 
فظيػػر غضػػبو فػػي قكلػػو بػػأف  ،عجػػبلن لمعبػػادة كتركػػكا عبػػادة اهلل تعػػالى كانتكسػػكا كاتخػػذكابػػأنيـ ارتكسػػكا 

بػرأس أخيػو يجػره  إذ أخػذفػي فعمػو  كظيػر أيضػان )      َُٓاألعػراؼ: ) چ پ  ڀ   ڀ  ڀچ   :قاؿ ليػـ
 كىذه الغضبة القكلية كالفعميػة مػف مكسػى   )َُٓاألعراؼ: ) چ ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹچ إليو كيعنفو. 

تألمػو الشػديد عمػى  ككاف مع غضب مكسى كالمربيف،مبررة كمشركعة بؿ كاجبة في حؽ الدعاة 
كتػركتكـ عمػى عبػادة المٌػو  بالضػبلؿ،تػركتكـ عمػى اليػدل فخمفتمػكني : ككأنو يقكؿ ليـ ،انحراؼ قكمو

أم اسػػتعجمتـ قضػػاءه ) َُٓ ألعػػراؼ: )چ  ٺ  ٺ  ٺچ   ،فخمفتمػػكني بعبػػادة عجػػؿ جسػػد لػػو خػػكار
 كىػي    )َُٓألعػراؼ: )چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹچ  ،اسػتعجمتـ مكعػده كميقاتػو أك ،كعقابػو

فيذه األلكاح ىي التي كانت تحمؿ كممات ربو. كىك ال يمقييا إال كقد  ،حركة تدؿ عمى شدة االنفعاؿ
أفقػػػده الغضػػػب زمػػػاـ نفسػػػو. ككػػػذلؾ أخػػػذه بػػػرأس أخيػػػو يجػػػره إليػػػو. كأخػػػكه ىػػػك ىػػػاركف العبػػػد الصػػػالح 

كيكشؼ  غضبو،ليسكف مف  الرحيمة،الطيب! فأما ىاركف فيستجيش في نفس مكسى عاطفة األخكة 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چىػػػػدايتيـ: يقصػػػػر فػػػػي نصػػػػح القػػػػـك كمحاكلػػػػة كأنػػػػو لػػػػـ  مكقفػػػػو،لػػػػو عػػػػف طبيعػػػػة 

كيتبػػيف مػػف كصػػؼ اآليػػة لمكقػػؼ قكمػػو كػػـ ىػػـ فػػي حالػػة   )َُٓاألعػػراؼ: ) چڦ  ڦ   ڦ  
بسػبب محاكلتػو  ،حتى شكؿ اندفاعيـ خطران عمى حياة ىػاركف ،ىيجاف كاندفاع أىكج إلى ىذا العجؿ

كاليبكط كاإلسفاؼ عف ىذه العبادة السخيفة كالمقيتة. كفي نداء ىاركف عف التردم كاالنتكاس منعيـ 
ألنيػػا  ؛خػػكة مػػف جيػػة األـيره بعاطفػػة األفػػذكٌ  ،كحانيػػةه  ةه رقيقػػ لمسػػةه  ( َُٓألعػػراؼ: )ا چڤ  ڤ  چ لمكسػػى يػػا 
كألف األمكمة مستقر األرحاـ؛ لذلؾ أنت تجػد أخػكة مػف ،كأكثر تأثيران في عاطفة األيخٌكة ،أقرب كأحف

لكػف نجػد  ،عػركؼاألـ، كأخكة مف األب فقط، كأخكة مف األب كاألـ، كاألخكة مف األب كاألـ أمػرىـ م
  .(1)في أخكة األـ حنانان ظاىران 

يشعر بمػا ال يشػعر بػو  القكم الشديد الغضب لمحؽ بالحؽ كمكسى": أف رضامحمد رشيد  رلكي
 .(2)"كليف العريكة كياركف ،مف يغمب عميو الحمـ

 
 كان  ان مع مف اتخذكا العجػؿ معبػكد كصؼ حالة الغضب التي مر فييا مكسى الشعراكم فيكيقكؿ 

إال أنػو  ،عمميػة نفسػية كاألسػؼ؛ أًسػفان كالغضػبإلى قكمو حالػة ككنػو غضػباف يعكد  ككف مكسى
                                 

 (.7/4365)، الشعراويتفسير (. الشعراكم، 3/1374، )في ظالل القرآن، ينظر، قطب 1
 (.9/208)، المنارتفسير رضا،  2
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 ،تنػػتفخ أكداجػػو ؛بػػيف مػف يحػػزف كيكبػت فػػي نفسػػو، كبػيف مػػف يغضػب، فمػػف يغضػب فػارؽه  يكجػد ثمػػة
حػيف  محاكالن تنفيذ غضبو بفعؿ مادم كما حصؿ مع مكسى ،كتبرؽ عيناه بالشر كجيو،كيحمر 

إلػػى الحػػالتيف االثنتػػيف؛ كقػػٌدـ  كىػػذا اسػػمو: غضػػباف. كصػػار مكسػػى ،خيػػو يجػػره إليػػوأأخػػذ رأس 
بػد أف يكػكف ىنػاؾ  بػؿ ال ؛يكفي فػي مثػؿ ىػذا األمػر الحػزف فقػطالغضب ألنو رسكؿ لو منيجو. كال 

  .(1) الجكارحالغضب نتيجة ىياج 
القكليػة كالفعميػة نطػؽ ىػاركف بكممػات حػؽ كصػدؽ مكضػحان مكقفػو  كفي لحظػات غضػب مكسػى
 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  بأنيـ ىمكا بقتمو فقاؿ: مف ارتداد قكمو كانحطاطيـ

فيػػذا دليػػؿ عمػػى أنػػو كقػػؼ مػػنيـ مكقػػؼ  (َُٓاألعػػراؼ: ) چڦ   ڦ  چ  كمػػاداـ قػػد قػػاؿ (َُٓاألعػػراؼ: ) 
چ المعارض كالمقاكـ الذم أدل ما عميو إلى درجة أنيـ فكركا في قتمو، كيتابع الحؽ بمساف ىاركف: 

كالشماتة ىي إظيار الفرح بمصيبة   )َُٓألعػراؼ: )ا چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
ڃ  چ لػػذلؾ يػػذيؿ الحػػؽ اآليػػة بقكلػػو سػػبحانو:  تقػػع بخصػػـ، كاألعػػداء ىػػـ القػػـك الػػذيف اتخػػذكا العجػػؿ،

) چڃ  ڃ  ڃ   چ  
2). 

فيػذا  ) ُُٓألعراؼ: )ا چڌ  ڎ  ڎ      ڌڇ  ڍ   ڍچ  كيطمب مكسى لنفسو كألخيو الرحمة
يعني أنو سبحانو لـ يمنع الرحمة مف خمقو عمػى خمقػو؛ فمػف رحػـ أخػاه سيػميّْ رحيمػان، كراحمػان، كلكػف 

 العجػػؿ  كىنػا البػد مػف اإلشػػارة  إلػى أف اتخػاذ رحمتػػو أيضػان ال نيايػة ليػػا. بمعنػىاهلل أرحػـ الػراحميف؛ 
ًمؽى لو فبل غبار عميو، ال ينالنا غضب مف اهلل، أما الذيف سيناليـ غضب اهلل فيػـ مػف اتخػذكا  فيما خي

ًمؽى لو،   (152األعػراؼ: ) چڑ  ک  ک  ک    چ فالذيف اتخذكه إليان ىػـ الػذيفالعجؿ في غير ما خي
يػػػدؿ عمػػػى أف أكاف الغضػػػب كالذلػػػة لػػػـ يػػػأت بعػػػد، كسػػػيحدث فػػػي  (152ألعػػػراؼ: )ا چڑ  چ  كقكلػػػو

مفتػػر يتجػػاكز حػػده ليػػان فقػػط بػػؿ عمػػى كػػؿ إكمػػا أف الغضػػب لػػيس عمػػى مػػف اتخػػذكا العجػػؿ  المسػػتقبؿ،
 ،لذا قاؿ اهلل تعالى محذران كؿ مف يقكـ ما قاـ بو عبدة العجػؿ ىذا الجزاء؛ يستحؽفكؽ ما شرعو اهلل 

مػا نػاليـ،  الػوين بؿ كؿ معبكدان مف دكف اهلل  ؛كالعجؿ ليس بالضركرة أف يككف عجبلن جسدان لو خكار
 كػػؿ مػػف يرغػػب أف يػػتعظ كيعتبػػر حتػػى ال يصػػيبو مػػا أصػػاب السػػابقيف مػػف عػػذابكىػػك سػػبحانو ينبػػو 

ذا ، مػػةكغضػػب فػػي اآلجمػػة كالعاج اسػػتمركا عمػػى ضػػبللتيـ سػػيحيؽ بيػػـ سػػخط شػػديد مػػف ربيػػـ، كال كا 
، كبمثؿ ىذا الجزاء الحياة الدنيا فيتقبؿ تكبتيـ إال إذا قتمكا أنفسيـ، كسيصيبيـ كذلؾ ىكاف كصغار 

                                 
 (.7/4363)خكاطر، ، تفسير الشعراويالشعراكم،  1
 (.7/4365)، الشعراويتفسير الشعراكم،  2
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، فيػػك هد، كتجػػاكزىـ لحػػدك ة اهلللخػػركجيـ عػػف طاعػػكػػؿ زمػػاف كمكػػاف،  فػػيجميعػػا  كفالمفتػػر  ييجػػازل
 .(1)إسرائيؿ كغيرىـ  يالجريمة مف بنجزاء متكرر كمما تكررت 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ تكبتػو فقػاؿ :  فػيبابو لكػؿ تائػب صػادؽ  -سبحانو  -ثـ فتح 

كالمعنػػى : كالػػذيف عممػػكا السػػيئات ثػػـ تػػابكا مػػف  ( ُّٓألعػػراؼ: )ا چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     
معتذريف نادميف مخمصيف اإليمػاف  -تعالى  -بعد فعميـ ليا تكبة صادقة نصكحا ، كرجعكا إلى اهلل 

لػى ىنػا تكػكف اآليػات الكريمػة  -لو ، فإف اهلل  تعالى  رحيـ بيـ كبكؿ مف كاف مثميـ مػف التػائبيف .كا 
قد فتحػت أمػاميـ كأمػاـ غيػرىـ بػاب  - ككعيدتحقكنو مف تقريع بعد أف دمغت بنى إسرائيؿ بما يس -

 .(2)التكبة ليفيئكا إلى نكر الحؽ ، كليترككا ما انغمسكا فيو مف ضبلالت كجياالت 
 

ہ  ھ  ھ  ھ  چ فيقػػػكؿ تعػػػػالى: بعػػػػد سػػػككت الغضػػػب عنػػػو كتكمػػػؿ اآليػػػات مشػػػيد مكسػػػى

 (ُْٓألعراؼ: )ا چ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ے  ے

، ركػويدفعػو كيح مكسػى،ككأنمػا ىػك مسػمط عمػى  ،حيه فكأنما ىك  الغضب،كالتعبير القرآني يشخص 
فأخذ األلكاح التػي كػاف قػد ألقاىػا بسػبب  نفسو،عاد مكسى إلى  كتركو لشأنو عنو،« سكت»حتى إذا 

، كأف فييػػا مػػرة أخػػرل أف فػػي ىػػذه األلػػكاح ىػػدل ثػػـ يقػػرر السػػياؽ ،دفػػع الغضػػب لػػو كسػػيطرتو عميػػو
رحمػػة. كاليػػدل ذاتػػو  ،كينػػالكف بػػو الرحمػػة لميػػدل،لمػػف يخشػػكف ربيػػـ كيرىبكنػػو فتتفػػتح قمػػكبيـ  رحمػػة،

الحػائر الػذم ال يجػػد  االنسػافكلػيس أشػقى مػف  ،الػذم ال يجػد النػكر ،فمػيس أشػقى مػف القمػب الضػاؿ
كتييئيػا  الغفمػة،كرىبة الٌمو كخشيتو ىي التي تفتح القمكب لميدل كتكقظيا مػف  ،اليدل كال يجد اليقيف
 .(3)لبلستجابة كاالستقامة 

 چھ  ھ  ھ  ھ  چ كعمػػػى ىػػػذا جػػػاز  كالػػػزكاؿ،المػػػراد بالسػػػككت السػػػككف  كيػػػرل الػػػرازم أف

، كذلؾ أما صمت فمعناه سد فاه عف الكبلـك  سكف،بمعنى  ألف سىكىتى  ؛كال يجكز صمت )ُْٓاألعراؼ: )
ركف لػػػـ يقػػػع منػػػو اعػػػرؼ أف أخػػػاه ىػػػلمػػػا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو  كظػػػاىر اآليػػػة ال يجػػػكز فػػػي الغضػػػب.

 .(4) فعند ذلؾ سكف غضبو عذره،كظير لو صحة  ،تقصير
 

                                 
 (.5/196) ، لوسيطا(. طنطاكم، 4368-7/4366)، الشعراويتفسير ينظر، الشعراكم، 1

 (.5/196)الوسيططنطاكم، 2 
 (. 3/1376)القرآنفي ظالل قطب،  3
 (. 1/2058، )، الفخر الرازيالرازم 4
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حينما تكٌجو إلى جبؿ الطكر لتمقػي التػكراة كمػا  أف مكسى :ما جاء في المطمب السابؽ كخبلصة
كحرضػيـ عمػى  ،كصػنع لبنػي إسػرائيؿ عجػبلن ذىبيػان  ،فييا مف تشػريعات، انتيػز السػامرم ىػذا الغيػاب

مٌما جعمو يغضب ليػذا االنحػراؼ كليػذا  ،بيذا الحدث الجمؿ كقد أخبر اهلل تعالى مكسى ،عبادتو
 ،كما أنو حػزف حزنػان شػديدان كتػألـ ألػـ النبػي الحػريص عمػى قكمػو كالغيػكر عمػى تكحيػد ربػو  ،الضبلؿ

إياه كلك أف مكسى استقبؿ خبػر ىػذه العبػادة  كمف شدة غضبو جعمو يأخذ برأس أخيو كبمحيتو مكبخان 
قػػػػػػراران  مػػػػػػف  كالسػػػػػػتكحى  بنػػػػػػ  ،الذميمػػػػػػة بأعصػػػػػػابو ىادئػػػػػػة اسػػػػػػرائيؿ مػػػػػػف ىػػػػػػذا السػػػػػػمكؾ تشػػػػػػريعان كا 

كضػح كفػي لحظػات غضػب مكسػى القكليػة كالفعميػة .ةطئػأفعاليـ كسػمككياتيـ الخاصحة بمكسى
ـ بشػػدة اسػػتطاع إال أنػػو قػػدر أف مقػػاكمتييـ بمػػا كمَّ لػػـ يقػػرىـ عمػػى بػػاطميـ بػػؿ قىػػىػػاركف مكقفػػو؛ بأنػػو 

كالخػكؼ مػف  ،فتنػة بنػي اسػرائيؿ بعضػيـ بػبعض ،مػف ىػذا الضػرر أكبػركعنؼ قد يؤدم إلى ضػرر 
 .كألخيو بالرحمة كالمغفرة وتبيف لمكسى اجتياد ىاركف سكف غضبو كدعا ل ىك كحيفقتمو 
 

 الفرع الثاني: اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرين
ٿ  ٿ    ٹ  چ  كالغضػػػب الفعمػػػي) َُٓألعػػػراؼ: )اچ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  الغضػػػب القػػػكلي .1

فػػػي عػػػبلج انحرافػػػات نفسػػػية كسػػػػمككية  افىامػػػ افتربكيػػػ افأسػػػمكب ) َُٓألعػػػراؼ: )اچ  ٹ  ٹ
 .خطيرة

  عمى انتياؾ حرمات الديف صفات ال بد مف تكفرىا في المربي كاألسىالحزف كاأللـ  .2
 .( َُٓاألعراؼ: ) چپ  چ 

 چڦ  چ  تطبيؽ أسمكب أخؼ الضرريف كأىكف الشريف في العممية التربكية .3
 .(َُٓاألعراؼ: ) 
  چۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ۓے  ےچ خمؽ الرحمة كأثره في تربية الفرد كالمجتمع  .4

 (ُْٓاألعراؼ: )
 رىبة الٌمو كخشيتو ىي التي تفتح القمكب لميدل كتكقظيا مف الغفمة كتقكدىا لبلستقامة.  .5

 . )ُْٓاألعراؼ: ) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 
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 آراء التربويين فيما استنبطو المفسرونالفرع الثالث: 
 
ٿ  ٿ    ٹ  چ  والغضــب الفعمــي  )َُٓألعػػراؼ: )اچ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  أوًل: الغضــب القــولي 

  وما يستفيد منو الدعاة والمربون في سموك موسى ( َُٓألعراؼ: )اچ  ٹ  ٹ
 
 

ألنيػػا  ؛اإليجابيػػة منيػػا كالسػػمبية ال يخمػػك منيػػا إنسػػاف عمػػى كجػػو ىػػذه البسػػيطةكاالنفعػػاالت  العكاطػػؼ
لفػػػرح كغيػػػر ذلػػػؾ كميػػػا افالرضػػػا كالغضػػػب كالحػػػب كالكػػػره  كالحػػػزف ك  ؛ صػػػنع اهلل تعػػػالى فػػػي اإلنسػػػاف

 ،كأرسػؿ لنػا رسػكالن  ،إال أنو مع ىذه الفطرة أنزؿ لنا كتابػان  ،صفات فطرية فطر اهلل تعالى الناس عمييا
فبل يغضب في حالة الرضا كال  ،فمف أخذ بيذه التربية ضبط عكاطفو كىذبيا ،يربينا كيعممنا كيرشدنا

كال يحػػب  ،كال يفػػرح فػػي حالػػة الحػػزف كال يحػػزف فػػي حالػػة الفػػرح ،يرضػػى فػػي حالػػة الغضػػب المحمػػكد
لشػر ، كمصػدر كػؿ بمٌيػة ، فكػـ جمػاع افالغضػب ىػك"  ،ظالمان معتديان كال يكػره مؤمنػان مخمصػان صػادقان 

ميٌزقت بو مف صػبلت ، كقيطعػت بػو مػف أرحػاـ ، كأيشػعمت بػو نػار العػداكات ، كارتيكبػت بسػببو العديػد 
مػػف التصػػرفات التػػي ينػػدـ عمييػػا صػػاحبيا سػػاعة ال ينفػػع النػػدـ .إنػػو غميػػاف فػػي القمػػب ، كىيجػػاف فػػي 

عينيػػو الشػػرر ، فبعػػد أف كػػاف  المشػػاعر ، يسػػرم فػػي الػػنفس ، فتػػرل صػػاحبو محمػػر الكجػػو ، تقػػدح
ثػائر ، إذا بو يتحكؿ إلػى كػائف آخػر يختمػؼ كميػة عػف تمػؾ الصػكرة اليادئػة ، كالبركػاف ال متزنان  ىادئان 

 .(1) "الذم يقذؼ حممو عمى كؿ أحد
 

بػؿ يعتبػر  ،أما الغضب المحمكد فيػك غضػب مشػركع ،ىذا الكصؼ الذم سبؽ ىك الغضب المذمكـ
عمػػى  مثػػؿ غضػػب مكسػػى ،ال بػػد منػػو إذا اقتضػػت الضػػركرة التربكيػػة ذلػػؾ ان صػػحيح ان تربكيػػ ان سػػمكك

كمف لػـ يغضػب حػيف تنتيػؾ حرمػات اهلل مػثبلن أك حػيف يحصػؿ سػمكؾ مشػيف مػف  ،مف عبدكا العجؿ
سمكؾ انفعػالي يكجػو ضػد إذان فالغضب ىك  ،بعض أفراد المجتمع فيذه ببلدة كاستكانة ال حمـ كصبر

غضػب انفعػالي  :كىنػاؾ نكعػاف مػف الغضػب ،اـ الرضػعمػى عػدك فعػؿ كداللػة أك شيء أشخص ما 
مػػػكر التػػػي تمػػػس كبخاصػػػة فػػػي  األ ،االسػػػتيجاف لشػػػيء مػػػاك أ ،مػػػف االسػػػتنكار ان كيمثػػػؿ نكعػػػ ،مؤقػػػت

كىػذا النػكع مؤقػت كيعتبػر  ،مػع قكمػو مثمما حدث في مكقػؼ مكسػى،العقائد كاالتجاىات النفسية 

                                 
_ دار صفاء لمنشر كالتكزيع  مناىج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا،اشتيكه، فكزم فايز كآخركف،  1

 (.43-42)صـ، 2011، 1ط عماف،
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 ،السػمكؾ غيػر السػكم الػذم نعنيػو ىنػالمساندة الحؽ كتحدم الضبلؿ كال عبلقػة لػو ب ان فعؿ منعكس ردَّ 
 منحرفػان  لذلؾ ممػا جعمػو سػمككان  القكل الغضبية في النفس دكف داعو  غضب يحدث بسبب فعؿكىناؾ 

 .(1)عف السكاء بسبب عدـ قدرة الشخص عمى السيطرة عميو
 

الػذم يجػب أف يحػس  ،عناصر السخط األخبلقػيعنصران مف  لذا كاف مف الممكف أف يككف الغضب
كقػػد يسػػاىـ ىػػذا الغضػػب فػػي تفسػػير مبلئػػـ  ،نسػػانيةإعنػػدما يعامػػؿ النػػاس معاممػػة غيػػر عاديػػة كغيػػر 

 ،كىػػذا ال يعنػػي أف االنفعػػاالت الصػػرفة يمكػػف أف تكػػكف مرشػػدان لمسػػمكؾ األخبلقػػي ،لمخطػػأ األخبلقػػي
  .(2)"فاالنفعاالت تحتاج إلى التأمؿ فييا كتثقيفيا

 
ـه بيف اثنيف كىك غضبافا يقض "لما قاؿ كىؿ يستريب عاقؿ في أف النبي  كى  .(3)" يفَّ حى

كيحػػكؿ بينػػو كبػػيف  ،كيمنعػػو مػػف كمػػاؿ الفيػػـ ،إنمػػا كػػاف ذلػػؾ ألف الغضػػب يشػػكش عميػػو قمبػػو كذىنػػو
 .(4)"كيعمى عميو طريؽ العمـ كالقصد ،استيفاء النظر

كـ نيي القاضي أف يقضػي بػيف المتخاصػميف كىػك  كيتفؽ الباحث مع تفسير حديث الرسكؿ في حي
ألف الغضباف سكاء كاف عمى حؽ أك عمى  ؛غضباف كسكاء كاف الغضب غضبان محمكدان أك مذمكمان 

الخمػػػؿ فػػػي فبسػػػيكلة متناىيػػػة يقػػػع منػػػو  ،باطػػػؿ فػػػإف غضػػػبو يفقػػػده السػػػيطرة عمػػػى التركيػػػز فػػػي الحكػػػـ
 كتربكم راؽ كناضج كمقنع كمريح. القضاء كىذا تكجيو نبكم

 
ىػػذه  مػػا تػػربط عقكلنػػا بػػيف فغالبػػان كمنفػػرة، لػػدل معظمنػػا صػػكران مخيفػػة  كمػػع أف كممػػة الغضػػب تثيػػر"
ية الطبيعيػة بيػذه ساسلكننا نظمـ ىذه العاطفة األ ذل كالعنؼ كالتدمير.العاطفة كمشاعر اإلساءة كاأل

ككظيفتيػػػا  ،فيػػػذه العاطفػػػة فػػػي األسػػػاس كسػػػيمة بنػػػاء إيجابيػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى الحيػػػاة السػػػمعة البشػػػعة؛ 
 .(5)" إمدادنا بالطاقة العاطفية كالجسدية حيف تشتد حاجتنا إلى الحماية أك اللتئاـ جركجنا

                                 
 (.107-106)ص، القرآنياإلعجاز المكباني، 1
لمثقافة كالفنكف كاآلداب ، ترجمة ميشيؿ حنا متياس، إصدارات المجمس الكطني أخالق العنايةىيمد. فيرجينيا،  2

 (15ـ)ص2008الككيت، سنة
(، 2739)رقـ، ىؿ يقضي القاضي أك يفتي كىك غضباف،  :األحكاـ، بابالبخارم، صحيح البخارم، كتاب  3
(6/2616.) 
 (.1/217، )إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  4
 (.1ـ، )ص2008، 4، مكتبة جرير، الرياض، طإدارة الغضب جيؿ، لندفيمد، 5
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لغضػب السػمبي كغيػر المبػرر أمػا ا ،ىذا الغضب اإليجابي كالمحمكد كما ذيكر سػابقان فػي ىػذه النقطػة
 كمدمر. فيك مؤذو 

كذلؾ في حالة  ؛أم نحك ذات الغضباف ؛كىناؾ نكع آخر مف أنكاع الغضب ىك الغضب نحك الذات
يظير غضػبو نحػكه لمػا يمكػف  أفكلكنو في الكقت نفسو يخشى  ،مف شخص ما اإلنسافيغضب  أف
 أك ،خػريفآفيتجػو ألشػخاص  أيضػان كفي مثؿ ىذه الحاالت قد ينقؿ الغضب  عقاب.يمحؽ بو مف  أف
ذاتو كنفسو فيقـك ببعض السمكؾ العدكاني المكجو  إلىقد يتجو  أك ،ياء مادية فيقـك بتحطيمياأشى إل

الػذات بػدال مػف تكجييػو  إلػىيكضح عممية نقؿ العػدكاف كتكجييػو  كاقعيان  ف مثاالن آكذكر القر  ذاتو. إلى
نيػػػـ أف المنػػافقيف كذكػػػر آكذلػػػؾ حينمػػا كصػػػؼ القػػػر ،لػػػى الغضػػػب فػػي الحقيقػػػة إالشػػػخص المثيػػر  إلػػى

فإنمػػا يكجػػو ،أناممػػو مػػف الغػػيظ  اإلنسػػافكحينمػػا يعػػض  ،نػػامميـ مػػف غػػيظيـ مػػف المػػؤمنيفأيعضػػكف 
خػػػػريف اآلإلػػػػى و العػػػػدكاف مػػػػف تكجيػػػػ بػػػػدالن  ،كيقػػػػـك بإيػػػػذائيا كلػػػػك بشػػػػكؿ رمػػػػزم ،نفسػػػػو إلػػػػىالعػػػػدكاف 

ثنػػػػاء أكفػػػػي  ،ثػػػػكرة الغضػػػػبنػػػػاء أثيفقػػػػد القػػػػدرة عمػػػػى التفكيػػػػر السػػػػميـ  اإلنسػػػػاف كلمػػػػا كػػػػاف...يػػػػذائيـا  ك 
ثناء ثكرة الغضب عف القياـ بأفعاؿ قد أع في نيمت أف باإلنساف رنو يجدإف،االنفعاالت الشديدة بعامة 

. كتتضح مف ذلؾ الحكمػة  ويتعمـ كيؼ يسيطر عمى غضب أفكما يجب عميو ،يندـ عمييا فيما بعد 
 .(1) الغيظ الغضب، ككظـفي تكصية اهلل تعالى في التحكـ في انفعاؿ 

 .كشػيخان  ،كرجبلن  ،كشابان  ،كمراىقان  ،كصبيان  ،نساف طفبلن فالغضب في حد ذاتو انفعاؿ عاـ يكجد مع اإل
ال فػػي الحػػػاالت الشػػػاذة التػػي ينطمػػػؽ فييػػػا الغاضػػب بػػػبل حػػػدكد كال إلتكيػػػؼ كىػػك ال يػػػدؿ عمػػى عػػػدـ ا
نػو أمػر تفرضػو الطبيعػة السػكية كذلػؾ أكالغضب المعتػدؿ  بالميالؾ.تكرط ضكابط تحكؿ بينو كبيف ال
ك كطنػو فيتحفػز بالػدفاع عنػو كدرء أ عمػى عقيدتػوك أذا مػا اعتػدل عميػو إيساعد الفرد عمى المجابية 

 العجػػؿحػيف عبػد قكمػو  كىػذا ىػك الغضػب اإليجػابي كالمحمػكد كالػػذم حصػؿ مػع مكسػىالخطػر 

(2). 
عبلجػػان نفسػػيان  لحظػػة مػػف المحظػػات كعالجػػت السػػنة النبكيػػة حالػػة الغضػػب التػػي تعتػػرم اإلنسػػاف فػػي

 "ال تغضػػػب ":قػػاؿحػػيف قػػػاؿ فػػي الحػػديث الصػػػحيح مكصػػيان كمعممػػان كمربيػػػان كمرشػػدان"  ،كتربكيػػان رائعػػان 
 .(3) " ىا لمسائؿ قائبلن ال تغضبرددك 

فيصػؼ لػو عػبلج  ،كالطبيػب الحكػيـ ىػك الػذم يتبصػر بكاقػع حػاؿ مريضػو ،طبيب حكيـ" فالرسكؿ
 .(4) "المرضيةمناسب لحاالتو 

                                 
 (.82-81-80)ص، النفسالقرآن وعمم نجاتي، محمد عثماف،  1
 (173)ص، النفسالقرآن وعمم نجاتي، محمد عثماف، 2
 (.5/2267)(، 5765، كتاب البر كالصمة، باب الحذر مف الغضب، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  3
 (.2/343)، كأيسسيااألخبلؽ اإلسبلمية الميداني،  4
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أف  منيػا كجػكه:مػف عػدة  ان أك سػمبي ان يجابيػإسػكاء كػاف الغضػب التحكـ بانفعاؿ الغضػب مفيػد ف، كأخيران 
ك أعمػػاؿ أفػبل يتػػكرط فػػي  ،حكػػاـ الصػػحيحةصػدار األا  ك  ،بقدرتػػو عمػى التفكيػػر السػػميـ اإلنسػاف يحػػتفظ

ف ينتابػػو التػػكتر البػػدني الناشػػغ عػػ فػػبل ؛البػػدنينسػػاف باتزانػػو يحػػتفظ اإلك  ،قػػكاؿ ينػػدـ عمييػػا فيمػػا بعػػدأ
 كمػا أنػو يػتحكـ ،خػريففيتجنػب االعتػداء عمػى اآل ،د لمسػكرالكبػ إفػراززيادة الطاقة التػي تسػبب زيػادة 

ف يبعػث اليػدكء فػي أذلػؾ  كمػف شػأف ،ك لفظيان أ ان دنيٌ بى  ،في انفعاؿ الغضب كعدـ االعتداء عمى الغير
 .(1) لى مراجعة نفسوإكيدفعو  ،نفس الخصـ

 
 .عمى انتياك حرمات الدين صفات ل بد من توفرىا في المربي والغيرةالحزن واأللم  ثانيُا:

 (َُٓألعراؼ: )ا چپ  چ 
 ،كيحػزف لحػزنيـ ،يفرح لفػرحيـك  ،يتألـ آلالـ اآلخريف ،حساس ذكاؽالميربي المسمـ تحديدان ىك إنساف 

 ،تػػألـ ألمػػان شػػديدان  فمكسػػى ،حرمػػات اهلل كشػػعائر دينػػوكيتضػػاعؼ ألمػػو كحزنػػو حػػيف ييعتػػدل عمػػى 
الكظيفػػة الرئيسػػية فمػػف ىنػػا كانػػت  ،حػػيف رأل قكمػػو عبػػدكا العجػػؿ مػػف دكف اهلل ،كحػػزف حزنػػان عميقػػان 

لػى إكالحػزف يػؤدم  ،ىي مساعدة الحزيف عمى التكافؽ النفسي فػي حالػة فقػداف شػخص عزيػز"لمحزف 
فيمػا يعمػؽ تراجػع  ،عػف الػنفسكخاصػة فػي مجػاؿ الميػك كالتػركيح  ،اليبكط في الطاقة كفػي الحماسػة

 .(2)"،لشعكر بالحزف الذم يقترب مف االكتئاباالنشاط 
 الغيػرة ألف ؛مع أف األلـ كالحزف دافعػو الغيػرة عمػى كحدانيػة اهلل تعػالى المطمقػة كالكاممػة فػي الكجػكد 

كحػب  ،كالشػعكر بػالنقص ،كالحقػد ،كالغضػب ،كػالخكؼ ؛مػزيج مػف االنفعػاالت المختمفػة  عبارة عف 
 لمفػػرد.مػػف مشػػاعر الصػػراع شػػديدة الخطػػكرة عمػػى الجكانػػب االجتماعيػػة  ان كتسػػبب الغيػػرة كثيػػر  ،التممػػؾ

كال يجػػدكف غضاضػػة  ،ككثيػػر مػػف النػػاس يتحػػدثكف عػػف مشػػاعر الغضػػب التػػي تنتػػابيـ كيعترفػػكف بيػػا
الفػػػرد، ف الغيػػرة شػػعكر كريػػػو يخػػدش كبريػػاء كذلػػؾ أل ؛كلكننػػا ال نجػػػد فػػردا يعتػػرؼ بػػػالغيرة ،فػػي ذلػػؾ
نمػػػاط أنػػكاع ك أمػػف  أسػػاس لكثيػػػركالغيػػرة  خػػريف.االكيضػػػعو فػػي مكقػػؼ مكػػره مػػػف  ،نوشػػأمػػف  كيحػػط
كيبقػػػى  الغيػػكر ال يشػػػعر بالينػػاء كالسػػػعادة عمػػى حػػػاؿ فالطفػػػؿكالشػػذكذ؛ مكؾ التػػػي تتسػػـ بالغرابػػػة السػػ

كالعػػػدكاف عػػػف أمػػػا الغيػػػرة اإليجابيػػػة كػػػرد الظمػػػـ  ،ىػػػذه الغيػػػرة المذمكمػػػة ،ان متقمػػػب األطػػػكار مضػػػطرب
 .(3) كضركريةبؿ كاجبة  ،غيرة إيجابية ،أك مسحة دمعة يتيـ ،المظمكميف

                                 
 (.117)ص، النفسالقرآن وعمم نجاتي، محمد عثماف،  1
ـ، اصدار المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف 2000 الجبالي،ليمى  ، ترجمةالعاطفيالذكاء جكلماف، دانييؿ،  2

 (.23كاآلداب، الككيت، )ص
، 3دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، ط سيكولوجية النمو )الطفولة والمراىقة (،معكض، خميؿ ميخائيؿ،  3
 (. 291ـ، )ص1994،
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كال ينكػػر  ،فػػبل يقػػر معركفػػان  ،كمػػف األمػػكر الخطيػػرة عمػػى المربػػي المسػػمـ ىػػي مػػكت الغيػػرة فػػي نفسػػو
ػػٌدان كقػػد تضػػعؼ فػػي القمػػب  ،نفسػػو كأىمػػو كعمػػكـ النػػاسيغػػار عمػػى "بل فػػ ،منكػػران  ال يسػػتقبح بعػػد ذلػػؾ  حى

ذا ،القبػػيح ال مػػف نفسػػو كال مػػف غيػػره ككثيػػر مػػف  ،لػػى ىػػذا الحػػد فقػػد دخػػؿ فػػي بػػاب اليػػبلؾإكصػػؿ  كا 
 ،ليػػوإكيػػدعكه  ،كيزينػػو لػػو ،الفػػكاحش كالظمػػـ لغيػػره في حٌسػػبػػؿ يي  ؛ىػػؤالء ال يقتصػػر عمػػى عػػدـ االسػػتقباح

ألنػو  ؛كالجنػة عميػو حػراـ ،كليػذا كػاف الػديكث أخبػث خمػؽ اهلل ،تحصػيمو يلػو فػ ىكيسع ،كيحثو عميو
 .(1) كمزينو لغيره  ،ككذلؾ محمؿ الظمـ كالبغي لغيره ،كأنو ال غيرة عنده ،ث في أىمويقر الخب

 
غيرة  فاألكؿ ،كنكعه مذمكـ بؿ مرفكض ،نكع محمكد بؿ كاجب كمطمكب اف:أف الغيرة نكع كالخبلصة

يػػأتي دكر فينػػا  ،مػػف أم شػػخص يصػػدر المعمػػـ كالمربػػي كالداعيػػة عمػػى أم انحػػراؼ سػػمككي كتربػػكم
 ،كمنيػػا أيضػػان الغيػػرة عمػػى انتيػػاؾ حرمػػة مػػف حرمػػات الػػديف ،السػػمكؾ الخػػاطغىػػذا  حيصػػحل المربػػي

 ،كغيػرة التبلميػذ الػذيف يتميػزكف فػي تحصػيميـ العممػي ،كالغيػرة المذمكمػة كغيػرة األصػدقاء فيمػا بيػنيـ
تػؾ بالنسػيج االجتمػاعي تمؾ الغيرة التػي تف ،مما تؤدم ىذه الغيرة إلى الشحناء كالبغضاء بيف األقراف

 .ألم مجتمع كما أنيا تضره كتؤذيو
 

 أسموب تربوي ميم عند الضرورةتطبيق أسموب أخف الضررين وأىون الشرين  ثالثًا:
 (َُٓألعراؼ: )ا چڦ  چ 
 

فػػي ترجيحػػو مصػػمحة حفػػظ الجماعػػة عمػػى حفػػظ العقيػػدة  يػػرل ابػػف عاشػػكر فػػي اجتيػػاد ىػػاركف 
مصػمحة  ،سياسػة قكمػو عنػد تعػارض مصػمحتيف فػي اجتيد ىػاركفلقد  ": اجتيادان مرجكحان فيقكؿ

فػرٌجح حفػظ الجماعػة عمػى حفػظ  ،كاألمػكاؿ كاألخػكةحفػظ الجماعػة كاألنفػس  العقيػدة، كمصػمحةحفظ 
اجتيػػػاد  عقيػػػدتيـ. ككػػػافعنػػػدما يعػػػكدي سيصػػػحح اعتبػػػار أف مكسػػػى  منػػػو، عمػػػىالعقيػػػدة اجتيػػػادان 

مقدمة عمى مػا سػكاىا مػف  حفظ العقيدة األصؿ، كمصمحةمرجكحان ألف حفظ العقيدة ىك  ىاركف
 .(2)"المصالح 

 ،ف يتبع بإزالة المنكر بيػدهأبؿ  ؛يكتفي باإلنكار عمييـ كالنصح ليـ أف ال األكلى بياركف ككاف 
عابديػو  كيدعك ،ف يحرؽ العجؿ الصنـأعميو  عمييـ، كافعندما عاد كأف يفعؿ كما فعؿ مكسى 

                                 
 (.45،)صالجواب الكافيابف قيـ الجكزية،  1
 (.16/294،)التحرير والتنويرينظر، ابف عاشكر، 2
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 أكلػىلكنػو تػرؾ مػا ىػك  ،فػو صػكابفمكق ،فػي ترجيحػو كاجتيػاده ىػاركف مخطئػان كلػـ يكػف  التكبػة.لى إ

(1). 
 ،ىػػك عػػيف الصػػكاب كأف درء المفسػػدة أكلػػى مػػف جمػػب المنفعػػة كالباحػػث يػػرل أف مكقػػؼ ىػػاركف 

كينطبػػػؽ عمػػػى  كفقػػػو األكلكيػػػات كالمكازنػػػات فقػػػو معتبػػػر كمػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى الفقػػػو ينطبػػػؽ عمػػػى التربيػػػة
كػاف يطػكؼ بالكعبػة كاألصػناـ  فالرسػكؿ ،العقيدة كعمى السياسة كعمى كؿ أمكر الحيػاة كاتجاىاتيػا

 كفػي صػمح الحديبيػة حػيف رفػض  ،حكليا فمـ ييدميا حتى جاء كقت ىػدميا فيػدميا فػي فػتح مكػة
عمػى  كحػيف كػاف يمػر ،تكقيػع الصػمح اإلسػبلمي بعػدجنػدؿ بػف سػييؿ بػف عمػر فػي الصػؼ  قبكؿ أبا

 عمار بف ياسر ككالديو كىـ ييعذبكف فمـ يزد عمى قكلو صبران آؿ ياسر فإف مكعدكـ الجنة.
  التربكم  وكىذا مف فقي

 
 چۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ۓے  ےچ  خمق الرحمة وأثره في تربية الفرد والمجتمع   رابعًا:

 (ُْٓاألعراؼ: ) 
قػػد يقسػػك األب عمػػى  ،ال مكػػاف فييػػا إلعنػػات أك إجحػػاؼ ،"شػػرائع اهلل لعبػػاده مبناىػػا الرحمػػة الشػػاممة

 كالغرض. ،ةكقد يمحقو مف طبيعة البشرية ما يشكب ليـ تأديبو ليـ باألثر  ،أكالده أك يجيؿ أك يحيؼ
 كما يكفؿ مصمحتيـ الصرؼ. ،أما رب العالميف فإنو يُّشَّرّْع لعباده ما يعكد عمييـ بالخير المحض

 .(2)لمطمؽ عنيـ"فحنكه عمييـ مقركف بالغنى ا
 ة اهلل تعػػالىرحمػػ الػػذيف لػػـ تسػػعيـ ،الرحمػػة ال يخػػرج عػػف دائػػرة رحمتػػو إال األشػػقياء عكاسػػ تعػػالى فإنػػو

 . (3) كفظاظة طباعيـ ،؛ بسبب قسكة قمكبيـالتي كسعت كؿ شيء
 

ػزٍ مػف دقػائؽ صػناعة التعمػيـ أف يي أف  أبك حامػد الغزالػي:كيرل  ر المػتعمـ عػف سػكء األخػبلؽ بطريػؽ جى
 .(4)المبالغ فييما  التكبيخك  القسكة ال بطريؽ ،كبطريؽ الرحمة ،التعريض ما أمكف كال يصرح
 ،الرحمة كماؿ في الطبيعة يجعؿ المرء يرؽ آلالـ الخمؽ كيسعى إلزالتيا كيعتبر محمد الغزالي أف: "

ىي كماؿ في الطبيعػة؛ ألف تبمػد الطبيعػة ييػكم باإلنسػاف إلػى  ،كيأسى ألخطائيـ كيتمنى ليـ اليدل
بػؿ إف الحيػكاف قػد  ،العاطفة الحية النابضػة بالحػب كالرأفػة فيو، كىكمنزلة الحيكاف كبسمبو أفضؿ ما 

                                 
 (187-3/186، )القصص القرآنيالخالدم، صبلح،  1
 (.9)ص ليس من اإلسالم،الغزالي،  2
 (.81،)صالجواب الكافيابف قيـ الجكزية،  3
 (.1/57،)إحياء عموم الدينالغزالي،  4
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 إلػػى منزلػػةكمػػف ثػػـ كانػػت القسػػكة ارتكاسػػا بػػالفطرة  ،تجػػيش فيػػو مشػػاعر مبيمػػة تعطفػػو عمػػى ذراريػػو
 .(1)"جماد الذم ال يعي كال ييتزبؿ إلى منازؿ ال ،البيائـ

إال أف ابف قيـ الجكزية يرل أف الرحمة ال تعني اإلفراط في الػدالؿ كالترفيػو المػريح كالمضػر بػالميربى 
أف يكرىو عمى التأدب بالعمـ كالعمؿ كيشؽ عميو في  بكلده:فمف رحمة األب "  ،كتحديدان فئة األطفاؿ

ذلؾ بالضرب كغيره كيمنعو شيكاتو التي تعكد بضرره كمتى أىمؿ ذلؾ مف كلده كاف لقمة رحمتػو بػو 
ف ظف أنو يرحمو كيرفيو كيريحو فيذه رحمة مقركنة بجيؿ كرحمة األـ  .(2)"كا 

فيػذكر  ،كأىميتػو فػي عػالـ التربيػة كالسػمكؾكالسنة النبكية فييا مػف الػدركس الكثيػر عػف خمػؽ الرحمػة 
كتػذكيرىـ بيػذه  عمى خمؽ الرحمػة ألصحابو البخارم في صحيحو حديث مؤثر عف تربية النبي 

مىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو "فيقػػكؿ:  ،القيمػػة التربكيػػة اليامػػة ـى عى ػػٍبيو ، فىػػًإذىا اٍمػػرىأىةه ًمػػفى السَّػػٍبًي تىٍسػػعىى ًإذىا  قيػػًد ًبسى
عىٍتوي ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  قىٍتوي ًببىٍطًنيىا كىأىٍرضى ذىٍتوي ، فىأىٍلصى ًبيِّا ًفي السٍَّبًي فىأىخى دىٍت صى ػٍرأىةى كىجى ٍكفى ىىًذًه اٍلمى : أىتىرى

لىػػدىىىا ًفػػي النَّػػاًر ؟ ، قيٍمنىػػا : ال  ػػةن كى ػػوي ، فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو طىاًرحى مىػػى أىٍف ال تىٍطرىحى : كىالمَّػػًو ، كىًىػػيى تىٍقػػًدري عى
لىًدىىا " ٍرأىًة ًبكى ـي ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه اٍلمى ؿَّ أىٍرحى  .(3) المَّوي عىزَّ كىجى

ـى كىػك يجػكد بنفسػو، فجعمػٍت عينىػا أف رسػكؿ اهلل  في صػحيح البخػارم:ككرد  دخػؿ عمػى ابنًػو إبػراىي
: المَّػًو؟: كىأىٍنتى يىا رىسيكؿى يا رسكؿ اهلل كأنت: عكؼبف  فعبد الرحمتذرفاف، فقاؿ لو رسكًؿ اهلل   فىقىػاؿى
،يىػا اٍبػػفى  ػػٍكؼو ػػةه،ًإنَّيىػا  عى ،كىاٍلقىٍمػػبي  تىػٍدمىعي،اٍلعىػػٍيفي  رىٍحمى ػػا ييٍرًضػػي  يىٍحػػزىفي بَّنىػا،كىالى نىقيػكؿي ًإالَّ مى نَّػػا ًبًفرىاًقػػؾى يىػػ رى ا كىاً 

كنيكفى  ـي لىمىٍحزي  .(4)"ًإٍبرىاًىي
أىالى تىٍسمىعيكفى ًإفَّ المَّوى الى ييعىذّْبي ًبدىٍمًع لبعض أصحابو"  يقكؿالرسكؿ أف  ،كفي الحديث الذم ركاه مسمـ

لىًكٍف ييعىذّْبي ًبيىذىا  ٍزًف اٍلقىٍمًب كى ـي  أىكٍ -لىى ًلسىاًنًو إً  كىأىشىارى -اٍلعىٍيًف كىالى ًبحي  .(5) «يىٍرحى
 

ييـ إلػى مػا إال أف ىذه الرحمة التي اسػتكنٍت فػي قمبػو  لػـ تيخًرٍجػو عػف حػد االعتػداؿ، فقػد كػاف يػكجّْ
ف كػػاف فيػػو قسػػكة عمػػييـ، فيػػذا مقتضػػى الرحمػػة؛ ففػػي  الحػػديث الػػذم ركاه فيػػو نفعييػػـ كصػػبلحيـ، كا 

                                 
 (.209،)صق المسممخمالغزالي،  1
 (.2/174، )إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  2
(. مسمـ، 5/2235(.)5653، كتاب األدب، باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  3

 (.8/97(.)7154، كتاب التكبة، باب في سعة رحمة اهلل تعالى، رقـ)صحيح مسمم
 (.1/439)(. 1241رقـ) لمحزكنكف،إنا  باب قكؿ النبي الجنائز،كتاب  ،البخاريصحيح  البخارم، 4
 (.3/40)(. 2176رقـ) الميت،البكاء عمى  الجنائز، بابكتاب  ،مسممصحيح  مسمـ، 5
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مػف تمػر الصػدقة، فجعميػا فػي ًفيػًو،  تمػرةن  -عنػواهلل  رضي-الحسف بف عمي  أخذ "أف الرسكؿ ،مسمـ
ا)ًكٍخ ًكٍخ ارـً فقاؿ رسكؿ اهلل   .(1) "عممتى أنَّا ال نأكؿ الصدقة بيا، أمى

 
بػػكا النػػاس  ،كالخبلصػػة أف خمػػؽ الرحمػػة قيمػػة تربكيػػة ميمػػة يجػػب عمػػى المػػربيف كالػػدعاة أف يتربػػكا كييرى

كتحديػػدان الناشػػئة الػػذيف ىػػـ أحػػكج الفئػػات العمريػػة لمتحمػػي بيػػذا الخمػػؽ كىػػذه  ،أفػػرادان كجماعػػات ،عمييػػا
كمػػف  ،كأف رحمتػػو كسػػعت كػػؿ شػػيء ،أف اهلل تعػػالى صػػفتو الرحمػػة ،كمػػا يجػػب التػػذكير دائمػػان  ،القيمػػة

كىؤالء الرسؿ الكراـ ىـ خير مػف طبػؽ  ،أف أرسؿ إلييـ رسبلن مبشريف كمنذريف ،رحمتو تعالى بعباده
كػاف فقػد   محمػد  ،كالقػدكة المثمػى فػي تطبيػؽ ىػذا الخمػؽ كىػذه القيمػة ،الرحمة في أقكاليـ كأفعػاليـ

ا بالمؤمنيف أف  ،كأخيػران كمػف الميػـ العمػـ ،بؿ كصمت رحمتو إلى الحيكاف كالطير ،كبالمخالفيف ،رحيمن
كتحديػػػػدان فئػػػػة المعممػػػػيف  ،بػػػػيف فئػػػػات المجتمػػػػع المسػػػػمـ-تطبيػػػػؽ خمػػػػؽ الرحمػػػػة كقيمػػػػة تربػػػػكم ميمػػػػة 

بمعنى أف ال يقسكا  ،يجب أف يككف باعتداؿ دكف افراط كال تفريط -،كفئة اآلباء كاألبناء ،كالمتعمميف
بػى كينسػى ،المربكف قسػكة تػؤذم كتنفػر كىػذه اإلشػارة  ،كال أف يفرطػكا فػي التػدليؿ كالترفيػو فيضػؿ الميرى

     (.ه مسمـ) كخ كخ الحديث الذم ركاكأرشد إلييا  ،التربكية كضحيا
 

 لالستقامةرىبة الّمو وخشيتو ىي التي تفتح القموب لميدى وتوقظيا من الغفمة وتقودىا  :خامساً 
 (ُْٓألعراؼ: )ا چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

فيقػػـك  ،ىكائػػوأكسػػيطرتو عمػػى ميكلػػو ك  ،كانفعاالتػػونسػػاف فػػي دكافعػػو كيتضػػمف مفيػػـك التقػػكل تحكػػـ اإل
 ف يتػػكخىأيضػػا أمفيػػـك التقػػكل  فقػػط، كيتضػػمفلشػػرع بإشػػباع دكافعػػو فػػي الحػػدكد التػػي يسػػمح بيػػا ا

كيتجنػػػب  ،ف يعامػػػؿ النػػػاس بالحسػػػفأك  ،كالصػػػدؽ مانػػػةفعالػػػو الحػػػؽ كالعػػػدؿ كاألأدائمػػػا فػػػي نسػػػاف إلا
عمػاؿ عمػى أنسػاف كػؿ مػا يككػؿ اليػو مػف ف يػؤدم اإلأمف مفيػكـ التقػكل كػذلؾ العدكاف كالظمػـ كيتضػ

غػاء مرضػاتو كثكابػو. عمػاؿ ابتأاهلل تعالى فػي كػؿ مػا يقػكـ بػو مػف لى إدائـ التكجو  كجو، ألنوحسف أ
كمػؿ أكيػؤدم عممػو دائمػا عمػى  ،كمعمكماتػوقدراتو  كتنميةذاتو، لى تحسيف إ نساف دائمان كىذا يدفع اإل

 حسػػف، كنحػػككاألفضػػؿ اقػػة مكجيػة لئلنسػػاف نحػػك السػمكؾ األف التقػػكل بيػػذا المعنػى تصػػبح طإ كجػو.
ساف مجاىدة نفسو نكىذا يتطمب مف اإل كالشاذ.منحرؼ السمكؾ السيء كال كرقييا، كتجنبنمك الذات 

العكامػػػؿ  ، مػػػفذان إفػػػالتقكل  ليػػػا.طر عمييػػػا كالمكجػػػو المسػػػي و كشػػػيكاتو فيصػػػبح ىػػػكئػػػىكاأكالػػتحكـ فػػػي 

                                 
L 1  ،كتاب الزكاة، باب، تحريـ الزكاة عمى رسكؿ اهللصحيح مسمممسمـ ، (. 2522)رقـ  ،كعمى آلو
(3/117.) 
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 لى االرتقاء بذاتو متطمعان إكامميا كاتزانيا كتدفع باإلنساف لى نضكج الشخصية كتإالرئيسة التي تؤدم 
 .(1) نسانياإللى بمكغ الكماؿ إ

كالزكػػػاة  كمػػػا أف خشػػػية اهلل تعػػػالى ال تكػػػكف بتأديػػػة الشػػػعائر التعبديػػػة التػػػي فرضػػػت عمينػػػا كالصػػػبلة
كذلػػؾ  ؛ىػػي ثمػػار تمػػؾ العبػػادات التػػي الخشػػية الحقيقيػػة ذلػػؾ إلػػىبػػؿ تتعػػدل  ؛كالصػػياـ كالحػػج كفقػػط

تمػؾ األمػراض التػي  ،كالغؿ كالحقػد كالحسػد كالكراىيػة ؛كتطييرييا مف كؿ مرض قمبي ،بتزكية النفس
السػمكؾ اإلنسػاني كما أف الخشػية الحقيقيػة ىػي التػي تعصػـ  ،الحياة ؿكتشكه جما ،تفتؾ بالمجتمعات

ف العبػػادات التػػي شػػرعيا اإلسػػبلـ إكفػػي ىػػذا السػػياؽ يقػػكؿ محمػػد الغزالػػي:  .مػػف الشػػذكذ كاالنحػػراؼ
ليتربػػى  ،بػػؿ ىػػي تمػػاريف متكػػررة ،كتػػرانيـ غيػػر مفيكمػػة ،ليسػػت طقكسػػان مجيكلػػة ،كتعتبػػر ىػػي أركانػػو
بلن يجػب عمػى صػاحبيا فالصػبلة مػث ،كالعاصػمة مػف الػدنايا ،األخبلؽ الفاضمة مىالمرء مف خبلليا ع

 ،كالتكاضػع ؛فيػو أخبلقػان عاليػة ،كتيذب نفسو كتغػرس ،عف سكء القكؿ كالفعؿ كالذم يؤدييا أف تبعده
 ؛كالزكػػاة المفركضػػة ليسػػت ضػػريبة تؤخػػذ مػػف الجيػػكب .كصػػفاء النيػػة كالنفسػػية ،كالمحبػػة ،خػػبلصكاإل

كالتعرؼ بػيف فئػات المجتمػع تكطيد لعبلقات الحب كالتآلؼ ك  ،كالرأفة ،بؿ ىي غرس لمشاعر الحناف
بػؿ ىػك  ؛طعمػة كاألشػربةان مػف بعػض األلـ يكف فػي المفيػـك اإلسػبلمي حرمانػككذلؾ الصكـ . الكاحد

كأخيػران التربيػة اإلسػبلمية تعتبػر أف الصػبلة  .المنكػرةكنزكاتيػا  ،حرمػاف لمػنفس مػف شػيكاتيا المحظػكرة
كركافػد التطيػػر  ،مػػدارج لمكمػاؿ المنشػكد كالصػياـ كالزكػاة كالحػج كمػا شػػابييا مػف عبػادات مػا ىػي إال

سػػبلـ ىػػي جمػػاع الػػديف مػػف أجػػؿ ذلػػؾ كانػػت األخػػبلؽ فػػي اإل ،كيعمػػي شػػأنيا ،الػػذم يصػػكف الحيػػاة
 .(2)كمو

 كالخبلصة أف التقكل ىي القانكف الذم يجب أف يضبط سمكؾ اإلنساف في ىذه الحياة.
 
 

  

                                 
 (.283-282، )ص القرآن وعمم النفسنجاتي،  1
 (.9-8-7ص)المسمم، خمق ينظر، الغزالي، محمد،  2
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 قومو لميقات ربوالمختارين من سبعين الو  مشيد موسى :  السادس المطمب
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:

حب    جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئەئ

 .(ُٓٓألعراؼ: )ا چخب  مب  
 كيأتي الحديث عف ىذا المطمب عبر الفركع اآلتية:

 
 

 الفرع األول: أقوال المفسرين
 الػػذم كقتػػو اهلل تعػػالى لػػو ،يػػرل رشػػيد رضػػا أف مكسػػى انتخػػب مػػف خيػػار قكمػػو سػػبعيف رجػػبلن لمميقػػات

كلئػؾ السػبعيف أي أف  ( تفيداختار)ككممة  ،إلى حيث يناجي ربو مف جبؿ الطكر ،كدعاىـ لمذىاب معو
 .(1) منيـىـ خيار قكمو كميـ ال طائفةن 

أم كقػػػػػػع  )ُٓٓألعػػػػػراؼ: )اچ  ۋ  ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  كيػػػػػػذكر القرطبػػػػػػي فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:
كالشػاىد مػع النبػي يتكقػع منػو  ، االختيار عمى ىؤالء السبعيف ليككنكا شيداء عمى صػدؽ مكسػى

ۉ  چ  ىػؤالء أف فعقكبػةكليتبػيف لمنػاس حقيقػة افتػرائيـ ككػذبيـ  ،أف يككف خيران كأمينان في شػيادتو

 فقػاؿ الزلزلة الشديدة. كيػركل أنيػـ زلزلػكا حتػى مػاتكا. تعنيأم ماتكا. كالرجفة ) ُٓٓاألعراؼ: ) چې   
كالمعنػػى : لػػك شػػئت أمتنػػا مػػف قبػػؿ أف  ،أم أمػػتيـ) ُٓٓألعػراؼ: )اچ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ 

 .(2)نخرج إلى الميقات بمحضر بني إسرائيؿ حتى ال يتيمكني. 
 

ليػذىب بيػـ إلػى مكضػع  ىػذا العػدداختػار مػف قكمػو  ف مكسػى إ :(3) ندلسػياألعطية كيقكؿ ابف 
ليككف منو كمنيـ اعتذار إلى اهلل عػز كجػؿ مػف خطػأ بنػي إسػرائيؿ فػي عبػادة  ؛عبادة كابتياؿ كدعاء

                                 
 (.9/215)، المنارتفسير رضا، محمد رشيد،  1
 (.7/294)، القرطبيالجامع ألحكام القرطبي،  2

كلد سنة  عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف الػػميحاربٌي األندلسي، المشيكر: بابف عطٌية األندلسي. 3
باألندلس مع بداية عيد دكلة المرابطيف التي كانت تعرؼ بدكلة الفقياء، ينتمي ألسرة ىػ بغرناطة 481

مياجرة مف المشرؽ، ككانت األسرة ذات عمـ كمكانة ىيأت لو أسباب طمب العمـ، فتتممذ عمى كبار 
 عمماء األندلس، فيك لـ يرحؿ كما رحؿ غيره مف عمماء األندلس بسبب ظركؼ ببلده آنذاؾ. كاف فقييان 

 25عالمان بالتفسير كاألحكاـ كالحديث، ككانت لو اليد الطكلى في المغة كاألدب كالشعر، تكفي في 
  (.19/586، )سير أعالم النبالء(ق )541رمضاف 
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اختيػارىـ إنمػػا كػاف بسػػبب قػكؿ بنػػي إسػرائيؿ أف مكسػػى قتػؿ ىػػاركف حػيف ذىػػب معػػو  كسػػبب ،العجػؿ
  .فاختار ىؤالء ليذىبكا فيكمميـ ىاركف بأنو مات بأجمو ،كلـ يرجع
ىذه اآلية غير الميقػات األكؿ ، كأنػو كػاف بعػد  فيأف ىذا الميقات الذل جاء  طنطاكم يرجح مع أف

، فقػػد عرفنػػا أف اهلل قػػد أخبػػره بػػذلؾ عنػػد ذىابػػو إليػػو  غيبػػة مكسػػى فػػيعبػػادة بنػػى إسػػرائيؿ لمعجػػؿ 
 -ككبخيػـ عمػى صػنيعيـ كأحػرؽ العجػؿ ، كأمػره اهلل  ،إلػييـ مسػرعان  التػكراة ، فرجػع مكسػى يلتمق

فاختار مكسى  ،بعد ذلؾ أف يأتيو مع جماعة مف بنى إسرائيؿ ليتكبكا إليو مف عبادة العجؿ -تعالى 
كأم كػاف سػبب ىػذه الرجفػة  ،بالزلزلػة الشػديدة :أم ؛فػأىمكيـ اهلل تعػالى بالرجفػة  ،ىؤالء السبعيف

فبػػذلؾ يسػػتحقكف ىػػذا  ،ألكامػػر اهلل كتمػػردىـ عمػػى تعميمػػات نبػػييـال يخػػرج سػػببيا عػػف مخالفػػة ىػػؤالء 
 .(1)كمعاقبة المسيء نيج قرآني كعرؼ تربكم مكافأة المحسف الجزاء ألفَّ 

 
 المستفادة من أقوال المفسرين ةالفرع الثاني: اإلشارات التربوي

 
  چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  في التربية ىـكأثر مناء األي المربكف .1

  چۉ  ۉ  ې   چ  المحسف كمعاقبة المسيء سنة ربانية كقيمة تربكية.مكافأة 2
 چ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئچ  ميمة الدعاة كالمربيف مف جزء .األخذ عمى أيدم السفياء كالعابثيف3

  چۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  چ .الفتنة كاالبتبلء صقؿ لمنفكس كتكجيو لمسمكؾ كتمييز لمعادف الناس 4

 
 التربويين فيما استنبطو المفسرونراء آالفرع الثالث: 

 
 (ُٓٓألعراؼ: )ا چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  في التربية ىماأُلمناء وأثر  أوًل: المربون

 
كتيحػرس بػو  ،تصاف بو حقػكؽ اهلل كحقػكؽ النػاس ،اإلسبلـ يرقب مف معتنقو أف يككف ذا ضمير يقظ

كاألمانة في نظر  ،يككف أمينان  كمف ثـ أكجب عمى المسمـ أف ،األعماؿ مف دكاعي التفريط كاإلىماؿ
مناطيػػا شػػعكر المػػرء بتبعتػػو فػػي كػػؿ أمػػرو يككػػؿ  ،كىػػي ترمػػز إلػػى معػػاف شػػتى ،الشػػارع كاسػػعة الداللػػة

دراكو الجاـز بأنو مسؤكؿ عنػو أمػاـ ربػو عمػى النحػك الػذم فصػمو  ،إليو ـٍ رىاعو الحػديث الشػريؼ" كا  كيمُّكيػ
ـي رى  ا مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاإًلمى ػٍف رىًعيَّتًػًو، كى ٍسػئيكؿه عى ؿي ًفي أىٍىًمًو رىاعو كىٍىػكى مى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي اعو كى

                                 
الفخر  الرازم،(. 1/568)، العمومبحر (. السمرقندم، 2/528، )المحرر الوجيزينظر، ابف عطية األندلسي،  1

 (. 3/1377، )في ظالل القرآن(.  قطب، 1/2056)، الرازي
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ػاًؿ سىػيًّْدًه رىاعو كىٍىػ ـي ًفي مى اًد ٍكًجيىا رىاًعيىةه كىٍىىى مىٍسئيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا، كىاٍلخى ٍرأىةي ًفي بىٍيًت زى ػٍف كىاٍلمى ٍسػئيكؿه عى كى مى
 .(1)" رىًعيًَّتوً 

كىػػك  ؛فػػي أضػػيؽ معانييػػا كآخرىػػا ترتيبػػان يقػػكؿ محمػػد الغزالػػي: األمانػػة فػػي مفيػػكـ عػػكاـ النػػاس تكػػكف 
كػؿ إلنسػاف أف يقػـك بمعنػى أف كػؿ عمػؿ أك  ،مع أف حقيقتيا في ديف اهلل أثقؿ كأضخـ ،حفظ الكدائع

ميمػػا  ،التفػػريط فيػػو خيانػػة لؤلمانػػة ،عمػػاؿ التػػي تتعمػػؽ بيػػا حقػػكؽ النػػاس كمصػػالحياكبالػػذات األ ،بػػو
كيعتبػػػر أف المسػػػمميف اليػػػكـ ىػػػـ أكثػػػر األيمػػػـ إضػػػاعة ليػػػذه األمانػػػات  صػػػغر ىػػػذا العمػػػؿ ككػػػاف تافيػػػان 

كالعيكد، فالمكظؼ في ببلد المسمميف كتحديدان المسؤكؿ عف قضاء حاجات الناس يزىد فػي قضػائيا 
ديف فتػػراه مػػثبلن يصػػمي الضػػحى كجمػػاىير جيػػبلن منػػو كظنػػان أف قضػػاء ىػػذه الحاجػػة ال عبلقػػة ليػػا بالػػ

النػػاس تنتظػػر، كىػػك ينظػػر إلػػييـ نظػػرة باىتػػة ال يتػػأثر لحػػاليـ كال يسػػارع فػػي تخفيػػؼ آالميػػـ، فػػأداء 
فريضػػػػة قضػػػػاء حػػػػكائج النػػػػاس أىػػػػـ بكثيػػػػر مػػػػف أداء النكافػػػػؿ إف كانػػػػت تميػػػػي أك تؤجػػػػؿ أك تعطػػػػؿ 

األمانػة مكضػكعيا كاسػع شػامؿ يكػاد مصالحيـ، بؿ ىػذا التقصػير كالتسػكيؼ يعتبػر خيانػة لؤلمانػة، ف
بىييف حقػػائؽ الػػديف كجماليػػا  ػػرى يشػػمؿ كػػؿ منػػاحي الحيػػاة فالكاجػػب عمػػى الػػدعاة كالمػػربيف أف يشػػرحكا لممي

 .(2)كركعتيا
كبالػذات فػي عػالـ  ،كفي عػالـ التربيػة كالسػمكؾ تتػداخؿ فػي بعػض األحيػاف مفػردات التربيػة كدالالتيػا

مانػػة كاأل ،كىػي ضػػد الخيانػة ،ثػػارهآالفػػركغ الخمقيػة لحػػب الحػؽ ك حػد أمانػة ىػػي األفتجػػد أف  ،ؽاألخػبل
لػػو  تييػػأتف ا  ك  ،س لػػو  بػػو حػػؽنسػػاف عمػػا لػػييعػػؼ بػػو اإل ،فسػػي خمػػؽ ثابػػت فػػي الػػنفسفػػي جنبيػػا الن

ك لديو مػف حػؽ أكيؤدم بو ما عميو  ،نة عند الناسف يككف عرضة لئلداأظركؼ العدكاف عميو دكف 
عند الناس... فالعفة عف العدكاف عمى  لئلدانةف يككف عرضة أف ييضمو دكف أف استطاع ا  ك  ،لغيره
لغػػػش كالعفػػة عػػػف ا،مانػػػة ف األكالعفػػػة عػػػف العػػدكاف عمػػػى الحقػػػكؽ العمميػػة مػػػ ،مانػػةض مػػػف األاعػػر األ

 ،مانػةصػحابيا  مػف األألػى إك المفظيػة ألرسائؿ الكتابيػة كتبميغ ا ،مانةكتطفيؼ الكيؿ كالميزاف مف األ
 .(3)كالظمـ مف الخيانة.  مانة كالجكراألفالعدؿ مف  ،حؽ حقو عطاء كؿ ذمإمانة كمف األ

سػػبلـ كػاف اإل فقػػد" ككاقعيتػو كمركنتػوكمػف األمانػة تبميػػغ ديػف اهلل كمػا أينػػزؿ بسػيكلتو كيسػره ككسػػطيتو 
لممؤلفػة قمػكبيـ  الحسػنة، أعطػىلػى اهلل بالحكمػة كالمكعظػة إ ، يػدعكمتسػامحان  نسػانيان إمر دعكتػو أفي 
معيػـ كالتػزكج  بيػـ، كالتعػايشباح االختبلط أك  ،المسمميف مع غيرمر بالعدؿ أك  ،مف الصدقات سيمان 

 .(4)المكجكدة  كالشرعية التربكيةضمف الضكابط  مف كتابياتيـ
                                 

 (.1/304)(، 853الجمعة في القرل كالمدف، رقـ ) الجمعة، باب، كتاب صحيح البخاريالبخارم،  1
 ( 22-21)ص، اإلسالميةمشكالت في طريق الحياة (. الغزالي، محمد، 45، )صخمق المسممالغزالي،  ينظر، 2
 (.648-645)، كأيسسيااألخبلؽ اإلسبلمية الميداني،  3
 (.197)صـ، 1992 1طالدكحة، دار الثقافي،  دراسات تراثية في التربية السالمية،قمبر، محمد،  4
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ف يػربييـ بػؿ ىػك شػاىد عػدؿ كخيػر عمػى األميف ىك صماـ أمػاف لسػمككيات مػ أف المربي كالخبلصة

 تحصؿ مف بعض أفراد المجتمع.بعض التجاكزات كالخطايا التي قد 
 

 مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء سنة ربانية وقيمة تربويةثانيًا: 
 (ُٓٓألعراؼ: )ا چۉ  ۉ  ې   چ 

 ،كالشػػػيء غيػػػر الحسػػػف ينكػػػره القمػػػب السػػػميـ ،كالفطػػػر الطيبػػػة البريئػػة ،الحسػػف تعرفػػػو العقػػػكؿ السػػػميمة
كالسػػيئة كالمسػػيء تنفػػر منيمػػا نفػػكس  ،فالحسػػنة كالميحسػػف ترتػػاح ليمػػا نفػػكس الخمػػؽ ،كالػػذكؽ الرفيػػع

كالصػػادؽ  ،لػذا فػإف مػف عػدؿ اهلل المطمػػؽ أف ال يتسػاكل المحسػف كالمسػيء كالمػؤمف كالكػافر ،الخمػؽ
 ،كالقػرآف الكػريـ يؤكػد ىػذا المفيػكـ ،كالمطيع كالعاصي كالمخمص كالمنافؽ ،كالكاذب كاألميف كالخائف

 .( ُّلنجـ: )ا چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    چ  قاؿ تعالى:
ال فسػاد  سمؾ الدعاة المسمؾ الذم دعا اهلل كرسكلو بو الناس إليػو لصػمح العػالـ صػبلحان "لك فمف ىنا 

يـ بأعمػػاليـ كال معػػو فػػاهلل سػػبحانو أخبػػر كىػػك الصػػادؽ الػػكفي أنػػو إنمػػا يعامػػؿ النػػاس بكسػػبيـ كيجػػازي
كال يضيع عمؿ محسف أبدا كال يضيع  كال رىقان  كال يخاؼ بخسان  كال ىضمان  ظممان  ديويخاؼ المحسف ل

 .(1)"عمى العبد مثقاؿ ذرة
كاإلسػػاءة ليػػا جػػزاء معجػػؿ كال بػػد كلػػك لػػـ يكػػف إال مػػا يجػػازم بػػو  ،لػػو جػػزاء معجػػؿ كال بػػد فاإلحسػػاف

كمػػا يجػػازم بػػو المسػػيء مػػف ضػػيؽ الصػػدر  ،المحسػػف مػػف انشػػراح صػػدكره فػػي انفسػػاح قمبػػو كسػػركره
 .(2)كىذا ىك حاؿ المسيء كجزاؤه كقسكة القمب كتشتتو كظممتو كحزازاتو كغمو كىمو كحزنو كخكفو 

كمػػف خالطػػو  ،فمػػف رآه ىابػػو ،بحسػػب إيمانػػو ،يعطػػى ميابػػة كحػػبلكة المحسػػف فإنػػو المػػؤمف أمػػا حػػاؿ
ف كػاف أسػكد  ترلفمثبلن  ،أحبو الرجؿ الصالح المحسف ذا األخبلؽ الجميمة مف أحمى الناس صكرة كا 

كأمػػػا الرجػػػؿ  ،مػػػف صػػػبلة الميػػػؿ فإنيػػػا تنػػػكر الكجػػػو كتحسػػػنو أك غيػػػر جميػػػؿ كال سػػػيما إذا رزؽ حظػػػان 
 .(3)المسيء تراه مبغكضان ال يألؼ كال ييؤلؼ تكسكه الكآبة كيظممو السكاد 

ـي ًذكػػػر   فػػػيه عمػػػى كيػػػؿّْ حػػػاؿ، كفػػػى كيػػػؿّْ مػػػكطف، فممػػػًذٍكر تػػػأثير عجيػػػب كمػػػف أسػػػباب شػػػرح الصػػػدر دكا
كمنيػا: اإلحسػافي إلػى  ًضيقو كحبسػو كعذابػو. فيانشراح الصدر، كنعيـ القمب، كلمغفمة تأثيره عجيب 

ٍمػػؽ كنفعييػػـ بمػػا يمكنػػو مػػف المػػاؿ، كالجػػاًه، كالنفػػع بالبػػدف، كأنػػكاع اإلحسػػاف، فػػإف الكػػريـ المحسػػفى  الخى

                                 
 (.161)ص ،الفوائدابف قيـ الجكزية،  1
 (.67)ص، الصيبالوابل ابف قيـ الجكزية،  2
 (.221ـ )ص1992 بيركت،، دار الكتب العممية، روضة المحبينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  3



 

163 

 

مقػان  لػيس فيػو إحسػاف أضػيؽي النػاسً  الػذمأشرحي الناس صدران، كأطيبييـ نفسان، كأنعمييـ قمبػان، كالبخيػؿي  خي
 .(1) كأتعسيـ

المطمكب مف الميربي كالمعمـ كالداعية أف يتربػى كييربػي غيػره عمػى ىػذه القيمػة الخمقيػة  أف كالخبلصة
ال لتسػاكل الصػادؽ  ،كالتربكية العالية كالميمة كالكػاذب كاألمػيف كالخػائف كالكػريـ كالبخيػؿ كصػاحب كا 

كالػذم يبخػؿ عمػى  ،كالمنفؽ مف نفسو ككقتو كمالو في سبيؿ أيمتو كقضػاياىا الكبػرل ،اليمة كالكسكؿ
فػبل ييفكػر كال يعمػؿ إال فيمػا يخصػو كيػكفر احتياجاتػو  ،فػبل تػراه إال أنانيػان جشػعان طماعػان  ،نفسو كغيػره

ف ى ،األساسية كالكمالية ببركدة مشاعر كبنفسية بميدة متعالية مؾ الناس كميـ مف حكلو ينظر إلييـ كا 
 ائع كالقػكانيف أف يكػكف ىنػاؾ تسػاكو خػبلؽ كالتربيػة كالقػيـ كالشػر فيؿ ييعقؿ فػي عػالـ األ ،رة مغركرةمتكب

 سػػيء الػذم يجتػػرح السػػيئات؟!مكبػػيف الصػالح الػػذم يعمػؿ الحسػػنات كبػيف ال ،بػيف المحسػػف كالمسػيء
 جكز.  طبعان ال ي

 
 األخذ عمى أيدي السفياء والعابثين جزء من ميمة الدعاة والمربين ثالثًا:

 (ُٓٓاألعراؼ: )چ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئچ 
 

يبتمػػى المػػرء فػػي حياتػػػو بأنػػاس ال تنفػػع معيػػـ كػػؿ كسػػػائؿ  ،السػػفياء مػػف النػػاس كيػػؼ تتعامػػػؿ معيػػـ
 التعامؿ الراقي ألنيـ تربكا عمى السفاىة! فكيؼ يتصرؼ تجاىيـ؟

السفاىة ىي الخفة كالطيش كالجيؿ، كالجيؿ كما إنو نقيض العمػـ كضػد المعرفػة، فإنػو أيضػان نقػيض 
يكػكف الحمـ كضد الرشد. كالسفيو طكيؿ المسػاف، سػيء الكػبلـ، قبػيح الجػكاب. فػإف كػاف غبلمػان يافعػان 

إنو لما يفيـ بأنو لـ يأخذ نصيبو مف التربية في بيت أبيو أك في مدرستو أك في مجتمعو، أك  كاضحان 
معنى الحياة بعد، كلذلؾ فيك ال يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع الناس لجيمػو بأقػدارىـ. كقػد تعركػو التجػارب 
كتطحنػػو السػػنكف فيػػتعمـ كيصػػبح مػػف أىػػؿ األحػػبلـ كالنيػػى. لكػػف المصػػيبة تكػػكف عنػػدما يتجػػاكز سػػف 

فياء يكػػكف أحيانػػاي كالجػػكاب أف األخػػذ عمػػى يػػد السػػ ،تكقػػع منػػو أف يرشػػديي الطػػيش كيبقػػى سػػفييان فمتػػى 
الترؾ كاإلىماؿ، كالتيكيف مف شأف ما يجيمػكف بػو مػف التصػرفات كاألقػكاؿ،  بمعنى عنيـ إلعراضبا

ضػػاعة الكقػػت كالجيػػد. كفػػي ىػػذا صػػ يانة لػػو كعػػدـ الػػدخكؿ معيػػـ فػػي جػػداؿ ينتيػػي بالشػػد كالجػػذب، كا 
 ،معالجػػة السػػفو كالسػػفياءفػػي كمػػا أف ىػػذا األيسػػمكب يعتبػػر أيسػػمكبان تربكيػػان  ،لقػػدره عػػف مجػػاكبتيـ عه كرفػػ

كقمػػػة  ،فػػػإف فعمػػػت فأدبػػػو تػػػرؾ الخػػػكض فػػػي حػػػديثيـ ،كال تجػػػالس العامػػػة" كفػػػي ىػػػذا يقػػػكؿ الغزالػػػي:
 ،كقمػػة المقػػاء ليػػـ مػػع الحاجػػة إلػػييـ ،التغافػػؿ عمػػا يجػػرم مػػف سػػكء ألفػػاظيـك  ،اإلصػػغاء إلػػى أراجػػيفيـ

                                 
 (. 2/52)، المعادزاد ابف قيـ الجكزية،  1
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يػػاؾ أف تمػػازح لبيبػػان  ألف المػػػزاح  ؛عميػػؾ كالسػػفيو يجتػػرئ ،فػػإف المبيػػػب يحقػػد عميػػؾ ،أك غيػػر لبيػػب كا 
 .(1) "كيشيف فقو الفقيو ،كيذىب بحبلكة الكد ،كيعقب الحقد ،كيسقط ماء الكجو ،يخرؽ الييبة

كمظيػره االسػتيتار كعػدـ المبػاالة كالخفػة كالطػيش  ،النفعػاؿ السػفو يتعرضػكا المراىقيف بعضكما أف 
يجػػب معالجتيػػا تربكيػػان كنفسػػيان، كأخػػذه  المظػػاىر االنفعاليػػة السػػمكؾ، كىػػذهكالجيػػؿ كالحمػػؽ كاضػػطراب 

بيػػػد أصػػػحابيا إلػػػى التربيػػػة الصػػػحيحة كالمعالجػػػة الرادعػػػة باألسػػػاليب التربكيػػػة المدركسػػػة كالمناسػػػبة 
 .(2) كتحديدان مف أىؿ التخصص حتى ال يتمادل السفياء، كيقكد بعض الحمقى الناس إلى المجيكؿ

بسػػبب سػػمككو  ،طػػيش أمػػراض نفسػػية كعقميػػة تػػكدم بصػػاحبيا إلػػى اليػػبلؾالسػػفو كالحمػػؽ كال أفَّ كمػػا  
مثمو كمثػؿ صػاحب السػفينة الػذم ذيكػر  ،كال يقتصر أذاه عمى نفسو بؿ يتعداه إلى غيره ،غير السكم

: "  مثؿ القائـ عمى حدكد اهلل كالكاقػع فييػا كمثػؿ قػـك في الحديث الصحيح الذم يقكؿ فيو الرسكؿ
فكاف الذيف فػي أسػفميا إذا اسػتقكا مػف  ،فأصاب بعضيـ أعبلىا كبعضيـ أسفميااستيمكا عمى سفينة 

فػإف يتركػكىـ كمػا  ،فقالكا لك أنا خرقنا في نصيبنا خرقا كلـ نؤذ مف فكقنا ،الماء مركا عمى مف فكقيـ
ف أخذكا عمى أيدييـ نجكا كنجكا جميعا ،أرادكا ىمككا جميعا  .(3) "كا 

 ،كالمربيف أف يأخذكا عمى أيدم السفياء الذيف يعبثكف في حياة الناس الكاجب عمى فئة الدعاةكأخيران 
كبذلكا نفكسيـ فػي مرضػاتو بػذؿ المحػب  .كيييًمككاحتى ال يىيمككا  ،فعؿسكاء كاف عبثيـ بالقكؿ أك بال

نمػا يحمػد القػكـ  ،بالرضا كالسماح ككاصمكا السير إليو بالغدك كالركاح فحمدكا عند الكصكؿ مسراىـ كا 
كضػػػعكا المػػػذة  ،كاعتاضػػػكا عظيمػػػان  كتركػػػكا حقيػػػران  ،فاسػػػتراحكا طػػػكيبلن  رل عنػػػد الصػػػباح تعبػػػكا قمػػػيبلن السُّػػػ

فػػرأكا مػػف أعظػػـ السػػفو بيػػع الحيػػاة  ،العاجمػػة كالعاقبػػة الحميػػدة فػػي ميػػزاف العقػػؿ فظيػػر ليػػـ التفػػاكت
 .(4) شقكتياالطيبة الدائمة في النعيـ المقيـ بمذة ساعة تذىب شيكتيا كتبقى 

 
  

                                 
 (.2/192) ،إحياء عموم الدينالغزالي،  1
 (.38)ص ،تربية المراىؽ بيف اإلسبلـ كعمـ النفسالزعببلكم،  2
 (.2/882) (،2361، كتاب، الشركة، باب ىؿ يقرع في القسمة، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  3
 (.6)ص ،روضة المحبينابف قيـ الجكزية،  4
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  معادن الناس ّيزملسموك وتُ ا ولنفوس وتوجاصقل تالفتنة والبتالء رابعًا: 
 (ُٓٓألعراؼ: )ا چۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  چ 
 

 ،يستخرج منو األدكاء التي لك بقيت فيو أىمكتو ،أف ابتبلء المؤمف كالدكاء لويقكؿ ابف قيف الجكزية" 
كيسػػتعد بػػو لتمػػاـ  ،منػػو تمػػؾ األدكاءكأنزلػػت درجتػػو فيسػػتخرج االبػػتبلء كاالمتحػػاف  ،أك نقصػػت ثكابػػو

 .(1) "األجر كعمك المنزلة
كاالبػػػتبلء معنػػػاه  ،نسػػػاف التربيػػػة االسػػػبلمية بالحيػػػاة ىػػػي عبلقػػػة ابػػػتبلءإالعبلقػػػة التػػػي تػػػربط كمػػػا أف "
 ،كاالجتماعي ،: المظير الشعائرمةك االختبار. أم اختبار مدلكؿ العبادة بمظاىرىا الثبلثأاالمتحاف 
 .(2)"ية بيف اهلل كاالنساففاالبتبلء ىك المظير العممي لعبلقة العبكد. كالككني
طغيانػان كريككنػان إلػى العاجمػة،  يعتبػر ذلػؾ العافية الدائمة كالنصر كالغنػى تعيش التي النفكسى حتى أف 
سػػػيرىا إلػػػى اهلل كالػػػداًر اآلخػػػرة، فػػػإذا أراد بيػػػا ربُّيىػػػا كماًلكييىػػػا  فػػػيمػػػرض يىعيكقييػػػا عػػػف ًجػػػدّْىا  كمػػػا أنػػػو

لػػذلؾ المػػرض العػػائؽ عػػف السػػير  كراًحمييىػػا كرامتػػو، قػػيَّض ليػػا مػػف االبػػتبلء كاالمتحػػاف مػػا يكػػكف دكاءن 
الحثيػػث إليػػو، فيكػػكف ذلػػؾ الػػببلء كالمحنػػة بمنزلػػة الطبيػػب يسػػقى العميػػؿى الػػدكاءى الكريػػو، كيقطػػع منػػو 

 .(3) ووي األدكاءي حتى يككف فييا ىبلكالمؤلمةى الستخراج األدكاء منو، كلك تركو، لىغىمىبىتٍ العركؽى 
 كيرل ابف قيـ الجكزية أف االبتبلء ىك الدكاء الذم ييعالج بو عباده المؤمنيف كلكاله 
تىػػٍكا، كاهللي سػػبحانو إذا أراد بعبػػد خيػػران سػػقاه دكاءن مػػف االبػػتبلء ك  االمتحػػاف عمػػى قػػدر لطىغىػػكا، كبىغىػػٍكا، كعى

 كىػيحالو يستفًرغي بو مف األدكاء الميمكة، حتى إذا ىذَّبػو كنقَّػاه كصػفَّاه، أىَّمىػو ألشػرًؼ مراتػب الػدنيا، 
 .(4) عبكديتيو، كأرفع ثكاب اآلخرة، كىك رؤيتيو كقيربو

 
  ،أف االبتبلء سنة اهلل في الذيف آمنكا ليصقؿ نفكسيـ كيصحح سمككيـ حيف يعكج :كالخبلصة

 كالصادؽ مف الكاذب. ،يميز الخبيث مف الطيبك 
 
 

  

                                 
 (.2/188، )إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  1
 (.174)ص ـ،1998مؤسسة الرياف، بيركت،  ،فمسفة التربية اإلسالمية، عرساف، ماجد 2
 (.3/221) زاد المعاد،ابف قيـ الجكزية،  3
 (.4/195) زاد المعاد،ابف قيـ الجكزية،  4
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  سباط بني إسرائيلأ: السابعالمطمب 
 

 أقوال المفسرينالفرع الول: 
پ  پ   پ   ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤڤ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  

 (ُِٔ – ُٗٓألعراؼ: )ا چھ  

 كيأتي تفصيؿ ىذا المطمب عبر الفركع التالية:
 

 في اآليات الكريمة المفسرينالفرع الول: أقوال 
 

 (ُٗٓألعراؼ: )ا چ   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ چ 
راقيػػة كأمينػػة كمنصػػفة حتػػى فػػي خضػػـ األخطػػاء كالخطايػػا التػػي  كقيمػػة تربكيػػة ىػػذه اآليػػة فييػػا داللػػة

كحتػى عمػى زمػف  ،يا الغالبية العظمى مف بني اسػرائيؿ األكائػؿ كتحديػدان عمػى زمػف مكسػىتارتكب
نسػػػاف أك مػػػف لػػػو عمػػػييـ حتػػػى مػػػع مػػػف يختمػػػؼ معيػػػـ اإل نصػػػاؼعػػػدؿ كاإلكىػػػي قيمػػػة ال ،محمػػػد 

فالكاجػػػب أف ال يعمػػػـ الداعيػػػة أك المربػػػي لغػػػة الحكػػػـ عمػػػى اآلخػػػريف إف أخطػػػأ  ،مبلحظػػػات كأخطػػػاء
المربػػي ركعػػة  التربػػكم يػػدرؾفبيػػذا الػػكعي  عاصػػية،طئػػة أك ايصػػبحكا كميػػـ خ بعضػػيـ أك غػػالبيتيـ

 .(159ألعراؼ: )ا  چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ    چ  تعالى: نصاؼ قكلوا  كجماؿ كعدؿ ك 
 يحكمػكفبػالحؽ ك  كػانكا ييػدكف مكسػى  عمػى زمػفسػرائيؿ سيد قطػب أف: طائفػة مػف بنػي إكيرل 
ىػػؤالء مػػف اسػتقبمكا رسػػالة النبػػي األمػػي فػي آخػػر الزمػػاف بػػالقبكؿ  مكسػى. كمػػفمػػف بعػػد  حتػػى بالعػدؿ

كفي أكليـ لما يعرفكنو عنيا في التكراة التي كانت بيف أيدييـ عمى مبعث رسكؿ الٌمو  كاالستسبلـ،
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رضي الٌمو عنو. الذم كاف يكاجو ييكد زمانو بما عندىـ في  (1) سبلـعبد الٌمو بف  الجميؿ:الصحابي 
 .((2كما عندىـ كذلؾ مف شرائع تصدقيا شرائع اإلسبلـ األمي،التكراة عف النبي 

كيتبػيف ذلػؾ  ،مػف قػـك مكسػى تػؤمف بػالحؽ كتػدعك إليػو ،أم: جماعة )ُٗٓألعػراؼ: )ا چې  ې  ې  چ 
أم: ييػدكف بػو النػاس  )"ُٗٓاألعػراؼ: ) چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ  في قكلػو تعػالى:

ككػأف اإلتيػاف بيػػذه  ،فػي تعمػيميـ إيػاىـ كفتػكاىـ ليػـ، كيعػدلكف بػو بيػنيـ فػي الحكػـ بيػنيـ، بقضػاياىـ
اآلية الكريمة فيػو نػكع احتػراز ممػا تقػدـ، فإنػو تعػالى ذكػر فيمػا تقػدـ جممػة مػف معايػب بنػي إسػرائيؿ، 
المنافيػػة لمكمػػاؿ المناقضػػة لميدايػػة، فربمػػا تػػكىـ متػػكىـ أف ىػػذا يعػػـ جمػػيعيـ، فػػذكر تعػػالى أف مػػنيـ 

 .(3)"طائفة مستقيمة ىادية ميدية
كبعد ذلؾ تنتقػؿ اآليػات  ،األشخاص كالمكاقؼ كىذا مف باب اإلنصاؼ كعدـ التعميـ في الحكـ عمى

 فيقكؿ تعالى: ،لتكضح لنا النعـ التي أنعميا اهلل تعالى عمى بنس اسرائيؿ
   ٺپ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

األعراؼ: ) چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڄ

َُٔ) 
 

إنيػػا "  ،العجػػؿ كتكفيػػرىـ عػػف خطيئػػتيـ ـعبػػادتييقػػكؿ سػػيد قطػػب فػػي كصػػؼ حػػاؿ بنػػي إسػػرائيؿ بعػػد 
ركا عػف الخطيئػة كمػا ثػـ كفٌػ العجػؿ،بعػد أف كفػركا فعبػدكا  -رعاية الٌمو ما زالت تظمػؿ مكسػى كقكمػو 

الرجفػة، ثػػـ اسػتجاب المٌػػو لػػدعاء  فأخػػذتيـفتػاب عمػػييـ. كبعػد أف طمبػػكا رؤيػة المٌػػو جيػرة،  المٌػػو،أمػرىـ 
 .(4)"مكسى فأحياىـ

                                 
عند قدكمو المدينة،  عبد اهلل بف سبلـ بف الحارث االسرائيمي: أبك يكسؼ: صحابي، أسمـ قبؿ كفاة النبي 1

ٍنوي أىبيك ككاف اسمو " الحصيف " فسماه رسكؿ اهلل  كىل عى عبد اهلل. كشيد مع عمر فتح بيت المقدس كالجابية. رى
ٍبدي اهلًل ٍبفي  ، كىعى اًلؾو ٍيرىةى، كىأىنىسي ٍبفي مى رىارىةي ٍبفي أىٍكفىى كغيرىـ، كلما كانت الفتنة بيف عمي ىيرى قىاًضي اٍلبىٍصرىًة، كىزي ميغىفَّؿو كى

 األصبياني، أبو نعيم، معرفة الصحابة،) ق ينظر43كمعاكية، اعتزليا، كأقاـ بالمدينة إلى أف مات فييا سنة 
 (.4/90) ركمي، األعالم،(. الز 7/395أبو عبد اهلل، عالء الدين، إكمال تيذيب الكمال،) (.3/1663)
 (. 9/83، )روح المعاني(. األلكسي، 3/1381، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (305)ص ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافالسعدم،  3
 (.3/1318، )في ظالل القرآنقطب،  4
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أم  -تتجمػػى ىػػذه الرعايػػة فػػي تنظػػيميـ حسػػب فػػركعيـ فػػي اثنتػػي عشػػرة أمػػة   كبعػػد ىػػذا اإلحيػػاء 
كقػػد  -كىػك إسػػرائيؿ  -ترجػع كػػؿ جماعػة منيػػا إلػى حفيػػد مػف حفػػداء جػدىـ يعقػػكب  -جماعػة كبيػػرة 
 (َُٔألعراؼ: )اچ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ :يف بأنسابيـ عمى الطريقة القبميةكانكا محتفظ

  فبل يعتدم بعضيـ عمى بعض. ؛كتعيينيا ليـ ،كتبدك في تخصيص عيف تشرب منيا كؿ جماعة

كاالعتداء المتكقع مف بعضيـ عمى البعض اآلخر بسبب الحسد كاألنانية التي تعشش في قمكبيـ 
أكحى اهلل تعالى  ،كعدـ إشعاؿ نار الفتنة بينيـ ،ة نفكسيـفمف أجؿ تيدئ ،كتسيطر عمى عقكليـ

ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺپ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

 ،مف شمس ىذه الصحراء المحرقة عمييـ الغماـكما  ظمؿ   )َُٔألعراؼ: )اچ  ٹڤ  ڤ   ڤ
نزاؿ المف   ضمانان كالسمكل ، كىك طائر السماني كتيسيره ليـ  -كىك نكع مف العسؿ البرم  -كا 

 ،)َُٔألعراؼ: )اچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄچ  لطعاميـ بعد ضماف شرابيـ
المنعـ كىك اهلل تعالى ف يشكركا كاألىـ مف ذلؾ أ ،فرزقيـ اهلل ىذه الطيبات ليأكمكا منيا كيتمتعكا بيا

كالرعاية كاضحة  (َُٔاألعراؼ: )چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ فقاؿ تعالى ليـ  ،عمى ىذه النعـ
كلكف ىذه الجبمة ما تزاؿ بعد عصية عمى اليدل كاالستقامة كما يبدك مف ختاـ ىذه  ،كموفي ىذا 

اآلية التي تذكر كؿ ىذه النعـ ككؿ ىذه الخكارؽ : مف تفجير العيكف ليـ مف الصخر بضربة مف 
عصا مكسى. كمف تظميؿ الغماـ ليـ في الصحراء الجافة. كمف تيسير الطعاـ الفاخر مف المف 

) )َُٔألعراؼ: )ا چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چكالسمكل 
1). 

أم كقت استسقائيـ لو لمػا ) َُٔاألعراؼ: ) چپ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  قكلو تعالى:ك  
كىػػك مػػا أكحػػى اهلل  )َُٔاألعػػراؼ: )چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ أصػػابيـ العطػػش فػػي التيػػو 

أم  ،كاالنبجػاس : االنفجػار ،فانبجسػت :فضرب أم) َُٔألعػراؼ: )ا چٿ  چ  تعالى بو إلى مكسى
ٹ  چ ،لكػػؿ سػػبط عػػيف يشػػربكف منيػػا ،بعػػدد األسػػباط ( َُٔألعػػراؼ: )ا چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ فػػانفجرت 

چ أم كػؿ سػبط مػنيـ العػيف المختصػة بػو التػي يشػرب منيػا  )َُٔألعػراؼ: )اچ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ عمييـ في التيو يسػير بسػيرىـ كيقػيـ بإقػامتيـ  أم جعمناه ظمبلن   )َُٔألعراؼ: )ا چڦ  ڦ  ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماني  أم التػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنجبيف (َُٔألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ: )اچ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

 چچ   چ  چ : كمػػػكا مػػف المسػػػتمذات التػػػي رزقنػػػاكـ كقمنػػػا ليػػػـ :أم  )َُٔألعػػراؼ: )اچ  چ

ڇ  ڇ  چ بمػػا كقػػع مػػنيـ مػػف المخالفػػة ككفػػراف الػػنعـ كعػػدـ تقريرىػػا حػػؽ قػػدرىا   )َُٔألعػراؼ: )ا

                                 
روح (. األلكسي، 4391-3/4390) ،تفسير الشعراوي(. الشعراكم، 3/1318) في ظالل القرآن،قطب،   1

 (. 9/83، )المعاني
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عمػػػػييـ ال يجػػػػاكزىـ إلػػػػى  بيػػػـ مقصػػػػكران  أم كػػػػاف ظمميػػػػـ مختصػػػػان ) َُٔألعػػػراؼ: )ا چڇ  ڇ  
 .(1)غيرىـ

كبعد كؿ ىذه النعـ التي قابمكىا بالجحكد كالنكراف أمرىـ اهلل تعالى أف يدخمكا كيسكنكا القرية التي 
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ اهلل تعالى أف يتكجيكا إلييا فقاؿ تعالى:أمرىـ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

 (ُِٔ – ُُٔألعراؼ: )ا چہ

 چڎ  ڎ  ڈ  چ  قاؿ ليـ: ،مع قكمو خير مف قصة مكسىكفي ىذا المشيد قبؿ األ

لما  (  ُٔاألعراؼ: ) چڈ  ژ  ژ   ڑ  چ  كتحديدان بيت المقدس أم مدينة فمسطيف، (ُُٔألعراؼ: ا)
ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گچ فييا مف الخيرات 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  أما قكلو تعالى (ُُٔاألعراؼ: ) چڳ  

فيي قد تضمنت اإلخبار  ) ُِٔاألعراؼ: ) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
كدخكؿ الباب سجدان. حيث بدلكا  ،الذيف أمركا بدخكؿ القرية ،عف الذيف ظممكا مف بني إسرائيؿ

عمى ساجديف  أف يدخمكا، كبدؿ "حنطة"قالكا  "حطة "فبدؿ) ُِٔاألعراؼ: ) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ
شكره كعدـ  ،التمرد كالعصيافدخمكا يزحفكف عمى أستاىيـ، فمما رأل تعالى ذلؾ جباىيـ هلل تعالى 

ڳ  ڱ  چ ىذا معنى قكلو تعالى  ،أنزؿ عمييـ كباء مف السماء كاد يقضي عمى آخرىـ ،تعالى

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  

) )ُِٔألعراؼ: )ا
2)  

ككضعكا دؿ الذيف ظممكا مف ىؤالء بما أمركا بو مف التكبة كاالستغفار حيث أعرضكا عنو فبٌ 
مف السماء  كعمى إثر ذلؾ أرسمنا عمييـ رجزان  ،خير فيو غير الذم قيؿ ليـ مكضعو قكال آخر مما ال

 كذلؾ بسببكسكاء كاف ىذا العذاب مرض الطاعكف أك غيره عمى اختبلؼ الركايات  ،أم عذابنا
 .(3) كالبلحؽظمميـ المستمر السابؽ 

                                 
 (. 2/372) ،فتح القديرالشككاني،  1
(. الزمخشرم، 2/561، )البحر المديد(.. ابف عجيبة، 2/252، )أيسر التفاسيرأبك بكر الجزائرم،  2

تيسير ، (.السعدم1/69، )الجواىر الحسان(.  الثعالبي، 1/99، )معالم التنزيل(. البغكم، 2/160،)الكشاف
 (.13/179،)الكشاف(. الزمخشرم، 53، ، )صالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 (. 1/143،) نظم الدرر(. البقاعي، 9/89،)روح المعانياأللكسي ،  3
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إال أف الػػذم يعنػػي الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة  ،القػػرآف الكػػريـكلبنػػي إسػػرائيؿ رذائػػؿ كثيػػرة ذكرتيػػا آيػػات 
 عراؼ كالتي يمكف ذكرىا عمى النحك اآلتي:ذكرىا في آيات سكرة األ ـ الكاردميرذائ

 (ُّٖاألعراؼ: )چ  پ  پ   ڀ  ڀچ  ،عككفيـ عمى عبادة العجؿ مف دكف اهلل .1
ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ         ڀ چ  كمػػا لغيػػرىـ اىليػػة طمػػبيـ مػػف نبػػييـ مكسػػى أف يجعػػؿ ليػػـ اليػػان  .2

 (ُّٖألعراؼ: )اچ  ٿ  ٿ
  )ُِْألعراؼ: )ا چہ  ھ    ھ   ھ  ھ  چ  رضفساد في األاإل .3
﮳  ﮴  ﮵چ عبادتيـ العجؿ .4 ﮲      (ُْٖألعراؼ: )اچ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  جحكدىـ لمحؽ ككراىيتيـ الخير لغيرىـ بدافع األنانيػة كالحسػد .5

 (َُٔألعراؼ: )ا
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  نيـ حظػػان ممػػا ذكػػركا بػػوسػػياكن ،تحػػريفيـ لمكمػػـ عػػف مكاضػػعو .6

 (ُِٔاألعراؼ: ) چں  ں  ڻ  ڻ   
 

 المفسرين أقوالاإلشارات التربوية المستنبطة من : نيالفرع الثا   
األعػراؼ: ) چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ     چ كاإلحساف كأثرىما في التربيػة العدؿ  .1

ُٓٗ) 
 (َُٔألعراؼ: )ا چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  كخطرىما عمى النفس اإلنسانية كاألنانيةالحسد  .2
 (160األعراؼ: ) چڦ  ڦ  ڦ  چ  بشكر المنعـ تزيد النعـ كبكفرىا تزكؿ .3
ڳ  ڱ  ڱ  چ كنسيانيـ حظان مما ذكركا بو  لكمـ عف مكاضعوا بني إسرائيؿ تحريؼ .4

 (  ُِٔألعراؼ: )ا چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
 

 آراء التربويين فيما استنبطو المفسرونالفرع الثالث: 
 

 في التربية وأثرىما حسانالعدل واإلأوًل: 
 (ُٗٓألعراؼ: )ا چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ 

طػػائعيـ  ،مػػؤمنيـ ككػػافرىـ ،كىػػذه اإلشػػارة تػػدؿ عمػػى عػػدؿ اهلل تعػػالى المطمػػؽ فػػي الحكػػـ عمػػى النػػاس
تعمػػيـ الحكػػـ عمػػى جماعػػة أك قػػـك مػػف النػػاس أغمػػبيـ يرتكبػػكف كمػػا أنيػػا تػػدؿ عمػػى عػػدـ  ،كعاصػػييـ

فيػػذه الفئػػة  ،برسػػاالتو معتقػػد ،منفػػذ ألكامػػره ،لعصػػياف إذا كجػػد فػػييـ مػػف ىػػك مػػؤمف بػػاهللالمعاصػػي كا
ف كانت قميمة يجب أف تيذكر كال تنسػى ې  چ كىػذا مػا ذكرتػو آيػة  ،كأف تنصػؼ كال تيظمػـ ،المؤمنة كا 
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عػػف فئػػة مػف بنػػي إسػػرائيؿ آمنػػكا بػػالحؽ كدعػػكا  (ُٗٓألعػراؼ: )ا چې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  
 كاف" ىنا كميـ رذائؿ كقبائح. فمف أفٌ  إليو بالرغـ مف أف الصكرة العامة عف بني إسرائيؿ

ىػدافيا أف تشػيعيا فػي أصػكليا ك أحسػاف فػي ف ترسخ عبلقة العدؿ كاإلأمف سبلمية ال بد لمتربية اال "
العمػكـ كالفنػكف كالعػادات كالعبلقػات كالقػيـ كالػنظـ االجتماعيػة كاالقتصػادية كمناىجيا كتطبيقاتيػا فػي 

 .(1)"كالسياسة
ؽ حب مي حد فركع خي أكلما كاف العدؿ  ،كمف صفات المؤمنيف ،العدؿ مف صفات محبي الحؽكما أف 
فأىػػؿ متصػػفيف بخمػػؽ العػػدؿ  قكمػػان  و كيؤثركنػػف نجػػد الػػذيف يحبػػكف الحػػؽ أكػػاف ال بػػد  ،يثػػارها  ك الحػػؽ 

كقػػػكليـ كفعميػػػـ كشػػػيادتيـ كمعػػػاممتيـ كميػػػا  ،فتػػػرل حكميػػػـ بالعػػػدؿ ،ىػػػؿ عػػػدؿأف ك يمػػػاف الصػػػادقإلا
لػى إ ،يمػافك ثمػرة مػف ثمػرات اإلأ ،ثػار حػب الحػؽآمػف  ثػران أكحينمػا يتحػكؿ العػدؿ مػف ككنػو  ،بالعدؿ

عادلػة  تكررت المكاقؼ التي ىي بحاجة إلػى أحكػاـ كمما  ،متكررة في سمكؾ الفرد ةككنو ظاىرة عممي
كذلؾ بسبب تكرر التدرب  ،المتمكنة فيو الفرد أخبلؽمف  ان فانو يككف حينئذ خمق ،تكرر الحكـ بالعدؿ

 .(2)نس كالجفكنكازغ شياطيف اإل ،ىكائياأك  ،ستجابة لنكازع النفس كشيكاتياكعدـ اال ،العممي عميو
فييػػػا بػػػيف طرفػػػي  عمػػػى اعتػػػداؿ أخبلقػػػو كتكسػػػطوكيػػػرل ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة أف العػػػدؿ يحمػػػؿ صػػػاحبو" 

كعمػى خمػؽ  ،عمى خمؽ الشجاعة الذم ىك تكسػط بػيف الجػبف كالتيػكرمثبلن فيحممو  ،اإلفراط كالتفريط
 .(3) كىكذا الحمـ الذم ىك تكسط بيف الغضب كالميانة

كالتػي مػف  ،كىػذه القيمػة التربكيػة الميمػة ،كالخبلصة أف عمى المربي أف يتصؼ بيذه الصػفة الرائعػة
خطػػأ  الك  ،كمػػف خبلليػػا أيضػػان ال يعمػػـ خطػػأ الفػػرد عمػػى الجماعػػة ،يظمػػـ عنػػده أحػػد خػػبلؿ تطبيقيػػا ال
فػػبل  ،سػػكاء كػػانكا أفػػرادان أك جماعػػات ،كػػؿ ييػػذكر بمػػا فيػػو مػػف خيػػر أك شػػر الفػػرد؛ بػػؿالجماعػػة عمػػى 

كال يغطػي سػكء الفػرد كشػره عمػى الخيػر الػذم يكػكف  ،يطغى شر جماعة عمى بعض أفرادىا الخيريف
  في جماعتو.

 

 چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ  الحسد واألنانية وخطرىما عمى النفس اإلنسانية ثانيًا: 

 (َُٔاألعراؼ: ) 

لػػى إيػػدفع  المحسػػكد، كقػػدلػػى الشػػخص إذل كيػػدفع الػػى تمنػػي كقػػكع األ ،يثيػػر الحقػػد كالكراىيػػةالحسػػد 
  خػػكة يكسػػؼ إ ىابيػػؿ، كقػػاـخػػاه أفقػػد قتػػؿ قابيػػؿ  ،بالشػػخص المحسػػكد األذللحػػاؽ ا  العػػدكاف ك 

                                 
 (154-153ـ)ص1998، مؤسسة الرياف ، بيركت ، فمسفة التربية اإلسالميةالكيبلني، ماجد عرساف،  1 
 (.267، )صاإلسالمية وأسسيااألخالق ينظر، الميداني، 2
 (. 3/308)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  3
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 فقد طمػب اهلل تعػالى كاألذل لى الكراىية كالعدكافإلحسد يؤدم كلما كاف ا البئر.بإلقائو في غكر 
 .(1) حسدحاسد إذا ف نستعيذ مف شر أ مناٌ 

كالذم يتكبػر عمػى مػف يػرل أنػو مثمػو أك  ،يحمؿ عمى التكبر كالحقد ،الحقدكما أف الحسد يؤدم إلى 
 فأكرثػو الغضػػب حقػػدان  ،سػػبقو فػػي ميػداف مػػف ميػاديف السػػباؽ وأنػكلكػػف قػد غضػػب عميػو بسػػبب  ،فكقػو

ف كاف عنده مستحقان  ،فيك لذلؾ ال تطاكعو نفسو أف يتكاضع لو ،رسخ في قمبو فكػـ مػف  ،لمتكاضػع كا 
كيحممػػو ذلػػؾ  ،أك بغضػػو لػػو ،لحقػػده عميػػو ؛ؿ ال تطاكعػػو نفسػػو عمػػى التكاضػػع لكاحػػد مػػف األكػػابريػػرذ

فكػـ مػف  ،منػو تعمػـ العمػـ  كعػدـ  ،كعمػى األنفػة مػف قبػكؿ نصػحو ،عمى رد الحؽ إذا جاء مػف جيتػو
جاىػػؿ يشػػتاؽ إلػػى العمػػـ كقػػد بقػػي فػػي رذيمػػة الجيػػؿ السػػتنكافو أف يسػػتفيد مػػف كاحػػد مػػف أىػػؿ بمػػده أك 

 .(2)عميو  كبغيان  حسدان  ،أقاربو

لمنػاظر كمػا يبػدك  ،كىػذه الغريػزة ليسػت شػران محضػان  ،كأما غريزة حب النفس فيي أصيمة فػي بنػي آدـ
 ،كالقائـ أيضان عمى طمب المنفعة الخاصة ،كره األلـكالقانكف النفسي القائـ عمى حب المذة ك  ،العاجؿ

 ،كحػب الػنفس إف يػؾ طبيعػة النػاس فػي الػدنيا ،ىك سر االتصاؿ الدائـ في مكاكبة الحيػاة كاسػتمرارىا
اهلل طمعػان فػي جنتػو كخكفػان مػف كليس عيبان في المرء أف يعبد  ،فعميو التعكيؿ في إحراز الفكز باآلخرة

نمػػا تحػػذر ىػػذه الغريػػزة ،نػػاره كمػػا تػػزعـ شػػطحات بعػػض الصػػكفية كتيتقػػى عكاقبيػػا عنػػدما تمػػرض  ،كا 
حساس المرء بنفسو إذا زاد  ،كيعاني صاحبيا مف العنت ،كتتكـر كيعاني الناس منيا الظمـ كالبطر. كا 

ماضيان في تكبير شأنو كتيكيف  يزاؿكال كيحصره في عالـو خاص بو.  ،يحجبو عف اآلخريف عف حده
 الػذات، إفكتنسج حكؿ فكػره غبللػة سػميكة مػف الغػركر كالشػراىة كحػب  ،كال تزاؿ نفسو تعجبو ،غيره

حتػى  ،يجػب أف تعػالج منػذ الطفكلػة المبكػرة ،كالعيش فػي إفرازاتيػا ليػا ريحػة منتنػة األثرة كحب الذات
لى غيرىا ن ،تنبت الناشئة كىي تنظر إلى نفسيا  .(3) قصكرظرة ال جنؼ فييا كال كا 

بمعنػى الفرديػة  تػأتيكاألنانيػة  ،عمى مدار التػاريخ اإلنسػانيف ك مرض يصاب بو الكثير ف األنانية كأما
 كجػكد ذلػؾ عنػد اآلخػريف عميػو، ككػرهالتممػؾ كاالسػتحكاذ عمػى كػؿ مػا يمكػف االسػتحكاذ  كاألثػرة كحػب

التمييػػز بػػيف األنانيػػة كحػػب مػػع مراعػػاة  ،الشػػخص األنػػاني لممػػا يػػكلج حالػػة مػػف الطمػػع كالجشػػع لػػد
متعػددة فمؤلنانية أسباب  فحب الذات كالرضا عنيا خمؽ بناء يرتفع بالذات كيسمك كيعمك بيا. ،النفس
كعػػدـ اتبػػاع الكالػػديف لقكاعػػد  ،كتمبيػػة كػػؿ مػػا يطمبػػو األطفػػاؿ ،فالػػدالؿ المفػػرط ،التربيػػة الخاطئػػة منيػػا

يعمػػـ األطفػػاؿ  ،فيػػوأعػػط الطفػػؿ كػػؿ مػػا يحتاجػػو كال تعطػػو كػػؿ مػػا يرغػػب  :التربيػػة الصػػحيحة القائمػػة
بؿ  ،ككذلؾ يعمـ األطفاؿ االستحكاذ عمى كؿ شيء ،كيؤدم إلى نمك خاصية األنانية البشعة ،الطمع

                                 
 (.100)ص، النفسالقرآن وعمم نجاتي،  1
 (.3/353) ،إحياء عموم الدينالغزالي،  2
 (. 140-139-138)ص ،جدد حياتكالغزالي،  3
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 يػؤدم كىػك ،ط كبخػؿ الكالػديف عمػى األطفػاؿكنقيض الدالؿ ىك الحرماف المفػر  عمى حاجات أقرانيـ.
الشػػديد قػد يكػػكف مػف أسػػباب تشػكيؿ الشخصػػية األنانيػػة  أنانيػة. كلؤلسػػؼ إلػػى تشػكيؿ شخصػػية كػذلؾ

ؤدم إلػى تكػكيف شخصػية تػفقسػكة اآلخػريف قػد  ،اليتـ كالفقر كالحرماف بجكار البذخ كالترؼ كاإلسراؼ
أنانية حاقدة ككارىة أيضا لمف حكليا. كمف األسباب أيضػا أنانيػة أحػد أفػراد العائمػة فيقتػدم الصػغار 

 بيـ.
كدكر المتخمؽ بيػا كمكانتػو  أف خطكرة األنانية كنتائجيا السمبية عمى اآلخريف تتناسب طردان  ؾفبل ش
فيػذا الخمػؽ ىػك مػرض  ،خمؽ ذميـ يتخمؽ بو الكبار كالصغار عمػى حػد سػكاء . فاألنانيةالمجتمعفي 

كبمصػػالحو دكف  ،منػػا مػػف يفكػػر بنفسػػو اليػػـك فقػػط . فكثيػػرلؤلسػػؼ بيننػػا اليػػكـ كثيػػران  اجتمػػاعي مػػتفشو 
 .(1) اآلخريفالنظر لمصالح 

بحيػث يصػبح نسػيج المجتمػع  ،تفتػؾ بػالفرد كالمجتمػع ،كالخبلصة أف الحسد كاألنانية أمراض خطيػرة
فحتػػى ال  ،كمػػا تسػػكده العػػداكة كالبغضػػاء كالكراىيػػة ،غيػػر متػػرابط ان مفككػػ ان الػػذم تسػػكده األنانيػػة نسػػيج

ذلؾ جحدكا كمع  ،اهلل لكؿ سبط منيـ عينان يشربكف منياتتفشى ىذه األمراض في بني إسرائيؿ جعؿ 
أف  "عامػػػة بػػػي كالداعيػػػة المسػػػمـ خاصػػػة كأم مػػػربو المطمكب مػػػف المر فػػػلػػػذا  ،ككفػػػركا كعصػػػكا كتمػػػردكا

فيػػك فػػي  ،كال يتكقػػع منػػو إال الفضػػؿ كالبػػر ،ال يصػػدر عنػػو إال الخيػػر ،كف عضػػكان نافعػػان فػػي أيمتػػويكػػ
تقريب البعيد كتػذليؿ كعكف عمى  ،مدد مف ركافد البركة كاليمفك  ،حركتو كىدأتو شعاع مف نكر الحؽ

كيػده مبسػكطة  ،كلسػانو رطػب بػالكد كالمسػالمة ،يسعى فػي ىػذه الحيػاة كقمبػو مفعػـ بالمحبػة ،الصعب
 .(2)بالنعمة يفيئيا عمى مف يمقاه مف غير تكمؼ إلى سكاه"

  (َُٔألعراؼ: )ا چڦ  ڦ  ڦ  چ ل بشكر المنعم تزيد النعم وبكفرىا تزوثالثًا: 
بػػى كالمعمػػـ كالمػػتعمـ أف يتحمػػكا بيػػذه الصػػفة،  نسػػانية ميمػػة ال بػػد لممربػػي كالمرى الشػػكر قيمػػة أخبلقيػػة كا 

مػػع أف نعػػـ اهلل تبلحقػػو فػػي كػػؿ نفػػس يمػػؤل  ،الجحػػكد كالنكػػراف صػػفة ذميمػػة فػػي اإلنسػػاف الجاحػػدألف 
أك يعظػػـ  ،الفضػػؿ الغػػامركقممػػا يحػػس بيػػذا  ،ككػػؿ خفقػػة تػػدفع الػػدماء فػػي العػػركؽ ،الصػػدر بػػاليكاء
 ،كأف ىػذا اإلنسػػاف عمػى قػدر مػػا يحتػاج كيأخػػذ ،فيظيػػر أف شػكر المػنعـ كاجػػب ثقيػؿ ،كيشػكر الميػنعـ

 ،ككأنو يسترد حقان مسمكبان منو ،بؿ أف كثيران مف الناس يتناكؿ أنعـ اهلل ،عمى قدر ما يستخؼ كينسى
كال  كبيػذا التفكيػر الكنػكد ال يثمػر صػنيعه  ،كمػف ثػـ ىػك ال يػرل ألحػدو فضػبلن عميػو ،أك ممكان خاصان بو

 .(3) شكره يجيء 

                                 
1 http://www.nshrs.com/e/articles.php .الكاتب محمد خيرم آؿ مرشد 
 (.142)ص ،جدد حياتكالغزالي،  2
 (.108، )صجدد حياتكالغزالي، محمد،  3
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 ،معركفػػان  كأف الداعيػػة كالمربػػي يجػػب أف يشػػكر مػػف أسػػدل إليػػو ،النعمػػة تزيػػد بالشػػكر كتػػزكؿ بػػالكفر 
التربكيػػة الميمػػة فػػي حيػػاة المسػػمـ  كيربػػي مػػف يخػػاطبيـ كيعمميػػـ عمػػى ىػػذا الخمػػؽ كعمػػى ىػػذه القيمػػة

 ،الػػرزؽ إنمػػا يػػتـ كيكمػػؿ بالشػػكرفيػػذا ابػػف قػػيـ الجكزيػػة يػػرل أف " ،المػػنعـفعمػػى صػػعيد شػػكر  ،تحديػػدان 
د فإف اهلل تعػالى كالشكر مادة زيادتو كسبب حفظو كبقائو كترؾ الشكر سبب زكالو كانقطاعو عف العب

بػػػد أف يسػػػمبيا مػػػف لػػػـ يشػػػكرىا فممػػػا كضػػػعكا الكفػػػر  ف يزيػػػد الشػػػككر مػػػف نعمػػػو كالأبػػػد  تػػػأذف أنػػػو ال
فػػإف التصػػديؽ كالشػػكر لمػػا كانػػا سػػبب  ،الشػػكر كاإليمػػاف جعمػػكا رزقيػػـ نفسػػو تكػػذيبان كالتكػػذيب مكضػػع 

زيػػادة الػػرزؽ كىمػػا رزؽ القمػػب حقيقػػة فيػػؤالء جعمػػكا مكػػاف ىػػذا الػػرزؽ التكػػذيب كالكفػػر فجعمػػكا رزقيػػـ 
 .(1) "التكذيب

فػي مرضػاة كتصػريفيا  ،كالتحػدث بيػا ظػاىران  ،االعتػراؼ بيػا باطنػا": الشكر مبني عمػى ثبلثػة أركػافك 
 .(2)"كلييا كمسدييا كمعطييا فإذا فعؿ ذلؾ فقد شكرىا مع تقصيره في شكرىا

ڄ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ يقػػػػكؿ اهلل تعػػػػالى عمػػػػى لسػػػػاف مكسػػػػى كأخيػػػػران 

(ٕبراىيـ: )إ چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
(3). 

شػػكرىـ يجػػب  ،أك يصػػنعكف معيػػـ جمػػيبلن  ،كعمػى صػػعيد شػػكر النػػاس الػػذيف يسػػدكف لآلخػريف معركفػػان 
العمػة فػي أنػؾ قػد تسػمؼ أيػادم بيضػاء لػبعض : كفي ىذا يقكؿ محمػد الغزالػي ،كالثناء الجميؿ عمييـ

أك  ،حتػػػى إذا اسػػػتقرت فػػػي أيػػػدييـ نظػػػركا إليػػػؾ جامػػػديف ،كتبػػػذؿ جيػػػدان محمػػػكدان فػػػي سػػػكقيا ،النػػػاس
الػديف  كىػذ المسػمؾ مسػمؾ الجاحػديف البعيػديف عػف ركح ،كدعكؾ بكممات باردة ثـ كلػكا عنػؾ مػدبريف

 ،الجفػػاؼ كاألشػػكاؾ بيػػا فحسػػب كانتظػػار ،ألف إفقػػار النفػػكس مػػف نضػػارة الشػػكر ،كأخػػبلؽ المػػؤمنيف
كأف يعمميـ الحفاكة بما  ،لذا ينبغي عمى المربي أف ينيى الناس عف ىذا السمكؾ المشيف ،منكر قبيح

  .(4)إلييـ مف معركؼ ييسدل
 ،كىػػذه القيمػػة التربكيػػة الميمػػة ،أف عمػػى المربػػي كالميربػػى أف يتجممػػكا بيػػذا الخمػػؽ الراقػػي كالخبلصػػة

  .الناس إلى ممارستيا قكالن كفعبلن  اكيدعك  ،كيترجمكىا في سمككيـ
 

 الكمم عن مواضعو ونسيانيم حظًا مما ذكروا بو تحريفيم بني إسرائيل من رذائل :رابعاً 
 (ُِٔألعراؼ: )ا چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ 

                                 
 (.146)ص ،لتبيان في أقسام القرآنابف قيـ الجكزية، ا 1
 (.11، )صالوابل الصيبابف قيـ الجكزية،  2
 (.48، )صألرواحابف قيـ الجكزية، ا 3
 (. 110-109)ص ،جدد حياتكالغزالي، محمد،  4
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كالتػي اآليات التػي ذكػرت رذائػؿ بنػي إسػرائيؿ إف الباحث في تفسير آيات القرآف الكريـ يرل بكضكح 

كمػػػف ىػػػذه  ،منيػػػا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة كتحديػػػدان الرذائػػؿ التػػػي ذكرتيػػػا آيػػػات سػػػكرة األعػػػراؼ بعػػػضه ذيكػػر 
 ،كذلػؾ لقسػكة قمػػكبيـ ،كحممػػو عمػى غيػر كجيػو الصػحيح ،رذيمػة تحريػؼ الكمػـ عػف مكاضػعو "الرذائػؿ

 .(1)"كبيعيـ الديف بالقميؿ مف حطاـ الدنيا ،كانطماس بصيرتيـ
لمحػػؽ عػػػف  العبػػد إذا اعتػػػاد سػػماع الباطػػػؿ كقبكلػػو أكسػػػبو ذلػػؾ تحريفػػػان ف" كيقػػكؿ ابػػػف قػػيـ الجكزيػػػة: إ

 .(2) "جاء الحؽ بخبلفو رده ككذبو فإذا، كرضيوفإنو إذا قبؿ الباطؿ أحبو  ،مكاضعو
كآفػة االسػتيزاء  ،كآفػة التزكيػر ،كسيئة تشمؿ آفػة الكػذب ،رذيمة تحريؼ الكمـ ىي رذيمة مشينة كأخيران 

كمف أعظـ الجرائـ التربكية أف يتربى اإلنساف عمػى عػدـ تعظػيـ كػبلـ  ،كالسخرية مف كبلـ اهلل تعالى
عػػدـ احتػػراـ أم كػػبلـ صػػدر مػػف أم إنسػػاف فيػػو خيػػر  إلػػىممػػا يقػػكد اإلنسػػاف المنحػػرؼ  ،اهلل تعػػالى

  .كىداية كرشد
 

 وىو نتق الجبل فوقيم  ،المشيد األخير والختامي من مشاىد قصة موسى :الثامن المطمب
 قال تعالى: 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 

 .(ُُٕألعراؼ: )ا
 

 المطمب عبر الفركع اآلتية: كيأتي تفصيؿ ىذا
 

 الفرع األول: أقوال المفسرين في اآلية الكريمة
 

 قد أخذ عمى بني إسرائيؿ الميثػاؽ تعالى الٌمو أفٌ كفي ختاـ حمقات القصة في ىذه السكرة يذكر كيؼ 
 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       چ  فقػػاؿ:

  .(ُُٕألعراؼ: )ا
سػػرائيؿ إيكضػػح ىػػذا المشػػيد كػػـ ىػػك عنػػاد بنػػي   فػػي سػػياؽ ىػػذا المشػػيد الختػػامي لقصػػة مكسػػى 

حتػػى  ،ككػػـ ىػػك حمػػـ اهلل تعػػالى عمػػييـ ،كرذائميػػـ التػػي ذيكػػرت فػػي ىػػذه الدراسػػةككضػػاعتيـ كخسػػتيـ 

                                 
 (.466)ص ،بنك إسرائيؿ في القرآف الكريـطنطاكم،  1
 (.1/55) إغاثة الميفان،ابف قيـ الجكزية،  2
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فنػزع الجبػؿ مػف أرضػو كرفعػو فػكؽ رؤكسػيـ  ،فاهلل تعػالى يميػؿ كال ييمػؿ ،كغرىـ باهلل الغركر تمادكا
يُّع  فقاؿ تعالى: ،ليأخذكا أكامر اهلل تعالى بجدية كحـز ال بترخص كتمى

ذ»كالحػػػؽ يقػػػكؿ: ) ُُٕألعػػػراؼ: )ا چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ    چ أم اذكػػػر إذ نتقنػػػا الجبػػػؿ، أم « كا 
نزعنػاه كخمعنػػاه مػػف األرض، كال ننزعػو كنخمعػػو مػػف األرض إال لميمػػة أخػرل أم نجعمػػو ظمػػة، ككػػاف 

؛ ألف الحػػؽ أنػػزؿ ليػػـ التػػكراة عمػػى « عػػذاب»تظميػػؿ الغمػػاـ رحمػػة ليػػـ مػػف قبػػؿ، كصػػار الجبػػؿ ظمػػة 
. كلئًلنسػػػاف أف يتسػػػاءؿ: لمػػػاذا كػػػؿ ىػػػذا التمكػػػؤ مػػػع مكسػػػى فقػػػالكا لػػػو: إف أحكػػػاـ ىػػػذه التػػػكراة شػػػديدة

التشػػريعات التػػي جػػاءت لمصػػمحة البشػػر؟ كجػػاء ليػػـ العقػػاب مػػف الحػػؽ بػػأف رفػػع فػػكقيـ الجبػػؿ كظمػػة 
كالظػف ىػػك رجحػاف قضػية، كقػػد .(ُُٕألعػراؼ: )ا چپ  پ  ڀ  ڀ   چ تحمػؿ التيديػد كأنػو قػػد يقػع فػكقيـ 

يػػأتي كيػػراد بػػو أنػػو رجحػػاف قػػكل قػػد يصػػؿ إلػػى درجػػة اليقػػيف، كخػػافكا مػػف الجبػػؿ أف يقػػع عمػػييـ، كألف 
ىنػػاؾ كتابػػا قػػد أنػػزؿ إلػػييـ كىػػك التػػكراة كىػػـ يعصػػكف كيتمػػردكف عمػػى مػػا فيػػو؛ لػػذلؾ قػػاؿ ليػػـ الحػػؽ: 

عػؿ أمػر، كاألمػر يقتضػي ف« خػذكا»ك   )ُُٕألعػراؼ: )اچڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ
ىذه ىي الطاقة الفاعمة، كاألصؿ في الككف كمو أف « القكة»آمرا، كالبد لو مف شيء يأمر بو. ككممة 

نقبؿ عمى كؿ شيء بقكة؛ ألف الككف الذم تراه مسخران ليس لو رأم في أف يفعؿ أك ال يفعؿ، بؿ ىك 
ى الناس كقالػت: لػف أطمػع ىػذا اليػكـ، فاعؿ دائما إذا أمير، ككما قمنا مف قبؿ: لـ تغضب الشمس عم

قبػػػائح األعمػػػاؿ كرذائػػػؿ ) ُُٕألعػػػراؼ: )ا چٿ  ٿ  چ  عػػػنكـ أييػػػا النػػػاس  ككػػػذلؾ لػػػـ يمتنػػػع اليػػػكاء
اإلشارة: مف لـ ينقد إلى اهلل بمبلطفة اإلحساف، قيػد إليػو بسبلسػؿ االمتحػاف، عجػب ربػؾ ك  األخبلؽ.

 .(1)مف قكـ ييساقكف إلى الجنة بالسبلسؿ
 

أف مكسى حيف طمب مف خيار بني اسرائيؿ أف يذىبكا معو إلى جبؿ الطػكر  :ىذا المطمبكخبلصة 
 ،كػانكا أفضػؿ كأصػمح كأعمػـ قػكميـف كىؤالء السبعك  ،ف عبدكا العجؿلبلعتذار عف سفياء قكميـ الذي

كأف مكسػػى اختػػارىـ كاصػػطفاىـ مػػف سػػائر القػػكـ! فػػإذا كػػاف أصػػمح بنػػي إسػػرائيؿ عمػػى ىػػذه المخالفػػة 
كىػػـ دكنيػػـ فػػي الصػػبلح  ،فكيػػؼ ببػػاقي بنػػي اسػػرائيؿ ،كرفػػض طاعػػة مكسػػى ،كالعصػػيافكالتمػػرد 
كفي مكقؼ السبعيف القبيح كالسيء إشػارة كداللػة عمػى طبيعػة بنػي اسػرائيؿ النكػدة كالمشػكىة  كالتقكل

                                 
(. السيكطي، 2/569) ،، البحر المديد(. ابف عجيبة4432-7/4431) ،تفسير الشعراويينظر، الشعراكم، 1

جامع (. الطبرم، 1/576) بحر العموم،(.  السمرقندم، 2/165، )كشافال (. الزمخشرم،3/596) ،الدر المنثور
النكت (. الماكردم، أبك الحسف عمي، ) تفسير الماكردم ( 1/2080) ،الفخر الرازي(. الرازم، 13/217) ،البيان

، روح المعاني(.  األلكسي، 2/276، تحقيؽ : السيد بف عبد المقصكد، دار الكتب العممية، بيركت، )والعيون
(9/110.) 
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كؿ ي القػػػة القػػػكة فػػػكأنػػػو ال تصػػػمح معيػػػـ إال لغػػػ ،عصػػػيافالتػػػي ال تقػػػـك إال عمػػػى المخالفػػػة كالتمػػػرد كال
  . كالفعؿ

 
 اإلشارات التربوية المستنبطة من أقوال المفسرينالفرع الثاني: 

 
 (ُُٕاألعراؼ: ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ    چ أثر االبتبلءات في التربية كالسمكؾ.1

(ُُٕاألعراؼ: ) چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ  كدكرىا في التربية كالسمكؾ. القكة 2

 

 
 ناستنبطو المفسروء التربويين فيما آراالفرع الثالث: 

 
 (ُُٕألعراؼ: )ا چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ    چ أثر البتالءات في التربية والسموك أوًل:

 
كرحمػة  السػحرة)مطمػب في الفػرع السػادس مػف -ىذه الدراسة  في- سبؽ كأف تـ الحديث عف االبتبلء

كقد يحدث تداخؿ بيف  ،كيطير القمب كيرققو ،زاكية أف االبتبلء يصقؿ النفس كييذبيا مف-اإليماف( 
سػػبلمية بالحيػػاة نسػػاف التربيػػة اإلإط لتػػي تػػرب"ا فالعبلقػػة ،ألف االبػػتبلء فيػػو دالالت مشػػتركة ؛النقطتػػيف

ك االختبػػػار. أم اختبػػػار مػػػدلكؿ العبػػػادة بمظاىرىػػػا أكاالبػػػتبلء معنػػػاه االمتحػػػاف  ،بػػػتبلءىػػػي عبلقػػػة ا
كالككني فاالبتبلء ىك المظير العممي لعبلقة العبكديػة بػيف  ،كاالجتماعي ،: المظير الشعائرمةالثبلث

 .(1)نساف اهلل كاإل
لػػئبل  ؛الػػدنيا ككػػدرىاكيػػرل ابػػف قػػيـ الجكزيػػة أف اهلل تعػػالى مػػف رحمتػػو نغػػص عمػػى عبػػاده الصػػالحيف "

فسػػاقيـ إلػػى ذلػػؾ بسػػياط  ،كيرغبػػكا فػػي النعػػيـ المقػػيـ فػػي داره كجػػكاره ،كال يطمئنػػكا إلييػػا ،يسػػكنكا إلييػػا
كمػػػف رحمتػػػو بيػػػـ: أف  ،كأمػػػاتيـ ليحيػػػييـ ،كابػػػتبلىـ ليعػػػافييـ ،االبػػػتبلء كاالمتحػػػاف فمػػػنعيـ ليعطػػػييـ

 .(2)"وحذرىـ نفسو لئبل يغتركا بو فيعاممكه بما ال تحسف معاممت
 

  .(3) "االبتبلء كاالختبار، ليتبيفى الصاًدؽي ًمف الكاًذبكما أف اليدؼ مف "

                                 
 (،174)ص ،اإلسبلميةفمسفة التربية الكيبلني،  1
 (.2/175) ،إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،   2
 (.3/14) زاد المعاد،ابف قيـ الجكزية،  3
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تىػٍكا، كاهللي سػبحانو إذا أراد  يداكً  لـ" سبحانوفمكال أنو  عباده بأدكيػة المحػف كاالبػتبلء، لطىغىػكا، كبىغىػٍكا، كعى
بعبد خيران سقاه دكاءن مف االبتبلء كاالمتحاف عمى قدر حالو يستفًرغي بو مف األدكاء الميمكػة، حتػى إذا 

ديتيػػػو، كأرفػػػع ثػػػكاب اآلخػػػرة، كىػػػك رؤيتيػػػو عبك  كىػػػيىذَّبػػػو كنقَّػػػاه كصػػػفَّاه، أىَّمىػػػو ألشػػػرًؼ مراتػػػب الػػػدنيا، 
 .(1)"كقيربو

عظيمػة تجنػػى  وو فكػـ هلل مػف نعمػػة جسػيمة كمنَّػػ ،كباطنػو فيػػو الرحمػة كالنعمػػةكاالبػتبلء ظػاىره عػػذاب "
 .(2)"مف قطكؼ االبتبلء كاالمتحاف

الخيػػر كتنشػػئتيا عمػػى كالخبلصػػة أف االبػػتبلء كاالمتحػػاف سػػنة مػػف سػػنف اهلل لتربيػػة النفػػكس كصػػقميا 
كمػا أف مػف أىػداؼ االبػتبلء تمييػز الخبيػث مػف الطيػب كالصػادؽ مػف الكػاذب  ،كالفضيمة كاالسػتقامة

 كالشريؼ مف الكضيع. 
 

  ( ُُٕألعراؼ: )ا چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ . في التربية والسموكأثرىا القوة و  ثانيًا:
 

ادة مػنيـ سػبعيف رجػبلن لمشػيفحػيف اختػار مكسػى ؛ إنيا طبيعة بنػي إسػرائيؿ كصػفاتيـ الخبيثػة كالنكػدة
نكصػكا ف كمػع ذلػؾ تصػرفكا بسػكء أدب مػع اهلل ،ف خيار بنػي إسػرائيؿىؤالء السبعك  كاف ،عمى صدقو

الطبيعػػة إف ىػػذا المكقػػؼ القبػػيح مػػف السػػبعيف يكشػػؼ عػػف  ،كرفضػػكا القيػػاـ بمػػا طيمػػب مػػنيـ ،كتخمفػػكا
لبنػػي اسػػرائيؿ التػػي تقػػـك عمػػى التمػػرد كالمخالفػػة كالعصػػياف!!إنو ال ينفػػع مػػع ىػػؤالء إال القػػكة  الخاصػػة
ف اهلل  ،كالتيديد رفػع اهلل  عظيمػة مػف آياتػو. يـ آيػةن مػامأجػرل . كلذلؾ أكنفسياتيـ يعمـ طبيعة ىؤالءكا 

 ،كييـ بػاألرضكيسأنو سيقع بيـ كا ظنليو خائفيف مندىشيف مرعكبيف! ك إكنظركا  ،فكقيـ جبؿ الطكر
مػػا أف يسػػقط اهلل الجبػػؿ عمػػيكـ ،أػػػف تبػػايعكا إمػػا :كقػػاؿ ليػػـ مكسػػى  ،عنػػد ذلػػؾ بػػايعكا كعاىػػدكا ،كا 

كلػػـ يتمالػػؾ السػػبعكف  ،نػػتج عنيػػا صػػاعقة كصػػكت شػػديد قاصػػؼ ،كأحػػدث رفػػعي الجبػػؿ رجفػػة كزلزلػػة
 .(3) فسقطكا مغشيان عمييـ ،ما يسمعكفمف ىكؿ ما يشاىدكف كشدة  أنفسيـ

 ،كعاطفتػو ،كخمقػو ،كفكػره ،أف يككف قكيان في جسػدهكفي عالـ التربية كالتعميـ ينبغي لمداعية كالمربي 
ف مينػػػة أ. ذلػػػؾ مػػػدى فمػػػف الكجيػػػة الجسػػػدية ينبغػػػي تػػػكافر الصػػػحة الجيػػػدة كسػػػبلمة الحػػػكاس كالقػػػكة كالجى 

. كالصػػفات كلئػػؾ الػػذيف لػػـ يمارسػػكىاأف يتخيميػػا أطمػػب قػػدرة عمػػى مقاكمػػة التعػػب يصػػعب التربيػػة تت

                                 
 (.4/195)زاد المعادابف قيـ الجكزية ،  1
 (.1/299) ،مفتاح دار السعادةابف قيـ الجكزية،  2
 (3/202) ،القصص القرآنيالخالدم، صبلح،  3
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.  كالصػفات الفكريػة فػي حػد تغذيػة ثقافيػة متينػةك ة لو ىي حظ قكم مف الذكؽ السػميـ زمبلالرئيسية ال
) ان كقكي ان كيجب أف يككف فكر اإلنساف سميم ،ذاتيا صفات خمقية بمعنى مف المعاني

1) . 
الفتػرة اليامػة فػي التربيػة مػف ألنيػا ىػي "  ىي مرحمػة الطفكلػة كمف المراحؿ الميمة في حياة اإلنساف

. ةألنو ال حػكؿ لػو كال قػك  ،خريف لتحقيؽ حاجاتوعمى اآل ان ة يعتمد كميٌ فالطفؿ حديث الكالد ؛جؿ القكةأ
ذا ذا إا أمػػػو سػػػيميؿ الػػػى تأكيػػػد شػػػعكره بالضػػػعؼ نػػػإف ك متػػػأخران أ ضػػػعيفان  مػػػا تحققػػػت حاجاتػػػو تحقيقػػػان  كا 

 .(2) "بالقكة سيكتسب احساسان فانو  ،جيدان  تحققت حاجاتو سريعا تحقيقان 
 

أف القػػكة بجميػػع أنكاعيػػا الفكريػػة كالركحيػػة كالعمميػػة كالجسػػدية كالخمقيػػة صػػفات ال بػػد مػػف كالخبلصػػة 
ككؿ ىذه الصػفات كانػت متػكفرة فػي مكسػى  ،حتى يؤثر في غيره تكفرىا في المربي كالداعية كالمعمـ

. 
 

 يواجو رواسب الوثنية والردة في نفوس بني اسرائيل موسىنتائج الفصل الثالث: أبرز 

 النعـ تكجب الشكر كالعرفاف ال الجحكد كالنكراف. 1
  عند الضركرة ايستفاد مني ةب تربكييلااالنكار كالتكبيخ كالتقريع أيس. 2
  اإلرىاب كالطغياف يفسداف النفس بالذؿ كاليكاف، .3
 لتنظيـ حياة الناساإلمارة كالقيادة الصالحة المصمحة شرط . 4
يماف قبكؿ المسمـ النصيحة مف غيره .5   عبلمة خيرو كا 
يصطفي اهلل تعالى لو خيرتو مف  شرؼ عظيـ، حمؿ رسالة العمـ كالتربية كالدعكة،. 6

  عباده.
 االستغفار كالتكبة دأب الصالحيف كسمكؾ المربيف. 7        

ٿ  ٿ    ٹ  چ  كالغضب الفعمي) َُٓألعراؼ: )اچ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  الغضب القكلي. 8

في عبلج انحرافات نفسية كسمككية  افىام افتربكي افأسمكب ) َُٓألعراؼ: )اچ  ٹ  ٹ
 .خطيرة

  مكافأة المحسف كمعاقبة المسيء سنة ربانية كقيمة تربكية . 9
  ميمة الدعاة كالمربيف جزء مف األخذ عمى أيدم السفياء كالعابثيف. 10       

                                 
 (.788)ص _ (787)ص التربية العامة،كبير، ركنيو،  1
 (. 847) ،فمسفة التربيةفينكس، فيميب ق.،  2
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 وفيو مبحثان:الفصل الرابع: 
 

 في الواقع التربوي. المبحث األول: أثر قصة موسى
 

كالتربيػػة بالقصػػة مػػف أىػػـ األسػػاليب التربكيػػة حيػػث يقػػؼ المربػػي كالمتربػػي فػػي صػػؼ كاحػػدو يشػػاىدكف 
السمكؾ السيء كينتقدكف ىذه السمككيات دكف ضغائف كال مصادمات ، كذلؾ يستحسػنكف السػمككيات 

كصػػػكت مرتفػػػع! فيتفكػػػر المتربػػػي كيستشػػػعر بنفسػػػو مػػػا يريػػػد المربػػػي أف الطيبػػػة دكف أكامػػػر صػػػارمة 
 يكصمو لو، مما يجعمو نابعا مف داخمو فيركف إليو قمبو كيسعد بو.

 .(1) كيطمب مف المتربيف اإلشارة ليا فيقكؿ مثبل
 
 

 فصؿ التطبيقات التربكية

انتيى الباحث مف خبلؿ الفصكؿ السابقة إلى مجمكعة مف التطبيقات التربكية تتمثؿ في النكاحي 
 التالية: 

كأف ىذه النكاحي  يمكف ، الناحية السياسية، الناحية النفسية، ك الناحية االخبلقية،  ك الناحية االيمانية
عداد األمثؿ لممعمـ أف نشتؽ منيا مجمكعة مف الصفات كالخصائص التي يمكف أف تسيـ في اإل

المعاصر، ألف المعمـ يمعب دكران بارزان في بناء الحضارات، فالمعمـ مرب في المقاـ األكؿ، كالتعميـ  
جزء مف عممية التربية، كقد أشار القرآف الكريـ إلى دكر المعمميف مف األنبياء كأتباعيـ في كثير مف 

چ  تعميـ الناس كتزكيتيـ كتطيير نفكسيـ حمد اآليات القرآنية، مبينان أف مف أىـ كظائؼ سيدنا م

 چڇ  ڍ  ڍ    ڌ      ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 كقد بمغ مف شرؼ مينة التعميـ أف جعميا اهلل مف جممة األعماؿ التي كمؼ بيا رسكلو ( 129البقرة:)

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      چ  

 (ُْٔؿ عمراف: )آ چۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

 
                                 

1 http://www.saaid.net/aldawah 
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 الناحية اإليمانية

كتشتمؿ ىذه الناحية عمى صفات ال بد مف تكفرىا في المعمـ لكي يككف نمكذجان يحتذل بو كييقتدل، 
 يربييـ، فمف ىذه الصفات:كليترؾ أثران طيبان في نفكس مف 

ڃ  چ        چ  عنده بما والثقة ،تعالى اهلل عمى والتكال التسميم ،الحقيقي اإليمان عالمات منثانيًا: 

 (ُِٓألعراؼ: )ا چچ  چ  چ  

 عمى التككؿ إلى الدعكات ألصحاب دعكة ( ُِٓ: األعراؼ)   چڃ  چ        چ  چ  چ    چ  تعالى قكلو كفي
 .(1)التككؿ" ىك ليـ كالغمبة النصر يحقؽ ما" ألف ،يمكت ال الذم الحي
 بمػػا كرضػػان  إليػػو كتفكيضػػان  إليػػو كالتجػػاءن  ،بػػو كثقػػة اهلل عمػػى اعتمػػادان  ،كعبكديتػػو القمػػب عمػػؿ كالتككػػؿ" 

 المأمكر باألسباب قيامو مع ،إليو فكض إذا ،لعبده اختياره كحسف ،سبحانو بكفايتو لعممو ،لو يقضيو
 . (2)تحصيميا" في كاجتياده، بيا
 كظمميػػػـ الخمػػػؽ أذل مػػػف يطيػػػؽ ال مػػػا العبػػػد بيػػػا يػػػدفع التػػػي األسػػػباب أقػػػكل مػػػف التككػػػؿ" أف كمػػػا

 فػاف كفايػة إلػى  بالربكبيػة، كالطمأنينػة القمػب  العبكدية، كتعمػؽ في البدف طرح ، كالتككؿ(3)كعدكانيـ"
فٍ  أيعطي  .(4) صبر" مينع شكر، كا 

كالخبلصػػة: أفَّ عمػػى المربػػي أف يطبػػؽ عقيػػدة التككػػؿ فػػي سػػمككو اليػػكمي، فيكػػكف معتمػػدان عمػػى ربػػو 
مفكضان أمره إليو، حتى يكاجو شدائد الحياة بكؿ صبر كرجكلة كثبات، كيربػي تبلمذتػو أك مػف يػربييـ 

 ميذ.  عمى ىذه العقيدة التربكية اليامة، التي ال يستغني عنيا داعية أك مربي أك معمـ أك تم
 
 
 
 

                                 
 (.2/313، ) إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،   1
 (.254، )صالروحابف قيـ الجكزية، 2
 (2/464، ) بدائع الفوائدابف قيـ الجكزية،  3
 (.417ـ،)ص994، دار الفكر، بيركت، تنوير القموب في معاممة عالم الغيوبردم، محمد أميف، الك 4
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       چ  اإليمان باهلل وآياتو ل يعاب عند العقـالء بـل ىـو أصـل المناقـب والمفـاخر ثالثًا:

 (ُِٔاألعراؼ: ) چ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 

كعكػػس اإليمػػػاف بػػػاهلل تعػػالى اإللحػػػاد، كىػػػك إنكػػار الػػػذات اإللييػػػة، كجحػػكد الرسػػػاالت السػػػماكية التػػػي 
 . (1)السبلـ، كاالستيتار بكؿ القيـ كالفضائؿ المنسكبة إلى كحي السماءجاءت بيا الرسؿ عمييـ 

كاإليماف يعني التصديؽ بالحقيقة الكبرل، كاعتراؼ بالكجكد األعمى، كشعكر بمنزلة اإلنساف المحدكد 
أماـ رب كاسع، بيده ممككت كؿ شيء،... ثـ لئليماف باهلل تعالى كظيفػة تربكيػة ميمػة كىػي ال تنفػؾ 

كىػػذه الكظيفػػة ىػػي القػػكة الباعثػػة عمػػى العمػػؿ الصػػالح... كفػػراغ القمػػب مػػف ىػػذه العقيػػدة، معنػػاه عنػػو، 
 .(2)سقكط األعماؿ التي تصدر عف اإلنساف، إذ اإليماف باهلل شرط صبلح العمؿ كقبكؿ السعي

لػػى كأبػػرز مػػا يؤكػػد أىميػػة اإليمػػاف أف التربيػػة التػػي ال ترتكػػز عميػػو إنمػػا ىػػي تربيػػة تيػػكم بػػالمتربيف إ 
الياكية، ألف كؿ جيد أك عمؿ ال يقبؿ مف اإلنساف ما لـ يكف قائمان عمى اإليماف الصػحيح... لػذلؾ 
فاإليمػػاف الصػػحيح أسػػاس متػػيف لتربيػػة ثابتػػة، مضػػمكنة النتػػائج، بعكػػس التربيػػة التػػي ال تقػػكـ عمػػى 

لصػػحيح ترسػػيخ اإليمػػاف بػػؿ تقػػـك عمػػى التشػػكيؾ كالطعػػف بػػؿ كفػػي بعػػض الحػػاالت االنكػػار لئليمػػاف ا
 (. 3)كالنقي كالكاضح المتمثؿ في اإليماف باهلل تعالى 

 
ــــين  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  چ رابعــــًا:  أنــــين التــــائبين أفضــــل عنــــد اهلل مــــن عبــــادة المعجب

 (ُّْاألعراؼ: )  چۆ     

 
  كالمسمـ كباقي البشر ييخطغ كما ييخطئكف كينسى كما ينسكف، الخطأ طبيعة البشر كما ىك النسياف،

كىػػػػذا العػػػػبلج ىػػػػك  اهلل تعػػػػالى جعػػػػؿ لممسػػػػمـ عبلجػػػػان تربكيػػػػان عنػػػػدما ييخطػػػػغ أك يرتكػػػػب ذنبػػػػان،إال أف 
، ًمئىػػةى  رىسيػػكؿى   حتػػى أىفَّ  االسػػتغفار، نّْػػي ألىٍسػػتىٍغًفري اهلل ًفػػي اٍليىػػٍكـً مىػػى قىٍمبًػػي، كىاً  يقػػكؿ: "ًإنَّػػوي لىييغىػػافي عى

ػكمان. فىكىيػؼى ال  فىًإذىا كىافى الرَّسيكؿي  .(4)«"مىرَّةو  كىكنًػًو مىٍعصي "يىٍستىٍغًفري في اليىكـً ًمئىةى مىرَّةو مىعى ًعظىػـً شىػأًنًو كى

                                 
 (. 2/909عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،) 1
 (.155)ص ليس من اإلسالم،الغزالي، محمد،  2
 (.102ـ،)ص 2000، 1، دار عالـ الكتب، المدينة المنكرة، طُأصول التربية اإلسالميةالحازمي، خالد،  3
(. 7033مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة، باب استحباب االستغفار كاإلكثار مف، رقـ) 4
(8/72 .) 
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، كىاٍسػػتىٍكثىرى ًمػػفى المىعىاًصػػي كى  ػػٍف أىٍثقىمىػػٍت ظىٍيػػرىهي الػػذُّنكبي كىاألىكزىاري نىيىػػاران مى السَّػػيئىاًت يىٍشػػتىًغؿي باالٍسػػًتٍغفىاًر لىػػيبلن كى
 .(1) كالعزلة االستغفار،ككثرة  المساف،بسجف  ث:بثبل"كاف األبرار يتكاصكف 

ف االعتػراؼ يزيػؿ أل بالخطػأ،االعتػراؼ كلعبلج الخطأ كالخطيئة التي تحصؿ مف اإلنساف ال بد مػف 
كأف يكػػكف عنػػده  المضػػطربة.مػػف عػػذاب الضػػمير كيطيػػر الػػنفس  كاإلثػػـ، كيخفػػؼمشػػاعر الخطيئػػة 

القػدرة الػذات التػي ليػا  البصػيرة، كىػينميػة الػذات يزيػد المػريض القػدرة عمػى ت استبصار كاالستبصػار
مػػؿ تعتبػػر ىػػي طريػػؽ األ كالتػػيالتكبػػة  كبعػػد ىػػاتيف الخطػػكتيفالػػتحكـ بالسػػمكؾ السػػكم لئلنسػػاف  عمػػى

  .(2) النفسيةتشعر الفرد بالتفاؤؿ كالراحة  بالغفراف، فيي
 

كبيذا  يكرث الكبر الباطف كالكبر يثمر التكبر الظاىر في األعماؿ كاألقكاؿ كاألحكاؿ فإنوجب أما العي 
  (.3) المرض النفسي الخطير تفسد األعماؿ

كيقكؿ ابف قيـ الجكزية: أف المؤمف يعمؿ الحسنة كتزيف لو نفسػو أنػو فعػؿ شػيئان عظيمػان فيػذا التػزييف 
التكبػػر الػػذم بػػدكره يػػؤدم إلػػى التطػػاكؿ كالعيجػػب  يمػػف بػػو عمػػى اهلل تعػػالى، ممػػا يػػؤدم ىػػذا المػػف إلػػى

اهلل تعػػالى بيػػذا  يػػؤدم ىػػذ المػػرض _العيجػػب_ إلػػى ىػػبلؾ صػػاحبو، فمػػف ىنػػا إذا أراد مػػا كالغػػركر، م
مخمصػان معترفػان بذنبػو كسػكء أدبػو فيشػعر  يكسر غركره كيرده إلى اهلل تعالىابتبله بأمر  خيران  اإلنساف

ى مػا  بػدا منػو مػف عيجػب كتكبػرو كغػركر فعندئػذو يصػدؽ قػكؿ القائػؿ باأللـ كاألنيف، كيعتصر ألمان عم
 .(4)أنيف التائبيف أفضؿ عند اهلل مف عبادة المعجبيف

 
كيرل الباحث أف الكبر كالغركر كالعيجب أمراض نفسية تربكية مختمفة في األلفاظ، متداخمة متشابية 

كتختمؼ في المفظ فقط، فمثبلن يتبيف أف في دالالتيا التربكية كالنفسية، ككأنيا تتحد في المعنى 
الغركر؛ سببو الكبر كالعيٍجٍب، كلك لـ يكف اإلنساف متكبران لـ يكف مغركران، فمف ىنا يككف أنيف 

 المذنبيف التائبيف أفضؿ عند اهلل مف عبادة المعجبيف.
 

                                 
ـ، 1997، تحقيؽ: مشيكر حسف آؿ سمماف، دار الكطف، السعكدية، العزلة والنفرادابف قيـ الجكزية،  1

 (. 101)ص
 (.183)ص، النفسالقرآن وعمم عبد العزيز، مفتاح محمد،  2
 .(3/353)، الدينإحياء عموم الغزالي،  3
دار الكتاب  عكض،محمد عبد الرحمف  تحقيؽ:، الوابل الصيبينظر، ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  4

 (. 11ـ، )ص1985، 1العربي، بيركت، ط
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ىذه المرحمة لييا المراىؽ في إاالنفعاالت التي يتعرض  رزبأانفعاؿ العجب مف كأخيران ييعتبر" 
العقمية  النفسية، قدراتو طاقاتو ذاتو الجسمية، كالتي تشمؿ جميع جكانب شخصيتو، ،النمائية

ؾ مف مظاىر النمك، فينشأ العجب عندما لمكانياتو االجتماعية لغير ذا  كرغباتو ك  كاإلنشائية، ميكلو
قارنة بيف ذاتو الجسمية شغمو الشاغؿ فيأخذ بالم المراىؽ، فتككفتستكلي الذات الجسمية عمى تفكير 

سرتو كمنزلتيا االجتماعية ككثرتيا العددية كتراثيا المالي أكيعجب المراىؽ بنسب  قرانو،أكذكات 
 .(1)"كغير ذلؾ

 
 (ُّْألعراؼ: )ا .يمانية: أنا الخير وأىميتيا في التربية اإلخامساً  

فػػي العػػرؼ االجتمػػاعي السػػائد بػػيف النػػاس كممػػة مكركىػػة فػػي معظػػـ األحػػكاؿ التػػي تيػػذكر  (أنػػا)كممػػة 
إال  أك بغيػر حػؽ، كالمبالغػة فػي اإلطػراء عمييػا بحػؽ، ألف فييا إشارة إلى الحػديث عػف الػذات،؛ فييا

كالتػي تسػمى  منيا ما لو إشارة أك داللػة سػمبية، أنيا في التربية القرآنية ليا إشارات كدالالت ميختمفة،
 الفداء. (أنا) التضحية، (أنا) العطاء، (أنا)الخير  (أنا)كىي كمنيا ما لو إشارة إيجابية، الًكبر، (أنا)

فػي بػؿ يريػدؾ أف تكػكف األكؿ  بػؿ دعانػا إلػى السػبؽ،؛ مٌنا بالسرعة كالتسػارع لـ يكتؼً  كالقرآف الكريـ
 ذىبأنػا كليػ األنانيػة كاألثػرة، (أنػا)ر كليسػت الًكبػ (أنػا)التي يحبيا اهلل تعػالى ليسػت  كؿ شيء، كاألنا

خيػػػػر مثػػػػاؿ ألنػػػػا الخيػػػػر كالبػػػػذؿ كالتضػػػػحية كالفػػػػداء  الجميػػػػع إلػػػػى الجحػػػػيـ،" ككػػػػاف الصػػػػحابة الكػػػػراـ،
ـي اٍليىػٍكـى  مىػفٍ »قػاؿ رسػكؿ  قػاؿ:فعف أبػى ىريػرة رضػى اهلل عنػو  كالعطاء، اأىٍصػبىحى ًمػٍنكي ػاًئمن . قىػاؿى «صى

ـي اٍليىٍكـى  فىمىفٍ »أىنىا. قىاؿى أىبيك بىٍكرو رضى اهلل عنو  نىازىةن تىًبعى ًمٍنكي . قىاؿى أىبيك بىٍكرو رضى اهلل عنو أىنىا. قىػاؿى «جى
ػػفٍ » ـي اٍليىػػػٍكـى  فىمى ـى ًمػػٍنكي ػػػفٍ ». قىػػاؿى أىبيػػػك بىٍكػػرو رضػػى اهلل عنػػػو أىنىػػا. قىػػاؿى «ًمٍسػػًكينناأىٍطعىػػ ـي اٍليىػػػٍكـى  فىمى ػػادى ًمػػٍنكي عى

ػػػا ػػػؿى . قىػػػاؿى أىبيػػػك بىٍكػػػرو رضػػػى اهلل عنػػػو أنىػػػا. فىقىػػػاؿى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو «مىًريضن ػػػا اٍجػػػتىمىٍعفى فػػػي اٍمػػػًرئو ًإالَّ دىخى مى
نَّةى   .(2)"«اٍلجى

كفي ذات السياؽ يؤكد محمػد الغزالػي أف األنػانييف فػي كػؿ مجتمػعو لعنػةه ماحقػةه، تحتػرؽ فػي سػعيرىا 
الجماعات، كأف األنا التي يقكليػا امػرؤ فػي مجػاؿ الفضائؿ كالمصالح، كتذكب في مرضاتيا األفراد ك 

الطمػػع، غيػػر )أنػػا( التػػي ييتػػؼ رجػػاؿ فػػي مجػػاؿ الفػػزع، كبػػيف االثنػػيف بيٍعػػدي المشػػرقيف. كمػػا أنػػو يكجػػد 
ف نسػي  فريؽ مف الناس يربط رأيو بمدل المنفعة التي تعكد عميو، فػإف امػتؤلت يػداه صػاح حامػدان، كا 

المطاعف كيتتبع عكرات اآلخريف يكتـ الخيػر كينشػر السػكء  أك تنكسي انفتؿ يصخب كيحتج كيتممس
كالشػػر ممػػا يػػدؿ عمػػى أف صػػاحب ىػػذه النفسػػية تسػػيطر عميػػو )أنػػا( الطمػػع ك)أنػػا( األنانيػػة، كمػػا أف 

                                 
 (.183)ص، النفستربية المراىؽ بيف االسبلـ كعمـ  الزعببلكم، 1
 (.3/92، )2421الزكاة باب مف جمع الصدقة كأعماؿ البر، رقـمسمـ، صحيح مسمـ، كتاب  2
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جميكران كبيران مف الناس يعيشكف في حػدكد مطػالبيـ الخاصػة، فػإذا كانػت ليػـ حاجػة اشػتد إحساسػيـ 
ا إذا كػاف عمػييـ شػيء فيػـ يػػذىمكف عنػو، كىػذا لػكف مػف األثػػرة بيػا، كطػاؿ إلحػاحيـ فػي قضػائيا، أمػػ

 .(1) الجشعة الجائرة
مػرة  غالبيػا فػي سػياؽ  66أنا ليسػت دائمػان سػمبية ككردت فػي القػرآف الكػريـ  . (2)سمماف العكدة كيرل 

ايجػػػػػػابي، اهلل يتحػػػػػػدث عػػػػػػف نفسػػػػػػو بضػػػػػػمير االنػػػػػػا،) ال الػػػػػػو اال انػػػػػػا( ككػػػػػػذلؾ النبػػػػػػي عميػػػػػػو السػػػػػػبلـ 
يف تػأتي فػي سػياقيا أنػا حػ ، بلئكة كػذلؾ) إنمػا أنػا رسػكؿ ربػؾ(كالمرسمكف)إني أنا النذير المبيف( كالم

تػػػػػأتي لمتسػػػػػامح كمقابمػػػػػة السػػػػػيئة  تأتي لمتكاضع كنكراف الذات) أنا  أقؿ منؾ ككلدا(. العفكم جميمة،
راؼ كاالعتػػػػػػػتػػػػػػػأتي لمتعريػػػػػػػؼ الشخصػػػػػػػي  ،بالحسنة)لئف بسطت إلي يدؾ لتقتمني ما أنا بباسط الي (

تػػأتي فػػي سػػياؽ  ، لتأتي لتعريؼ العمـ كالكفاءة) إنيي حفيظ عميـ( (الصادؽ بالنعمة، ) أنا يكسؼ
الصػػحابة مػف أصػبح مػػنكـ اليػكـ صػائمان،؟ مػػف تبػع اليػكـ مػػنكـ  ؿ الرسػكؿ أشػرؼ السػبؽ فحػػيف سػ

كػر يقػكؿ أنػا!! جنازة؟، مف أطعـ اليكـ مػنكـ مسػكينان؟، مػف عػاد اليػكـ مػنكـ مريضػان؟ كػؿ ذلػؾ كابػك ب
تػأتي فػي سػياؽ : تأتي في سػياؽ المبػادرة كالثقػة بػالنفس، مػف يأخػذ ىػذا السػيؼ بحقػو قػاؿ ابػك دجانػة
ىذا يدرب عمى  ،االعتراؼ بالذنب كالتنصؿ مف الخطيئة) إني ظممت نفسي(، ) انا راكدتو عف نفسو

ء االحسػاس بذاتػو، كأىميتػو عنػدما يفقػد المػر ، تكظيؼ االنا في سياؽ الكفاءة كاالبداع كالسنة الحسػنة
لف تسػمح االنػا ألحػد بانتقاصػيا، فثمػة ، لف يككف منجزان  كال مبدعان كال ناجحان كلف يككف مف األحياء

حارس يحرسيا مف االنتياؾ، عندما ينتقدني أحد أك يمكمني، فػإف ذلػؾ يعػد نقػص لمػنفس، كسػتحاكؿ 
. كسػػكاء كػػاف اآلخػػر عمػػى صػػكاب أـ ال ،  األنػػا أف تصػػمح اإلحسػػاس النفسػػي بالػػدفاع كالتبػػـر كالمػػـك

 فبلنا ميتمة بالحفاظ عمى النفس أكثر مف الحفاظ عمى الحقيقية.
ااألنا الطاغية، تبدأ بأنا كتنتو بمف أنتـ؟ ) كالكبر بطىر الحؽ كغمط الناس، كىي المعبرة عف طغياف 

 أك حاشيتو المقربة، الذات، الذم ىك أصؿ الكفر كالجحكد، يحتقر األغيار حتى لك كانكا مف شعبو 
نػػا ربكػػـ(، كقػػاركف) انمػػا اكتيتػػو عمػػى أنػػا خيػػر منػػو،( كفرعػػكف) أرفػػض الشػػيطاف السػػجكد آلدـ كقػػاؿ) 

 ت( كصاحب الجنتيف) أنا أكثر منؾ ماالن كاعز نفرا(. يمأي حيي ك أي عمـ عندم( كالنمركد) انا 

                                 
  (147-140-139ـ )ص 2005، 9، شركة نيضة مصر، طجدد حياتكالغزالي،  1
ـ في قرية  1956ىػ  1376كلد في شير جمادل األكلى عاـ   السـ: سمماف بف فيد بف عبد اهلل العكدة. 2

لو مؤلفات عديدة منيا: طفكلة قمب، أنا ،اخكاتيا، شكران أييا األعداء،  البصر التابعة لمدينة بريدة بمنطقة القصيـ.
 (.http://www.islamtoday.netكيؼ نختمؼ، مع اهلل، ك.... الخ. )
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بالعمـ، يغرم بعبادة الذات، كنسبة االغترار بالعنصر أك بالجنس أك بالمكف أك بالسمطة أك بالماؿ أك 
الى الخير الى النفس كالشر كالسكء الى الخير، يعتقد أف البشػرية فقيػرة كمحتاجػة لحكمتػو كبصػيرتو. 

 . (1) معظـ الرذائؿ ناتجة عف تكثيف الذات، كمف لـ يعبد ربو يعبد نفسو
ية ك)أنا( الغركر، كميا مذمكمة، كالخبلصة أنو يكجد أكثر مف نكع مف األنا: )أنا( الكبر ك)أنا( األنان

 كاألنا المرغكبة كالمطمكبة ىي: )أنا( إنكار الذات )أنا( اليمة )أنا( العطاء )أنا( الكفاء كالخ.
 

 األخالقية  الناحية

 الصبر وأثره التربوي عمى المربي والداعية أوًل : 

ٍبري مف اإليماف بمنزلة الرأًس ًمفى يقكؿ ابف قيـ الجكزية:"  ٍبره عمى كالصَّ سىًد، كىك ثبلثةي أنكاع: صى الجى
يّْعييا، كصبره عف مىحارمو، فىبل يرتًكبييا، كصبره عمى أقضيتو كأقداره، فبل  فرائض اهلل، فبل ييضى
. كلذةي الدنيا كاآلخرة كنعيميا، كالفكزي  يتسخَّطييا، كمىف استكمىؿى ىذًه المراتبى الثبلث، استكمىؿ الصبرى

ؿ إليو أحده إال عمى ًجٍسر الصبر، كما ال يىًصؿي أحد إلى الجنًَّة إال عمى كالظفري فييما، ال يىصً 
راطً   (.2) "الصّْ

 كما كاالستبصار، النفس، كضبط التحمؿ، عمى القدرة أم:  المكاره عمى كمف أنكاعو أيضان" الصبر
 بالسراء تارة كيمتحنيـ أحياءن  عبادان  يبتمي فاهلل كاقعي، بشكؿ معيا كالتعامؿ األيمكر إلى النظر يعني
 يصبر مف ليعمـ كىزيمة، كنصر، كفراؽ، كلقاء، كجكع، كمرض،  خكؼ، مف بالضراء، كأيخرل
 .(3)كيكفر " يضجر أك كيشكر،

 البر، كمنيا أيضان الصبر كنكز مف كىك المصيبة كتماف أف مف معاني "الصبر (4)كيرل المحاسبي
اهلل، كمف  عف الرضا كمو، كما أف مف عبلماتو  ذلؾ عف النفس كحبس الطاعة، كتماف عمى

                                 
، الرياض،  أنا وأخواتيا،العكدة، سمماف،  1  (. 41ـ، )ص213مؤسسة اإلسبلـ اليـك
 (.4/333ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،) 2
 (.43عجاز القرآني في التعامؿ مع النفس البشرية،)صالمكباني، اإل 3
ػ الحارث بف أسد المحاسبي، أبك عبد اهلل: مف أكابر الصكفية. كاف عالمان باألصكؿ كالمعامبلت، كلد كنشأ  4

ٌد بالبصرة، كمات ببغداد. كىك أستاذ أكثر البغدادييف في عصره. كلو كيتيب كثيرة ًفي الزُّىد، كأيصيكؿ الٌديانة، كالرٌ 
عمى المعتزلة كالٌرافضة  مف كتبو آداب النفكس ك شرح المعرفة كالمسائؿ في أعماؿ القمكب كالجكارح كالمسائؿ في 

)الذىبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، ق ينظر،  243الزىد ككتاب التكىـ كرسالة المسترشديف، ت 
الزركمي، األعالم، (. 3/276،)يذيب الكمال في أسماء الرجال. أبو عبد اهلل، عالء الدين ، إكمال ت(5/1103)
(2/153) . 
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 قبؿ اهلل إلى كالتفكيض اهلل أحكاـ إلى القمب سككف كىك بقضائو الرضا عبلمات الرضا عف اهلل
 .(1) التفكيض بعد الرضا، كالرضا

 كالمشقات المتاعب لتحمؿ نفسو؛ ضبط مف اإلنساف تمكف ،اإلرادة قكل مف خمقية قكة ":كالصبر
 كالغضب ،كالرعكنة كالعجمة ،كالممؿ كالسأـ ،كالجزع الضجر بعكامؿ االندفاع عف كضبطيا ،كاآلالـ
 .(2)كالغرائز" كالشيكات كاألىكاء ،كالطمع كالخكؼ ،كالطيش

 في حكمة عف كالتعبير ،كالرعكنة الطيش عف كالبعد ،العقؿ كلمصبر فضؿ عظيـ يدؿ عمى: "كماؿ
 ،اهلل عف الفيـ ثمرات مف ثمرة الرفيع مستكاه في أنو ذلؾ إلى يضاؼ. الحياة مشكبلت معالجة
 الرضا ثمرات مف كثمرة ،الحياة ىذه في عباده كامتحاف ،االمكر تصريؼ في العظيمة حكمتو كتدبر
 .(3)مقاديره" بو تجرم فيما اهلل عف

ألف المػراد  ؛إذ بدكنػو ال يسػتطيع بمػكغ مػا يريػد  ؛ كخمؽ الصبر  مف الصفات الضركرية لكػؿ إنسػاف
إال ييناؿ غالبان إال بتحمػؿ المكػاره كحػبس النفػي عمييػا، كىػذا الخمػؽ بحاجػة إليػو كػؿ إنسػاف، كالداعيػة 
المسػػػمـ كالمربػػػي ىػػػك أشػػػد حاجػػػة إليػػػو لمػػػا يجػػػده مػػػف التػػػكاء لمنفػػػكس كبػػػبلدة فػػػي العقػػػكؿ، كعػػػكج فػػػي 

رة كالدرس ككػؼ نفسػو عمػا السمكؾ، كفي عالـ التربية كالتعميـ، تجد الطالب يحبس نفسو عمى المذاك
 .(4)تيكاه مف لذة كراحة حتى يستكعب الدرس لينجح في االمتحاف

كالخبلصة: أف خمؽ الصبر مف األخبلؽ التربكية اليامة التي يجب عمى المربي أف يتحمى بيا؛ فػبل 
يسػػػػتعجؿ اسػػػػتجابة النػػػػاس لدعكتػػػػو، كال يعجػػػػؿ عمػػػػى بػػػػطء فيػػػػـ بعػػػػض التبلميػػػػذ لػػػػبعض المكاضػػػػيع 

مشػػػرح كاإليضػػػاح، كخمػػػؽ الصػػػبر مجاالتػػػو كاسػػػعة كمتعػػػددة، ال يكفػػػي لتكضػػػيحيا إشػػػارة المعركضػػػة ل
 تربكية خاطفة في دراسة محددة. 

 
يمان. قبول المسمم النصيحة من غيره،ثانيًا:     عالمة خيٍر وا 

 .(5)"قكل العقؿ كاستنار النصيحةكالنصيحة لقاح العقؿ فكمما قكيت يقكؿ ابف قيـ الجكزية" 
كالنصيحة كاجبة عمى الناصح تجاه المنصكح، كما ىك كاجب عمى المنصكح أف يتقبؿ نصيحة 
الناصح، بؿ قبكؿ النصيحة مف األخبلؽ الفاضمة التي تكجب عمى الميربي أف ينصح غيره كيقبؿ 

                                 
 (.151، )صآداب النفوسالمحاسبي،  1
 (2/305) ،األخبلؽ اإلسبلمية كأسسياالميداني،  2
 (.2/343) ،األخبلؽ اإلسبلمية كأسسياالميداني،  3
 (.336،)أصول الدعوةزيداف،  4
 (.200)ص، الفوائدابف قيـ الجكزية،  5
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نصيحة غيره، كفي عممية التعميـ كالتعمـ كفي عالـ التربية كالسمكؾ، أف ينصح المعمـ المتعمـ كيقبؿ 
 المتعمـ النصيحة، كأف ينصح الميربي تبلميذه كيستجيب الطمبة كالتبلميذ إلرشادات كنصائح مربييـ،

 
يقكؿ ابف قيـ الجكزية: تذكير العبد بمراد اهلل تعالى مف النصح كالنصيحة، كسكاء كانت ىذه 

ال في النصيحة باإلرشاد كالتحذير، أك بالتيديد كالكعيد، فيي منة اهلل، بصيرة  حجة ككؿ يكا 
كمكعظة كتذكير كتعريؼ مف تعريفات الحؽ سبحانو إلى العبد اتصؿ بو عبرة كمزيد في العقؿ 

ال فيي نٌ كمعرفة في اإليماف فيي مً  حاؿ مع اهلل تعالى أك مقاـ اتصؿ بو السير إلى  حجة ككؿة كا 
يثار   .(1) مرادهاهلل كا 

نبياء كطريقتيـ األ تربيةسمكؾ ككا ككاجب النصيحة األصؿ أف يقكـ بو العمماء كالمربكف، كأف يسم
كاستجبلبيـ  ،كالرفؽ بيـ باإلحساف،لييـ إكمقابمة إساءة الناس  ،الصبر كاالحتماؿب كذلؾ ،في التبميغ
فإنو بذلؾ يحصؿ لو نصيبيـ مف ىذا  ؛كبذؿ ما يمكف مف النصيحة ليـ ،الطرؽ بأحسفالى اهلل 

 .(2) قدره الجميؿك الميراث العظيـ 
 ةالناصح كالداعية المرشد يجب أال يحمؿ في قمبو الغؿ كالغش في النصيحة، ألف "مناصػحكالمربي 

إذ ىػي ضػده فمػف  تتكافػؽ مػع الغػؿ؛النصػيحة ال  كالغػش؛ فػإفيضا منػاؼ لمغػؿ أئمة المسمميف ىذا أ
ػػول وي مػػة فقػػد بػػرئ مػػف الغػػؿ كالغػػش فػػإف صػػاحبى ئمػػة كاألنصػػح األ جماعػػة المسػػمميف يحػػب ليػػـ مػػا  زكمي
از عػنيـ حىـ كيسره ما يسرىـ كىذا بخبلؼ مف انؤ سو كيكره ليـ ما يكره ليا كيسكؤه ما يسك يحب لنف

 .(3) كاشتغؿ بالطعف
ةي، الػػػػدّْيفي الػػػػدّْيفي يبػػػػيف فييػػػػا أف "  كمػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت تكجييػػػػات الرسػػػػكؿ ةي، الػػػػدّْيفي  النًَّصػػػػيحى  النًَّصػػػػيحى

ةي. ٍف يىا رىسيكؿى  قىاليكا: النًَّصيحى : المًَّو؟ًلمى ـٍ  قىاؿى ًتًي امَّ ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًمًميفى كىعى ًلًكتىاًبًو كى  . (4)"ًلمًَّو كى
كأخيران عمى المسمـ قبكؿ النصيحة ممف كانت كمٌمف خرجت فالحكمة ضالة المؤمف فإف كجدىا كاف 

ممف قػاـ  مجانان  كاقبؿ النصيحةأحؽ الناس بيا، كىذا ما يؤكده أبك حامد الغزالي في قكلو لممنصكح" 
كلـ يصؿ إليو إال بعػد جيػد جييػد كجػراءة تامػة عمػى مباينػة الخمػؽ العامػة كالخاصػة  عميو ذلؾ غالبان 

 .(5)"في النزكع مف تقميدىـ بمجرد الشيكة فيذا القدر كاؼ في كظائؼ المتعمـ
                                 

 (. 1/173)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  1
 (.1/66)، السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  2
 (.1/72،) السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  3
 (.1/53)(، 205مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أف الديف النصيحة، رقـ) 4
 (.1/55)، الدينإحياء عموم الغزالي،  5
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ينصح مف كالخبلصة أف النصيحة ىي عبارة عف تكاصو بالحؽ كالصبر كال خير في اإلنساف إف لـ 
أخطأ كال خير في المنصكح إف لـ يقبؿ نصيحة الناصح، فمف ىنا عمػى المربػي كالداعيػة أال يجامػؿ 
النػػاس عمػػى أخطػػائيـ بػػؿ ينصػػح كيػػذكر بػػأدب النصػػيحة كشػػركطيا، كالمنصػػكح عميػػو أف يسػػتجيب 

ف رفضيا يككف مبتمى بأمراض نفسية خطيرة كالكبر كالغركر كالعيجب عميو معالجتي  ا.لمنصيحة كا 
 
  خمق الرحمة وأثره في تربية الفرد والمجتمعثالثًا:     

"شػػرائع اهلل لعبػػاده مبناىػػا الرحمػػة الشػػاممة، ال مكػػاف فييػػا إلعنػػات أك إجحػػاؼ، قػػد يقسػػك األب عمػػى 
 ، كالغرض.ةأكالده أك يجيؿ أك يحيؼ، كقد يمحقو مف طبيعة البشرية ما يشكب ليـ تأديبو ليـ باألثر 

 فإنو يُّشَّرّْع لعباده ما يعكد عمييـ بالخير المحض، كما يكفؿ مصمحتيـ الصرؼ.أما رب العالميف 
 .(1)فحنكه عمييـ مقركف بالغنى المطمؽ عنيـ"

 ة اهلل تعػػالىرحمػػ الػػذيف لػػـ تسػػعيـ ،الرحمػػة ال يخػػرج عػػف دائػػرة رحمتػػو إال األشػػقياء عكاسػػ تعػػالى فإنػػو
 . (2)؛ بسبب قسكة قمكبيـ، كفظاظة طباعيـ التي كسعت كؿ شيء

 
ػزٍ مػف دقػائؽ صػناعة التعمػيـ أف يي كيرل أبك حامػد الغزالػي: أف  ر المػتعمـ عػف سػكء األخػبلؽ بطريػؽ جى
 .(3)المبالغ فييما  التكبيخك  القسكة ال بطريؽ ،كبطريؽ الرحمة ،التعريض ما أمكف كال يصرح

الطبيعة يجعؿ المرء يرؽ آلالـ الخمؽ كيسعى إلزالتيا، كيعتبر محمد الغزالي أف: " الرحمة كماؿ في 
كيأسى ألخطائيـ كيتمنى ليـ اليدل، ىي كماؿ في الطبيعػة؛ ألف تبمػد الطبيعػة ييػكم باإلنسػاف إلػى 
منزلة الحيكاف كبسمبو أفضؿ ما فيو، كىك العاطفة الحية النابضػة بالحػب كالرأفػة، بػؿ إف الحيػكاف قػد 

و عمػػى ذراريػػو، كمػػف ثػػـ كانػػت القسػػكة ارتكاسػػا بػػالفطرة إلػػى منزلػػة تجػػيش فيػػو مشػػاعر مبيمػػة تعطفػػ
 .(4)البيائـ، بؿ إلى منازؿ الجماد الذم ال يعي كال ييتز"

إال أف ابف قيـ الجكزية يرل أف الرحمة ال تعني اإلفراط في الػدالؿ كالترفيػو المػريح كالمضػر بػالميربى 
يكرىو عمى التأدب بالعمـ كالعمؿ كيشؽ عميو في  أف بكلده:فمف رحمة األب كتحديدان فئة األطفاؿ، " 

                                 
 (.9)ص ليس من اإلسالم،زالي، الغ 1
 (.81،)صالجواب الكافيابف قيـ الجكزية،  2
 (.1/57،)إحياء عموم الدينالغزالي،  3
 (.209،)صخمق المسممالغزالي،  4
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ذلؾ بالضرب كغيره كيمنعو شيكاتو التي تعكد بضرره كمتى أىمؿ ذلؾ مف كلده كاف لقمة رحمتػو بػو 
ف ظف أنو يرحمو كيرفيو كيريحو فيذه رحمة مقركنة بجيؿ كرحمة األـ  .(1)"كا 

يتػو فػي عػالـ التربيػة كالسػمكؾ، فيػذكر كالسنة النبكية فييا مػف الػدركس الكثيػر عػف خمػؽ الرحمػة كأىم
ألصحابو عمى خمؽ الرحمػة كتػذكيرىـ بيػذه  البخارم في صحيحو حديث مؤثر عف تربية النبي 

مىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو القيمػػة التربكيػػة اليامػػة، فيقػػكؿ: " ـى عى ػػٍبيو ، فىػػًإذىا اٍمػػرىأىةه ًمػػفى السَّػػٍبًي تىٍسػػعىى ًإذىا  قيػػًد ًبسى
عىٍتوي ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  قىٍتوي ًببىٍطًنيىا كىأىٍرضى ذىٍتوي ، فىأىٍلصى ًبيِّا ًفي السٍَّبًي فىأىخى دىٍت صى ػٍرأىةى كىجى ٍكفى ىىًذًه اٍلمى : أىتىرى

لىػػدىىىا ًفػػي النَّػػاًر ؟ ، قيٍمنىػػا : ال  ػػةن كى ػػوي ، فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو طىاًرحى مىػػى أىٍف ال تىٍطرىحى : كىالمَّػػًو ، كىًىػػيى تىٍقػػًدري عى
لىًدىىا " ٍرأىًة ًبكى ـي ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه اٍلمى ؿَّ أىٍرحى  .(2) المَّوي عىزَّ كىجى

ـى كىػك يجػكد بنفسػو، فجعمػٍت عينىػا أف رسػكؿ اهلل  ككرد في صػحيح البخػارم: دخػؿ عمػى ابنًػو إبػراىي
: المَّػًو؟يا رسكؿ اهلل: كىأىٍنتى يىا رىسيكؿى  عكؼ: كأنتبف  فعبد الرحمتذرفاف، فقاؿ لو رسكًؿ اهلل   فىقىػاؿى
،يىػا اٍبػػفى  ػػٍكؼو ػػةه،ًإنَّيىػا  عى ،كىاٍلقىٍمػػبي  تىػٍدمىعي،اٍلعىػػٍيفي  رىٍحمى ػػا ييٍرًضػػي  يىٍحػػزىفي بَّنىػا،كىالى نىقيػكؿي ًإالَّ مى نَّػػا ًبًفرىاًقػػؾى يىػػا  رى كىاً 

كنيكفى  ـي لىمىٍحزي  .(3)"ًإٍبرىاًىي
أىالى تىٍسمىعيكفى ًإفَّ المَّوى الى ييعىذّْبي ًبدىٍمًع لبعض أصحابو"  يقكؿكفي الحديث الذم ركاه مسمـ، أف الرسكؿ 
لىًكٍف ييعىذّْبي ًبيىذىا  ٍزًف اٍلقىٍمًب كى ـي  أىكٍ -ًو ًإلىى ًلسىانً  كىأىشىارى -اٍلعىٍيًف كىالى ًبحي  .(4) «يىٍرحى

 
ييـ إلػى مػا إال أف ىذه الرحمة التي اسػتكنٍت فػي قمبػو  لػـ تيخًرٍجػو عػف حػد االعتػداؿ، فقػد كػاف يػكجّْ

ف كػػاف فيػػو قسػػكة عمػػييـ، فيػػذا مقتضػػى الرحمػػة؛ ففػػي  الحػػديث الػػذم ركاه فيػػو نفعييػػـ كصػػبلحيـ، كا 
مػف تمػر الصػدقة، فجعميػا فػي ًفيػًو،  تمػرةن  -عنػواهلل  رضي-أخذ الحسف بف عمي  "مسمـ، أف الرسكؿ
 .(5)" )ًكٍخ ًكٍخ ارـً بيا، أمىا عممتى أنَّا ال نأكؿ الصدقةفقاؿ رسكؿ اهلل 

 

                                 
 (.2/174، )إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  1
(. مسمـ، 5/2235(.)5653، كتاب األدب، باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو، رقـ)صحيح البخاريالبخارم،  2

 (.8/97(.)7154، كتاب التكبة، باب في سعة رحمة اهلل تعالى، رقـ)صحيح مسمم
 (.1/439)(. 1241رقـ) لمحزكنكف،إنا  باب قكؿ النبي الجنائز،كتاب  ،البخاريصحيح  البخارم، 3
 (.3/40)(. 2176رقـ) الميت،البكاء عمى  لجنائز، باباكتاب  ،مسممصحيح  مسمـ، 4

L 5  ،كتاب الزكاة، باب، تحريـ الزكاة عمى رسكؿ اهللصحيح مسمممسمـ ، (. 2522)رقـ  ،كعمى آلو
(3/117.) 
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بػػكا النػػاس  كالخبلصػػة أف خمػػؽ الرحمػػة قيمػػة تربكيػػة ميمػػة، يجػػب عمػػى المػػربيف كالػػدعاة أف يتربػػكا كييرى
عمييػػا، أفػػرادان كجماعػػات، كتحديػػدان الناشػػئة الػػذيف ىػػـ أحػػكج الفئػػات العمريػػة لمتحمػػي بيػػذا الخمػػؽ كىػػذه 

كػػؿ شػػيء، كمػػف  القيمػػة، كمػػا يجػػب التػػذكير دائمػػان، أف اهلل تعػػالى صػػفتو الرحمػػة، كأف رحمتػػو كسػػعت
رحمتو تعالى بعباده، أف أرسؿ إلييـ رسبلن مبشريف كمنذريف، كىؤالء الرسؿ الكراـ ىـ خير مػف طبػؽ 

فقػد كػاف   الرحمة في أقكاليـ كأفعػاليـ، كالقػدكة المثمػى فػي تطبيػؽ ىػذا الخمػؽ كىػذه القيمػة، محمػد 
ا بالمؤمنيف ر، كأخيػران كمػف الميػـ العمػـ، أف ، كبالمخالفيف، بؿ كصمت رحمتو إلى الحيكاف كالطيرحيمن

بػػػيف فئػػػات المجتمػػػع المسػػػمـ، كتحديػػػدان فئػػػة المعممػػػيف -تطبيػػػؽ خمػػػؽ  الرحمػػػة كقيمػػػة تربػػػكم ميمػػػة 
يجب أف يككف باعتداؿ دكف افراط كال تفريط، بمعنى أف ال يقسكا  -كالمتعمميف، كفئة اآلباء كاألبناء،

بػى كينسػى، كىػذه اإلشػارة المربكف قسػكة تػؤذم كتنفػر، كال أف يفرطػكا فػي التػدلي ؿ كالترفيػو فيضػؿ الميرى
  التربكية كضحيا، كأرشد إلييا الحديث الذم ركاه مسمـ) كخ كخ (.   

 
 الصفات النفسية

  بنصره يقين عمى  لوعده مطمئن بربو القمب موصول اهلل إلى الداعيةأوًل: 

 الطمأنينة السكينة ىذه كثمرةكالمؤمف المكصكؿ باهلل  عز كجؿ يككف ساكف النفس مطمئف القمب" 
يقانان، كلؤلمر تصديقان  لمخير ذعانان، فبل تسميمان  كا   األمر تعارض إرادة كال الخير تعارض شبية تدع كا 
 بيا يبتمى التي الشيطانية الكساكس مركر مف مجتازة كىي إال بالقمب السكء معارضات تمر فبل
 أنيا المؤمف يظف فبل الييا، السككف كعدـ كردىا بمدافعتيا ميزانو اهلل عند كيعمك إيمانو، ليقكل العبد
 .(1)"اهلل عند درجتو لنقص

 ربيا إلى سكنت قد التي فيي كاالستقرار؛  ىي "السككف كيرل ابف قيـ الجكزية: أف حقيقة الطمأنينة
 إلى كاطمأنت كذكره، كعبكديتو محبتو إلى اطمأنت فقد سكاه إلى تسكف كلـ كذكره كأمره كطاعتو

 كصفاتو، أسمائو بحقائؽ التصديؽ إلى كاطمأنت ككعده، لقائو إلى كاطمأنت كخبره كنييو أمره
 كاطمأنت كقدره، قضائو إلى كاطمأنت رسكالن، كبمحمد دينان  كباإلسبلـ ربان  بو الرضا إلى كاطمأنت

لييا ربيا كحده بأنو ،فاطمأنت كضمانو كحسبو كفايتو إلى  كمو، أمرىا كمالؾ كمميكيا كمعبكدىا كا 
 .(2)عيف" طرفة عنو ليا غنى ال كأنيا إليو مرجعيا كأف

                                 
 (.4/202، )أعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  1
 (.1/76،)إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية،  2
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 يتأتى ال عنو، كؿ ىذا  كاالضطراب كاالنزعاج القمؽ كزكاؿ كاستقراره كسككنو القمب طمأنينة كما أف
 اهلل قضى عجز بو كالثقة غركر، إليو فالطمأنينة عداه ما البتة، كأما كذكره تعالى اهلل سكل بشيء
 ىي ألف "الطمأنينة(.1)القمؽ  أتاه سكاه شيء إلى اطمأف مف أف لو مرد ال قضاءن  كتعالى سبحانو
 .(2)بعينو" اليقيف ىك بؿ اليقيف مع إال يككف ال كىذا بو ككثكقو الشيء إلى القمب سككف

كمف  كأخيران فإف التربية المؤثرة كالفاعمة كالتي تبقي القمب متصبلن بخالقو كمكاله، ليا كسائؿ كأساليب
كسائميا  االتصاؿ بكتاب اهلل العظيـ تبلكةن كتأمبلن كفيمان، كفتح منافذ القمب إلى ىذا الركح العظيـ 

 . (3)ليبقى ساكنان مطمئنان 
 

كخبلصة ىذه النقطة:  أنو ال راحة كال طمأنينة كال استقرار نفسيان كال قمبيان كال ركحيان كال ذىنيان كال 
تبلكة كتابو كفيمو كتدبره كتطبيؽ ما جاء فيو مف إرشادات كتعميمات عقميان إال باالتصاؿ باهلل، ك 

كأكامر كنكاىي، كعكس ذلؾ البعد كالحرماف كالشقاكة كالقمؽ كاالضطراب كاالكتئاب حتى اليمـك 
كاألحزاف تبقى تحكـ حكلو حتى الممات، فالمطمكب مف المربي كالمعمـ كالداعية المسمـ أف يبقى 

 ا تقدـ، كأف يدعك كيربي كيعمـ غيره عمى ىذه المعاني.  عمى تكاصؿ مع اهلل كم
 

خفاق تعثر وكل ربو إلى توفيق كل ينسب الذي الناجح ثانيًا: المربي  .نفسو إلى وا 
 
 كمما العبد ألف نفسو؛ إلى إخفاؽو  أك شرو  ككؿ ربو، إلى خير كؿ ينسب أف كالداعية المربي أدب مف

 لحػكائجيـ كقضػاءن  النػاس مػف قربػان  ازداد  كجاىان، قدران   ازداد ككمما كبذالن، تكاضعان   ازداد  ازداد عممان 
 كممػا أنو الشقاكة عبلمات كمف ،المسمـ المربي عند السعادة عبلمة مف الصفات كىذه ،ليـ كتكاضعان 

 كنسػبة ،بنفسػو ظنػو كحسػف لمنػاس ازداد فخػران كاحتقػاران  عممػان  ازداد ككممػا كتييػان، كبران  ازداد عمما ازداد
 .(4) ليا تكفيؽ كؿ

                                 
 (.220،)صالروحابف قيـ الجكزية،  1
 ، تحقيؽ : عمي بف محمد، دار العاصمةالصواعق المرسمةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  2

 (.2/741ـ، )1998، 2الرياض، ط
 (.2/428) ،2ط ،أصول الدعوةزيداف، عبد الكريـ،  3
 (.155،)صالفوائديينظر، ابف قيـ الجكزية،  4
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 إلى الفضؿ نسب  سميماف أف في  يتمثؿ ىاـ، تربكم درس كقاركف سميماف مكقؼ كفي
 ما رأل سميماف أف: " الجكزية قيـ ابف يقكب ىذا كفي نفسو إلى عميو اهلل ًنعـ نسب كقاركف ،ربو
 .(1)" كاستحقاقو نفسو مف ذلؾ رأل كقاركف شكره، بو ابتمى كأنو كمنتو، عميو اهلل فضؿ مف أكتيو

قمة العظمة اإلنسانية التي عرؼ سميماف مف خبلليا أف كؿ نعمة، ككؿ   ففي مكقؼ سميماف
تكفيؽ يكفؽ إليو اإلنساف في ىذه الحياة، ىك بيد مف بيده األمر كمو، بيد صاحب السمطة المطمقة 
في الكجكد بيد المينعـ المتفضؿ الذم أعطاؾ ىذه النعـ كالذم يمنعؾ إياىا في أم لحظةو إف شاء، 

نعـ التي أنعـ اهلل بيا عميو ىي بجيده كفصاحتو كذكائو الخارؽ دكف اف يرد الفضؿ كمف يظف أف ال
كالخذالف أف يخمي اهلل تعالى بيف العبد كبيف نفسو كيكمو  إلى صاحب الفضؿ يصيبو الخذالف" 

كيعينو كيدفع  ،كيمطؼ بو ،بؿ يصنع لو ؛ كال يكمو إلييا ،أف ال يدعو كنفسو ؛كالتكفيؽ ضده ،إلييا
فمف خمى بينو كبيف نفسو ىمؾ كؿ  ،ه كبلءة الكالد الشفيؽ لمكلد العاجز عف نفسوؤ كيكم ،عنو

 .(2)"اليبلؾ
ذا أككؿ اهلل تعالى اإلنساف إلى نفسو أىمكو ألنو  تعالى ىك الذم ييقدر الخير ليذا المخمكؽ  ؛كا 

ي ىذا السياؽ الضعيؼ العاجز؛ ألنو ىك الذم يعمـ ما يصمح ىذا اإلنساف كىك المطيؼ الخبير، كف
كالتكفيؽ إرادة اهلل مف نفسو أف يفعؿ بعبده ما يصمح بو العبد بأف يجعمو يقكؿ ابف قيـ الجكزية: "

لو عمى غيره كيبغض إليو ما يسخطو كيكرىو  لو مؤثران  لو محبان  قادرا عمى فعؿ ما يرضيو مريدان 
 .(3)" إليو
 
  والداعية الواعي.العزلة والتصال وموقف الُمربي الناجح ثالثًا:  
 

  .(4)"خركج عف مخالطة الخمؽ باالنزكاء كاالنقطاعالسمبي "العيزلة بمفيكميا 
كعمػػى صػػعيد تربيػػة الطفػػؿ يحػػذر بعػػض المتخصصػػيف فػػي عمػػـ التربيػػة كالسػػمكؾ مػػف عزلػػة الطفػػؿ 

الحرمػاف  أف يتسػاكل مػعشػأنو  ، كالػذم مػفالزائػد كالمفػرط الحػب الكثيػرالقاتمة كالسمبية، كالتي سببيا 
فالحػب الزائػد  ضػار.كبلىمػا  ،ك الحرمػاف منػوأكثػار مػف الطعػاـ كبلىما ضار مثؿ اإلإذ  ؛مف الحب

                                 
 (206،)صلفوائد، اابف قيـ الجكزية 1
ـ 1978، تحقيؽ : محمد بدر الديف، دار الفكر، بيركت ، شفاء العميلالجكزية، محمد بف أبي بكر، ابف قيـ  2

 (.100)ص
 (.1/414،)مدارج السالكينابف قيـ الجكزية،  3
 (.513،)صالتكقيؼ عمى مياـ التعريؼالمناكم،  4
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بػؿ يشػعره بػالعجز عنػدما  كال يعطيو فرصة في االستقبلؿ كاالعتمػاد عمػى الػنفس، ،يعكؽ نمك الطفؿ
يكبػػر الطفػػؿ كيخػػرج . فعنػػدما نانيػػان أحػػكؿ ذاتػػو  فيصػػبح الفػػرد متمركػػزان  ،يخػػرج الػػى الحيػػاة االجتماعيػػة

 ف الػدنيا ال تقػػدره،أبػ المجتمػع، فػػيحسفػراد أسػػرتو كمػف ألمحيػاة ال يجػد االىتمػاـ الػػذم كػاف يجػده مػف 
 .(1) الحياةعف  كانعزاالن  ك انسحابان أ عدكانيان  خريف كيتخذ سمككو شكبلن فيختؿ تكازنو كتكافقو مع اآل

 
" كػػاف ىنػػاؾ عزلػػة شػػعكرية كاممػػة بػػيف  الشػػعكرية حيػثىػػي العزلػػة  إال أف العيزلػة بػػالمفيكـ اإليجػػابي،

ماضػػػي المسػػػمـ فػػػي جاىميتػػػو كحاضػػػره فػػػي إسػػػبلمو، تنشػػػأ عنيػػػا عزلػػػة كاممػػػة فػػػي صػػػبلتو بػػػالمجتمع 
الجاىمي مف حكلو كركابطو االجتماعية، فيك انفصؿ نيائيان مػف بيئتػو الجاىميػة كاتصػؿ نيائيػان ببيئتػو 

لتجارة كالتعامؿ اليكمي، فالعزلة الشعكرية شيء كالتعامػؿ اإلسبلمية، حتى كلك كاف يعطي في عالـ ا
 (.2)" اليكمي شيء آخر

اإلحسػػػػاس بعػػػػدـ االنسػػػػجاـ، مػػػػع ىػػػػذا النسػػػػؽ االجتمػػػػاعي، أك ذلػػػػؾ النظػػػػاـ األخبلقػػػػي،  تعنػػػػيكالعزلػػػػة 
كاالختبلؼ مع ىذا المجتمع في مسائؿ جكىريػة كىػك يعنػي بالضػركرة عزلػة شػعكرية، تشػعرنا أننػا ال 

المجتمػػػع، )ثقافينػػػا كأخبلقينػػػا(. لكننػػػا فػػػي الكقػػػت نفسػػػو نتفاعػػػؿ مػػػع مؤسسػػػاتو التعميميػػػة  ننتمػػػي لػػػذلؾ
، كقطيعػة مػع المجتمع كىجػره ، كالعزلة الشعكرية ال تعني االنزكاء عفكاالقتصادية، كالسياسية كذلؾ

ي ال بػد مػف طميعػة، تعػـز ىػذه العزمػة، كتمضػي فػ ، كفي ذات الساؽ يقكؿ محمد الغزالي: إنػو"أفراده
مػع شػرائح  ،رالطريؽ، كىي تزاكؿ نكعان مف العزلة مف جانب، كنكعان مف االتصاؿ مػف الجانػب اآلخػ

المطمكب دعكتيا كتربيتيا كمفيـك العزلة ىنػا عزلػة الشػعكر مػف أف يدنسػو رغػاـ الجاىميػة،  المجتمع،
يمانيػػػا كىػػػي تمضػػػي ثػػػـ إف العزلػػػة كاالخػػػتبلط ال يمكػػػف أف يككنػػػا صػػػفتيف إعزلػػػة الػػػنفس كاسػػػتعبلء 

مػف الحػاليف بمػا  الحسػف، ليخػرجدائمتيف لئلنساف. فميقسـ المسمـ كقتو بيف الخمػكة النافعػة كاالخػتبلط 
 .(3)"يصمح شأنو كمو

 
مىػى اٍلبًػرّْ كىالتٍَّقػكىل، فىًيػيى  فه عى الىطىةى إٍف كىػافى ًفييىػا تىعىػاكي ثٍػـً مػكدة محفاٍلميخى مىػى اإٍلً فه عى ٍف كىػافى ًفييىػا تىعىػاكي ، كىاً 

ػا اًلٍنًتفىاًعػًو بًػًو  مذمكمة بؿ كمنييي عنيا،كىاٍلعيٍدكىاًف فىًييى  اننا إمَّ كىذىًلؾى ااًلٍجًتمىاعي الًَّذم يىٍزدىادي اٍلعىٍبدي ًبًو إيمى كى
، كىالى بيػدَّ ًلٍمعىٍبػًد  نىٍحًك ذىًلػؾى مَّا ًلنىٍفًعًو لىوي كى تىفىكُّػًرًه كىاً  ًتًو كى ػبلى ًذٍكػًرًه كىصى ائًػًو كى ًمػٍف أىٍكقىػاتو يىٍنفىػًردي ًبيىػا ًبنىٍفًسػًو ًفػي ديعى

                                 
دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،  سيكولوجية النمو )الطفولة والمراىقة (،معكض، خميؿ ميخائيؿ،  1
 (58)ص 3،1994ط
 (.17ـ،)ص1979، 6ط دار الشركؽ، القاىرة، معالم في الطريق،قطب، سيد،  2
 (.156)ص، المسممخمق الغزالي،  3
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ٍيريهي فىيىػ ا يىٍختىصُّ ًبًو ًمٍف اأٍليميكًر الًَّتي الى ييٍشًركيوي ًفييىا غى مى ًح قىٍمًبًو، كى ٍصبلى اسىبىًة نىٍفًسًو كىاً  ميحى ًذًه يىٍحتىػاجي ًفييىػا كى
 .(1) ليخمك مع ربو فييذب نفسو كيربييا عمى مكاـر األخبلؽ ًه ًبنىٍفًسوً إلىى اٍنًفرىادً 

ككػػؿ ذلػػؾ ، أف االلتقػػاء فػػي غالػػب العػػادات لػػيس يخمػػك عػػف أنػػكاع مػػف التصػػنع كالريػػاء كالنفػػاؽكمػػا "
فػػػإف مػػػف لقػػػي الخمػػػؽ كلػػػـ ، العزلػػػة الخػػػبلص مػػػف ذلػػػؾ مكػػػركه كفػػػيمػػػذمـك بعضػػػو محظػػػكر كبعضػػػو 

ستثقمكه كاغتابكه كتشمركا إليذائو فيذىب دينيـ فيو كيذىب دينػو كدنيػاه فػي يخالقيـ بأخبلقيـ مقتكه كا
 .(2)"االنتقاـ منيـ

لمصػمحتو الخاصػة باسػتمرار دكف كما أف العزلة ال تعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يعمػؿ اإلنسػاف"  
يضان إذا عاش حياة منعزلة فإف أكال يمكف أف تنجح حياتو  مراعاة شعكر اآلخريف كحقكقيـ الطبيعية،

اسػػتمرت ال ينجػػك الفػػرد مػػف عكاقبيػػا األليمػػة بمػػا يصػػاب بػػو فػػي النيايػػة مػػف أمػػراض  إذاحيػػاة العزلػػة 
 .(3)"كما أنو ضار تربكيان تجاه الطفؿ إذا أيبعد عف المجتمع نفسية،

الثغكر التي ينفذ فييا  نفسو، كيسدة مؤقتة يحٌصف المرء فييا لاننا قد نبيح عز كيقكؿ محمد الغزالي:" 
شػػػعار الحػػػؽ كربمػػػا تعمػػػؿ  اهلل، كمعميػػػاىبػػػة خػػػرج منػػػازال ألعػػػداء ذا قػػػكم كاسػػػتكمؿ األإ عػػػدكه، حتػػػى
تعريػػػػؼ  مرفػػػػكض، فػػػػافتعمػػػػؿ  هلل، كىػػػػذا ذكػػػػران  ركحػػػػان، كأدكـ بػػػػاالن، كأرؽىػػػػدأ أنػػػػو سػػػػيككف أالمعتػػػػزؿ ب
صػػػػفاء الػػػػنفس كىػػػػدكء  كأجػػػػدل مػػػػف كنعمػػػػتيـ، أىػػػػـمػػػػرىـ أالنػػػػاس بػػػػكلي  بػػػػربيـ، كتػػػػذكيرالجػػػػاىميف 

 (4)"عصاباأل
 كمف شركط التربية السميمة أف ال يحيا المربي حياة سمبية منطكية معزكلة"

لػػى التضػػحية فػػي إطفػػاؿ كالشػػعكر بالحاجػػة كمحبػػة األ ،صػػالحان  ف يكػػكف المػػرء مربيػػان أكؿ فالشػػرط األ
، ثقػة بقػكة الراشػد كصػبلحو جميعيػا كأشػدىاعمػى المػؤثرات  كثرىػا انفتاحػان أضعؼ المخمكقات ك أسبيؿ 

 كعمميػان  يجابيػان إف يكػكف أذ عميػو إ ،ف يبقى ىك نفسػو شػابان أطفاؿ قدرة المربي عمى كتفترض محبة األ
 (.5)"منعزالن  كليس بعيدان  ،مباشران 

 

                                 
عطا،  رعبد القاددار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: محمد ، الفتاوى الكبرىابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  1

 (.2/162ـ )1987، 1عطا، ط ربد القادع مصطفى
 (.2/230،)إحياء عموم الدينالغزالي،  2
 (.56)ص التربية األخالقية،يالجف، مقداد،  3
 (.74، )ص2ط، 1997 دمشؽ،دار القمـ  ،الكريمالمحاور الخمسة لمقرآن  الغزالي، 4
ـ، 1972، 2ط بيركت، لممبلييف،، ترجمة عبد اهلل عبد الدائـ، دار العمـ التربية العامةكبير، ركنيو،  5

 (.782-781)ص
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رشػػادىا  كخبلصػػة مػػا سػػبؽ: أف العزلػػة ال تعنػػي االنقطػػاع التػػاـ عػػف دعػػكة النػػاس كتربيتيػػا كتكجييػػا كا 
كنقاء النفس كعدـ التمكث بمكثة االنحرافات الفكرية كالسمككية التي تعيشيا بعض بحجة صفاء العقؿ 

المجتمعات، كىكذا كانت عزلة مكسى انقطاع مؤقت عف المجتمع ىذا مف جانب، كمف جانػب آخػر 
اتصاؿ كخمػكة مػع ربػو ليتقػكل عمػى اقتحػاـ األخطػار كمكاجيػة التحػديات، كبعػد ذلػؾ يعػكد إلػى قكمػو 

 كيرشدىـ كيصحح سمككيـ المنحرؼ، كفكرىـ الضاؿ. يدعكىـ كيبمغيـ
 

 .عمى انتياك حرمات الدين صفات ل بد من توفرىا في المربي والغيرةالحزن واأللم  رابعًا:

الميربي المسمـ تحديدان ىك إنساف حساس ذكاؽ، يتألـ آلالـ اآلخريف، كيفرح لفرحيـ، كيحػزف لحػزنيـ، 
تػػألـ ألمػػان شػػديدان،  حرمػػات اهلل كشػػعائر دينػػو، فمكسػػىكيتضػػاعؼ ألمػػو كحزنػػو حػػيف ييعتػػدل عمػػى 

الكظيفػػة الرئيسػػية كحػػزف حزنػػان عميقػػان، حػػيف رأل قكمػػو عبػػدكا العجػػؿ مػػف دكف اهلل، فمػػف ىنػػا كانػػت 
لػى إكالحػزف يػؤدم  ىي مساعدة الحزيف عمى التكافؽ النفسي فػي حالػة فقػداف شػخص عزيػز،"لمحزف 

فيمػا يعمػؽ تراجػع  فػي مجػاؿ الميػك كالتػركيح عػف الػنفس،كخاصػة  اليبكط في الطاقة كفػي الحماسػة،
 .(1)"لشعكر بالحزف الذم يقترب مف االكتئاب،االنشاط 

 الغيػرةمع أف األلـ كالحزف دافعػو الغيػرة عمػى كحدانيػة اهلل تعػالى المطمقػة كالكاممػة فػي الكجػكد؛ ألف  
كحػب  ،كالشػعكر بػالنقص ،كالحقػد ،كالغضػب ،كػالخكؼ ؛مػزيج مػف االنفعػاالت المختمفػة عبارة عف  

 لمفػػرد.مػػف مشػػاعر الصػػراع شػػديدة الخطػػكرة عمػػى الجكانػػب االجتماعيػػة  ان كتسػػبب الغيػػرة كثيػػر  التممػػؾ،
كال يجػػدكف غضاضػػة  ككثيػػر مػػف النػػاس يتحػػدثكف عػػف مشػػاعر الغضػػب التػػي تنتػػابيـ كيعترفػػكف بيػػا،

الفػػػرد، يػػػو يخػػدش كبريػػاء ف الغيػػرة شػػعكر كر كذلػػؾ أل؛ كلكننػػا ال نجػػػد فػػردا يعتػػرؼ بػػػالغيرة فػػي ذلػػؾ،
نمػػػاط أنػػكاع ك أمػػف  أسػػاس لكثيػػػركالغيػػرة  االخػػريف.كيضػػػعو فػػي مكقػػؼ مكػػره مػػػف  نو،شػػأمػػف  كيحػػط

كيبقػػػى  الغيػػكر ال يشػػػعر بالينػػاء كالسػػػعادة عمػػى حػػػاؿ كالشػػذكذ؛ فالطفػػػؿالسػػمكؾ التػػػي تتسػػـ بالغرابػػػة 
رد الظمػػػـ كالعػػػدكاف عػػػف متقمػػػب األطػػػكار مضػػػطربان، ىػػػذه الغيػػػرة المذمكمػػػة، أمػػػا الغيػػػرة اإليجابيػػػة كػػػ

 .(2) المظمكميف، أك مسحة دمعة يتيـ، غيرة إيجابية، بؿ كاجبة كضركرية
كمػػف األمػػكر الخطيػػرة عمػػى المربػػي المسػػمـ ىػػي مػػكت الغيػػرة فػػي نفسػػو، فػػبل يقػػر معركفػػان، كال ينكػػر 

ػػٌدان كقػػد تضػػعؼ فػػي القمػػب  ،نفسػػو كأىمػػو كعمػػكـ النػػاسمنكػػران، فػػبل "يغػػار عمػػى  ال يسػػتقبح بعػػد ذلػػؾ  حى

                                 
ـ، اصدار المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف 2000 الجبالي،ليمى  ، ترجمةالعاطفيالذكاء جكلماف، دانييؿ،  1

 (.23كاآلداب، الككيت، )ص
 ،3دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية، ط سيكولوجية النمو )الطفولة والمراىقة (،معكض، خميؿ ميخائيؿ،  2

 (. 291ـ، )ص1994
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ذا  ككثيػػر مػػف ، لػػى ىػػذا الحػػد فقػػد دخػػؿ فػػي بػػاب اليػػبلؾإكصػػؿ القبػػيح ال مػػف نفسػػو كال مػػف غيػػره، كا 
، ليػػوإكيػػدعكه  ،كيزينػػو لػػو ،الفػػكاحش كالظمػػـ لغيػػره في حٌسػػبػػؿ يي  ؛ىػػؤالء ال يقتصػػر عمػػى عػػدـ االسػػتقباح

ألنػو  ؛كالجنػة عميػو حػراـ، كليػذا كػاف الػديكث أخبػث خمػؽ اهلل، تحصػيمو يلػو فػ ىكيسع ،كيحثو عميو
 .(1) كمزينو لغيره  ،ككذلؾ محمؿ الظمـ كالبغي لغيرهيقر الخبث في أىمو، كأنو ال غيرة عنده، 

 
كالخبلصة أف الغيرة نكعاف: نكع محمكد بؿ كاجب كمطمكب، كنكعه مذمكـ بؿ مرفكض، فاألكؿ غيرة 

مػػف أم شػػخص، فينػػا يػػأتي دكر  المعمػػـ كالمربػػي كالداعيػػة عمػػى أم انحػػراؼ سػػمككي كتربػػكم يصػػدر
المربػػي ليصػػحح ىػػذا السػػمكؾ الخػػاطغ، كمنيػػا أيضػػان الغيػػرة عمػػى انتيػػاؾ حرمػػة مػػف حرمػػات الػػديف، 
كالغيػرة المذمكمػة كغيػرة األصػدقاء فيمػا بيػنيـ، كغيػرة التبلميػذ الػذيف يتميػزكف فػي تحصػيميـ العممػي، 

مؾ الغيرة التػي تفتػؾ بالنسػيج االجتمػاعي مما تؤدم ىذه الغيرة إلى الشحناء كالبغضاء بيف األقراف، ت
 ألم مجتمع كما أنيا تضره كتؤذيو.

   
 

 في الواقع السياسي. المبحث الثاني: أثر قصة موسى
التربية السياسية ىي إعداد الفرد المسمـ ليككف مكاطنػان صػالحان فػي المجتمػع المسػمـ ، يعػرؼ كاجباتػو 

اهلل عػز كجػؿ ، قبػؿ المطالبػة بحقكقػو ، كمػا يعػرؼ حقكقػو فيؤدييا مف تمقاء نفسو ، طمعان في ثػكاب 
 فيسعى إلى اكتسابيا بالطرؽ المشركعة .

كالتربيػػػة السياسػػػية جػػػزء أسػػػاس مػػػف التربيػػػة اإلسػػػبلمية ، ألف التربيػػػة اإلسػػػبلمية تربيػػػة شػػػاممة لمفػػػرد 
الحة لتكػػكيف كالمجتمػع ، كىػذه التربيػة السياسػية كاجػب اليػـك ؛ مػػف أجػؿ إعػداد المبنػات المسػممة الصػ

المجتمع المسمـ ، كىي ركف أساس مف أركاف التربية اإلسبلمية ألف التربية اإلسبلمية تشػمؿ التربيػة 
كمنيػػػا   ،الركحيػػػة ، كالتربيػػػة العقميػػػة ، كالتربيػػػة الجسػػػدية ، كالتربيػػػة الكجدانيػػػة ، كالتربيػػػة االجتماعيػػػة

ية ...إلػخ ، فاإلسػبلـ ديػف لمفػرد كلممجتمػع ، كالتربية العسػكرية ، كالتربيػة االقتصػاد ،التربية السياسية
تعد المكاطنيف لممارسة الشئكف العامة  ياسة مسممة ، فالتربية السياسية كاليقكـ مجتمع مسمـ بدكف س

في ميداف الحياة ، عف طريؽ الكعي كالمشاركة ، كعف طريؽ إعدادىـ لتحمؿ المسؤكلية ، كتمكينيـ 
 .(2) قيـمف القياـ بكاجباتيـ، كالتمسؾ بحقك 

الكثير مف اإلشارات التربكية السياسية التي قد تفيد األمػة فػي رسػـ سياسػتيا   كفي قصة مكسى 
 الخاصة كالعامة، كمف ىذه اإلشارات:  

                                 
 (.45،)صالجواب الكافيابف قيـ الجكزية،  1
2 http://vb.arabsgate.com 
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  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  فريضة شرعية وضرورة إنسانية وقيمة تربوية أوًل: الحرية

 (105ألعراؼ: )ا

لـ يدرؾ اإلنساف قيمة الحرية إال حينما يقع عميو الظمـ كاالضطياد، كحيف ييحجب كيرىان عف سماع 
يقكؿ محمد الغزالي في كممة التكحيد التي ىي أعظـ كممة حرية في الكجكد، كفي ىذا السياؽ، 

يصنع  تكصيؼ معنى الحرية التي يدعك إلييا االسبلـ كيجاىد مف أجميا: "اإلكراه عمى الفضيمة ال
اإلنساف الفاضؿ، كما أف اإلكراه عمى اإليماف ال يصنع اإلنساف المؤمف، فالحرية العقمية كالنفسية 

 .(1)أساس االنسانية"
 يعنػػي كالػػذم ،عظيمػػة قيمػػة كالسياسػػية كاالقتصػػادية كالدينيػػة الفكريػػة كأنكاعيػػا أشػػكاليا بكػػؿ كالحريػػة
 مف لينجكا كلقكمو لمكسى ميمان  مطمبان  كانت التي السياسية، الحرية ىي الدراسة ىذه في الباحث
 الحجر تشمؿ متعددة آللية عبيدان  كانكا اإلسبلـ قبؿ كالعرب ،كأماف أمف في كيعيشكا كظممو، فرعكف
 ألعظػػـ كدعػػاىـ اإلسػػبلـ جػػاء حتػػى ،الظالمػػة العػػادات مػػف المػػكركث حتػػى كالقمػػر، كالشػػمس كالبشػػر
 لمخمػػكؽو  عابػػد كػؿ عػػف العبكديػة قيػػكد تفػػؾ التػي اهلل، إال إلػػو ال دعػكة كىػػي الحريػػة معػاني مػػف معنػى
 .(2)غيره
 ،كالمػؤثرة الفاعمػة التربكيػة الشخصػية تتكػكف أجكائيػا كفػي ،كاألمػاف األمػف كيسػكد ،العدؿ ينتشر بيا 
 إلييػا فالػدعكة ،تربكيػة قيمػة الحريػة أف كمػا ،تسػتقبؿ أك ،ترسػؿ كانػت سػكاء الشخصػية ىػذه كانت أيان 

 بػػإرادةو  ،اإلنسػػاف بػػو يقػػكـ خيّْػػر سػػمكؾ كػػؿ ىػػك اإلسػػبلـ نظػػر فػػي األخبلقػػي كالسػػمكؾ،" أخبلقػػي سػػمكؾ
 كلغيره لنفسو ،كالباطنة الظاىرة حياتو في الخيّْر اإلنساف ىك ،األخبلقي كاإلنساف ،خيّْرةو  كلغايةو  ،خيّْرة
 .(3)سكاء" حدو  عمى
 إلى العباد عبادة مف الناس لييحرر  األرض ىذه عمى كيجد تحديدان  المسيمـ المربي أف ذلؾ مف كييفيـ
 ،كالقدر بالقضاء يعتذر كال ،اهلل أمر كما تغييره عمى يعمؿ بؿ لمكاقع، يستسمـ ال،" العباد رب عبادة
 أيمة كبناء ،رسالة إلقامة يعمؿ الذم المسمـ إنو ،ييرد ال الذم كقدره ،الغالب اهلل قضاء بانو ييؤمف بؿ

حياء .(4)"حضارة كا 

                                 
 (.28، ،)صخمق المسممالغزالي، محمد،  1
 (.24ـ،)ص1938، 2، دار القمـ الككيت، ،طالحرية السياسية في اإلسالميينظر، الفنجرم، أحمد شكقي،  2
، دار الشركؽ، اإلسبلمية في بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة اإلنسانيةدكر التربية األخبلقية يالجف، مقداد،  3

 (.12ـ )ص1983، 1بيركت،ط
 (.6ـ، )ص1992، 3، مكتبة كىبي، القاىرة، طالتربية اإلسالمية ومدرسة حسن البناالقرضاكم، يكسؼ،   4
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كىذه الحرية  ،الحديثة المدراس في التعميـ عمييا يقكـ التي األيسس مف الحرية تعتبركما أف
 المضبكطة بضكابط تربكية مدركسة لف تؤدم إلى الفكضى المعطمة لعممية التعميـ كالتعمـ، بؿ

 فالحرية .المنتج المنظـ العمؿ كتقكده إلى ،الميارات كاتقاف الخبرات كتكسبو النمك عمى الفرد تساعد
 الضكء ىي مقكمات إلى يحتاج المادم النمك أف ككما ،النمك شرط ألنيا الحي لمكائف ضركرية
 مجمكعيا في نسمييا التي ىي. مقكمات الى يحتاج العقمي النمك فكذلؾ ،كغيرىا كالدؼء كاليكاء
 (.1) المنتجة المتناسقة صكرىا في تتشكؿ أف ليا كتبيح استعدادات مف يمكف ما تبرز التي الخبرة

 
 (َُُألعراؼ: )ا چک  ک     چ  الطغاة.حتى عند يالشورى نيج تربوي سياسي إنسانثانيًا:  

 
فيػػػا ىػػػك فرعػػػكف يستشػػػير حاشػػػيتو كقكمػػػو فػػػي أمػػػر  ،كػػػـ ىػػػك مبػػػدأ إسػػػبلمي إنسػػػاني، مبػػػدأ الشػػػكرل
 أك القائػػػد صػػػفات ، كاألكلػػػى فػػػي تطبيػػػؽ ىػػػذه القيمػػػة الغاليػػػة أىػػػؿ اإلسػػػبلـ، لػػػذا كػػػاف مػػػفمكسػػػى
 آؿ) چڤ  ڦ  ڦچ  تعػػالى اهلل لقػػكؿ كتطبيقػػان  تصػػديقان  الخمػػؽ، كىػػذا الػػنيج ىػػذا ييرسػػخ أف الميربػػي

 ،عقمػػو إلػػى المستشػػاريف ىػػؤالء عقػػكؿ ضػػـ قػػد يكػػكف جماعػػة أك شخصػػان  يستشػػير كالػػذم (.ُٗٓ: عمػػراف
 استشػػارة يتطمػػب كىػػذا ،كأحكػػـ كأسػػمـ أنضػػج الشػػكرل مجتمػػع بػػو يخػػرج الػػذم الػػرأم أف ذلػػؾ كنتيجػػة
 إسػماعيؿ كلػده شاكر فإبراىيـ ،حسنة أيسكة الكراـ الرسؿ في كلنا ،كالمعرفة كالعقؿ العمـ أصحاب

 الميػكحى النبػي كىػك كالخطيػرة الحساسػة القضػايا مػف الكثيػر فػي أصػحابو شػاكر كمحمػد ،ذبحو في
 أمػػر فػػي قكمػػو استشػػار حػػيف كفرعػػكف حكلػػو مػػف استشػػار بعضػػيـ كالمسػػتبديف الطغػػاة أف حتػػى ،إليػػو

  (.َُُ: األعراؼ) چک  ک    چ  فقاؿ كالسحرة،  مكسى
 تقي الشكرل"  ألف كقكميا بنفسيا فنجت التربكم كبيعدىا الشكرل نظرية طبقت حيف سبأ كممكة
 مف: قيؿ كقديمان  ،الناس عمى فرضو في كرغبتو ،برأيو الغبي إعجاب منيا ،شتى سيئات األيمة
 .(2)ييبصره" لمف ال يممكو لمف الرأم الببلء

كعمى الصعيد التربكم جميؿ أف يشاكر المربي كالمعمـ كالداعية مف يربييـ، سكاء كاف ىذا المربي 
معممان في مؤسسة تعميمية، أك أبان في بيتو، أك داعية في مجتمعو، ألنو ىذه المشكرة كىذا التعاكف 

                                 
 ،4ط القاىرة، ي،، دار الفكر العربأصول التربية وعمم النفسينظر، رمضاف، محمد رفعت، كزميبله،  1

 (.188-187)ص
ـ، 1990، 1، دار الشرؽ األكسط،طأزمة الشورى في المجتمعات العربية واإلسالميةالغزالي، محمد،  2

 (.33)ص
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، كيكتمؿ يعمؿ عمى " تقكية الصمة بيف المربي كالكلد، ليتـ التفاعؿ التربكم عمى أحسف كجو
 .(1)التفاعؿ التربكم عمى أحسف كجو، كيكتمؿ التككيف العممي كالنفسي كالخمقي عمى أنبؿ معنى"

كالخبلصة:  أف عمى المربيف كالدعاة كالمعمميف أف تككف الشكرل نيجان تربكيان في حياتيـ يتعممكنيا 
التربكية التي ال تأتي إال كيعممكنيا لغيرىـ، كتترسخ لدييـ ثقافة كقناعة بيذا النيج كىذه القيمة 

 بخير، كال تعكد إال بالنفع عمى كؿ العامميف في الحقؿ التربكم.
 

 چھ   ے  ے  چ  السيئة البطانة وُيبعد الحسنة البطانة ًيقرب العادل الحاكمثالثًا: 

 (ُُْاألعراؼ: ) 

 

 ميداًخؿه  أىم لفبلف ًبطانةه  فبلف يقاؿ كييٍستىٍبطىنكفى  إلييـ ييٍنبىسط الذيف الدُّخىبلء "الًبطانة .:(2)الزجاج قاؿ
ًممت األىمرى  كتبىطٍَّنت بباًطًنو أىخبىري  أىم األىمر بيذا أىٍبطىفي  أىنت كيقاؿ ميؤاًنس لو  الكادم كبىطىٍنت باطنىو عى

ٍمتو  .(3")السريرةي  كالبطانةي  كجؿ عز اهلل صفة في الباًطف كمنو باطنىو عىرىٍفت األىمرى  ىذا كبىطىٍنت دىخى
 المفيـك ىذا كترجمة ،منو كالميٌقٌربكف خاصتو ىـ الرجؿ بطانة أف بطانة لكممة التعريؼ مف كييفيـ
 بالخير تأمره خيّْرة بطانة لو يككف أف يحرص الذم ىك الصالح فالحاكـ ،أدؽ الحكاـ عالـ عمى

و لّْيً  ممف غيره كيييًمؾ فيىٍيمىؾ أعمالو سكء لو تزيف التي السيئة البطانة عنو كييبعد ،عميو كتحيضُّ  كي
ا: "قكلو في  الرسكؿ عميو حث ما كىذا ،أمرىـ ًميفىةه  اٍستيٍخًمؼى  مى  تىٍأميريهي  ًبطىانىةه  ًبطىانىتىافً  لىوي  ًإالَّ  خى
ٍيرً  وي  ًباٍلخى تىحيضُّ مىٍيًو، كى ًبطىانىةه  عى وي  ًبالشَّرّْ  تىٍأميريهي  كى تىحيضُّ مىٍيًو، كى كـي  عى ـى  مىفٍ  كىاٍلمىٍعصي  .(4)"المَّوي  عىصى

                                 
 (.2/1022عمكاف، تربية األكالد في اإلسبلـ،) 1
اف مف أىؿ ػ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج: عالـ بالنحك كالمغة. كلد كمات في بغداد. ك 2

الفضؿ كالديف، حسف االعتقاد، جميؿ المذىب، مف كتبو معاني القرآف. االشتقاؽ. خمؽ االنساف .األمالي  في 
المغراوي، ق.  31األدب كالمغة. فعمت كأفعمت في تصريؼ االلفاظ. العركض كالقكافي. كغيرىا مف الكتب، ت

الذىبي، شمس الدين، تاريخ اإلسالم َوَوفيات (.5/59موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية)
 (.1/40الزركمي، األعالم،) (.6/613(.الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،)7/232المشاىير َواألعالم،)

 (.13/52، )لسان العربابف منظكر،  3
 (.6/2438(، )6237، كتاب القدر،  باب المعصـك مف عصـ اهلل، رقـ )صحيح البخاريالبخارم،  4
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 ال الذم األميف المستشار أك الصالحة، البطانة الحاكـ يختار أف أىمية إلى إشارة الحديث ىذا كفي
 دار غٌرتو إذا اآلخرة كبالدار ،ظمـ إذا كبالعدؿ ،انحرؼ إذا باالستقامة كٌيذُّكره ،النصيحة في يغشو
 .كحرية كعدؿ كأماف أمف في كالمحككـ الحاكـ يعيش البطانة بيذه ،الدنيا

 
 وبالحقد والقسوة والذل،بالجبن  يمأل النفوس اإلرىاب والطغيانرابعًا: 

 (ُُْألعراؼ: )اچ  ڌ  ڎ  ڎچ  
 

أف يرسػؿ معيمػا بنػي إسػرائيؿ مػف فرعػكف " يرل ابف قيـ الجكزية أف طمب مكسى كىاركف عمييـ
كالظمػـ كتعػذيب مػف ال يسػتحؽ كمػف طمػب مػف غيػره تػرؾ العػدكاف ، كيخمي بيػنيـ كبينيمػا كال يعػذبيـ
 .(1")النصؼ بؿ طمب منو غايةى  ؛كلـ يرىقو مف أمره عسرا، العذاب فمـ يطمب منو شططان 

ألف" عبكدية النػاس لغيػر اهلل تعػالى تنشػغ فػي نفكسػيـ الذلػة، كقػد أراد اهلل أف يقيميػا عمػى الكرامػة،  
 .(2)القسط كالعدؿ" كتنشغ في الحياة الظمـ كالبغي، كقد أراد اهلل أف يقيميا عمى

كيقكؿ محمد الغزالي: "إف االستبداد السياسي مف أكؿ أسباب الشمؿ الفكرم عند المسمميف، إنػو لػيس 
ىينػػان أف يسػػير اإلنسػػاف فػػي الطريػػؽ خائفػػان يترقػػب، فقػػد تيػػكم عصػػا عمػػى أيـ رأسػػو تػػكدم بحياتػػو، أك 

السػػجف ال يػدرم شػػيئان عػػف أىمػػو  تنالػو صػػفعة عمػػى قفػاه تػػكدم بكرامتػػو، أك يؤخػػذ بتبلبيبػو فيرمػػى فػػي
 .(3)ككلده، إف الحاجة إلى االستقرار النفسي كالحاجة إلى القكت"

رض حريػػػة حتػػػى تتكطػػػد فػػػي األ ،كالفػػتف المضػػػممة ،حػػػرب السػػػمطات الطاغيػػػة "سػػػبلـىػػػداؼ اإلأكمػػف 
 يحػػكؿ الخيػػر مػػف عمػػكـ نظريػػة، الجيػاد المثمػػرف إ إيمػػاف،ييػػكف  حػػؽ، كالفػػبل يػػذؿ  ير كالعقػػؿ،مالضػ

 .(4)"كمناىج منظمة عامة، ثابتة، كتقاليدلى حقائؽ إ كمسالؾ فردية،
نسػاف ميمػا  إف يتسػمط أككػره كأخيران فإف اإلسػبلـ جػاء ليحػرر اإلنسػاف مػف العبكديػة لغيػر اهلل تعػالى، 

كيسكـ الناس سػكء العػذاب ظممػان كعػدكانان، درجتو عمى بقية عباد اهلل كتحت أم ذريعة كانت ،  تبمغ
 شػكاؿ الظمػـ،أ أسػك أفالطغيػاف مػف  ،شؤكف حيػاتيـ المختمفػة سـ ما يشاء مف قرارات تمكيفرض عميي

سػػاليب أليػات عمػػؿ منظمػة ك آلحالػة اسػػتبداد عامػة ذم  ممػػثبلن  منظمػان  ف يكػػكف جماعيػان أنكاعػو أ أسػك أك 
ك أك رادع أفسػػػاد فػػػي الػػػببلد دكف رقيػػػب لػػػى حالػػػة اسػػػتعباد العبػػػاد كاإلإكتكتيكػػػات ممنيجػػػة لمكصػػػكؿ 

                                 
 (.2/396)، الفوائدبدائع القيـ الجكزية،  ابف 1
 (.4/1867، )في ظالل القرآنقطب،  2
 (.46-45)صالقاىرة، ، دار النشر، ، مشكالت في طريق الحياة اإلسالميةالغزالي، محمد 3

 (25)ص، اإلسالمليس من الغزالي، محمد،  44
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كيػػدلؿ ذلػػؾ عمػػى العمػػؿ الطغيػػاني الجمػػاعي المػػنظـ إلحكػػاـ القبضػػة عمػػى الشػػعكر بػػالقكة  حسػػيب،
 (.1)يرىؽ  النفكس كيذليا كيقتؿ إبداعاتيا كالسيادة عمى الناس بالحديد كالنار

 
 چہ  ہ  ہ  چ   اإلمارة والقيادة الصالحة المصمحة شرط لتنظيم حياة الناسخامسًا: 

 (ُِْألعراؼ: )ا 

 
ليكػػػكف ليػػػـ قائػػػدان كمكجيػػػان تربكيػػػان  ؛أخػػػاه ىػػػاركف عمػػػى قكمػػػو فمػػػف ىػػػذا المفيػػػـك أخمػػػؼ مكسػػػى 

كناصػػحان كىػػذا شػػرط ميػػـ مػػف شػػركط الفكػػر التربػػكم، كالقيػػادة ال تتربػػى كال تربػػي غيرىػػا إال إذا تربػػت 
قػػػكة  القػػػكة.تربػػػي فػػػي النفػػػكس ركح عمػػػى العبػػػادات التػػػي شػػػرعيا اهلل لعبػػػاده المػػػؤمنيف كالتػػػي بػػػدكرىا 

تباعػو أسػبلـ ينمػي فػي ذا كػاف اإلإف كقكة السيطرة عمى جكامح النفس كنكازعيا، ،رادةكقكة اإل العقيدة،
يتخػذ لنفسػو  الحيػاة، كأففػي  ف يرسػـ لنفسػو طريقػان أعمػى كػؿ شػاب مسػمـ  الكاثبػة، فينبغػيىذه الػركح 

لى ىذه الحياة كىك إإلنساف ف اهلل عز كجؿ دفع باأكليعمـ عمـ اليقيف  عمى يعمؿ عمى تحقيقو،أ مثبلن 
 نساف الخانع الكسكؿ المحػب لمراحػة كالدعػةىذه المكاىب تذبؿ كتمكت عند اإل، مزكد بمكاىب معينة

 .(2) أما الذم يحرص عمى تربية نفسو فسيقكد كيسكد كيفكز كيؤثر فيمف حكلو كفيمف يربييـ
ليصػبح لممعمػـ المتػدرب كعمى صعيد عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ فػالمطمكب إيجػاد كفايػات تدريسػية الزمػة 

عػػػداد بالكفايػػػات التدريسػػػية بالخصػػػائص برنػػػامج اإل العمػػػكـ، يمتػػػازكعمػػػى قائػػػدان تربكيػػػان مػػػؤثران كفػػػاعبلن 
 اآلتية:
يتككف برنامج الكفايات مف مجمكعة مف الميارات التدريسية المتدرجة التي يراىا المربكف  .1

 ضركرية لنجاح عمميات التعميـ في المدارس الكاقعية 
ف كاحد مفاىيـ آيتميز برنامج الكفايات بككنو برنامجان تحضيريان انتقائيان يستخدـ في  .2

التعمـ الفردم الخاص كالمعمـ المساعد كالمبلحظة ك ، كتنظيمات متنكعة لمتربية العممية
 كالمعمـ المتمرف المقيـ كتدريس الفريؽ كالتدريس المصغر كغيرىا.

يتميز برنامج الكفايات في اعتماده الكاسع عمى كسائؿ كتكنمكجيا التعميـ في عمميات إعداد  .3
 المطمكبة.الطمبة كتدريبيـ عمى الميارات 

                                 
 (.167المكباني، اإلعجاز القرآني في التعامؿ مع النفس البشرية )ص 1
بة كىبي ، مكتمشكالت الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة اإلسالميةكاصؿ، عبد الرحمف،  2

 (.223)صـ، 1989، 3، طالقاىرة
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ميات التعمـ كالتعميـ _ أىدافان كمحتكل أنشطة كمدل يتميز برنامج الكفايات بالفردية في عم .4
ما يحتاج مف ميارات كمنفذان  الذاتية، متعممان يتقدـ كؿ طالب متدرب حسب سرعتو  زمنية.

 .(1) ذلؾإياىا في الكقت الذم يستأنس بقدرتو عمى 
 
يمان. قبول المسمم النصيحة من غيره،سادسًا:    (ُِْألعراؼ: ) چہ  چ  عالمة خيٍر وا 
 

 .(2)"قكل العقؿ كاستنار النصيحةكالنصيحة لقاح العقؿ فكمما قكيت يقكؿ ابف قيـ الجكزية" 
كالنصيحة كاجبة عمى الناصح تجاه المنصكح، كما ىك كاجب عمى المنصكح أف يتقبؿ نصيحة 
الناصح، بؿ قبكؿ النصيحة مف األخبلؽ الفاضمة التي تكجب عمى الميربي أف ينصح غيره كيقبؿ 

ره، كفي عممية التعميـ كالتعمـ كفي عالـ التربية كالسمكؾ، أف ينصح المعمـ المتعمـ كيقبؿ نصيحة غي
 المتعمـ النصيحة، كأف ينصح الميربي تبلميذه كيستجيب الطمبة كالتبلميذ إلرشادات كنصائح مربييـ،

 
ت ىذه يقكؿ ابف قيـ الجكزية: تذكير العبد بمراد اهلل تعالى مف النصح كالنصيحة، كسكاء كان

ال في النصيحة باإلرشاد كالتحذير، أك بالتيديد كالكعيد، فيي منة اهلل، بصيرة  حجة ككؿ يكا 
كمكعظة كتذكير كتعريؼ مف تعريفات الحؽ سبحانو إلى العبد اتصؿ بو عبرة كمزيد في العقؿ 

ال فيي نٌ كمعرفة في اإليماف فيي مً  ر إلى حاؿ مع اهلل تعالى أك مقاـ اتصؿ بو السي حجة ككؿة كا 
يثار   .(3) مرادهاهلل كا 

نبياء كطريقتيـ األ تربيةسمكؾ ككاجب النصيحة األصؿ أف يقكـ بو العمماء كالمربكف، كأف يسمككا 
كاستجبلبيـ  ،كالرفؽ بيـ باإلحساف،لييـ إكمقابمة إساءة الناس  ،الصبر كاالحتماؿب كذلؾ ،في التبميغ
فإنو بذلؾ يحصؿ لو نصيبيـ مف ىذا  ؛كبذؿ ما يمكف مف النصيحة ليـ ،الطرؽ بأحسفالى اهلل 

 .(4) قدره الجميؿك الميراث العظيـ 
 ةكالمربي الناصح كالداعية المرشد يجب أال يحمؿ في قمبو الغؿ كالغش في النصيحة، ألف "مناصػح

ىػي ضػده فمػف إذ  تتكافػؽ مػع الغػؿ؛النصػيحة ال  كالغػش؛ فػإفيضا منػاؼ لمغػؿ أئمة المسمميف ىذا أ

                                 
مؤسسة الرسالة، بيركت،  ،وممارساتياالتربية العممية الميدانية مفاىيميا وكفاياتيا حمداف، محمد زياد،  1

 (.37-36)صـ، 1981
 (.200)ص، الفوائدابف قيـ الجكزية،  2
 (. 1/173)، السالكينمدارج ابف قيـ الجكزية،  3
 (.1/66)، السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  4
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ػػول وي مػػة فقػػد بػػرئ مػػف الغػػؿ كالغػػش فػػإف صػػاحبى ئمػػة كاألنصػػح األ جماعػػة المسػػمميف يحػػب ليػػـ مػػا  زكمي
از عػنيـ حىـ كيسره ما يسرىـ كىذا بخبلؼ مف انؤ يحب لنفسو كيكره ليـ ما يكره ليا كيسكؤه ما يسك 

 .(1) كاشتغؿ بالطعف
ةي، الػػػػدّْيفي الػػػػدّْيفي يبػػػػيف فييػػػػا أف "  كمػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت تكجييػػػػات الرسػػػػكؿ ةي، الػػػػدّْيفي  النًَّصػػػػيحى  النًَّصػػػػيحى

ةي. ٍف يىا رىسيكؿى  قىاليكا: النًَّصيحى : المًَّو؟ًلمى ـٍ  قىاؿى ًتًي امَّ ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًمًميفى كىعى ًلًكتىاًبًو كى  . (2)"ًلمًَّو كى
كمة ضالة المؤمف فإف كجدىا كاف كأخيران عمى المسمـ قبكؿ النصيحة ممف كانت كمٌمف خرجت فالح

ممف قػاـ  كاقبؿ النصيحة مجانان أحؽ الناس بيا، كىذا ما يؤكده أبك حامد الغزالي في قكلو لممنصكح" 
كلـ يصؿ إليو إال بعػد جيػد جييػد كجػراءة تامػة عمػى مباينػة الخمػؽ العامػة كالخاصػة  عميو ذلؾ غالبان 

 .(3)"كاؼ في كظائؼ المتعمـ في النزكع مف تقميدىـ بمجرد الشيكة فيذا القدر
كالخبلصة أف النصيحة ىي عبارة عف تكاصو بالحؽ كالصبر كال خير في اإلنساف إف لـ ينصح مف 
أخطأ كال خير في المنصكح إف لـ يقبؿ نصيحة الناصح، فمف ىنا عمػى المربػي كالداعيػة أال يجامػؿ 

نصػػكح عميػػو أف يسػػتجيب النػػاس عمػػى أخطػػائيـ بػػؿ ينصػػح كيػػذكر بػػأدب النصػػيحة كشػػركطيا، كالم
ف رفضيا يككف مبتمى بأمراض نفسية خطيرة كالكبر كالغركر كالعيجب عميو معالجتيا.  لمنصيحة كا 

 
كأخيران كبفضؿو مف اهلل تعالى كتكفيؽ تمت ىذه الدراسػة، سػائبلن المػكلى عزكجػؿ أف يتقبػؿ ىػذا الجيػد 

كصمى الميـ عمى سيدنا محمد كعمػى  المتكاضع كأف ينفع بو، كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
 آلو كصحبو كسمـ.

   

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/72،) السعادةمفتاح دار ابف قيـ الجكزية،  1
 (.1/53)(، 205، باب بياف أف الديف النصيحة، رقـ)، كتاب اإليمانمسمـ، صحيح مسمـ 2
 (.1/55)، الدينإحياء عموم الغزالي،  3
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 نتائج الفصل الرابع: أثر قصة موسى في الواقع التربوي والسياسي. أبرز

 اإليماف باهلل كآياتو ال يعاب عند العقبلء بؿ ىك أصؿ المناقب كالمفاخر .1
 اإلمارة كالقيادة الصالحة المصمحة شرط لتنظيـ حياة الناس .2
 تصقؿ النفكس كترقؽ القمكب كترفع الدرجاتالشدائد  .3
يماف .4  قبكؿ المسمـ النصيحة مف غيره، عبلمة خيرو كا 
 العزلة كاالتصاؿ كمكقؼ الميربي الناجح كالداعية الكاعي.  .5
 .الحرية فريضة شرعية كضركرة إنسانية كقيمة تربكية .6
 .أىمية الشكرل كقيمة سياسية كتربكية حتى عند الطغاة .7
 .قرب البطانة الحسنة كييبعد البطانة السيئةالحاكـ العادؿ ين   .8
 اإلرىاب كالطغياف يمؤل النفكس بالجبف كالذؿ، كبالحقد كالقسكة  .9

 
 

 أبرز النتائج العامة لمدراسة:

 يربييـ مف لتربية الفرص كاغتناـ لممستقبؿ المربي استشراؼ .1
 كراؽو. رائع تربكم أسمكب اآلخريف مخاطبة في كالميف الرفؽ أسمكب .2
 المخالؼ  مع الحكار في األدب مراعاة .3
 الكضعية. كالقكانيف السماكية الشرائع أقرتو تربكم أسمكب كالعقاب الثكاب .4
  عند الضركرة ايستفاد مني ةب تربكييلااالنكار كالتكبيخ كالتقريع أيس .5
  ميمة الدعاة كالمربيف جزء مف األخذ عمى أيدم السفياء كالعابثيف .6
ٿ  ٿ    ٹ  چ  كالغضب الفعمي) َُٓألعراؼ: )اچ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  الغضب القكلي .7

في عبلج انحرافات نفسية كسمككية  افىام افتربكي افأسمكب ) َُٓألعراؼ: )اچ  ٹ  ٹ
 .خطيرة

 أىمية الشكرل كقيمة سياسية كتربكية حتى عند الطغاة. .8
 .الحاكـ العادؿ ينقرب البطانة الحسنة كييبعد البطانة السيئة .9
 النفكس بالجبف كالذؿ، كبالحقد كالقسكةاإلرىاب كالطغياف يمؤل  .10
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 أىُم التوصياتِ 
، فاإلنسػاف ميمػػا بحػػث مػف قػػدر اهلل تعػػالى فػي خمقػػو الضػػعؼ كالػنقص كالنسػػياف كالمحدكديػػة
فػػإف ىػػذه الدراسػػة كانػػت كاجتيػػد، إال أف بحثػػو كاجتيػػاده يعتريػػو الػػنقص كالضػػعؼ كالنسػػياف، 

  كقصة مكسى ،  األعراؼسكرة في   مكسىعف اإلشارات التربكية في قصة 
المكضػػػكعات التػػػي بكردت فػػػي أكثػػػر مػػػف سػػػكرة مػػػف سيػػػكىر القػػػرآف الكػػػريـ، ككػػػؿ سػػػكرة مميئػػػة 

ف كاف ال بيد مف تكصيات لمباحث في ىذه الرسالة ىي تصمح أف تككف أبحاثان لممستقبؿ ،  كا 
 :عمى النحك التالي

 ومن أبرز التوصيات التي يوصي بيا الباحث: 
ف كالدارسيف الستكماؿ استنباط إشارات تربكية مف كؿ آية مف آيات القرآف . تكجيو الباحثي1

الكػػريـ عامػػة كالقصػػص القرآنػػي خاصػػة لمػػا ليػػذا القصػػص مػػف تػػأثير إيجػػابي كفعػػاؿ عمػػى 
 المعمـ كالمتعمـ كما أكد ذلؾ التربكيكف القدامى كالمعاصركف.

فػي بكيػة فػي قصػة مكسػى. أف يقكـ مجمكعة مف الباحثيف باسػتيفاء بقيػة الػدالالت التر 2
 غير سكرة االعراؼ.

 . دراسات تربكية تككف مرجعيتيا السنة النبكية. 3
.  إجػػراء دراسػػات كأبحػػاث قرآنٌيػػة تيػػدؼ إلػػى اسػػتنباط كاسػػتخبلص األسػػاليب التربكٌيػػة فػػي 4

القػػرآف الكػػريـ، ، بحيػػث تتنػػاكؿ الدراسػػة شػػكؿ األسػػمكب التربػػكم كأغراضػػو كأىدافػػو كمجاالتػػو 
 كممٌيزاتو.كآثاره 

 . تشجيع الباحثيف في الدراسات القرآنٌية عمى الكتابة في المباحث اإلجتماعٌية كاإلنسانٌية5
كالنفسػػػػٌية كاإلداريػػػػة كالسياسػػػػية كالعقديػػػػة المختمفػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ القػػػػرآف الكػػػػريـ، لمفػػػػت أنظػػػػار 

   الباحثيف كالدارسيف لكنكز آيات القرآف التربكية.



 

217 

 

 المراجع: 
 

عبد القادر ، شذرات الذىب، تحقيق:  د الحي بف أحمد بف محمدابف العماد، عب.  .1
 ـ.1986،  1األرناؤكط،  محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير، ط

تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف، معرفة الصحابة،  ابك نعيـ األصبياني،.  .2
 .ـ1998، 1ط

، طمبة العمم المعاصرين المعجم الجامع في تراجم العمماء وأعضاء ممتقى أىؿ الحديث، . .3
ممتقى أىؿ الحديث، الكتاب عبارة عف كتاب إلكتركني تـ إدخالو إلى المكسكعة الشاممة ك 

 .الذىبي ال يكجد مطبكع أعده لممكسكعة خالد لكحؿ
، دار الفكر، بيركت، تنوير القموب في معاممة عالم الغيوبالكردم، محمد أميف،  .4

 ـ.1994
، تحقيؽ: بدر البدر، المكتب اإلسبلمي، الشكرابف أبي الدنيا، عبد اهلل بف محمد أبك بكر،  .5

 ـ،  1980،  2الككيت، ط
، تحقيؽ : ىشاـ عبد العزيز عطا، ، بدائع الفوائدابف القيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر .6

لمكرمة، عادؿ عبد الحميد العدكم،  أشرؼ أحمد الج، مكتبة نزار مصطفى الباز،  مكة ا
 ـ.1996، 1ط

، تحقيؽ : عمي الصحيح لمن بدل دين المسيح الجوابابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، ،  .7
 ـ.1995، 1حسف ناصر كزميميو، دار العاصمة ، الرياض، ط

، تحقيؽ: محمد رشاد سالـ جامعة اإلماـ محمد الستقامة ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، .8
 ـ.1983، 3ط بف سعكد، المدينة المنكرة،

 ـ.1986، 2، حقيؽ: محمد رشاد سالـ، طالصفديةابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  .9
، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: الفتاوى الكبرىابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  .10

 ـ.1987، 1محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط
 ـ.1997ة السمفية، القاىرة،، المطبعأمراض القموبابف تيمية، أحمد،  .11
،  7، تحقيؽ، محمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت،طالعبوديةابف تيمية،  .12

 ـ.2005



 

218 

 

 ـ.1997. المطبعة السمفية، القاىرة، أمراض القموب وشفاؤىاابف تيمية،  .13
، تحقيؽ: أنكر، مجموع الفتاوىابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،  .14

 ـ.2005، 3عامر الجزار، دار الكفاء، ط
، دار الفكػػر، بيػػركت، تيــذيب التيــذيبابػػف حجػػر العسػػقبلني، أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد،  .15

 ـ.1984، 1ط
، تحقيؽ: عادؿ أبك اأَلْخاَلُق َوالسَِّيرُ ابف حـز االندلسي، عمي بف أحمد بف سعيد،   .16

 ـ.1988، 1المعاطي، دار المشرؽ العربي، القاىرة، ط
 .5،  دار الكتاب العربي، بيركت، طمقدمة ابن  خمدونكف، عبد الرحمف، ابف خمد .17
، تحقيؽ: عبد السبلـ معجم مقاييس المغةابف زكريا، أبك الحسيف أحمد بف فارس،  .18

 (.1/44ـ، )1979محمد ىاركف، دار الفكر، 
، تحقيؽ: لمخصصابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي، ا .19

 ـ1996، 1براىيـ جفاؿ دار إحياء التراث العربي، بيركت،طخميؿ إ
، تحقيؽ: عادؿ أحمد المباب في عموم الكتابابف عادؿ، أبك حفص عمر بف عمي،  .20

 عبد المكجكد كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت
، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع، تكنس، التحرير والتنويرابف عاشكر، محمد الطاىر،  .21

  ـ 1997
، دار الكتب العممية،  بيركت، البحر المديدابف عجيبة، أحمد بف محمد بف الميدم،  .22

 ـ.2002، 2ط
، تحقيؽ : عبد المحرر الوجيزابف عطية األندلسي، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب،  .23

 ـ1993، 1السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، لبناف، ط
 (.5/11مقاييس المغة، )ابف فارس، أبك الحسيف أحمد، معجـ  .24
، تحقيؽ: مشيكر حسف آؿ سمماف، دار الكطف، العزلة والنفرادابف قيـ الجكزية،  .25

 ـ1997السعكدية، 
، دار حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داودابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر ،  .26

 ـ  1995،  2الكتب العممية، بيركت،ط



 

219 

 

، تحقيؽ : محمد حامد الفقي، دار إغاثة الميفان محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية، .27
 ـ.1975، 2المعرفة، بيركت، ط

، تحقيؽ : محمد عبد الرحمف الوابل الصيبابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر  .28
 ـ.1985، 1عكض، دار الكتاب العربي، بيركت، ط

مد ، تحقيؽ، مح،  إغاثة الميفانابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي .29
 ـ1975 2حامد الفقي، دار المعرفة، بيركت، ط

، دار الكتب مفتاح دار السعادةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي،  .30
 العممية، بيركت

، دار الكتب العممية، حادي األرواحابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب،  .31
 بيركت.

 ، دار الفكر،بيركت.ي أقسام القرآنالتبيان فابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .32
، دار الكتب العممية، بيركت ، روضة المحبينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .33

 ـ1992
، تحقيؽ : محمد بدر الديف أبك محمد بن أبي بكر، شفاء العميل ،ابف قيـ الجكزية .34

 ـ. 1978بيركت ،  -فراس النعساني الحمبي، دار الفكر 
، تحقيؽ : محمد حامد الفقي، مدارج السالكينحمد بف أبي بكر، ابف قيـ الجكزية، م .35

 ـ1973، 2بيركت، ط –دار الكتاب العربي 
، تحقيؽ : ىشاـ عبد العزيز عطا بدائع الفوائدابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر، ،  .36

 ـ 1996، 1كزميميو، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
، دار الكتب العممية، ، اجتماع الجيوش اإلسالميةبي بكرابف قيـ الجكزية، محمد بف أ .37

 ـ1984بيركت، 
، تحقيؽ : يكسؼ أحمد أحكام أىل الذمةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .38

، الدماـ، 1997 1البكرم،ط  ـ، شاكر تكفيؽ العاركرم، دار ابف حـز
، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، أعالم الموقعينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .39

 ـ 1973دار الجيؿ،  بيركت،
 ، دار الكتب العممية، بيركتالجواب الكافيابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .40



 

211 

 

 ـ 1975، دار الكتب العممية، بيركت ،الروحابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .41
ؽ : عمي بف محمد، ، تحقيالصواعق المرسمةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .42

 دار العاصمة
تحقيؽ : مشيكر بف حسف،  دار  ،، الفروسيةابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر .43

 ـ1993، 1األندلس، السعكدية، ط
 ـ 1973، دار الكتب العممية، بيركت، الفوائدابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .44
يؽ: محمد عبد الرحمف ، تحقالوابل الصيبابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .45

 ـ. 1985، 1عكض، دار الكتاب العربي، بيركت، ط
، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، عبد جالء األفيامابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .46

 ـ 1987، 2القادر األرناؤكط، دار العركبة، الككيت، ط
يركت، ، دار الكتب العممية، بروضة المحبينابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .47

 ـ 1992
، 27، مؤسسة الرسالة، بيركت،طزاد المعادابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .48

 ـ1994
، تحقيؽ : محمد بدر الديف، دار شفاء العميلابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر،  .49

 ـ 1978الفكر، بيركت ، 
حمد ، تحقيؽ : عمي بف مالصواعق المرسمةابف قيـ الجكزية،، محمد بف أبي بكر،  .50

 الدخيؿ اهلل، 
، تحقيؽ: سامي بف تفسير القرآن العظيمابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر،  .51

 ـ 1999، 2محمد سبلمة دار طيبة لمنشر كالتكزيع، السعكدية، ط
، دار صادر،  لسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم،  .52

 .(4/434، )1بيركت، ط
، تحقيػػؽ صػبلح بػػف سػالـ المصػػراتي، معجــم الصـحابةأبػك الحسػيف، عبػػد البػاقي بػػف قػانع،  .53

 ـ.1997مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنكرة، 
، دار إحياء إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريمأبك السعكد، محمد بف محمد،  .54

 التراث العربي، بيركت، 



 

211 

 

العمكـ  مكتبة أيسر التفاسير،بف عبد القادر، أبك بكر الجزائرم، جابر بف مكسى  .55
 ـ2003، 5ط  كالحكـ، المدينة المنكرة،

، دار النشر : دار الكتب البحر المحيطأبك حياف األندلسي ،محمد بف يكسؼ،  .56
، 1العممية، لبناف، تحقيؽ : الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، ط

 ـ.2001
 ، دار الكتاب العربي ػ بيركت. نن أبي داودسأبك داكد، سميماف بف األشعث،  .57
، ، كمال تيذيب الكمال في أسماء الرجالأبك عبد اهلل، عبلء الديف، مغمطام بف قميج .58

، 1تحقيؽ: عادؿ بف محمد، كأسامة بف إبراىيـ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ط
 . ـ2001

اليدايـة واإلرشـاد فـي معرفـة أبك نصر البخارم، أحمد بف محمد بف الحسػيف بػف الحسػف،  .59
 ـ.1996، 1، تحقيؽ : عبد اهلل الميثي، دار المعرفة، بيركت، طأىل الثقة والسداد

، تحقيػػؽ: عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزازم، دار الػػكطف، معرفــة الصــحابةابػػك نعػػيـ األصػػبياني،  .60
 ـ.1998، 1ط
 ،3، دار المريخ، طفي الفكر التربوي اإلسالميأحمد، لطفي بركات،  .61
، مكتبة األنجمك المصرية، التربية الديمقراطية في اإلسالمزلي صالح، أحمد، نا .62

 ـ 1979
سميماف بف صالح الخزم، : تحقيؽ، طبقات المفسرين، األدنركم، أحمد بف محمد .63

 ـ1997،مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة،  1ط
ـــات المفســـريناألدنػػػركم، أحمػػػد بػػػف محمػػػد،  .64 م، ، تحقيػػػؽ : سػػػميماف بػػػف صػػػالح الخػػػز طبق

 ـ.1997،مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة،  1ط
دار صفاء  مناىج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا،اشتيكه، فكزم فايز كآخركف،  .65

 ـ.2011، 1ط عماف،_ لمنشر كالتكزيع 

 ، دار إحياء التراث العربي، بيركتروح المعانياأللكسي، محمكد،  .66
، دار اإليجي جامع البيان في تفسير القرآن تفسيراإًليجي، محمد بف عبد الرحمف،  .67

 ـ. 2004، 1الكتب العممية، بيركت، ط



 

212 

 

، ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، نظريات الرشاد والعالج النفسيباترسكف، س.ق،  .68
 ـ1981، 1دار القمـ، الككيت، ط

 صحيح البخاري، ق(، 256البخارم، أبك عبد اهلل بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة)ت .69
 ـ 1987، بيركت، 3تحقيؽ: مصطفى ديب البيغىا، دار ابف كثير اليمامة، ط

، ترجمة شكؽ جبلؿ، دار العيف لمنشر كالتكزيع، تشكيل العقل الحديثبرينتكف، كريف،  .70
 ـ2001مصر، 

، تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر، كزميميو، معالم التنزيلالبغكم، الحسيف بف مسعكد،  .71
 ـ.1997، 4طدار طيبة لمنشر كالتكزيع، 

، تحقيؽ : نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف أبك الحسف،  .72
 ـ،  بيركت.1995عبد الرزاؽ غالب الميدم ، دار الكتب العممية،

 ـ2006، 1، مكتبة جرير،طالشجاعة اإليجابيةبيفر، فيرا،  .73
شاكر  ، تحقيؽ: أحمد محمدسنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى،  .74

 كآخركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت.
، مؤسسة األعممي الجواىر الحسانالثعالبي، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ،  .75

 لممطبكعات، بيركت
، تحقيؽ : اإلماـ أبي الكشف والبيانالثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ،  .76

 ـ.2002، 1ط محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت،
الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، التعريفات، تحقيؽ : إبراىيـ األبيارم، الكتاب  .77

  1985، 1العربي، بيركت، ط
أيسر التفاسير لكالم العمي الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر،  .78

 ـ2003، 5، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة،  طالكبير
 ـ 1980، 2، دار الكتاب الجديد، طالفمسفة التربوية في القرآنالجمالي، محمد فاضؿ،  .79
ـ، اصدار المجمس 2000، ترجمة ليمى الجبالي، الذكاء العاطفيجكلماف، دانييؿ،  .80

 الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت
دار ، تحقيؽ: محمد زكريا يكسؼ، الصحاح في المغةالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد،  .81

 ـ2008، 4العمـ لممبلييف، بيركت، ط



 

213 

 

، 1، دار عالـ الكتب، المدينة المنكرة، طُأصول التربية اإلسالميةالحازمي، خالد،  .82
 ـ.2000

حمداف، محمد زياد، التربية العممية الميدانية مفاىيميا ككفاياتيا كممارساتيا، مؤسسة  .83
 ـ1981الرسالة، بيركت، 

 ،، تحقيػػؽ : نجػػـ عبػػد الػػرحمف خمػػؼشــيادة الزكيــةالالحنبمػػي، مرعػػي بػػف يكسػػؼ الكرمػػي،  .84
 ـ.1982، 1دار الفرقاف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

 .ـ1990، 3، دار السبلـ، مصر، طتربيتنا الروحيةحكل، سعيد،  .85
لباب التأويل في معاني الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم،  .86

 ـ  1979، دار الفكر، بيركت، التنزيل
دار القمـ الدار ، سيد قطب من الميالد إلى اإلستشياد، الخالدم، صبلح عبدالفتاح .87

  .ـ 1994، 2الشامية، ط
، دار القمـ دمشؽ، الدار القصص القرآني عرض وقائع وتحميل أحداثالخالدم، صبلح،  .88

 ـ 2007،بيركت، 2الشامية، ط
 ب العممية، بيركت،دار الكتتاريخ بغداد، أحمد بف عمي أبك بكر،، الخطيب البغدادم .89
، تحقيؽ: غانـ البيان في عد آي القرآنالداني، أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم،  .90

 .1قدكرم الحمد، ط
. دار الكتػػػب العمميػػػة؛ طبقـــات المفســـرينالػػػداككدم ، حمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد شػػػمس،  .91

 ـ.1983
، ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالممحمد بف احمد بف عثماف الذىبي، .92

 م198،  1تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب العربي، لبناف، بيركت، ط
، حقيػػؽ: زكريػػا عميػػرات، دار الكتػػب تــذكرة الحفــاظالػػذىبي، محمػػد بػػف احمػػد بػػف عثمػػاف،  .93

 ـ.1998، 1العممية، بيركت، ط
، تحقيػؽ: محػب الػديف أبػي سػعيد ، سـير أعـالم النـبالءالذىبي، محمد بف احمد بف عثماف .94

 ـ.1997،  1بف غرامة العمرم، دار الفكر، بيركت، طعمر 
، تحقيؽ: محمكد خاطر، مكتبػة ، مختار الصحاحالرازم، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر .95

 ـ.1995لبناف ناشركف، بيركت، 
 ، دار إحياء التراث العربيتفسير الفخر الرازيالرازم، محمد بف عمر بف الحسيف،  .96



 

214 

 

 .ـ1948، 2دار المنار، مصر، ط ،تفسير المناررضا، محمد رشيد،  .97
  4، دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط أصول التربية وعمم النفسرمضاف، محمد رفعت،  .98
 ـ 2007، 1، دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع،طأسرار القصة القرآنيةزايد، فيد خميؿ،  .99
، 7دار العمػػـ لممبليػػيف، بيػػركت، طاألعــالم، قــاموس تــراجم،  الزركمػػي، خيػػر الػػديف، .100

 ـ. 1986
، مؤسسة تربية المراىق بين اإلسالم وعمم النفسالزعببلكم،  محمد السيد محمد،  .101

 ـ1997، 3الكتب الثقافية، بيركت ، ط
،  تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم، دار الكشافالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر،  .102

 إحياء التراث العربي، بيركت.
: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق   في،السبكي، تاج الديف بف عمي بف عبد الكا .103

، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 2محمكد محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحمك،  ط
 ـ.1992

، ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر .104
 ـ  2000، 1تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ مؤسسة الرسالة،ط

، تحقيؽ: مجدم فتحي السيد،  دار الصحابة آداب الصحبةالسممي، أبك عبد الرحمف،  .105
 1لمتراث،  طنطا،  مصر، ط

، تحقيؽ: محمد عبد العاطي سميـ، مكتبة خمق المؤمنسميـ، عبد العاطي عمى،  .106
 ـ2007، 1اإليماف، المنصكرة، ط

يؽ: محمكد ، تحقبحر العموم السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ، .107
 مطرجي، دار الفكر، بيركت، 

، تحقيؽ ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف تفسير القرآنالسمعاني، أبك المظفر منصكر،   .108
 (.2/203ـ )1997عباس بف غنيـ، دار الكطف، الرياض،

، إصدارات المجمس  السمطوية في التربية العربيةالسكرطي، يزيد عيسى ،  .109
 ( .8ـ. ،)ص 2009لككيت الكطني لمثقافة كالفنكف كآلداب، ا

، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ بغيـــة الوعـــاةالسػػػيكطي، جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف،  .110
 ـ.1978، 2إبراىيـ،  المكتبة العصرية، لبناف، ط



 

215 

 

السػػػيكطي، جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف، بغيػػػة الكعػػػاة، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ  .111
 ـ.1978، 2إبراىيـ،  المكتبة العصرية، لبناف،، ط

، تحقيؽ: اإلتقان في عموم القرآنعبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف، السيكطي،  .112
 ـ2005مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، السعكدية، 

ـ1997، الخكاطر، مطابع أخبار اليكـ، تفسير الشعراويالشعراكم، محمد متكلي،  .113
  

، مكتبة التراث االسبلمي، ينقصص األنبياء والمرسمالشعراكم، محمد متكلي،  .114
 .2001، 2القاىرة، ط

 .ـ 1975، الدار العربية لمكتاب، فمسفة التربية اإلسالميةالشيباني، عمر،  .115
التكزيع عماف، ، دار الشركؽ لمنشر ك 1، طأخالقيات الحوارالشيخمي، عبد القادر،  .116

 ـ. 1993األيردف، ـ
، 3المصرية ، القاىرة، ط، مكتبة النيضة عمم النفس التربويصالح، أحمد زكي،  .117

 ـ1979
تحقيؽ: أحمد محمد  جامع البيان عن  تأويل آي القرآن،الطبرم، محمد بف جرير،  .118

 ـ.2000، 1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
، 1،  دار الشركؽ، القاىرة، طبنو إسرائيل في القران والسنةطنطاكم، محمد سيد،  .119

 ـ1997
 1، جامعة قار يكنس بف غازم ، ط القرآن وعمم النفسعبد العزيز،  مفتاح محمد،  .120

 ـ.1997
 ـ .1981-، دار الفكر، المدخلالعبدرم، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد:  .121
، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، موسوعة مصطمح التصوف السالميالعجـ، رفيؽ،  .122

 ـ، 1199،1لبناف، ط
 ـ1998 مؤسسة الرياف، بيركت، فمسفة التربية اإلسالمية،عرساف، ماجد،  .123
، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد .124

محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية،  صيدر اباد/  تحقيؽ :
  ـ.(.1972اليند،



 

216 

 

 ـ1992، 21دار السبلـ، بيركت،ط تربية األولد في اإلسالم،عمكاف، عبد اهلل،  .125
المبناني ، بيركت، حنا غالب،  ، ، دار الكتابالمتجددة وأركانياالتربية غالب، حنا،  .126
 ـ.1970 ،2ط
، 1، تحقيؽ: سميماف دنيا، دار المعارؼ، مصر، طميزان العملالغزالي، أبك حامد،  .127

 ـ1964
 2، ط1997، دار القمـ دمشؽ، المحاور الخمسة لمقرآن الكريمالغزالي،  .128
، دار المعرفة، حياء عموم الدينإالغزالي، محمد بف محمد الغزالي أبك حامد،  .129

 بيركت
، دار الشرؽ أزمة الشورى في المجتمعات العربية واإلسالميةالغزالي، محمد،  .130

 ـ1990، 1ط األكسط،
 ـ.1987، 1، دار الرياف لمتراث، القاىرة، طخمق المسممالغزالي، محمد،  .131
 ـ1968، 1، دار الشركؽ، القاىرة، طليس من السالمالغزالي، محمد،  .132
 ـ1998، 1، دار الشركؽ، القاىرة، طليس من اإلسالمالي، محمد، الغز  .133
 ، دار النشر، القاىرة، مشكالت في طريق الحياة اإلسالميةالغزالي، محمد .134
، ترجمة: جكىر سعد،   منشكرات عمم النفس العامؼ.ؼ، بكغكسمكفسكي، كزميميو،  .135

 ـ 1997كزارة الثقافة، دمشؽ، 
، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، تحقيق: الفاسي، محمد بف أحمد بف عمي .136

 .ـ1990، 1كماؿ يكسؼ الحكت،  دار الكتب العممية، بيركت ط
، تحقيػؽ: ذيل التقييد فـي رواة السـنن واألسـانيدالفاسي، محمد بف أحمد بف عمي،  .137

 ـ.1990، 1كماؿ يكسؼ الحكت،  دار الكتب العممية، بيركت ط
، تحقيؽ: د. ميدم كتاب العينميؿ بف أحمد، الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخ .138

 المخزكمي، كد. إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ
، 2، دار القمـ الككيت، ،طالحرية السياسية في اإلسالمالفنجرم، أحمد شكقي،  .139

 ـ،1938
،  مكتبة النيضة تربية الشعور بالمسؤولية عند األطفالفكستر ، ككنستانيس:  .140

 ـ 1990، 4الحديثة، القاىرة، ط



 

217 

 

 .القاموس المحيطالفيركزآبادم، محمد بف يعقكب،  .141
فينكس، فيميب ق، فمسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النجيحي، مؤسسة فرانكيمف،  .142

 ـ، 1982القاىرة، نيكيكرؾ، 
القاىرة، ، مكتبة كىبي، التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البناالقرضاكم، يكسؼ،  .143
 ـ.1992، 3ط
 ـ1991، 9مكتبة كىبي، القاىرة، ط ثقافة الداعية،القرضاكم، يكسؼ،  .144
، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، الجامع لألحكامالقرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد،  .145

 ـ2003دار عالـ الكتب، الرياض، 
 ـ2003، 2، دار الشركؽ، القاىرة، طفي ظالل القرآنقطب، سيد،   .146
، 16، ، دار الشركؽ، القاىرة،طالتصوير الفني في القرآن الكريم، قطب، سيد .147

 ـ 2002
 ـ، 1982، دار الشركؽ، العدالة الجتماعية في اإلسالمقطب، سيد،  .148
 ـ.1979، 6طدار الشركؽ، القاىرة،  معالم في الطريق،قطب، سيد،  .149
 ـ1992، 10، دار الشركؽ، القاىرة، طمنيج التربية السالميةقطب، محمد،  .150
 1دار الثقافي، الدكحة، ط دراسات تراثية في التربية السالمية،مبر، محمد، ق .151

 ـ1992
فيــرس الفيــارس واألثبــات ومعجــم المعــاجم الكتػػاني، عبػػد الحػػي بػػف عبػػد الكبيػػر،   .152

، 2، تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس، دار الغػػرب اإلسػػبلمي،  بيػػركت، طوالمشــيخات والمسمســالت
1982 

جمعو كأخرجو مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة  ،  معجم المؤلفين،كحالة، عمر رضا .153
 ـ.1993، 1الرسالة، بيركت، ط

، ترجمة عبد المطمب أبك سيؼ، تربية مشاعر األطفال في اأُلسرةككلتشيتسكايا، م،  .154
 ـ 1997، 1منشكرات دار عبلء الديف، دمشؽ،ط

، مؤسسة الرياف ، بيركت ، فمسفة التربية السالميةالكيبلني، ماجد عرساف،  .155
 ـ1998



 

218 

 

المحرر الوجيز في تفسير ألندلسي، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية، ا .156
، 1، تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، لبناف، طالكتاب العزيز

 ـ.1993
 ـ2008، 4، مكتبة جرير، الرياض، طإدارة الغضبلندفيمد، جيؿ،  .157
، دار ني في التعامل مع النفس البشريةاإلعجاز القرآالمكباني، عيسى ابراىيـ،  .158

  2009، 1المأمكف لمنشر كالتكزيع ، ط
، تحقيؽ : السيد بف النكت والعيونالماكردم، أبك الحسف عمي، ) تفسير الماكردم (  .159

 (.  2/276عبد المقصكد، دار الكتب العممية، بيركت، )
 ـ1992، 1، دار سعاد الصباح، الككيت، طشجاعة اإلبداعمام، ركلمك،  .160
، تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا، آداب النفوسالمحاسبي، أبك عبد اهلل حارث بف أسد،  .161

 ـ1984دار الجيؿ، بيركت، لبناف، 
، دار الكفاء، وسائل التربية عند اإلخوان المسممينمحمكد، عمي عبد الحميـ،  .162

 ـ1990، 4ط المنصكرة،
بية ، دار النيضة العر  منيج التربية في التصور السالميمدككر، عمي أحمد،  .163

 .1990لمطباعة كالنشر، بيركت ،
تاج العروس مرتضى، الزَّبيدم، محٌمد مرتضى بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،  .164

 .تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية من جواىر القاموس،
 ـ1979، عالـ الكتب، القاىرة، أصول التربية الثقافية والفمسفيةمرسي، محمد منير،  .165
دار الفكر الجامعي  سيكولوجية النمو )الطفولة والمراىقة (،معكض، خميؿ ميخائيؿ،  .166

 ـ1994، 3، اإلسكندرية، ط
موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج  المغراكم، محمد بف عبدالرحمف، .167

 ـ.2007 النببلء لمكتاب،،  المكتبة اإلسبلميةوالتربية، 
تحقيؽ : محمد  قيف عمى ميمات التعاريف،التو المناكم، محمد عبد الرؤكؼ،  .168

 ـ1999، 1رضكاف الداية، ، دار الفكر، بيركت، دمشؽ، ط
، دار القمـ، دمشؽ ، األخالق اإلسالمية وُأسسياالميداني، عبد الرحمف حسف حبنكة،  .169
 ـ987، 2ط



 

219 

 

 ـ.1992، 5، ، دار الشركؽ ، القاىرة ،طالقرآن وعمم النفسنجاتي، محمد عثماف،  .170
 2007، 25، دار الفكر، طُأصول التربية اإلسالميةعبد الرحمف، النحبلكم،  .171
دار الفكر،  ) التربية بالحوار(،النحبلكم، عبد الرحمف، مف أساليب التربية االسبلمية .172

 ـ2000، 1دمشؽ، ط
، تحقيؽ : مركاف محمد الشعار، دار تفسير النسفيالنسفي، أبك البركات عبد اهلل،  .173

 ـ، 2005النفائس ػ بيركت 
 ـ2008، 1، دار الحرميف لمطابعة، القاىرة ، طمشكالت تربوية، ياسر، نصر .174
، ترجمة ميشيؿ حنا متياس، إصدارات المجمس الكطني أخالق العنايةىيمد. فيرجينيا،  .175

 ـ2008لمثقافة كالفنكف كاآلداب الككيت، سنة
كاصؿ، عبد الرحمف، مشكبلت الشباب الجنسية كالعاطفية تحت أضكاء الشريعة  .176

 ـ1989، 3ية، مكتبة كىبي القاىرة، طاإلسبلم
، ترجمة عبد اهلل عبد الدائـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، التربية العامةكبير، ركنيو،  .177
 ـ1972، 2ط
يالجف، مقداد، دكر التربية األخبلقية اإلسبلمية في بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة  .178

 ـ 1983، 1اإلنسانية، دار الشركؽ، بيركت،ط
 ـ2001، 2، مكتبة التراث اإلسبلمي، طقصص النبياء والمرسمينينظر الشعراكم،  .179
 

 مواقع  الشبكة العالمية لممعمومات )النترنت(:
180. http://www.paldf.net/forum/showthread. 
181. http://arz.wikipedia.org/wiki/ 
182. http://islamstory.com/ar/ 

183.    http://www.nshrs.com/e/articles.php الكاتب محمد خيرم آؿ مرشد.   
184.    http://vb.tafsir.net/tafsir 
185. (http://www.paldf.net). 
186.    http://www.saaid.net/aldawah 
187.    http://www.islamtoday.net 
188.   http://vb.arabsgate.com 

http://www.nshrs.com/e/articles.php
http://vb.tafsir.net/tafsir
http://www.paldf.net/
http://www.saaid.net/aldawah
http://www.islamtoday.net/
http://vb.arabsgate.com/


 

221 

 

 فيرس اآليات
 

 الصفحة رقـ اآلية اسـ السكرة نص اآلية
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 چہ    

13588األعراف

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   چ 

 چۓ  ﮲  ﮳     
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 چہ  ھ  
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171163،165األعراف

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ 
326يىسف

ڄ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

 چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  چ 
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 چې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  چ 
589القصص
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 چک  گ   چ 
131المرسالت
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 فيرس األحاديث النبوية
ا

 لرقم
 الصفحة الحديث

 1 النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري  الى    .1
 1 اهللى  رً كي شٍ يى  ال اسى النَّ  رً كي شٍ يى  ال فٍ مى   .2
 17 بعثت أنا كالساعة كياتيف    .3
نًَّة ىىكىذىا  .4 كىاًفؿي اليىًتٍيـً في اٍلجى  17 أنىا كى
كال  ،كأطكؼ في األسكاؽ ،كنت أخرج اشيد الصبلة مع المسمميف  .5

 ،كأيسمـ عميو كىك في مجمسو بعد الصبلة كآتي رسكؿ اهلل  ،يكممني أحد
فأقكؿ في نفسي ىؿ حرؾ شفتيو بعد الصػبلة أـ ال، ثػـ أصػمي قريبػا منػو، 
ذا التفػػػت نحػػػكه  فأسػػػارقو النظػػػر، فػػػإذا أقبمػػػت عمػػػى صػػػبلتي أقبػػػؿ إلػػػي، كا 

 أعرض عني

18 

ًفيؽه  اهللى  ًإفَّ   .6 ٍفػؽى، ييًحبُّ  رى ييٍعًطػي الرّْ مىػى كى ٍفػؽً  عى ػا الرّْ مىػى ييٍعًطػي الى  مى  عى
ا اٍلعيٍنًؼ، مى مىى ييٍعًطي الى  كى  ًسكىاهي  مىا عى

48 

ف البػرً  إلى دميٍ يى  ؽى دٍ الصً  إفٌ   .7 فَّ  ةً الجٌنػ إلػى ييػدم البػرى  كا   الرجػؿى  كا 
فَّ  يقان دّْ ًصػػػ يكػػػكفى  حتػػػى ؽى دي ٍصػػػيى لى  فٌ  جػػػكرً الفي  إلػػػى ييػػػدم الكػػػذبى  كا   الفجػػػكرى  كا 

فى  ارً النٌ  إلى ييدم  كذابا اهللّْ  عند يكتبى  حتى ليكذبى  الرجؿى  كا 

51 

ػػا  .8 ًميفىػػةه  اٍسػػتيٍخًمؼى  مى ٍيرً  تىػػٍأميريهي  ًبطىانىػػةه  ًبطىانىتىػػافً  لىػػوي  ًإالَّ  خى ػػوي  بًػػاٍلخى تىحيضُّ  كى
مىٍيًو، ًبطىانىةه  عى وي  ًبالشَّرّْ  تىٍأميريهي  كى تىحيضُّ مىٍيًو، كى كـي  عى ـى  مىفٍ  كىاٍلمىٍعصي  المَّوي  عىصى

61 

ػػػػا  .9 ٍكليػػػػكدو  ًمػػػػفٍ  مى مىػػػػى ييكلىػػػػدي  ًإالَّ  مى دىانًػػػػوً  فىػػػػأىبىكىاهي  اٍلًفٍطػػػػرىةً  عى ػػػػرىاًنوً  يييىكّْ يينىصّْ  كى
سىاًنوً  ييمىجّْ ٍمعىاءى  بىًييمىةن  اٍلبىًييمىةي  تيٍنتىجي  كىمىا كى ٍدعىاءى  ًمفٍ  ًفييىا تيًحسُّكفى  ىىؿٍ  جى  جى

71 

ا اٍلميٍفًمسي   .10 كفى مى تىػاعى. قىاليكا اٍلميٍفًمسي ًفينىا «. أىتىٍدري ـى لىػوي كىالى مى مىٍف الى ًدٍرىى
يىػٍأًتى » فىقىاؿى  ًصيىاـو كىزىكىاةو كى بلىةو كى ًة ًبصى ًإفَّ اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيمًَّتى يىٍأًتى يىٍكـى اٍلًقيىامى

ػرىبى ىىػذىا فىييٍعطىػى  ـى ىىػذىا كىضى سىػفىؾى دى قىذىؼى ىىذىا كىأىكىؿى مىاؿى ىىػذىا كى قىٍد شىتىـى ىىذىا كى
ػػا  ىىػػذىا ًمػػفٍ  ػػى مى ػػنىاتيوي قىٍبػػؿى أىٍف ييٍقضى سى ػػنىاًتًو فىػػًإٍف فىًنيىػػٍت حى سى ػػنىاًتًو كىىىػػذىا ًمػػٍف حى سى حى

مىٍيًو ثيَـّ طيًرحى ًفى النَّارً  ٍت عى ـٍ فىطيًرحى طىايىاىي مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خى  عى

75 

ا يىٍنفىعيؾى كىاٍستىًعٍف ًبالمًَّو كىالى تىٍعًجٍز   .11 مىى مى  80 اٍحًرٍص عى
سىنىةي اٍلكىًممىةي الطَّيّْبىةي  كيعجبنيالى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى   .12  81 اٍلفىٍأؿي اٍلكىًممىةي اٍلحى
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 85 ؼيكسي  كسنيّْ  ميـ اجعميا سنيفى ال  .13
 85 ؼيكسي  كسنيّْ  سنيفى  عمييـ اجعميا الميَـّ   .14
ػػٍبعيكفى أىٍلفنػػا ًبغىٍيػػًر ًحسىػػابو "   .15 تًػػي سى نَّػػةى ًمػػٍف أيمَّ ؿي اٍلجى ػػٍف  ،يىػػٍدخي قىػػاليكا : مى

ـٍ يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو ؟  ـي الَّػػػًذيفى ال يىٍسػػػتىٍرقيكفى  ،ىيػػػ كىال  ،كىال يىٍكتىػػػكيكفى  ،قىػػػاؿى : ىيػػػ
كَّميكفى  ـٍ يىتىكى بًّْي مىى رى كفى كىعى  يىتىطىيَّري

93 

ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي   .16 اًلحي  ال عىٍدكىل كىال ًطيىرىةى كى سىنىةي  لصَّ  93 اٍلكىًممىةي اٍلحى
17.   : ػػنىةن؟ قىػػاؿى سى ػػننا، كنىٍعميػػوي حى سى ػػؿى ييًحػػبُّ أٍف يىكيػػكفى ثىٍكبيػػوي حى إفَّ »إفَّ الرَّجي

ؽّْ كىغىٍمطي النَّاسً  : بىطىري الحى ، الًكٍبري مىاؿى ًميؿه ييًحبُّ الجى  اهللى جى
107 

ـٍ   .18 اًىًميَّػةه، ًإٍخػكىانيكي ؤه ًفيػؾى جى ػًو، ًإنَّػؾى اٍمػري يٍَّرتىوي ًبأيمّْ ا أىبىا ذىرٍّ أىعى ،  َى ـٍ ليكي ػكى خى
ػا يىٍأكيػػؿي ،  ػكهي تىٍحػػتى يىػًدًه فىٍمييٍطًعٍمػػوي ًممَّ ػٍف كىػػافى أىخي ، فىمى ـٍ ـٍ المَّػػوي تىٍحػتى أىٍيػػًديكي عىمىييػ جى

ـٍ فىأىًعينيكىيـٍ  ، فىًإٍف كىمٍَّفتيميكىي ـٍ ا يىٍغًمبييي ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا يىٍمبىسي  كى

110 

ةي، الػدّْيفي الدّْيفي   .19 ةي، الػدّْيفي  النًَّصػيحى ةي. النًَّصػيحى ػٍف يىػا  قىػاليكا: النًَّصػيحى ًلمى
: المًَّو؟رىسيكؿى  ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمًَّة اٍلمي  قىاؿى ًلًكتىاًبًو كى ًتًيـٍ ًلمًَّو كى امَّ  ٍسًمًميفى كىعى

122 

نّْي ألىٍستىٍغًفري اهلل ًفي ا  .20 مىى قىٍمًبي، كىاً  ، ًمئىةى مىرَّةو ًإنَّوي لىييغىافي عى  122 ٍليىٍكـً
ـي اٍليىٍكـى  مىفٍ   .21 اأىٍصبىحى ًمٍنكي اًئمن . قىاؿى أىبيك بىٍكرو رضػى اهلل عنػو أىنىػا. «صى

ـي اٍليىػٍكـى  فىمىفٍ »قىاؿى  نىػازىةن تىًبعى ًمػٍنكي . قىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو رضػى اهلل عنػو أىنىػا. قىػاؿى «جى
ػػفٍ » ـي اٍليىػػٍكـى  فىمى ـى ًمػػٍنكي . قىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػرو رضػػى اهلل عنػػو أىنىػػا. قىػػاؿى «ًمٍسػػًكينناأىٍطعىػػ
ػػفٍ » ـي اٍليىػػٍكـى  فىمى ػػادى ًمػػٍنكي ػػاعى . قىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػرو رضػػى اهلل عنػػو أنىػػا. فىقىػػاؿى «مىًريضن

ؿى رىسيكؿي المًَّو  ا اٍجتىمىٍعفى في اٍمًرئو ًإالَّ دىخى نَّةى مى  اٍلجى

124 

ػػٍف شىػػٍيءو أىنىػػ  .22 ػػا تىػػرىدٍَّدتي عى مى ػػٍؤًمًف يىٍكػػرىهي كى ػػٍف نىٍفػػًس اٍلمي ا فىاًعميػػوي تىػػرىدًُّدم عى
 مىسىاءىتىوي اٍلمىٍكتى كىأىنىا أىٍكرىهي 

128 

ـه بيف اثنيف كىك غضبافا يقض  .23 كى  139 يفَّ حى
 140 ىا لمسائؿ قائبلن ال تغضبرددك  "ال تغضب  .24
مىػى رىسيػكًؿ المَّػػًو   .25 ـى عى ًبسىػٍبيو ، فىػًإذىا اٍمػػرىأىةه ًمػفى السَّػٍبًي تىٍسػػعىى ًإذىا  قيػًد

عىٍتوي ، فىقىاؿى رىسيكؿي  قىٍتوي ًببىٍطًنيىا كىأىٍرضى ذىٍتوي ، فىأىٍلصى ًبيِّا ًفي السٍَّبًي فىأىخى دىٍت صى كىجى
لىػػدىىىا ًفػػي النَّػػاًر ؟ ، قيٍمنىػػا : ال المَّػػًو  ػػةن كى ػػٍرأىةى طىاًرحى ٍكفى ىىػػًذًه اٍلمى كىالمَّػػًو ، : أىتىػػرى

وي ، فىقىاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  مىى أىٍف ال تىٍطرىحى ـي كىًىيى تىٍقًدري عى ػ ػؿَّ أىٍرحى ػزَّ كىجى : المَّػوي عى
لىًدىىا ٍرأىًة ًبكى  ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه اٍلمى

144 
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لىًكػػٍف   .26 ػػٍزًف اٍلقىٍمػػًب كى أىالى تىٍسػمىعيكفى ًإفَّ المَّػػوى الى ييعىػػذّْبي بًػػدىٍمًع اٍلعىػٍيًف كىالى ًبحي
ـي  أىكٍ -لىى ًلسىاًنًو إً  كىأىشىارى -ييعىذّْبي ًبيىذىا   يىٍرحى

144 

 144 عممتى أنَّا ال نأكؿ الصدقة ًكٍخ ًكٍخ ارـً بيا، أمىا  .27
ػػٍف   .28 ٍسػػئيكؿه عى مى ـٍ رىاعو كى ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، كيمُّكيػػ ٍسػػئيكؿه عى مى ـي رىاعو كى ػػا رىًعيَّتًػػًو، فىاإًلمى

ٍكًجيىػػػا  ػػػٍرأىةي ًفػػػي بىٍيػػػًت زى ػػػٍف رىًعيَّتًػػػًو، كىاٍلمى ٍسػػػئيكؿه عى ػػػؿي ًفػػػي أىٍىًمػػػًو رىاعو كىٍىػػػكى مى كىالرَّجي
ػاًؿ سىػيًّْدًه رىاعو كىٍىػكى  ـي ًفػي مى ػاًد ػٍف رىًعيًَّتيىػا، كىاٍلخى ٍسػئيكلىةه عى ٍسػئيكؿه رىاًعيىةه كىٍىػىى مى مى

 عىٍف رىًعيًَّتوً 

148 

مثػػؿ القػػائـ عمػػى حػػدكد اهلل كالكاقػػع فييػػا كمثػػؿ قػػـك اسػػتيمكا عمػػى   .29
فكػػاف الػػذيف فػػي أسػػفميا  ،سػػفينة فأصػػاب بعضػػيـ أعبلىػػا كبعضػػيـ أسػػفميا

فقػالكا لػك أنػا خرقنػا فػي نصػيبنا  ،إذا استقكا مف الماء مركا عمى مف فػكقيـ
ف أخػذكا  ،كمػا أرادكا ىمكػكا جميعػا فػإف يتركػكىـ ،خرقا كلـ نؤذ مػف فكقنػا كا 

 عمى أيدييـ نجكا كنجكا جميعا

151 

 
 

  



 

228 

 

 فيرس األعالم
ال
 رقم 

 الصفحة اسم العمم

 16 الجزائرم  .1

 16 ابف عجيبة  .2

 16 الخازف  .3

 17 سيؿ بف سعد  .4

 18 كعب بف مالؾ  .5

 21 ابف تيمية  .6

 21 ابف خمدكف  .7

 22 النحبلكم  .8

 24 الفيركزآبادم  .9

 29 ابف عاشكر  .10

 31 الرازم  .11

 32 القرطبي  .12

 33 الشككاني  .13

 37 الخالدم  .14

 41 قطب سيد  .15

 42 السعدم  .16

 45 الشعراكم  .17



 

229 

 

 48 ابف قيـ الجكزية  .18

 49 عبد اهلل عمكاف  .19

 55 ندلسيابف حـز األ  .20

 61 الزجاج  .21

 70 أبك حامد الغزالي  .22

 73 محمد الغزالي  .23

 85 مالبغك   .24

 88 طنطاكم  .25

 95 المحاسبي  .26

 102 حيافأبك   .27

 106 ابف أبي الدنيا  .28

 110 أبك ذر  .29

 114 محمد رشيد رضا  .30

 129 الطبرم  .31

 147 ندلسيعطية األابف   .32

 154 سبلـعبد الٌمو بف   .33

 
  



 

231 

 

 فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ج إجازة الرسالة
 د اإلىداء
 1 اإلقرار

 2 شكر وعرفان
 3 الممخص بالمغة العربية

 5 اإلنجميزيةالممخص بالمغة 
 6 المقدمة

 7 أسباب اختيار الموضوع
 8 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

 9 أىداف الدراسة
 10 أىمية الدراسة

 10 منيجية الدراسة
 11 الخطوات اإلجرائية لمدراسة

 11 حدود الدراسة
 12 الدراسات السابقة

 19 مصطمحات الدراسة
 20 الخطة التفصيمية لمدراسة

 21 الفصل األول
 23 المبحث األول: معنى اإلشارات

 23 المطمب األول: اإلشارات لغة واصطالحاً 
 24 المطمب الثاني: رأي المفسرين في اإلشارات التربوية:

 26 المطمب الثالث: اإلشارة في السنة النبوية
 29 المبحث الثاني: التربية لغة واصطالحاً 

 29 المطمب األول: التربية في المغة
 30 المطمب الثاني: التربية في الصطالح

 30 المطمب الثالث: مفيوم التربية عند عمماء المسممين وعند غيرىم



 

231 

 

 31 المطمب الرابع: أىداف التربية في اإلسالم
 32 المبحث الثالث: القصص القرآني

 32 المطمب األول: القصة في المغة والصطالح
 34 المطمب الثاني: خصائص القصص القرآني

 36 المطمب الثالث: أغراض القصة القرآنية
 38 المبحث الرابع:  تعريف عام بسورة األعراف

 38 المطمب األول: سبب تسمية  سورة األعراف بيذا السم
 39 المطمب الثاني: المعنى المغوي لكممة األعراف

 40 المطمب الثالث: معنى األعراف عند عمماء التفسير) المعنى الصطالحي(
 41 المطمب الرابع: زمن نزول السورة

 42 المطمب الخامس: عدد آيات السورة
 44 الفصل الثاني: مراحل الدعوة في قصة موسى عميو السالم وفرعون

المبحـــــث األول: مرحمـــــة التبميـــــغ والـــــدعوة فـــــي المقـــــاء األول بـــــين موســـــى 
وفرعون 

45 

إلى فرعون   -بعد من سبقو من األنبياء- المطمب األول: مشيد بعثة موسى 
 وممئو. 

45 

 50 وفرعون وممئو المطمب الثاني: مشيد المقاء األول بين موسى 
 67 وسحرة فرعون المطمب الثالث: مشيد المقاء الثاني بين موسى

 76 المطمب الرابع: السحرة ورحمة اإليمان
 87 عمى الستعانة باهلل والصبرمع قومو وىو يحثيم المطمب الخامس: مشيد موسى 

المطمب السادس: مشيد فرعون وآلو يأخذىم الّمو بعاقبة الظمم والطغيان، ويحقق وعد 
 لقومو.  موسى 

93 

 108 يواجو رواسب الوثنية والردة في نفوس بني اسرائيل الفصل الثالث: موسى
 109 تمييد

 109 البحر وانحرافيم عن عقيدة التوحيدالمبحث األول: مشيد بني إسرائيل عند تجاوزىم 
 109 أن يجعل ليم إليًا كما لغيرىم آلية  المطمب األول: طمبيم من نبييم موسى 

 125 المطمب الثاني: مرحمة اإلعداد والتربية لمداعية والمدعوين
 137 في تمقي الرسالة والكالم   المطمب الثالث: اصطفاء اهلل تعالى لموسى

 142 في عبادتيم العجل المطمب الرابع: مشيد اليبوط والتردي بانحرافات قوم موسى 



 

232 

 

 146 ، وغضبتو القولية والفعميةالمطمب الخامس: موسى 
 160 والسبعين المختارين من قومو لميقات ربو المطمب السادس:  مشيد موسى 

 167 المطمب السابع: أسباط بني إسرائيل 
، وىــو نتــق المشــيد األخيــر والختــامي مــن مشــاىد قصــة موســىالمطمــب الثــامن: 

 الجبل فوقيم 
176 

عمى واقعنا الذي  الفصل الرابع: مدى انعكاس الوقائع واألحداث في قصة موسى
 نحياه؟

181 

 181 في الواقع التربوي المبحث األول: أثر قصة موسى 
 198 في الواقع السياسي المبحث الثاني: أثر قصة موسى

 206 النتائج
 207 التوصيات
 208 المراجع

 221 فيرس اآليات
 226 فيرس األحاديث النبوية

 229 فيرس األعالم
 231 فيرس الموضوعات

 


