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 تسى اهلل انزمحٍ انزحيى
 
 

هُىَ انَّذِي تَؼَثَ فِي انْأُيِّيِّنيَ رَسُىنًا يِنْهُىْ يَتْهُى ػَهَيْهِىْ آيَاتِهِ }

وَيُشَكِّيهِىْ وَيُؼَهًُِّهُىُ انْكِتَابَ وَانْحِكًَْحَ وَإٌِْ كَاَُىا يٍِْ 

 {  قَثْمُ نَفِي ضَهَالٍ يُثِنيٍ
 

 صدق اهلل انؼظيى 
 
 

 ( 2سورة الجمعة : اآلية )
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 اإلهداء
 

وَنَا تَحْسَثٍََّ انَّذِيٍَ قُتِهُىا فِـي  إىل انذيٍ قال اهلل تؼاىل فيهى )    

 ( ...سَثِيمِ انهَّهِ أَيْىَاتًا تَمْ أَحْيَاءٌ ػِنْدَ رَتِّهِىْ يُزْسَقُىٌَ
 

هي تٍ أتي طانة إىل سيد انشهداء اإلياو احلسني تٍ ػ     

 ...... )ػهيهى انسالو( 

 

ــاً    ــحايا    وأيضــ ــزاق وارــــا تانــــذكز )ضــ إىل شــــهداء انؼــ

 سثايكز( اهدي هذا اجلهد ادلتىاضغ .
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 انشكز وانتقديز
 

اشػػكر ات تعػػالى العمػػي القػػدير   كأتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى  اكالن كأخيػػران     
األسػػػتال اللا)ػػػؿ ت الػػػػدكتكر جبػػػار عبػػػػد الكىػػػاب   لمػػػا قدمػػػػو مػػػف مسػػػػاعدة 
كتكجيػػػػو مػػػػف اجػػػػؿ اسػػػػتكماؿ ىػػػػلا البحػػػػث راجيػػػػان لػػػػو دكاـ ال ػػػػحة كالمكفقيػػػػة 

 كاالستمرار بالخير كالعطاء .
 

قػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػػكر إلػػػػى جميػػػػ  منػػػػي أت كتقػػػػديران  ان كاعترافػػػػ كفػػػػاءان  كأي)ػػػػان     
األسػػػاتلة المخم ػػػيف   كاخػػػص بالػػػلكرت الػػػدكتكر محمػػػد سػػػعدكف   ػػػاحب 

 .الل)ؿ في تكجييي كمساعدتي في تجمي  المادة العممية لمبحث 
 

بجزيػػؿ شػػكرم إلػػى مػػف قػػدـ لػػي يػػد العػػكف كالمسػػاعدة فػػي  كاخيػػران أتقػػدـ    
 إخراج ىله الدراسة عمى أكمؿ كجو . 

    
 التوفيق  واهلل ولي   
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 ادلقديح
الحمػػػد ت رب العػػػالميف . الحمػػػد ت نحمػػػد كنسػػػتعينو كنسػػػتغلره كنسػػػتيديو . كمػػػف     

ييػده ات فػال م)ػؿ لػػو كمػف ي)ػؿ فػال ىػػادم لػو   كاشػيد اف ال الػو إال ات كاشػػيد اف 
 محمدان عبده كرسكلو .

 كبعد : 
 إالال تسػػػػتطي  المحافظػػػػة عمػػػػى اسػػػػتمرار كجكدىػػػػا كتقػػػػدميا  اإلسػػػػالمية األمػػػػةاف     

 السميـ المتكامؿ . اإلعدادالمتعاقبة    أجياليا إعداد بل)ؿ
عمػى التمسػؾ  األجيػاؿعمػى تربيػة ىػله  اإلسػالميةكالشػعكب  األمػةكبقدر ما تحػافظ    

 كبقاءىا كعمك شأنيا . أخالقيا  كبقدر ما تحافظ عمى  كأخالقيابدينيا كمعتقداتيا   
 إلػى أعػدائيافطػف .  أجياليػاتربيػة  أىميػة إلػى اإلسػالميةالشػعكب  األمـككما فطنت   

 إلػػى  كبالتػالي ىػػلا يػػؤدم  األجيػػاؿ)ػركرة التخريػػب فػػي جػػلكر البنػاء ال ػػحي  لتربيػػة 
 .   اإلسالـ أعداءتنليل مخططاتيـ لتخريب ديننا كمعتقداتنا مف قبؿ 

أىميػػػػة مقدمػػػػة كمبحثػػػػيف كخاتمػػػػة   كتناكلػػػػت فػػػػي المقدمػػػػة  إلػػػػىكقػػػػد قسػػػػمت بحثػػػػي    
 يارم لو .المك)كع كسبب اخت

 المبحث األكؿ فكاف في مليـك التربية كالتعميـ كقسـ إلى مطالب :أما     
 المطمب األكؿ : تعريؼ التربية لغة كا طالحان .
 . المطمب الثاني : تعريؼ التعميـ لغة كا طالحان 

 المطمب الثالث : أىداؼ التربية كالتعميـ .
كر كقسػـ أي)ػػان ػػػكرة النػػػػة كالتعمػيـ فػي سػػػربيػس التػػػػا المبحػث الثػاني فكػاف فػي أسػػػػأم   

 إلى مطالب :
 المطمب األكؿ : اآلثار االيجابية التي ت)منيا السكرة .  
 المطمب الثاني : اآلثار السمبية التي ت)منيا السكرة  .  
 المطمب الثالث : مقا د سكرة النكر في التربية كالتعميـ .  

كال ػػالة كالسػػالـ عمػػى محمػػد كالػػو ت ػػمى ات عميػػو  كفػػي الختػػاـ أسػػاؿ ات القبػػكؿ    
 كالو كسمـ  .
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 األولالمبحث 

 مفهوم التربية والتعميم
 األول المطمب

 التربية لغة واصطالحا  
 

 منيا :   1ت: مف التربية   كقد أكرد  احب المساف ليا عدة معاني التربية لغة
بلػػػا الشػػػيء   يربػػػكان ربػػػكان ك ربػػػاءن : زاد كنمػػػا   كأربيتػػػو  :  المعنىىىأل األول : الزيػػػادة مػػػف رل

َبىىا َوُيْرِبىىي الُصىىَاَلاِت َوالُمىىُل َ  نميتػػو   : كفػػي التنزيػػؿ : قكلػػو تعػػالى : ت َيْمَحىىُق الُمىىُل الر 
ََ ت كمنو اخل الربا الحراـ   كمنو اي)ان قكلو تعػالى:  2ت  ُيِحبُّ ُكُل َكُفاٍر َأِثيمٍ  تَىَر  اأْلَْر

َمْيَهىىىىا اْلَمىىىىاَ  اْ تَىىىىُعْت َوَرَبىىىىتْ  َْ   كقيػػػػؿ معناىػػػػا : عظمػػػػت   3ت   َخاِشىىىىَعة  َفىىىىِنَزا َأْنَعْلَنىىىىا 
 باب   إلا زاد عميو . س  كيقاؿ ساب فالف فالنان فأربى عميِو بال  4تكانتلخت

 

: نشػػأ كترعػػرع   كتقػػكؿ : ربػػكت  فػػي بنػػي فػػالف أربػػك   نشػػأت  فػػييـ    المعنىىأل الثىىاني 
تربيػػة كتربيتػػو   أم هدكتػػو  كمنػػو قػػكؿ فرعػػكف   يمػػف فييػػا تربيتػػو  أربيػػوكربيػػت فالنػػان   

ُمىىىِرَك لمنبػػي مكسػػػى تعميػػػو السػػالـ  : ت ُْ َلىىىاَل َأَلىىىْم ُنَرب ىىىَك ِفيَنىىىا َوِليىىىا ا َوَلِبثْىىىَت ِفيَنىىىا ِمىىىْن 
 .  5ت ِسِنينَ 

 

 . أ ابو     بعد عيب    أ محو  مف ربى الشيء   إلا  اإل الح:  المعنأل الثالث
                                                 

 ق  711  ينظػػر : لسػػاف العػػرب   آلبػػي الل)ػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر ابػػف منظػػكرتت1ت
التػػػراث  إحيػػػاءمحمػػػد عبػػػد الكىػػػاب   محمػػػد ال ػػػادؽ العبيػػػدم   دار  أمػػػيفاعتنػػػى بت ػػػحيحيا   
    مادة ربا . 314/ 14ـ    1999ق/ 1419   3العربي   تبيركت   ط

  . 276البقرة   اآلية :   سكرة 2ت
  .  39  سكرة ف مت : اآلية 3ت
  ينظر: الكشاؼ عف حقائؽ كهكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجػكه التأكيػؿ   لامػاـ أبػي 4ت

ق    ت حي  : محمد عبد السالـ 538القاسـ جار ات محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرم تت
  . 178/ 4ـ    1995ق/ 1415   1طشاىيف   تدار الكتب العممية   بيركت   

 .  18  سكرة الشعراء   اآلية : 5ت
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 أبػػك: ساسػػو    تػػكلى أمػػره    فنقػػكؿ : ربيػػت القػػـك   أم سسػػتيـ   قػػاؿ  المعنىىأل الرابىى 
مػف  : الف يربني رجؿ مف قريش أحػب إلػى سلياف : همبت كات ىكازف : فقاؿ  لكاف

 .  1تاف يربني رجؿ مف ىكازف
 

: التعمػيـ   كيطمػؽ عمػى بعػض العممػاء بػػػػػػتالربانييف  أم الراسػ  فػػي  الخىام  المعنىأل
  كقيػػػػؿ الربػػػػاني الػػػػلم يربػػػػي النػػػػاس   2تالعمػػػػـ   كالػػػػلم يطمػػػػب يعممػػػػو كجػػػػو ات تعػػػػالى

 .  3تب غار العمـ قبؿ كباره
 
خال ػػة ملادىػػا : اف التربيػػة تػػدكر حػػكؿ  إلػػىكمػػف تمػػؾ التعريلػػات المغكيػػة ن ػػؿ     

مػػػا  إلاالمتربػػػي   كتعػػػده  كرعايتػػػو بمػػػا ينميػػػو   كالسػػػيما  بػػػأمركالقيػػػاـ  اإل ػػػالحمعنػػػى 
 .    4تعممنا اف مليـك التربية مرتبط بجمي  تمؾ المعاني

 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ كالحادثة في السيرة النبكية البف ىشاـ   عبػد الممػؾ   1/411  لساف العرب   ابف منظكر   1ت
  دار ق    تحقيػػػؽ : طػػػو عبػػػد الػػػرءكؼ سػػػعد 218الحميػػػرم المعػػػافرم تت أيػػػكببػػػف ىشػػػاـ بػػػف 

 .  112/ 5ـ   1991ق/ 1411   1ط   بيركت  الجيؿ
   1/414  لساف العرب   ابف منظكر   2ت
ق    دار 741  التسػػػييؿ لعمػػػـك التنزيػػػؿ   محمػػػد بػػػف احمػػػد بػػػف محمػػػد الغرنػػػاطي الكمبػػػي تت3ت

 .   111/ 1ـ     1983ق/ 1413   4الكتاب العربي   لبناف   ط
  ينظػػػر: أ ػػػكؿ التربيػػػة اإلسػػػالمية   د . خالػػػد حامػػػد الحػػػازمي   دار عػػػالـ الكتػػػب   المممكػػػة 4ت

 .  19/ 1العربية السعكدية   ط
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 التربية اصطالحا  
 
: التربيػػػة ؛ كىػػػك إنشػػػاء  األ ػػػؿالتلسػػػير : قػػػاؿ الراهػػػب :   الػػػرب فػػػي  أىػػػؿعنػػػد  -1

 .  1تحد التماـ   إلىالشيء حاالن 
 

كمالػو   إلىبمعنى التربية   كىي تبمغ الشيء  األ ؿكقاؿ البي)اكم :   الرب في    
 . 2تشيئان فشيئان   

 
عند عمماء النلس : عرؼ د. عاقؿ :   ىي تنظيـ العادات المكتسبة فػي العمػؿ    -2

 . 3تكالنزكع عمى شكؿ سمكؾ   
 
عمميػػػة منيجيػػػة  التربيػػػةعنػػػد اللالسػػػلة : يعربيػػػا د. عبػػػد الػػػرحمف  ػػػال  : بػػػاف    -3

  حتػػى يبمػػغ  اإلنسػػانيةتنميػػة كػػؿ جانػػب مػػف جكانػػب الشخ ػػية  إلػػىمق ػػكدة   تيػػدؼ 
كظائلػػػو فػػػي ىػػػله الحيػػػاة كاالسػػػتعداد لمحيػػػاة  أداء  كيػػػتمكف مػػػف  اإلنسػػػانياللػػػرد كمالػػػو 

 .  4ت كاآلخرةلمداريف   الدنيا  األعداد . فالتربية تت)مف اآلخرة
 

                                                 

الملردات فػي هريػب القػراف   ألبػي القاسػـ الحسػيف بػف محمػد المعػركؼ بالراهػب األ ػلياني   1ت
 .   184 . ت   ق    تحقيؽ : محمد سيد كيالني   دار المعرفة   لبناف   بال512تت
أنػػػػكار التنزيػػػػؿ كأسػػػػرار التأكيػػػػؿ   القا)ػػػػي ابػػػػك بكػػػػر سػػػػعيد عبػػػػد ات بػػػػف عمػػػػرك البي)ػػػػاكم   2ت

؛ الكميات معجـ في الم ػطمحات كاللػركؽ  1/52ق    دار اللكر  بيركت   بال .ت   :791تت
   2ق    مؤسسػػػة الرسػػػالة  ط1194المغكيػػػة   أبػػػك البقػػػاء أيػػػكب بػػػف مكسػػػى الحسػػػيني الكلػػػكم ت

 .  314ـ   1998ق/ 1419
   3  التربيػػػة قػػػديميا كحػػػديثيا   د. فػػػاخر عاقػػػؿ   دار العمػػػـ لمماليػػػيف   بيػػػركت   لبنػػػاف   ط3ت

  .  168ـ : 1981
  البحػػث التربػػكم ككتابػػة الرسػػائؿ الجامعيػػة   د. عبػػد الػػرحمف  ػػال  عبػػد ات   مكتبػػة اللػػرح   4ت
  .  115ـ : 2116ق / 1426   1ط
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عنػػػد المت ػػػكفة : فيعرفيػػػا د. محمػػػد طػػػاىر القػػػادرم : بػػػاف    المػػػراد مػػػف التربيػػػة  -4
  ىػػك شػػرح الطريقػػػة التػػي تقػػكل بيػػا  ػػػلة الممككتيػػة   كت)ػػعؼ بيػػا  ػػػلة  اإلنسػػانية

البييمية   حتى يمر اللرد بمرحمة االبتالء عمى خير كفػالح   أم اف النجػاح فػي مثػؿ 
 .   1ت للؾ االمتحاف   ىك ن ب عيف التربية 

 
كمػػف تمػػؾ التعريلػػات نػػرل اف تعريػػؼ : د . عبػػد الػػرحمف  ػػال  ىػػك أدؽ كاشػػمؿ      

 .   كاآلخرةالف التربية عنده تت)مف االستعداد لمداريف الدنيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  نيج التربية االجتماعي في القراف الكريـ   د. محمد طاىر القادرم   إشػراؼ شػعبة العالقػات 1ت
  .  8ق : 1345العربية   إدارة منياج القرآف   الىكر   
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 المطمب الثاني
 تعريف التعميم لغة واصطالحا  

 
مػـِ : عرفػو  ػاحب كتػاب العػيف   عمػـ :   التعميم لغىة ِيػؿل .  ِعممػان   يلعملػـ  عل نقػيض جل

ِإن ىي  ت يكسػؼ  كعػاّلـ   كعمػيـ   فػأف أنكػركا العمػيـ فػأف ات يحكػي عػف  عاّلمةكرجؿ 
ِميمٌ  َْ  .   2تكعممتو تعميمان  أشعرتوبكلا   أم :  كأعممتو    1ت   َحِفيٌظ 

 
م ػػـ كىػػك نلسػػو   كرجػػؿ      ِمػػـ ِعممػػان كعل كفػػي لسػػاف العػػرب   العمػػـ : نقػػيض الجيػػؿ   عل

عػػالـ كعمػػيـ مػػف قػػـك عممػػاء فييمػػا جميعػػان . يقػػاؿ تعمػػـ فػػي مك)ػػ  اعمػػـ . كفػػي حػػديث 
 .  3تبمعنى  اعممكا  بأعكرالدجاؿ : تعممكا اف ربكـ ليس 

 
كفػػػي القػػػامكس المحػػػيط : عمػػػـ   عممػػػو   كسػػػمعو   كرجػػػؿ عػػػالـ   عمػػػيـ   كعممػػػاء    

كعالـ   كجياؿ كعممو العمـ تعميمان كعالمان   ككلاب   كاعممػو إيػاه فتعممػو   كعممػو   
 . 4تسمة الكن ره ك)ربو   كالعالمة 

 
  كىػػك  عممػػان  أككمػػف تمػػؾ التعريلػػات يتبػػيف لنػػا اف التعمػػيـ ىػػك مشػػتؽ مػػف عمػػـ يعمػػـ    

 نقيض الجيؿ .
 

                                                 

    .55ت اآلية  سكرة يكسؼ : 1ت
 إحيػاءق    دار 175عبد الرحمف الخميؿ بف احمػد اللراىيػدم تت ألبي  ينظر: كتاب العيف   2ت

 .  676/ 675ـ  2115ق / 1426   2ط التراث العربي   بيركت  
 .  371/ 9  ينظر : لساف العرب   البف منظكر   3ت
ق    تحقيػؽ: 817  ينظر : القامكس المحيط   لمجد الديف محمد بف يعقكب الليركزآبادم تت4ت

ق / 1429  ط    –تد انػػػػس محمػػػػد الشػػػػامي   ك زكريػػػػا جػػػػابر احمػػػػد   دار الحػػػػديث   القػػػػاىرة 
 . 1136ـ   2118
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  ا  التعريف اصطالح
 التعميـ ا طالحا لو عدة تعريلات نكرد منيا : 

دينػػو كاللػػراف  أمػػكر: كىػػك مػػا يجػػب اف يتعممػػو كػػؿ مسػػمـ مػػف  اإلسػػالـالتعمػػيـ فػػي  -1
معاشػػػو . كىػػػك ال يقت ػػػر عمػػػى مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ العمػػػر   بػػػؿ عمػػػى  كأمػػػكرالكػػػريـ 

 .   1تحياتو لللؾ ىك فرض عيفيساير ركب  المسمـ اف يتعمـ ما
 
التعمػػيـ بمليػػـك اال ػػطالحي الشػػامؿ يعنػػي اسػػتمرارية عمميػػة التربيػػة دكف انقطػػاع  -2

مكاناتػػػو كتمكينػػػو مػػػف مكاجيػػػة مطالػػػب اللػػػرد كتنميػػػة قدراتػػػو  أمػػػاؿمػػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ  كا 
 .  2تكالبيئة التي يعيش فييا اإلنساف. كتحقيؽ التكامؿ كالترابط بيف التغير

 

خػػػالؿ التعػػػريليف السػػػابقيف يت)ػػػ  لنػػػا اف التعمػػػيـ كاجػػػب عمػػػى كػػػؿ مسػػػمـ كاف  فكمػػػ   
 التعميـ ىك يعني التربية   ككللؾ ىك تحقيؽ كماؿ اللرد كتطمعاتو . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  مطبعػػػة الجامعػػػة / المك ػػػؿ     تػػػأليؼ : سػػػعيد الػػػديكه جػػػي  اإلسػػػالـ  التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي 1ت
 .  9/11ط    ص  -ـ   تد1982ق/ 1412

  التعميـ المستمر   تأليؼ : داكد مػاىر محمػد   كزارة التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي / جامعػة 2ت
 . 19ـ   1988ة التركية كالنلسية / كمية التربيالمك ؿ   قسـ العمـك 

 



 13 

 المطمب الثالث 
 التربية والتعميم  أ ااف

 
اف يطبػػؽ الطالػػب العمػػـ عمػػى العمػػؿ   ال اف يقنػػ   إلػػى اإلسػػالميةتيػػدؼ التربيػػة  -1

 أقػػػامكا  يحلظيػػػا كيرددىػػػا   كينقميػػػا دكف اف يتحقػػػؽ مػػػف  ػػػحتيا   كنػػػراىـ  بػػػاألقكاؿ
الالزمة لتجاربيـ كاجػركا العمميػات التطبيقيػة ليتأكػدكا مػف  األدكاتالمختبرات   ك)عكا 

 .  1ت حة ما يدرسكنو
 
  التربيػػػػة لمرسػػػػكؿ تعميػػػػو ال ػػػػالة كالسػػػػالـ    تالتربيػػػػة بالحرمػػػػاف  أسػػػػمكبكمػػػػف  -2

بػػػيف : اف تجعػػػؿ العقكبػػػة مػػػف جػػػنس العمػػػؿ   أم اف يكػػػكف قاسػػػـ مشػػػترؾ  كالحرمػػػاف
اللعؿ الخطأ   كفي ىلا فائدة كبيػرة فػي تربيػة االتبػاع عمػى )ػبط الػنلس العقكبة كبيف 

 .    2تكعدـ تجاكز الحدكد حتى يككف للؾ درسان ليـ كلغيرىـ
 

 للؾ :  أمثمةكمف 
ما ركاه مسمـ في  حيحو عػف عػكؼ بػف مالػؾ قػاؿ : قتػؿ رجػالن مػف حميػر رجػالن     

ككػػاف كاليػػان عمػػيـ   كاف عػػكؼ بػػف   فمنعػػو خالػػد بػػف الكليػػد     سػػمبو فػػأرادمػػف العػػدك   
 أمػػػامالػػػؾ قػػػاؿ لخالػػػد قبػػػؿ ك ػػػكليـ الرسػػػكؿ ت ػػػمى ات عميػػػو كالػػػو كسػػػمـ  : يػػػا خالػػػد 

ـ   ق)ػػى بالسػػمب لمقاتػػؿ   قػػاؿ : بمػػى كلكػػف عممػػت اف الرسػػكؿ تعميػػو ال ػػالة كالسػػال
 . 3تاستكثرتو

                                                 

 . 11/ 9     التربية كالتعميـ في اإلسالـ   لسعيد الديكه جي1ت
  أسػاليب الػػدعكة كالتربيػة فػػي السػنة النبكيػػة   لمػدكتكر زيػػاد العػاني     شػػركة الرشػد لمطباعػػة   2ت

  .  113  شارع عمر بف عبد العزيز    1995جامعة بغداد   
   حي  مسمـ بشرح النككم   لمشي  مسمـ بف الحجاج بف مسػمـ القشػيرم النيسػابكرم   مكتبػة 3ت

كمطبعػػػػة محمػػػػد عمػػػػي  ػػػػبي  كأكالده بميػػػػداف األزىػػػػر   بػػػػاب تاسػػػػتحقاؽ القاتػػػػؿ سػػػػمب القتيػػػػؿ     
1753  12  /64 -65  . 

 



 14 

عدادىـ أل حابوكقد بدأت تربية الرسكؿ ت مى ات عميو كات كسمـ   -3 كتنشػئتيـ  كا 
عبػػػػر التػػػػاري   األجيػػػػاؿخيػػػر  أ ػػػػبحكاكتلتػػػي  اسػػػػتعداداتيـ   كتكجيػػػػو قػػػدراتيـ   حتػػػػى 

 في خ ائ يا ما يمي :  اإلنسانية  فالتربية  اإلنساني
 

 . اإلسالميةتست)ئ بنكر الشريعة  أنيا: أم  تربية ربانية أنها -أ 
  

 . كاألحكاؿ األطكار: تساير الزمف كتساير متجدد  تربية متطورة أنها -ب 
 

مػػف جكانػػب شخ ػػية  آخػػر: بحيػػث ال يغطػػي جانػػب عمػػى متواعنىىةتربيىىة  أنهىىا -ج 
 اللرد.

 

 : بمعنى متكامؿ كمتآزر . تربية مترابطة أنها -د 
 

 : بمعنى ميسره في التطبيؽ  أم ليست خيالية .تربية والعية أنها -ق 
 

 المسمـ تالناشئ  . اإلنساف: محافظة عمى فطرة  تربية محافظة ومجااة أنها -ك 
 

: فيػػي تػػدرب النػػاس عمػػى الحكمػػة كتػػربييـ عمييػػا   كاخيػػران  تربيىىة حكيمىىة أنهىىا -ز 
 . 1تتشمؿ جمي  جكانب الحياة لملرد  أنياتربية شاممة بمعنى  أنيا

 
 
 
 
 
 

                                                 

    مرجػ  سػابؽ    ينظر : منيج النبي ت مى ات عميػو كالػو كسػمـ    فػي التعامػؿ مػ  الناشػئة1ت
 .  27 – 26ق / ص1421الدكلية   لسنة    األفكارطب  بيف 
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 المبحث الثاني 
 التربية والتعميم في سورة النور أس  

  األولالمطمب 
 ا يجابية التي تضمنتها سورة النور . اآلثار 

 
ىػػػي :  المح ػػػنةالمح ػػػنات فػػػي القػػػراف الكػػػريـ : جػػػاء فػػػي تلسػػػير ابػػػف كثيػػػر اف  -1
بالػػدخكؿ فػػي ىػػلا  أكلػػى المػػؤمنيف فأميػػاتحػػرة البالغػػة العليلػػة  ككػػللؾ ىػػي العاقمػػة   ال

عائشةتر)ػي ات عنيػا    زكجػة النبػي  سيما التي كانػت سػبب النػزكؿ كىػيالمعنى كال
 .    1ت ت مى ات عميو كالو كسمـ 

 
والتىىي  كجػػاء فػػي تلسػػير سػػكرة النػػكر اف المح ػػنات ىػػّف العلػػائؼ لقكلػػو تعػػالى: ت   

  ككػػػػللؾ ىػػػّف المتزكجػػػػات : لقكلػػػػو   2ت فرجهىىىىا فنفخنىىىىا فيهىىىىا مىىىىن روحنىىىىا( أحصىىىىنت
ككللؾ ىّف الحرائػر : لقكلػو   3ت   إيمانكمما ممكت  إ والمحصنات من النسا  تعالى:ت

ن الكتىىىاب مىىى أتىىىوا) والمحصىىىنات مىىىن المؤمنىىىات والمحصىىىنات مىىىن الىىىزين تعػػػالى : 
 اآليػػػػػػة. فملػػػػػػظ المح ػػػػػػنات تطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى عػػػػػػدة معػػػػػػاني كالمػػػػػػراد ىنػػػػػػا فػػػػػػي  4ت لىىىىىىبمكم

 . 5تتالعلائؼ 
 

                                                 

  تلسػػػػير القػػػػراف العظػػػػيـ   عمػػػػاد الػػػػديف أبػػػػك اللػػػػداء إسػػػػماعيؿ بػػػػف كثيػػػػر القرشػػػػي الدمشػػػػقي   1ت
 .  1628_ 1615/  18ـ   2118ق/ 1429   4ق    مؤسسة الرياف لمطباعة   ط774تت
  . 19  سكرة األنبياء : اآلية :2ت
 . 24  سكرة النساء : اآلية :3ت
 . 5  سكرة المائدة  : اآلية :4ت
  دار المػػأمكف   عمػػاف  عبمػػة أبػػك  ينظػػر : تلسػػير سػػكرة النػػكر   لمػػدكتكر عبػػد الػػرحيـ فػػارس 5ت

 . 43 – 42ـ   2113ق / 1434   2  ط األردف
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الشػػيكد فػػاف ات  أكرمػػكاتالشػػيادة كالشػػيكد : قػػاؿ النبػػي تعميػػو ال ػػالة كالسػػالـ  :  -2
 .  1ت تعالى سيخرج بيـ الحقكؽ كيدف  بيـ الظمـ 

)اثنىان زوا تستنبط مف قكلو تعالى: كجاء في تلسير سكرة النكر   اف  لة الشيكد    
لكم عػدؿ مػف  أكف ي  . يعنػي لكم عػدؿ مػف المسػمممىن ييىركم آخىران أوْاٍل منكم 

هيػػػر المسػػػمميف . كاف للػػػظ العػػػدؿ : ىػػػك مػػػا قػػػاـ فػػػي النلػػػكس انػػػو مسػػػتقيـ كىػػػك )ػػػد 
 . 2تالجكر

 
: جػػػاء فػػػي تلسػػػير القرطبػػػي : اف الػػػبالء النػػػازؿ عمػػػى  األفػػػؾالخيريػػػة فػػػي امتحػػػاف -3

قمػػػؿ فػػي الػػػدنيا    األلػػـىػػك خيػػػر   ال شػػر فيػػو كىػػػك الجنػػة   الف )ػػػرره مػػف  األكليػػاء
 إلك ػػػػلكاف  كأىميػػػػا. فنبػػػػو ات تعػػػػالى عائشػػػػة  اآلخػػػػرةب الكثيػػػػر فػػػػي كخيػػػػره ىػػػػك الثػػػػكا

  . لرجحػػاف   تحسىىبوش شىىرا  لكىىم بىىل  ىىو خيىىر لكىىمالخطػػاب ليػػـ فػػي قكلػػو تعػػالى : ت 
 .  3تالنل  كالخير عمى جانب الشر

 
 
 
 

                                                 

عبػػػد ات محمػػد بػػػف سػػػالمو بػػف جعلػػػر بػػف عمػػػي بػػف حكمػػػكف الق)ػػػائي  أبػػكمسػػند الشػػػياب     1ت
   2الم رم   تحقيػؽ : حمػدم بػف عبػد المجيػد السػملي   مؤسسػة الرسػالة   بيػركت   لبنػاف   ط

  .  426/  1ـ   1986ق / 1417
  
 .  51  ينظر : تلسير سكرة النكر   2ت
 

ق    تحقيػؽ : 671 ػارم القرطبػي تت  تلسير القرطبي   ألبي عبػد ات محمػد بػف احمػد األن3ت
  ـ  2111ق / 1421   1سػػػػالـ م ػػػػطلى البػػػػدرم   دار الكتػػػػب العمميػػػػة   بيػػػػركت   لبنػػػػاف   ط

12  /132  . 
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 اآليػػػةالحجػػػاب معممػػػو بحػػػؽ نسػػػاء النبػػي ت عميػػػو ال ػػػالة كالسػػػالـ   حيػػػث اف  أيػػة -4

خا ػػة بيػػف . فكجػػػكب سػػؤالنا نسػػاء النبػػػي تعميػػو ال ػػالة كالسػػػالـ  مػػف كراء حجػػػاب 
زكجػػة لمرسػػكؿ ت ػػمى ات  أنيػػاميمػػا بمػػغ عػػدد نسػػائو فػػالحكـ معمػػؿ بمػػف ينطبػػؽ عمييػػا 

 .  1ت عميو كالو كسمـ 
 
يف اف يغ)ػػػػكا مػػػػف مػػػػف ات سػػػػبحانو كتعػػػػالى لممػػػػؤمن أمػػػػرهػػػػض الب ػػػػر : كىػػػػك  -5

  فػاف اتلػؽ  إليػوالمبػاح ليػـ النظػر  إلى إالييـ   فال ينظركا عما حـر ات عم إب ارىـ
اف كقػػػ  الب ػػػر عمػػػى محػػػـر مػػػف هيػػػر ق ػػػد   فمي ػػػرؼ ب ػػػره عنػػػو سػػػريعان   كفػػػي 

فقػاؿ : تاطػرؽ  فجػأة   الركاية سأؿ النبي ت ػمى ات عميػو كالػو كسػمـ     عػف النظػر 
 .   2ت األرض إلىيعني انظر   ب رؾ  

بػػػػالعيف   كالغػػػػض  اإلنسػػػػافالجلنػػػػيف بحيػػػػث ال يػػػػرل  إطبػػػػاؽه كهػػػػض الب ػػػػر معنػػػػا  
 .    3تالنق اف   كيقاؿ : هض فالف مف فالف أم ك)  منو

 
حلػػظ اللػػرج : كىػػك خطػػاب مػػف ات تعػػالى مكجػػو لممػػؤمنيف   كحلػػظ اللػػرج مطمقػػان  -6

فتشمؿ حلظو مف النظر   كمػف الممػس   كالتقبيػؿ   كالزنػا   كمػف كػؿ شػيء فيػو تمتػ  
 .  5ت   والزين  م لفروجهم حافظونو تعالى : ت . قكل  4تكتملل

 
 

                                                 

 . 139  تلسير سكرة النكر   1ت
  .  1634/ 18   تلسير القراف العظيـ   البف كثير   2ت
 . 111/  119  ينظر : تلسير سكرة النكر  3ت
 . 111/  119نلسو     الم در 4ت
 .   5:    سكرة المؤمنكف : اآلية5ت
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بالػدخكؿ فػي بيتػان  اإللفالعينػي بقكلػو ت االسػتئلاف طمػب  اإلمػاـاالستئلاف : عرفػو  -7
لدخكلػػو    يسػػتألفيمزمػػو اف  المسػػتألف  اف البيػػت الػػلم ال يممكػػو  المسػػتألفال يممكػػو 

 .    1ت ليدخمو   مستأجره يستألففاف مالكو عميو اف  المأجكرمثؿ البيت 
بالدخكؿ المأمكر بو فػي قكلػو تعػالى :  اإللفعرفو الزرقاني بقكلو ت االستئلاف طمب   
  فمػرة االسػتئلاف  أ مهىاوتسىمموا ْمىأل  تستأنسىوا  تاخموا بيوتىا  ييىر بيىوتكم حتىأل ت

بيػػػػػػت   مػػػػػػ  اف االسػػػػػػتئلاف قػػػػػػد يكػػػػػػكف لػػػػػػدخكؿ  المسػػػػػػتألفعمػػػػػػى دخػػػػػػكؿ هيػػػػػػر بيػػػػػػت 
 .  2ت المستألف

 
...  أم عما تقدـ مػنيـ مػف  فوا وليصفحواوليعلك كال ل  : في قكلو تعالى ت الع -8

 .   3ت ألنلسيـ  كىلا مف حكمو تعالى ككرمو كلطلو بخمقو م  ظمميـ  كاأللل اإلساءة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

عمػػدة القػػارم شػػرح  ػػحي  البخػػارم   أبػػك محمػػد محمػػكد بػػف احمػػد بػػف مكسػػى بػػف احمػػد بػػف   1ت
ط     –ق    إحياء التراث العربي   بيػركت تد 855حسيف الكتابي الحنلي بدر الديف العيني تت

 .   488/   24ت      –تد 
 

شػػػػرح الزرقػػػػاني عمػػػػى مكطػػػػأ اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ   محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد البػػػػاقي بػػػػف يكسػػػػؼ الزرقػػػػاني     2ت
 .  362/  4ق   1411ط     –ق    دار الكتب العممية   بيركت   ت د 1122تت

 

 .  1627/  18تلسير القراف العظيـ   البف كثير     3ت
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الخػػػػكؼ الممػػػػدكح فػػػػي القػػػػراف الكػػػػريـ : جػػػػاء فػػػػي تلسػػػػير الطبػػػػرم لقكلػػػػو تعػػػػالى :  -9
  يقػكؿ : يخػافكف يكمػا تتقمػب فيػو القمػكب  واألبصىاريخافون يوما  تتقمب فيل القموب ت

   : أم ناحيػػة يؤخػػل بيػػـ :األب ػػارمػػف ىكلػػو   بػػيف طمػػ  بالنجػػاة كحػػلر بػػاليالؾ   ت 
مػػف قبػػؿ  أـ اإليمػافيؤتػػكف كتػبيـ : امػػف قبػػؿ  أيػػفلات الشػػماؿ . كمػف  أـاليمػيف  ألات

 . 1تالشمائؿ ؟ كللؾ يـك القيامة 
  كلقػد  أمنىا  وليبىالنهم مىن بعىا خىوفهم كفي )الؿ القراف في تلسػير قكلػو تعػالى : ت 
حتى بعد ىجرة الرسكؿ ت ػمى ات  أبدان كانكا خائليف ال يأمنكف   كال ي)عكف سالحيـ 

 .  2تبالمدينة األكلى اإلسالـقاعدة  إلىعميو كالو كسمـ   
 

نة ىػػػي العليلػػػة الحػػػرة لنػػػا : اف المح ػػػااليجابيػػػة لمسػػػكرة يتبػػػيف  اآلثػػػاركمػػػف تمػػػؾ     
عاقمػػػة الخاليػػػة مػػػف المكػػػر كالػػػدىاء   كاف الشػػػيكد يجػػػب اف يككنػػػكا لكم عػػػدؿ  البالغػػػة ال

ىػػك خيػػر ال شػػر فيػػو  األكليػػاءكالعػػدؿ )ػػد الجػػكر أم الظمػػـ   كاف الػػبالء النػػازؿ عمػػى 
ة   كاف آيػػة الحجػاب خا ػة بنسػػاء النبػي تعميػو ال ػػال األفػؾكىػك امتحػاف فػػي حادثػة 

ات تعػػػالى المػػػؤمنيف كالمؤمنػػػات بغػػػض الب ػػػر كحلػػػظ اللػػػرج  أمػػػر كأي)ػػػاكالسػػػالـ     
   كاأللل اإلسػاءةعما حـر ات   كاالستئلاف عند دخكؿ البيكت   كالعلك كال ل  عف 

 المؤمنيف ىك خكؼ ممدكح في كتاب ات تعالى . كالخكؼ اللم ي يب
  

 

                                                 

تلسػػير الطبػػرم   أبػػي جعلػػر محمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم  –جػػام  البيػػاف عػػف تأكيػػؿ أم القػػراف   1ت
   1التػػػراث العربػػػي   بيػػػركت   لبنػػػاف   ط إحيػػػاءكر   دار ػػػػػػق    ت ػػػحي  : عمػػػي عاش311تت
 .  177/  17  ت   -تد
 

ق    دار الشػػػػركؽ   1385فػػػػي )ػػػػالؿ القػػػػراف   سػػػػيد قطػػػػب ابػػػػراىيـ حسػػػػيف الشػػػػاربي تت   2ت
 . 2529/  1الطبعة الشرعية السابعة عشر   
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 المطمب الثاني
 السمبية التي تضمنتها السورة اآلثار

 
عمػى علػػة عر)ػػو فيتقتػػؿ  اإلنسػػافالزنػا : ىػػك مػػف المشػػاكؿ االجتماعيػة التػػي يغػػار -1

خشػية  أحيػاءلدف  العار . كقد كانت بعض القبائؿ العربية تػؤد بناتيػا بعػد الػكالدة كىػف 
 تعالج ىله الق)ية .  اآليةىلا العار   فجاءت 

كلما كاف الزنا متكقعان عمى استجابة المرأة لللؾ قدـ الزانية عمى الزاني . كىػك مػف     
 أمرنػػاالكبػائر العظيمػػة التػػي قرنيػػا ات بالشػػرؾ . ككػػللؾ ىػػك مػػف السػػب  المكبقػػات التػػي 
 كاألنثػػػىالرسػػكؿ ت عميػػػو ال ػػػالة السػػالـ  باجتنابيػػػا . كقػػػد حػػػـر االخػػتالط بػػػيف الػػػلكر 

تقربىىىىىىوا   . قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : ت  1تاالخػػػػػػتالط ىػػػػػػك االجتمػػػػػػاعبػػػػػػدكف مسػػػػػػكغ شػػػػػػرعي . ك 
   . 2ت... العنا
 
الرمػػي  إطػػالؽالقػػلؼ : جػػاء فػػي تلسػػير سػػكرة النػػكر : القػػلؼ ىػػك الرمػػي بالزنػػا    -2

بمسانو بالكالـ القبي  معركؼ في كػالـ العػرب   كفػي شػعر  ألخرعمى رمي الشخص 
 .    3ت هيره : ت كجـر المساف كجرح اليد  أكامرئ القيس 

الىىىىىىىزين يرمىىىىىىىون كفػػػػػػػي تلسػػػػػػػير القػػػػػػػراف العظػػػػػػػيـ البػػػػػػػف كثيػػػػػػػر لقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى : ت    
فػػػي الػػػدخكؿ بيػػػلا المعنػػػى   كالسػػػيما التػػػي  أكلػػػىالمػػػؤمنيف  فأميػػػات...   المحصىىىنات

النبػػػي ت عميػػػو ال ػػػالة كالسػػػالـ      أزكاجكانػػػت سػػػبب النػػػزكؿ كىػػػي عائشػػػة . كيعنػػػي 
النلػػاؽ فأكجػػب ات تعػػالى ليػػـ العنػػة كالغ)ػػب   كبػػاءكا بسػػخط مػػف ات    أىػػؿرمػػاىف 

 .    4ت كعف النبي تعميو ال الة كالسالـ  : ت القلؼ المح نة ييدـ عمؿ مائة سنة  
 

                                                 

 . 95/  17ينظر : تلسير سكرة النكر     1ت
 . 32سكرة اإلسراء   اآلية :  2ت
 . 42ينظر : تلسير سكرة النكر     3ت
 . 1628/  18تلسير القراف العظيـ   البف كثير     4ت
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    ْصبة مىنكم بآ فكان الزين جا وا : كىك الكلب   في قكلو تعػالى: ت  األفؾ -3
العشػػرة . ابػػف  إلػػىمػػف الثالثػػة  أي)ػػان كالع ػػبة ثػػالث رجػػاؿ   قالػػو ابػػف عبػػاس : كعنػػو 

خمسػة عشػر كا ػػميا فػي المغػة ككػػالـ  إلػػىرجػالن . مجاىػػد مػف عشػرة  أربعػكفع يينػة : 
 .    1تالعرب الجماعة الليف يتع ب بع)يـ لبعض

سػػػػكء ءكا بأجػػػػاكجػػػػاء فػػػػي  ػػػػلكة التلاسػػػػير : ت الػػػػليف جػػػػاءكا باالفػػػػؾ ....  : أم      
الكػػػلب كأشػػػن   ػػػكر البيتػػػاف كىػػػك قػػػلؼ عائشػػػة باللاحشػػػة   كالع ػػػبة أم الجماعػػػة 

 .  2تكعمى رأسيـ ابف سمكؿ رأس النلاؽ
 
)يىىا يبػػيف لنػػا فػػي قكلػػو تعػػالى :  األفػػؾاتبػػاع خطػػكات الشػػيطاف : بعػػد اف بػػيف لنػػا  -4

بػو .  كمػا يػأمر    يعني طرائقو كمسالكو الزين امنوا   تتبعوا خطوات الشيطان  أيها
كعػػف ابػػف عبػػاس : ت خطػػكات الشػػيطاف   : عممػػو . قػػاؿ عكرمػػو : نزعاتػػو كقػػاؿ قتػػادة 

 .  3ت:كؿ مع ية فيي مف خطكات الشيطاف
 
    سبحانك  زا بهتان ْظىيمالبيتاف : جاء في تلسير ابف كثير لقكلو تعالى : ت  -5

 .  4تخميموزكجة نبيو كرسكلو ك أم : سبحاف ات اف يقاؿ ىلا الكالـ عمى 
كفػػػػي  ػػػػلكة التلاسػػػػير : أم سػػػػبحاف ات اف يقػػػػاؿ ىػػػػلا الكػػػػالـ عمػػػػى زكجػػػػة نبيػػػػو     

 .   5تالطاىرة البريئة   فأف ىلا االفتراء كلب كا)    عظيـ الجـر
 

                                                 

 .  132/  12تلسير القرطبي     1ت
   5لبنػػاف   مكتبػػة جػػدة   ط – ػػلكة التلاسػػير محمػػد عمػػي ال ػػابكني   دار القمػػـ   بيػػركت   2ت
 . 328/  2ت     -تد
 . 1626/  18تلسير القراف العظيـ   البف كثير     3ت
 . 1626/  18الم در نلسو     4ت
 . 329/  2 لكة التلاسير   محمد عمي ال ابكني      5ت
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ان الىزين يحبىىون ان تشىىي  : ت ء فػي تلسػػير ابػف كثيػر لقكلػػو تعػالىاللاحشػة : جػا -6
الكالـ عنيـ بالقبي  . فال يكثػركا مػف تشػييعو   ...    أم : يختاركف ظيكر الفاحشة 
 .    1تكألاعتو

كالػػليف يحبػػكف اف تشػػي  اللاحشػػة   ىػػـ ىػػؤالء الػػليف يريػػدكف اف ينشػػر اللعػػؿ القبػػي     
 .  2تكهير للؾ مف المنكرات كالزناالملرط في القب    كأشاعة الرليمة 

 
ف شػػػيئان مػػػف الزينػػػة   أم : ال يظيػػػر   3ت.. َوَ  ُيْبىىىِايَن ِعيَنىىىَتُهنُ الزينػػػة: ت إبػػػداءعػػػدـ -7

كقػاؿ ابػف مسػعكد : كػالرداء كالثيػاب . يعنػي مػا كػاف  إخلػاؤهمػا ال يمكػف  إال  األجانب
يتعاطاه نساء العرب   مف المقنعة التي تجمؿ ثيابيا   كما يبػدكا مػف سػافؿ الثيػاب فػال 

ىػػك النيػػي عػػف  الزينػػة إبػػداء. كالنيػػي عػػف  إخلػػاؤهحػػرج عمييػػا فيػػو   الف ىػػلا ال يمكػػف 
 . 4تالتبرج
 أبػػػكالزينػػػة كمػػػا يسػػػتدعي بػػػو شػػػيكة الرجػػػؿ : قػػػاؿ  إظيػػػاركالتبػػػرج فػػػي المغػػػة : ىػػػك    

 .    5تكف يتكبرف في مشييف كيتبخترف أنيفكقيؿ :  : إسحاؽ
 

السػػمبية يت)ػػ  لنػػا اف : الزنػػا ىػػك مػػف المشػػاكؿ االجتماعيػػة كجػػاء  اآلثػػاركمػػف تمػػؾ    
القػػراف الكػػريـ يحػػد منيػػا كي)ػػ  العقكبػػة ليػػا   ككػػللؾ القػػلؼ الػػلم ىػػك الرمػػي بالزنػػا   

عائشة تر)ػي ات عنيػا   المؤمنيف  أـاللم ىك الكلب كاالفتراء كالبيتاف عمى  كاألفؾ
ر المػػؤمنيف مػػف اتبػػاع خطػػكات الشػػيطاف    كبعػػد للػػؾ حػػل كأىميػػاكقػػد برأىػػا ات تعػػالى 

كثيػرة    أحػكاؿالزينػة فػي  إبػداءكاللاحشة أم القكؿ القبي  السيئ البلمء   كالنيي عػف 
 ككميا ليا عقكبات في القراف الكريـ . 

                                                 

 . 1626/  18تلسير القراف العظيـ   البف كثير    ينظر:  1ت
 . 329/  2محمد عمي ال ابكني    لكة التلاسير     2ت
 . 31سكرة النكر   اآلية :   3ت
 . 1635/  18تلسير القراف العظيـ   البف كثير      4ت
ينظػػر : تيػػليب المغػػة   أبػػي من ػػكر محمػػد بػػف احمػػد األزىػػرم   تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الل)ػػؿ   5ت

ت    –ط    ت د  –  تد  ابراىيـ   مراجعة:عمي محمد البجاكم  الدار الم رية لمتأليؼ كالترجمة
   مادة برج  .  1/56
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 المطمب الثالث 
 مقاصا سورة النور في التربية والتعميم 

 
اهلل  إلىألوتوبىوا  القراف التربكية فيمػا يتعمػؽ بالتكبػة : قكلػو تعػالى : ت إرشاداتمف  -1

طاعػػة ات  إلػػىالمؤمنػػكف  أييػػا    كيقػػكؿ تعػػالى لكػػره كارجعػػكا  المؤمنىىون أيهىىاجميعىىا  
كنيػػػاكـ   مػػػف هػػػض الب ػػػر   كحلػػػظ اللػػػرج   كتػػػرؾ دخػػػكؿ بيػػػكت هيػػػر  أمػػػركـفيمػػػا 

  لعمكىىم تفمحىىون كنييػػو   ت أمػػرهبيػػكتكـ مػػف هيػػر اسػػتئلاف كال تسػػميـ   كهيػػر للػػؾ مػػف 
 . 1تكنياكـ  أمركـفيما  أطعتمكهانتـ  إليقكؿ : لتلمحكا كتدرككا طمباتكـ لديو   

 
ات بيػػػػا عبػػػػاده المػػػػؤمنيف   اسػػػػتئلاف الشػػػػخص  أدبالشػػػػرعية التػػػػي  اآلدابكمػػػػف  -2

كحدىما في بيػت كاحػد  كامرأتوكاف الرجؿ  إلالدخكؿ بيتو ت االستئلاف عمى الزكجة    
و   قػاؿ ابػف جريػر : الرجػؿ عمػى زكجتػو كممػا دخػؿ بيتػ يستألفكال ثالث معيما   فيؿ 
عمػى ىػلا الجػكاب  : ال . قاؿ ابف كثير معمقان  إمرتوالرجؿ عمى  قمت لعطاء : أيستألف

الكىػػػلا محمػػػكؿ عمػػػى عػػػدـ الكجػػػكب    لاجئيػػػا بػػػو اف يعمميػػػا بدخكلػػػو كال ي فػػػاألكلى كا 
 .  2تئة ال تحب اف يراىا عميياالحتماؿ اف تككف عمى ىي

 أكميػػػا بقدكمػػػو برفػػػ   ػػػكتو   مكعمػػػى ىػػػلا فػػػاف االسػػػتئلاف عمػػػى الزكجػػػة يعنػػػي اع   
 .  3ت ب اقو أكتنحنحو 

 
 
 

                                                 

 . 149/  17تلسير الطبرم    –جام  البياف عف تأكيؿ أم القراف   1ت
  
 . 281- 281/  3تلسير القراف العظيـ   البف كثير    ينظر:  2ت
 
 . 514/  3المل ؿ في أحكاـ المرآة البيت المسمـ   عبد الكريـ زيداف   الطبعة الثالثة     3ت
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وليعفىىىوا  راف التربكيػػػة تالعلػػػك كال ػػػل    : فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : تالقػػػ إرشػػػاداتكمػػػف  -3

ىػـ يخطئػكف ثػـ  بػأنيـبكر كتػلكر المػؤمنيف    أباتلكر  اآلية..  نزلت ىله وليصفحوا 
بيػػلا  –بع)ػػيـ مػػف بعػػض  – أنلسػػيـيحبػػكف مػػف ات تعػػالى اف يغلػػر ليػػـ   فميأخػػلكا 

 .  1تملكا اف يمنعكا البر عف مستحقيو   اف كانكا قد أخطاؤا كاساؤا يحبكنو   كال يح
 
العامػة التػي  األحكػاـ: االستئلاف كاجػب كىػك مػف  المرأةىؿ يجب االستئلاف عمى  -4

ال دليػؿ عمػى اخت ػاص  إل   أنثػى آكتجب عمى كؿ مكمؼ أم بالغ عاقػؿ لكػران كػاف 
الكريمػػػػػة :  اآليػػػػػاتيػػػػػاف   بعػػػػدد الػػػػلككر بحكػػػػػـ االسػػػػتئلاف : فقػػػػػد جػػػػػاء فػػػػي ت فػػػػػت  الب

 .  2ت تالخطاب لممؤمنيف كيدخؿ المؤمنات فيو تغميب كما في هيره مف الخطابات  
فاالسػػػػػػػػػتئلاف كاجػػػػػػػػب عمػػػػى كػػػػػػػؿ محتػػػػػػمـ كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك الشػػػػػأف فػػػػي كجػػػػػػكب التكػػػػاليؼ    

 .  3تالشرعيػػػة
التكبة كالػى العلػك  إلىكمف خالؿ تمؾ المقا د يت)  لنا اف القراف الكريـ يرشدنا     

الشػػرعية اسػػتئلاف الػػزكج عمػػى زكجتػػو لعميػػا  اآلدابككػػللؾ مػػف  اإلسػػاءةكال ػػل  عػػف 
 تككف عمى حالة ال تحب اف يراىا   كاف االستئلاف كاجب عمى كؿ محتمـ . 

 
 
 
 

                                                 

 .  2514/  18 – 12في )الؿ القراف   سيد قطب    1ت
ينظػر : فػت  البيػاف فػي مقا ػػػػػػػػد القػراف   الشػػػػػػػي  أبػك الطيػب محمػػد  ديػػػػؽ خػاف بػف حسػػف   2ت

ق   1421بف عمي بف لطؼ ات   تحقيؽ : عبد ات بف ابراىيـ   مطبعة دار بف حػـز   بيػركت 
 .  397/  6ط     –ت د 

آيػات األحكػاـ   الشػي  محمػد عمػي السػايس   المػدرس فػي كميػة الشػريعة اإلسػالمية    تلسير  3ت
 . 151/  4- 1ـ   مطبعة محمد عمي  بي  كأكالده باألزىر   م ر   1953ق / 1337
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 اخلامتح
       
كتيسػػػػػيره تكمػػػػػؿ  إحسػػػػػانوالحمػػػػػد ت الػػػػػلم بنعمػػػػػو تػػػػػتـ ال ػػػػػالحات   كبمحػػػػػض       

الحسػػػػنات   كال ػػػػالة كالسػػػػالـ عمػػػػى سػػػػيدنا محمػػػػد خػػػػاتـ النبيػػػػيف كعمػػػػى الػػػػو ك ػػػػحبو 
 .   أجمعيف

بعػػدة  كاسػػتعانةكبعػػد لقػػد كمػػؿ بتكفيػػؽ ات ىػػلا البحػػث المتكا)ػػ  بعػػد جيػػد كتكجيػػو   
 استخمص بعض النتائج منيا : م ادر   كبعد ىلا الجيد المتكا)  تمكنت اف

 
بل)ػؿ التربيػة  إالال تستطي  االستمرار في تقدميا كرقييا  اإلسالمية األمةاف  -1

 ال حيحة .
منيػا اف يطبػؽ العمػـ عمػى العمػؿ كمنيػا اف العقكبػة  أىػداؼاف لمتربية كالتعميـ  -2

 كمترابطة كحكيمة . متكازنةمف جنس العمؿ كمنيا اف تككف التربية 
 ايجابيػػػػة منيػػػػا التح ػػػػف لمعليلػػػػات كالشػػػػيادة آثػػػػاركػػػػة ر كر المبااف لسػػػػكرة النػػػػ -3

فػػػػؾ كهػػػػض الب ػػػػر كحلػػػػظ اللػػػػرج كالعلػػػػك كالشػػػػيكد كالخيريػػػػة فػػػػي امتحػػػػاف األ
 كال ل  .

تبػاعفػؾ سمبية منيا الزنا كالقلؼ كاأل آثار ةالمباركاف لمسكرة النكر  -4 خطػكات  كا 
 الشيطاف كهيرىا .

 اف لمسكرة مقا د منيا التكبة كاالستئلاف كالعلك كال ل  كهيرىا .  -5
كالمرسػػػميف محمػػػد كعمػػػى الػػػو الطيبػػػيف  األنبيػػػاءكال ػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى خػػػاتـ 

 الطاىريف .
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 قائًح ادلصادر وادلزاجغ 
 

 القران الكريم 
 
  لمػدكتكر زيػاد العػاني     شػركة  أساليب الاْوة والتربية فىي السىنة النبويىة -1

 .   شارع عمر بف عبد العزيز 1995الرشد لمطباعة   جامعة بغداد   
  د . خالػػػد حامػػػد الحػػػازمي   دار عػػػالـ الكتػػػب    أصىىىول التربيىىىة ا سىىىالمية -2

  .   1المممكة العربية السعكدية   ط
  القا)ػػي أبػػك بكػػر سػػعيد عبػػد ات بػػف عمػػرك  أنىىوار التنعيىىل وأسىىرار التأويىىل  -3

 ق    دار اللكر  بيركت   بال .ت .791البي)اكم تت
  د. عبػد الػرحمف  ػال  عبػد ات    البحث التربوي وكتابة الرسائل الجامعية -4

 ـ  . 2116ق / 1426   1مكتبة اللرح   ط
لجامعػة /   تػأليؼ : سػعيد الػديكه جػي   مطبعػة ا التربية والتعميم في ا سىالم -5

 ط  .  -ـ   تد1982ق/ 1412المك ؿ   
  د. فػػاخر عاقػػؿ   دار العمػػـ لمماليػػيف   بيػػركت    التربيىىة لىىايمها وحىىايثها -6

 ـ .1981   3لبناف   ط
  محمػػػػد بػػػػف احمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الغرنػػػػاطي الكمبػػػػي  التسىىىىهيل لعمىىىىوم التنعيىىىىل -7

 ـ .1983ق/ 1413   4ق    دار الكتاب العربي   لبناف   ط741تت
  تػػأليؼ : داكد مػػاىر محمػػد   كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث  التعمىىيم المسىىتمر -8

العممػػػػي / جامعػػػػة المك ػػػػؿ   قسػػػػـ العمػػػػـك التركيػػػػة كالنلسػػػػية / كميػػػػة التربيػػػػة 
 .ـ 1988

  الشػػػػي  محمػػػػد عمػػػػي السػػػػايس   المػػػػدرس فػػػػي كميػػػػة  تفسىىىىير آيىىىىات األحكىىىىام -9
 ػػػػػػبي   ـ   مطبعػػػػػػة محمػػػػػػد عمػػػػػػي1953ق / 1337الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية   
 .كأكالده باألزىر   م ر
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  لمػػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحيـ فػػػارس أبػػػك عبمػػػػة   دار  تفسىىىير سىىىورة النىىىور -11
 ـ .2113ق / 1434   2المأمكف   عماف األردف   ط

  عمػػػاد الػػػديف أبػػػك اللػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف كثيػػػر  تفسىىىير القىىىران العظىىىيم -11
ق/ 1429   4ق    مؤسسة الرياف لمطباعػة   ط774القرشي الدمشقي   تت

 ـ .2118
  ألبػػي عبػػد ات محمػػد بػػف احمػػد األن ػػارم القرطبػػي  تفسىىير القرطبىىي  -12

لعمميػػػػػػػة   ق    تحقيػػػػػػػؽ : سػػػػػػػالـ م ػػػػػػػطلى البػػػػػػػدرم   دار الكتػػػػػػػب ا671تت
 ـ .2111/ ق 1421   1  لبناف   طبيركت

  أبػي من ػكر محمػد بػف احمػد األزىػرم   تحقيػؽ: محمػد  تهزيب المغة -13
أبػػك الل)ػػؿ ابػػراىيـ   مراجعػػة:عمي محمػػد البجػػاكم  الػػدار الم ػػرية لمتػػأليؼ 

 ت . –ط    ت د  –كالترجمة   تد 
  أبػػي جعلػػر  تفسىىير الطبىىري –جىىام  البيىىان ْىىن تأويىىل أي القىىران   -14

ق    ت ػحي  : عمػي عاشػػػػكر   دار إحيػاء 311محمد بف جرير الطبػرم تت
 ت  . -  تد 1التراث العربي   بيركت   لبناف   ط

  عبػد الممػؾ بػف ىشػاـ بػف أيػكب الحميػرم  السيرة النبوية  بىن  شىام  -15
  دار الجيػؿ  بيػركت ق    تحقيؽ : طو عبد الرءكؼ سعد 218المعافرم تت

 ـ .1991ق/ 1411   1  ط
  محمػػد بػػف عبػػد البػػاقي بػػف  شىىرا العرلىىاني ْمىىأل موطىىأ ا مىىام مالىىك -16

 –ة   بيػػػػػركت   ت د ػػػػػػػق    دار الكتػػػػػب العممي1122يكسػػػػػؼ الزرقػػػػػاني   تت
 ط .

لبنػاف    –  دار القمػـ   بيػركت  صفوة التفاسير محما ْمي الصابوني -17
 . 328/  2ت     -  تد 5مكتبة جدة   ط

  لمشػػػي  مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج بػػػف مسػػػمـ  النىىىوويصىىىحيس مسىىىمم بشىىىرا  -18
القشػػػػيرم النيسػػػػػابكرم   مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة محمػػػػد عمػػػػػي  ػػػػػبي  كأكالده بميػػػػػداف 

 . 1753األزىر   باب تاستحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ     
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  أبػك محمػد محمػكد بػف احمػد بػف  ْماة القاري شىرا صىحيس البخىاري -19
ق    855مكسػػى بػػف احمػػد بػػف حسػػيف الكتػػابي الحنلػػي بػػدر الػػديف العينػػي تت

 ت   . –ط    تد  –إحياء التراث العربي   بيركت تد 
  الشػػػػػػػي  أبػك الطيػب محمػد  ديػػػػؽ  فتس البيان في مقاصىىىىىىىا القىران  -21

ات بف ابراىيـ   مطبعػة خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ ات   تحقيؽ : عبد 
 ق .1421    دار بف حـز   بيركت

ق    1385  سيد قطب ابراىيـ حسيف الشػاربي تت  في ضالل القران -21
 دار الشركؽ   الطبعة الشرعية السابعة عشر .

  لمجػػػػػد الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػكب الليركزآبػػػػػادم  القىىىىىامو  المحىىىىىيط -22
ق    تحقيػػػػػؽ: انػػػػػس محمػػػػػد الشػػػػػامي   ك زكريػػػػػا جػػػػػابر احمػػػػػد   دار 817تت

 . ـ2118ق / 1429الحديث   القاىرة   
  ألبػػػػػػي عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف الخميػػػػػػؿ بػػػػػػف احمػػػػػػد اللراىيػػػػػػدم  كتىىىىىىاب العىىىىىىين -23

ق / 1426   2ق    دار إحيػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػي   بيػػػػػػػػػركت   ط175تت
 ـ .2115

يىىون األلاويىىل فىىي وجىىوش ال -24 كشىىاف ْىىن حقىىائق ويىىوامَ التنعيىىل ْو
  لامػػاـ أبػػي القاسػػـ جػػار ات محمػػكد بػػف عمػػر بػػف محمػػد الزمخشػػرم  التأويىىل

ق    ت ػػحي  : محمػػد عبػػد السػػالـ شػػاىيف   تدار الكتػػب العمميػػة   538تت
 ـ  .1995ق/ 1415   1بيركت   ط

  أبك البقاء أيكب بػف  الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية -25
ق/ 1419   2ق    مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة  ط1194مكسػػػػػى الحسػػػػػيني الكلػػػػػكم ت

 ـ .1998
  آلبػػػػػي الل)ػػػػػؿ جمػػػػػاؿ الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف مكػػػػػـر ابػػػػػف  لسىىىىىان العىىىىىرب -26

ق   اعتنػػػى بت ػػػحيحيا   أمػػػيف محمػػػد عبػػػد الكىػػػاب   محمػػػد 711منظػػػكرتت
ق/ 1419   3ال ػػػادؽ العبيػػػدم   دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي   تبيػػػركت   ط

 ـ  .1999
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  أبك عبػد ات محمػد بػف سػالمو بػف جعلػر بػف عمػي بػف  مسنا الشهاب -27
حكمػػػػكف الق)ػػػػائي الم ػػػػرم   تحقيػػػػؽ : حمػػػػدم بػػػػف عبػػػػد المجيػػػػد السػػػػملي   

 ـ .1986ق / 1417   2مؤسسة الرسالة   بيركت   لبناف   ط
  ألبي القاسـ الحسػيف بػف محمػد المعػركؼ  المفراات في يريب القران -28

ق    تحقيػػػػػػؽ : محمػػػػػػد سػػػػػػيد كيالنػػػػػػي   دار 512بالراهػػػػػػب األ ػػػػػػلياني تت
 . ت .معرفة   لبناف   بالال
  عبػد الكػريـ زيػداف   الطبعػة  المفصل في أحكام المرآة البيىت المسىمم -29

 الثالثة.
   فىي التعامىل مى  الناشىئة منهج النبي )صىمأل اهلل ْميىل والىل وسىمم( -31

 ق .1421مرج  سابؽ   طب  بيف األفكار الدكلية   لسنة   
  د. محمػد طػاىر القػادرم    نهج التربية ا جتماْي في القران الكريم -31

 ق .1345إشراؼ شعبة العالقات العربية   إدارة منياج القرآف   الىكر   
 
 


