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 ملخص الدراسة: 
للًتبية  ، كادلعُت الذم ال ينضبجاءت ىذه الدارسة لتتناكؿ ادلصدر األكؿ   

، ث دراسة آايت أكاخر سورة الفرقافاإلسبلمية ، القرآف الكرمي حيث تناكؿ الباح
، كقد استخدـ اف العقدية على السلوؾ كادلمارسةكىدفت الدراسة لبياف آثر اإلدي
خبلؿ الرجوع إىل تفسَت ابن سعدم، كتفسَت ابن  الباحث ادلنهج الواثئقي من

ستنباطي الستنباط أبرز التوجيهات، ، كما استخدـ الباحث ادلنهج االعاشور
، كقد جاءت آايت أكاخر سورة ديايية كالسلوكية  ي ىذه ايآايتكالقيم اإل ،كادلبادئ

ضمنو ، كما جاءت مت مفهـو اإلديافالسنة كاجلماعة  يالفرقاف متضمنةن معتقد أىل 
كأثرىا  ي ، اجملتمعاتفراد ك ، كبياف أمهيتها  ي حياة األاإلدياف اب كاليـو ايآخر
، كما جاءت ىذه ايآايت ّتملةو من صفات ادلؤمنُت سلوؾ ادلسلم كشلارساتو

 اإلديايية كاألخبلقية كالسلوكية .
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 املقدمة:
 كبعد   بلـ على خامت األيبياء كادلرسلُتكالصبلة كالساحلمد  رب العادلُت 

حياة الناس كمعاشهم ئع لتستقيم أرسل الرسل كأيزؿ الشراك  اخللق،لق هللا فقد خ
، منذ مبعث آدـ عليو السبلـ إىل خامت األيبياء دمحم صلى هللا عليو على كجو األرض

اجتماعيان يكفل لو سعادة ادلسلم كيظامان جاء اإلسبلـ منهاجان حلياة كلقد ، كسلم 
مىٍن عىًملى صىاحًلنا مًٌن ذىكىرو أىٍك أييثىٰى  ﴿قاؿ هللا تعاىل : .  الدارين احلياة الدييا كايآخرة

اييوا يػىٍعمىليوفى  يىاةن طىيًٌبىةن ۖ كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيم ِبًىٍحسىًن مىا كى  ﴾ كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
اإلدياف : على ركنُت  مبٍتيبة كالعيش اذلنئ احلياة الط ةإف ضماي( ، ٕٗ)النحل :

أعلم  - كتعاىل سبحايو-ذلك فإف الذم خلق اخللق   ي، كال غرك كالعمل الصاحل
عمارة األرض ك االستخبلؼ فيها كفق منهج البارم  كيكفل ذلممب يصلح شأهنم 

ًئفى  ﴿ : عز كجل اأٍلىٍرًض كىرىفىعى بػىٍعضىكيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو كىىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍم خىبلى
) األيعاـ  ﴾ دىرىجىاتو لًٌيػىبػٍليوىكيٍم  ي مىا آَتىكيٍم ۗ ًإفَّ رىبَّكى سىرًيعي اٍلًعقىاًب كىًإيَّوي لىغىفيوره رًَّحيمه 

:ُٔٓ) 
 كالقيم، ادلبادئإينا ْتاجة ماسة اىل قراءة يصوص الوحي قراءة تربوية اجتماعية تربز 

كصور شىت  كاإلرىاب، كالذم ديوج ابلصراع كاجلردية ادلعاصر،عادلنا حيتاجها  اليت
طاب الًتبوم ظل تورام اخل  يالذم ضرب البشرية كالتيو  الفواحش،من 

 منابعو.منابره كٕتفيف  اإلسبلمي، كضعف
 الدراسة:موضوع 

كعدـ  كالصراع،االضطراب، تعاين اجملتمعات اإليسايية اليـو من صور سلتلفة من    
بظبللو على اجملتمعات ادلسلمة اليت  كلقد ألقى ىذا ادلادية،االستقرار، كاجتياح 

 ايعكسالنفوس شلا   ي جذكتوكضعفت  اإلديافعليها ادلادية كتوارم فيها  طغت
  كالسلوؾ.ادلمارسة  على
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من خبلؿ جذكر ىذه اإلشكاالت   يالواقع تستدعي البحث  ةإف معاجل   
يصوص كالرجوع اىل  اإلسبلـ،ر دمنوذج صأكىو  األمثل،النموذج  استدعاء
 النصوص.ن ركح ىذه مادلسلمة مدل قرب أك بعد اجملتمعات   يكالنظر  الوحيُت،

 كالسلوؾ،مارسة مبل جعلو القاعدة الصلبة لل اإلدياف،لقد أعلى اإلسبلـ من شأف 
يدعو اىل  ا ثبلثة عشر عاماذ مكث ملسو هيلع هللا ىلص ىذا،كلعل الفًتة ادلكية شاىد على 

ركم البخارم ،  ي ادلرحلة ادلديية إالاألحكاـ كالتشريعات  تنزؿكمل  كالعقيدة،اإلدياف 
إمنا يزؿ أكؿ ما يزؿ منو سورة من ادلفصل فيها " قالت:  -اهنع هللا يضر–بسنده عن عائشة 

ذكر اجلنة كالنار، حىت إذا اثب الناس إىل اإلسبلـ يزؿ احلبلؿ كاحلراـ، كلو يزؿ أكؿ 
شيء: ال تشربوا اخلمر. لقالوا: ال يدع اخلمر أبدان. كلو يزؿ: ال تزيوا. لقالوا: ال 

 كإين جلارية ألعب بىًل السَّاعىةي مىٍوًعديىيٍم لقد يزؿ ٔتكة على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أبدان،يدع الزان 
  " [ كما يزلت سورة البقرة كالنساء إال كأان عندهْٔكىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ ]القمر: 

  (ّْٗٗ،ركاه البخارم)
هللا عنهما أيو قاؿ: )لقد عشنا برىة من  عمر رضيأخرج البيهقي عن عبد هللا بن 

دياف قبل القرآف، كتنزؿ السورة على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فنتعلم حبلذلا دىران كأحدان يؤتى اإل
كحرامها كآمرىا كزاجرىا كما ينبغي أف يوقف عنده منها كما تعلموف أيتم اليـو 
القرآف؛ مث لقد رأيت اليـو رجاالن يؤتى أحدىم القرآف قبل اإلدياف فيقرأ ما بُت 

كال زاجره كال ما ينبغي أف يقف عنده منو فينثره فاٖتتو إىل خا٘تتو ما يدرم ما آمره 
 (َّٕٓحديثَُِ/ّيثر الدقل( ركاه البيهقي )

كإف من ايآايت العظيمة اليت تتجلى فيها صفات ادلؤمنُت آايت أكاخر سورة  
 الفرقاف، كاليت حرم بنا تدبرىا كأتملها، كالعمل ٔتقتضاىا.

 
 

 أسئلة الدراسة:
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ما ايآاثر الًتبوية لئلدياف على  التايل:ديكن اختزاؿ الدراسة  ي اإلجابة على السؤاؿ  
 الفرقاف؟ضوء آايت سورة   يالسلوؾ كادلمارسة 

 التالية:الفرعية  ةمن خبلؿ اإلجابة على األسئل
 كاجلماعة؟ما البعد الًتبوم دلفهـو اإلدياف عند أىل السنة  -
 ؟ايآايت موضع الدراسةما مبلمح الًتبية اإلديايية  ي  -

  الدراسة:أهداف 
 هتدؼ الدراسة إىل ٖتقيق األىداؼ التالية:

 كاجلماعة.بياف البعد الًتبوم دلفهـو اإلدياف عند أىل السنة  -
 الفرقاف.آايت سورة   يالتعرؼ على مبلمح الًتبية اإلديايية   -
 الفرقاف.آايت سورة   يف كالسلوؾ اإبراز العبلقة بُت األدي -

 الدراسة:أمهية 
  يلي:جايبيها النظرم كالتطبيقي فيما   يأمهية الدراسة  تنبع

 النظرية:األمهية 
أتيت ىذه الدراسة لتؤكد على جايب ادلمارسة كالسلوؾ  ي حياة ادلسلم كثمرة  -ُ

 كإدياف.من عقيدة  وكأثر دلا يقر  ي قلب
لقراءة ادلتأيية أتيت ىذه الدراسة لبياف أمهية الًتبية اإلسبلمية كذلك خبلؿ ا -ِ

 كالتطبيق.يآايت سورة الفرقاف  ي جايبها العلمي 
زلاكلة دلد اجلسور بُت التخصصات الًتبوية   يأتيت ىذه الدراسة  -ّ

 كالتخصصات الشرعية 
 التطبيقية:األمهية  
زلاكلة للتأسيس للعمل كالسلوؾ   يديكن القوؿ أف ىذه الدراسة جاءت  -ُ

 من توجيهات ايآايت الكردية من سورة الفرقاف . ايطبلقان كادلمارسة 
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أتيت ىذه الدراسة لبياف زلفزات السلوؾ كادلمارسة كبياف ادلعوقات اليت ٖتوؿ -ِ
 كالتطبيق.دكف العمل كادلمارسة 

تنبع أمهية ىذه الدراسة من أمهية مصدرىا كىو القرآف الكرمي كما تضمنتو ىذه  -ّ
ن خبلذلا حياة ادلسلم كٖتاط ابلطمأيينة ايآايت من أحكاـ كتوجيهات تنتظم م
 ادلعاصرة.كالسعادة كالبعد عن مكدرات احلياة 

  الدراسة:حدود 
 ُٔىذه الدراسة آايت أكاخر سورة الفرقاف من ايآية   يسوؼ يتناكؿ الباحث  

اىل هناية السورة كتفسَت ايآايت ابلرجوع اىل تفسَت التحرير كالتنوير البن عاشور 
، ك استنباط ادلعاين  تفسَت كبلـ ادلناف البن سعدم  يالرٛتن  كتيسَت الكرمي

كادلضامُت الًتبوية  ي ايآايت ابلرجوع إىل كتب الًتبية اإلسبلمية ، كأقواؿ ادلربُت 
 ادلسلمُت ادلتقدمُت كادلعاصرين.

 الدراسة:مصطلحات 
الثايية اإلدياف مصدر للفعل آمن، على كزف أىٍفعل، ألٌف أصلو أىٍامن، فأبدلت   

كجذر آمن يدكر  الساكنة ألفان فصارت آمن، كجذره )أمن(: اذلمزة كادليم كالنوف،
. كقد أىًمٍنتي فأان  كالطمأيينة، قاؿحوؿ الثقة  ابن منظور: "األىمافي كاألىمايةي ٔتىعٌتن

 أىًمنه، كآمىٍنتي غىٍَتًم من األىٍمن كاألىماف. كاألىٍمني: ضدُّ اخلٍىٍوًؼ. كاألىمايةي: ضدُّ 
. يقاؿ:  اخلًياية. كاإًلديافي: ضدُّ اٍلكيٍفًر. كاإلدياف: ٔتعٌت التٍَّصًديًق، ضدُّه التٍَّكًذيبي
ٍفتيو. ك ي التَّنزيل  تيو اٍلميتػىعىدًٌم فهو ضدُّ أىخى آمىنى ًبًو قوـه ككذَّب ًبًو قوـه، فأما آمىنػٍ

 "﴾ قاؿ الفَتكز ك ، (.ُِ/ُّ، َُُْ، لساف العرب)العزيز: ﴿كىآمىنػىهيٍم ًمٍن خىٍوؼو
: صىدَّقىوي، كاإًلديافي: الثًٌقىةي، كإٍظهاري اخليضوًع، كقىبوؿي الشَّريعىًة"  آابدم: "كآمىنى بو إدياانن

 (.ُُٕٔ ،ُِْٔ، ايطالقاموس )
التاـ بوجود هللا  كاالعًتاؼالشرع: ىو التصديق اجلاـز كاإلقرار الكامل   يكاإلدياف 
القلب  كاطمئنافكألوىيتو كأمسائو كصفاتو كاستحقاقو كحده العبادة  وكربوبيتتعاىل 
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ِبكامر هللا تعاىل كعمل ابجلوارح  كالتزاموسلوؾ اإليساف   يترل آاثره  اطمئناانبذلك 
كىذا ، (  ُِ، ُِْْاألثرم ،كاألركاف يزيد ابلطاعة كينقص ابلعصياف " ) ا

 .إجرائيان التعريف ىو الذم يراه الباحث تعريفان 
سَتة اإليساف كمذىبو  : ( السلوؾُٖٓٗادلعجم الوسيط )  يجاء  لغة:السلوؾ 
الكلية  االستجابةالسلوؾ ك ي علم النفس  سيءيقاؿ فبلف حسن السلوؾ أك  كإتاه

 (ُْٔ)ص اليت يبديها كائن حي إزاء أم موقف يواجهو .رلمع اللغة العربية ، 
رؼ لو ما عٌ ٗتصص كرلاؿ ادل ابختبلؼيختلف ف : اصطبلحاكأما تعريف السلوؾ   

اجلملة يتناكؿ فعل اإليساف   ي.كىو  االجتماعبُت الًتبية كعلم النفس كعلم 
كشلارستو كعيشتو فيعرفو جابر عبد احلميد ِبيو " حركات الكائن احلي اليت ديكن 

كآاثرىا "ك ي معجم مبلحظتها كقياسها ، كىذا يشمل احلركات اخلارجية كالداخلية 
حات علم النفس إشارة اىل ذات ادلعٍت أك منوه أك يعرفو " رلموعة الكيفيات مصطل
 تأكضاع معينة " ) سادلي ، د.  ييؤدم هبا الفرد أفعالو كتصرفاتو ادلختلفة  اليت
( كيعرؼ الباحث السلوؾ إجرائيان ىو ما يبدر من اإليساف من قوؿ اك فعل ُّٔ
 شئوف حياتو ادلختلفة .  ي

 منهج الدراسة :
سوؼ يتناكؿ الباحث ىذه الدراسة من خبلؿ ادلنهج الواثئقي كادلنهج    

 االستنباطيادلنهج  ك ادلفسرين،فالواثئقي ما يتطلب الرجوع اىل أقواؿ  ياالستنباط
التوجيهات  ك استنتاجكىو قدرة الباحث على القراءة الًتبوية ادلتأيية لآلايت 

 . لسلوؾكادلضامُت الًتبوية اإلديايية كأثرىا على ا
 
 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :
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 التعريف بسورة الفرقان :
 ﴿قاؿ تعاىل :  هنا ابتدأت بذكر تنزيل القرآف على عبدهمسيت بسورة الفرقاف أل 

رىؾى  ابى ، كقد كرد  ي  ﴾ لًيىكيوفى لًۡلعٰىلىًمُتى يىًذيرنا ۦعىلىٰى عىۡبًدهً  ۡلفيۡرقىافى ٱيػىزَّؿى  لًَّذمٱَى
الصحيح، عن عمر بن اخلطاب قاؿ: مسعت ىشاـ بن  تسميتها ابلفرقاف احلديث

حكيم يقرأ سورة الفرقاف  ي حياة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستمعت لقراءتو، فإذا ىو يقرأ 
ت على حركؼ كثَتة مل يقرئنيها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكدت أساكره  ي الصبلة، فتصرب 

حىت سلم فلببتو بردائو، فقلت: من أقرأؾ ىذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟ قاؿ: 
أقرأييها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: كذبت، فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد أقرأييها على غَت ما 

يقرأ سورة قرأت. فايطلقت بو أقوده إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: إين مسعت ىذا 
الفرقاف على حركؼ مل تقرئنيها، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أرسلو، أقرئنا ىشاـ، فقرأ 
عليو القراءة اليت مسعتو يقرأ، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذلك أيزلت، مث قاؿ: أقرئنا عمر 

زلت، إف ىذا القرآف أيزؿ على فقرأت اليت أقرأين، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كذلك أي
/ ُ؛ كمسند اإلماـ أٛتد: َٗ/ ّالبخارم، ) " سبعة أحرؼ فاقرؤكا ما تيسر منو

َْ) 
عن القاسم بن أيب بزة أيو سأؿ سعيد بن جبَت: ىل سورة الفرقاف سورة مكية، ك  

كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ ﴿دلن قتل مؤمنان متعمدان من توبة؟ فقرأت عليو 
، فقاؿ: ىذه مكية  فقاؿ ﴾اًبحلٍىقًٌ  سعيد: قرأهتا على ابن عباس كما قرأهتا عليَّ

يريد  (ُٓ/ ٔالبخارم، كتاب التفسَت: )  .ءلنسايسختها آية مديية اليت  ي سورة ا
ا ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو ﴿قولو تعاىل  اًلدن ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى دن كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌ

اابن  كىي آية، سبع كسبعوف ا عدد آايهت(، ك ّٗالنساء: ) ﴾عىًظيمناكىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى
فاطر، الثايية كاألربعوف  ي ترتيب النزكؿ، يزلت بعد سورة يس كقبل سورة  السورة

 ( .ِٕ/ُ)السيوطي ، كىي السورة اخلامسة كالعشركف  ي ترتيب ادلصحف

https://www.alukah.net/sharia/0/116429/#_ftn1
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إيذار عامة ادلكلفُت ٔتا لو سبحايو من القدرة الشاملة، ادلستلـز  السورة مقصودك    
ادلستلـز أليو ال موجد على احلقيقة للعلم التاـ، ادلدلوؿ عليو هبذا القرآف ادلبُت، 

رقاف كاضح الداللة على ذلك، فسواه، فهو احلق، كما سواه ابطل؛ كتسميتها ابل
فإف الكتاب ما يزؿ إال للتفرقة بُت ادللتبسات، ك٘تييز احلق من الباطل }ليهلك من 

[ فبل يكوف ألحد على هللا ِْىلك عن بينة كحيِت من حٌي عن بينة{ ]األيفاؿ: 
 (ُِٗ/ٓ،ُُٕٗ)البقاعي ، حجة. اىػ

 السابقة:الدراسات 
آايت شأهنا شأف -مة يآخر سورة الفرقاف آايت عظ  يآايت صفات عباد الرٛتن 

جزءان من صفات عباد الرٛتن فيما يتعلق  فيهاذكر هللا عز كجل  .-ا كله  القرآف
،  كْتثان  سةن االباحثوف هبذه ايآايت در  اىتم كادلعامبلت. كلقدابلتوحيد كالعبادات 

ىذه السورة   يالدراسات اليت تناكلت ىذه ايآايت  ورد ٚتلةن من ىذهكلعلنا ي
 ادلباركة .

( بعنواف : ُٓٗٗمن الدراسات اليت تناكلت ىذه ايآايت دراسة عواطف مدين )  
فيها  تسورة الفرقاف كىي رسالة ماجستَت تناكل  يالرٛتن كما كردت صفات 
فصوؿ : ضم الفصل األكؿ العبودية اخلالصة : العبودية  ثبلثة  يايآايت  ةالباحث

ك ي الفصل الثاين للرٛتن التواضع كاحللم كقياـ اليل كاإلشفاؽ من عذاب جهنم 
كالتزاـ حدكد  كاالستقامةااليفاؽ   يمبحث التوسط  ن: تضم كاالعتداؿالوسطية 

كاجلزاء على  الدعاء، كمشل:كاجلزاء  االبتهاؿفكاف بعنواف الثالث أما الفصل  .،هللا
ها تالتحليلي كخرج بعد من النتائج تضمن ياالستنباطالباحث ادلنهج  كاعتمدالصرب 

 السابقة.ادلباحث 
: ( بعنواف  ُّٖٗالدراسات اليت تناكلت ىذه ايآايت دراسة الباركدم ) كمن 

الفصل األكؿ الدعوة   يضوء سورة الفرقاف كقد تناكؿ الباحث   يالدعوة كالداعية 
بوجود هللا ك ي الفصل الثاين الدعوة اىل االدياف بوحدايية هللا كجاء اىل االدياف 
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الدعوة اىل االدياف ابليـو ايآخر كما تناكؿ الباحث من خبلؿ   يالفصل الثالث 
ىل أف مهمة الداعية إشار أذ ، إالفرقاف اىل مهمة الداعية كصفاتوقراءة كٖتليل سورة 

ة فطنىل الصرب كالإار ش ي سبيل دعوتو أما صفاتو فقد أً  األذلكٖتمل  الببلغ
ادلوبقات كادلبادرة اىل  كاجتناب ،كاالعتداؿكالتواضع كالبعد عن اللغو كالقصد 

 كالقدكة احلسنة .، ةبالتو 
بعنواف  : ( َُِِالصحفي ) دراسة،  كمن الدراسات اليت تناكلت سورة الفرقاف  
كقد ، خواتيم سورة الفرقاف فيها كاليت تناكؿ ، سورة الفرقاففات عباد الرٛتن  ي ص

ايآايت اىل أربعة أقساـ   يايل تقسيم صفات عباد الرٛتن الواردة أشار الباحث 
ي ابلكماالت كالتخلي عن الضبلالت كاالستقامة على شرع هللا لكىي : التح

 كالتطلع ايل الزايدة من صبلح احلاؿ .
إشارة تربوية ذكر الفوائد ادلستنبطة من ايآايت كمنها ستو باختم الباحث در كقد 

بدراستنا احلالية كىي أف ادلناىج الًتبوية الصحيحة تنتج أانسان مهمة ككثيقة الصلة 
ٚتيع   يكالوسطية  كاالعتداؿ،كالسلوؾ يتصفوف ابلكماالت اخللقية رابييُت 

 خالقهم.تصرفاهتم كمعامبلهتم مع أيفسهم كمع غَتىم من الناس كمع 
( صفات ُْٖٗدراسة رفعة الغامدم )، دراسات اليت تناكلت سورة الفرقافكمن ال 

كقد قسمت الباحثة الدراسة اىل مباحث  الفرقاف،عباد الرٛتن كما تصورىا سورة 
، مضار اإلسراؼ قضية التواضع كحسن اخللق، فضل قياـ الليل كخشية هللا منها:

كعدـ اإلشراؾ، حرمة القتل كالزان، فضل  ، توحيد هللااالعتداؿكالتقتَت كفضل 
، جزاء عباد الرٛتن كقد حياة ادلسلم  ي، رلايية قوؿ الزكر كاللغو كأمهية الدعاء التوبة

 خرجت الباحثة حيملو من النتائج ادلتعلقة ٔتباحث الدراسة كٚتلة من التوصيات .
 التعليق على الدراسات السابقة :
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كلية الدعوة ككذلك     ي التأصيلي،الشرعي بعد  ي الالسابقة ات جاءت الدراس -ُ
ة يدقكالع ةالتأصيليكقفت على اجلوايب كلية أصوؿ الدين كىي دراسات مهمة 

 كالتشريعية يآايت سورة الفرقاف . كالتعبدية
، ىذه السورة   يكاضح لبياف صفات عباد الرٛتن كما جاءت  اىتماـٙتة  -ِ

دراسة عواطف مدين   يعلى معاييها كأحكامها .كما ىو احلاؿ كالوقوؼ 
 ( . َُِِكدراسة الصحفي )(  ُْٖٗرفعة الغامدم )  كدراسة، ( ُٓٗٗ)
عبلقة اإلدياف   يمل تتطرؽ الدراسات السابقة اىل البعد الًتبوم ادلتمثل  -ّ

ٗتصصات  كذلك لطبيعة، ابلسلوؾ كايآاثر الًتبوية لئلدياف على السلوؾ كادلمارسة 
، كإف كايت ال ٗتلو من جايبها الشرعيالشرعية اليت تناكلت ىذه ايآايت  ُتالباحث

 من شي من ذلك .
كالقراءة الًتبوية ادلًتكية لآلاثر أتين ىذه الدراسة لتناكؿ اجلايب الًتبوم  -ْ

 وعبلقت، بنفسوو ، عبلقتاب عبلقتوادلختلفة )  اتوالسلوكية على حياة ادلسلم كعبلق
عصر متغَت حيتاج اىل   يادلمارسة كضلن ك كذلك أف ٙترة اإلدياف التطبيق ابيآخرين ( 

 الًتبوم . ترٚتة ذؾ  ي سلوكهم ربط الناشئة ابلقرآف الكرمي
  
 
 
 
 
 
 
 
 اإلجابة على أسئلة الدراسة: -
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 واجلماعة؟ما البعد الرتبوي ملفهوم اإلميان عند أهل السنة  -
بياف مفهـو اإلدياف  ابتداءن  يستلـز الًتبوم دلفهـو االديافإف احلديث عن البعد     
 تصورات كمفاىيممباينتو ل، ك يتضح معها اختبلفوبصورة  أىل السنة كاجلماعة عند

، لساف، كقوؿ ابلاإلدياف ىو : تصديق ابجلناف مفهـو ، كذلذا فإفالفرؽ ادلبتدعة
(  ِٔ، ُِْْ) األثرم  كعمل ابجلوارح كاألركاف يزيد ابلطاعة كينقص ابدلعصية "

، كاألدلة من   القلب كإقرار اللساف كعمل اجلوارح اعتقادفاإلدياف يتضمن :  عليوك 
 ،- كالعمل،كالقلب  ،القوؿ –القرآف الكرمي كالسنة النبوية على مفردات اإلدياف 

نىا كىمىا أيٍيزًؿى ًإىلى ًإبٍػرىاًىيمى  ولوق ،فدليل القوؿ تعاىل: ﴿قيوليوا آمىنَّا اًبَّللًَّ كىمىا أيٍيزًؿى إًلىيػٍ
كىًإمٍسىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى النًَّبيُّوفى 

كمن السٌنة ( ، ُّٔالبقرة: ) كىضلىٍني لىوي ميٍسًلميوفى﴾ ًمٍن رىهبًًٌٍم الى يػيفىٌرًؽي بػىٍُتى أىحىدو ًمنػٍهيمٍ 
، أفَّ رسوؿ هللا  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ " قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-حديث ابًن عمرى

، كىييًقيميوا الصَّبلىةى  ، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى، يىٍشهىديكا أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي، كىأىفَّ زليىمَّدنا رىسيوؿي اَّللًَّ
، كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اَّللًَّ  " فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتًٌ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىاذلىيٍم ًإالَّ ًْتىقًٌ اإًلٍسبلىـً

فايآية أمرت ابلقوؿ كالتصريح ابللساف ابإلدياف، (  ِٓ، كتاب اإلدياف،البخارم )
قولو كدليل القلب  ، ولو، كعصمةن لدـ قائلوكاحلديث جعل القوؿ دليبلن على حص

ا الرَّسيوؿي الى حيىٍزيٍيكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى  ي اٍلكيٍفًر ًمنى الًَّذينى قىاليوا آمىنَّا  تعاىل: ﴿ ايى أىيػُّهى
، كمن السٌنة حديث أيب سعيد اخلدرم (ُْادلائدة: ) ﴾ ِبًىفػٍوىاًىًهٍم كىملٍى تػيٍؤًمٍن قػيليوبػيهيمٍ 

قاؿ: )يىٍدخيلي أىٍىلي اجلىنًَّة اجلىنَّةى، كىأىٍىلي النَّاًر  -صلى هللا عليو كسٌلم-، عن النٌ  هنع هللا يضر
: أىٍخرًجيوا ًمنى النَّاًر مىٍن كىافى  ي قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو  ، مثيَّ يػىقيوؿي اَّللَّي تػىعىاىلى النَّارى

، فػىييٍخرىجيوفى ًمنػٍ  شىكَّ -هىا قىًد اٍسوىدُّكا، فػىيػيٍلقىٍوفى  ي يػىهىًر احلىيىا، أىًك احلىيىاًة ًمٍن ًإديىافو
بػيتيوفى كىمىا تػىنػٍبيتي احلًبَّةي  ي جىاًيًب السٍَّيًل، أىملٍى تػىرى أىيػَّهىا ٗتىٍريجي صىٍفرىاءى ميٍلتىوًيىةن( -مىاًلكه   فػىيػىنػٍ

القلب زلل فايآية كاحلديث جعبل ،  (ِِ) البخارم، كتاب اإلدياف،حديث
 . اإلدياف، كدٌؿ على أٌف القلب إذا خبل من اإلدياف فبل ينفع القوؿ كالعمل
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تعاىل: ﴿ًإمنَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا  كمن أدلة العمل قولو
تيوي زىادىتٍػهيٍم ًإديىاانن كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى  ةى كىشلَّا ¤ تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آايى الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى

كمن السٌنة حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر، عن النٌ   .(ّ-ِ أليفاؿ:)ا رىزىقػٍنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى﴾
اإًلديىافي ًبٍضعه كىًستُّوفى شيٍعبىةن، كىاحلىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى " قاؿ: -صلى هللا عليو كسٌلم-

فايآيتاف كاحلديث ذكرت أعماالن كجعلتها من ( ٗ)البخارم، اإلدياف،" اإًلديىافً 
 اإلدياف كًمٍن كصف ادلؤمنُت.

قصر يظره على بعض األدلة دكف بعض، ٌضل كأضل، كما فعلت اخلوارج فمن 
كادلرجئة، كمن يظر  ي األدلة كلها كٚتعها كعمل بو، ىيدم كىدل، كىذا ما عليو 

 (https://alabasirah.com) أىل السنة من السلف كاخللف.
نا هللا كإايكم أف الذم عليو علماء ادلسلمُت أف اإلدياف رٛت اعلموا " ايآجرم:قاؿ 

مث ، كاجب على ٚتيع اخللق ، كىو تصديق ابلقلب كاقرار ابللساف كعمل اجلوارح 
أيو ال ٕتزلء ادلعرفة ابلقلب كالتصديق إال أف يكوف معو اإلدياف ابللساف  اعلموا

ابجلوارح فإذا كملت يطقان كال ٕتزلء معرفة القلب كيطق اللساف حىت يكوف عمل 
فيو ىذه الثبلث اخلصاؿ كاف مؤمنان دؿ على ذلك الكتاب كالسنة كقوؿ علماء 

 ( .ُُٗص )سلمُتادل
كمن من بعدىم  قاؿ الشافعي رٛتة هللا: ككاف االٚتاع من الصحابة كالتابعُت

بن اخر " )ال جيزل أحد الثبلثة اال ابألكيية، اإلدياف قوؿ كعمل " يقوؿ:  أدركناىم
 (َِٖتيمية، 

إف حقيقة االدياف مركبة من قوؿ اللساف كاعتقاد القلب كعمل اجلوارح كما ىي 
تقريب معٌت االدياف  بو كشلا ديكنكالعقل، حقيقة االيساف مركبة من اجلسد كالركح 

ابلًتكيب الكيميائي فادلاء مركب من ذريت ىيدركجُت كذرة أكسجُت ْتيث تشبيهو 
 ( ُُْٖ،ُِٓ، صدؽ عليو اسم ادلاء. )احلوايللو ايتهى ىذا الًتكيب مل ي

https://alabasirah.com/node/727
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كىم ادلرجئة  ذلم، مفهـو اإلدياف عند ادلخالفُت  ابختصار ك ي مقابل أىل السنة يورد
كأىل السنة  ،أقصى اليمُت كأقصى اليسار فت  يكىي فرؽ تطر ، كادلعتزلة كاخلوارج

جئوف العمل القلب كير  د ما  يفَتكف أف اإلدياف رلر  ادلرجئةفأما ، ذلك  يكسط 
رلرد  قوؿ اإلدياف :كمنهم من ي ،عن مسمى اإلدياف   -و أم يؤخركي -وارح ابجل

ال يتجزأ  متكاملي  الطرؼ ايآخر من يركف أف اإلدياف كله   ي  كيقابلهم، قوؿ اللساف
 عندىم  فمن أخلٌ  كعليو  ،ادلعتزلة، ك اخلوارج مذىب كلو كى وفلو ذىب بعض

ك ي ،  كىو كافر عند اخلوارج  ، الطائفتُت ابتفاؽمن األعماؿ ذىب إديايو  بشيء
 (  ْٖ/ ُّمنزلو بُت ادلنزلتُت عند ادلعتزلة ) ابن تيمية ، 

  يدرؾ خطورة اخللل ي كإف ادلتأمل للبعد الًتبوم للمفهـو اإلدياف كسبلمتو ، 
  ي النظر ، من خبلؿ مفهـو اإلدياف كأثره على السلوؾ كعبلقتو ابلفعل كادلمارسة

كتكفَت ادلسلمُت   الدماء استحبلؿ  ياجلذكة األكىل أف  ، ذلكج الغبلة اخلوارجمناى
كذلذا ىم يكفركف ، تجزأال ي مفهـو اإلدياف عندىم كله ، فكايت من ادلفهـو كالنظرية

، فالفكر التكفَت فعله كسلوؾه فكره ك  كمن مث يًتتب على ىذا ادلفهـو ، ابدلعصية
مرتكب الكبَتة خارج من ادللة حيل دمو فحل الدماء ، كلذا ىم يركف كالفعل القتل

، كال تقـو حضارةي ، ال تنتظم معها حياة كىذه مناىجه  كمالو، كذلذا  كال يستقيم عيشي
اخلوارج خلطورة على التحذير من بدعة   يجاءت األحاديث ادلتواترة عن الن  ملسو هيلع هللا ىلص 

 بنياف األمة أفرادو كرلتمعاتو .
مفهـو اإلدياف على   ي اقتصركامفهـو اإلدياف صلد ادلرجئة الذين   يىذا ك ي مقابل 

بعض  احلاؿ  ي ليوإكما آؿ اإلدياف، مفهـو   يكمل يدخلوا العمل كالتصديق، القوؿ 
 بعدو من  - بدعة اإلرجاء ايتشرتعقود مضت عندما   ي-أقطار العامل اإلسبلمي 

حيث خلت ادلساجد من اجبات، كالو عن ركح اإلسبلـ من خبلؿ إضاعة األركاف 
أف ىذا األمر ال يضر اذ  العتقادىمادلصلُت كعاقر الناس ادلوبقات كالفواحش 

االيساف  أصبح بوسعفي الفكر اإلرجائي ، فاللسافيكفي اإلدياف ابلقلب كيطق 
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سبلـ شيئان، كىذا ما شجع على التفلت ال يؤدم من أعماؿ اإل يتصور مؤمناأف 
كترؾ العمل، كقد  الدعة، ألف النفس البشرية بطبيعتها ترغب من التكاليف الشرعية

)السلمي كالتفلت كجدت  ي اإلرجاء مربران كعذران  ي ىذا اإلمهاؿ 
كحيوؿ اإلدياف، إف فهم العقيدة اإلسبلمية فهمان صحيحان يثمر ، (َُِْ،َّْ،

سيما اذا ما استحضران أف الًتبية  كادلمارسة،السلوؾ   ياألفكار اىل يقُت يؤثر 
عقلو كيفسو فينتقل   يالفكر أف يبقى حبيسان  يطيق إذ ال عملية،اإلسبلمية تربية 

إف مفهـو اإلدياف ، ( ِّ، ََِٖبدراين ، بو طبيعيان اىل التفكَت كالتطبيق " ) ال
العقوؿ، كلذا فهو ات يهيمع بد نسجمان عند أىل السنة كاجلماعة جاء كاضحان م

يقتضي  فإف األخذ بو كعليو كمنطقو، تساقوابجذران كبناءان مت صلبةن، ثل قاعدةن دي
" فإف  (:ُِْٓاإلسبلـ ابن تيمية )يقوؿ شيخ  كالوجداف،النفس   يالطمأيينة 

  ي استقر إذاكذلك إمنا حيصل  كالطمأيينة،شتقاقو من األمن الذم ىو القرار ا
" مبدأ :  (ُُْٓ)يقوؿ ابن القيم ، (ِّٗ-ِٖٖ/ٕ) " كااليقيادالقلب التصديق 

 التصورات،فإهنا توجب  كاألفكار،ىو اخلواطر  اختيارمكعمل  يظرم،كل علم 
ككثرة تكراره تعطي  ،كاإلرادات تقتضي كقوع الفعل اإلرادات، كالتصورات تدعو إىل

فصبلح ىذه ادلراتب بصبلح اخلواطر كاألفكار كفسادىا بفسادىا. " ، العادة
قيمة ف يز ، كلذا فاإلسبلـ ار معادلة الًتبية : بناء العادةابختصإهنا ( ُٕص)

كالعمل ليس تلقائيان أك عفواين كإمنا ىو حركة مقركية هبدؼ "  بعملو،اإليساف 
  يللخربة كتغيَت مرغوب  كاكتسابكالًتبية عملية منو ،(  ْٓ،ُٕٗٗ، )األمسر

"  ( :ُّٗٗلزيتاين )ايقوؿ ، (  ّٗ،  ُٖٓٗ )الشيباينسلوؾ الفرد كاجلماعة " 
كإف العمل اذا مل يتجسد  انقصي  عليله  العمل فهو إديافه   يإف اإلدياف اذا مل ينعكس 

 (  ِْٔعمل مادم زائف " ) صػ  ذلوكيشهد ابإلدياف 
 خاكيةه  العبليية عقيدةه   يالقلب كال يكوف ذلا كجود   يإف العقيدة اليت تستكن   

يرل كثَتان من الناس يعرفوف احلقيقة على  كقد عقيدة،ال تستحق أف تسمى  ابردةه 
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بل قد يعارضوف  كفقها،كال يصوغوف حياهتم  ذلا،ال ينصاعوف  كجهها، كلكنهم
ذر يكلكنو ، عرؼ احلقائق الكربم معرفة يقينيةبليس يإفهذا  استيقنوه،احلق الذم 

موسى اء هبا ، كفرعوف كاف يوقن ِبف ادلعجزات اليت جيفسو اربة احلق الذم يعرفو
ا أىيفيسيهيٍم  ﴿ كاستكرب، كلكنو جحد هبا إمنا ىي من عند هللا كىجىحىديكا هًبىا كىاٍستػىيػٍقىنػىتػٍهى

 ( ُُْٗ،ُٗ األشقر،. )(  ُْ:) النمل ظيٍلمنا كىعيليوِّا ﴾
، كٗتلفها ، مة اإلسبلمية االضلراؼ العقدم ىو السبب ادلباشر  ي ضعف األإف 

 يساف كاجملتمع حقيقةه كأتثَت االضلراؼ العقدم  ي اإلكتراجعها  ي القركف ادلتأخرة، 
يكا  ﴿األمة: قدٌرىا هللا  ي ىذه  رابييةه  كسنةه ، شرعيةه  ي مىا ًبقىٍوـو حىىتَّٰ يػيغىَتًٌ ًإفَّ اَّللَّى الى يػيغىَتًٌ

(، فالضعف كاذلواف كالقابلية للمبادئ ادلنحرفة حصلت ُُ)الرعد:  مىا ِبًىيفيًسًهٍم ﴾
اإلسبلمية بعد التغيَت كالتبديل  ي العقائد كالتصورات )السلمي مة  ي األ

،ُِّ،َُّْ) 
 ادلرجئة:( إىل ايآاثر السلبية دلذىب َُّْكقد أشار السلمي )

 اضلسار مفهـو العبادة  ي القلب. .ُ
 مر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر.امهاؿ األ .ِ
 ايتشار مظاىر الشرؾ  ي االمة. .ّ
 ادلنحرفة.جرأة اتباع ادلذاىب  .ْ
 ،العادةكبناء  كالسلوؾ، كادلمارسة،أف الًتبية تعٍت الفعل  استحضرانإينا إذا ما   

كالقوؿ  إذ تضمن اإلقرار، السنة أدركنا بوضوح أمهية مفهـو اإلدياف عند أىل
كأعظم ، غاؼ القلوب كاف أعظم زلفز للسلوؾش مىت ما خالطى إلديافى كإف ا كالفعل،

مل تقتصر على النظرية كما  عمليةن  اإلسبلمية تربيةن  الًتبيةجاءت كذلذا ، رافد للًتبية
 كادلذاىب.بعض الفرؽ   يىو احلاؿ 

 مؤثرةن، سويةن  ةن فاعل إجيابيةن  لقد اىتم اإلسبلـ اىتمامان كبَتان ِبف يكوف االيساف قوةن 
كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا  ﴿:  فهو حيرؾ فيو اجلوايب اإلجيابية لَتتقي قاؿ تعاىل
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)الشنقيطي،  (ِٖ)البقرة :﴾ حًلىاًت أيكلٰىًئكى أىٍصحىابي اجلٍىنًَّة ۖ ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى الصَّا
كخبلفها ، دياف استقاـ السلوؾ اإل لى مي كإذا صحت العقيدة ككى ،  (ُِْٗ،ٖٔ
ال يزين الزاين حُت يزين  قاؿ:"كقد كرد  ي احلديث أف الن  ملسو هيلع هللا ىلص ضده، يؤدم إىل 

يسرؽ السارؽ حُت يسرؽ كىو مؤمن " )صحيح البخارم،  كىو مؤمن، كال
 (ِّّْحديث 

هللا  سلوكية أيمر هباال القيمك ي مواضع كثَتة من كتاب هللا يسبق يداء االدياف    
وا اَّللَّى كىكيوييوا ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقي  ﴿: تعاىل ، ففي قيمة الصدؽ  يقوؿ هللا تعاىل 

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ﴿( ك ي قيمة العدؿ يقوؿ هللا تعاىل: ُُٗ)التوبة :مىعى الصَّاًدًقُتى ﴾ 
اءى اًبٍلًقٍسًط ۖ كىالى جيىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىٰى أىالَّ تػىٍعًدليوا ۚ  آمىنيوا كيوييوا قػىوَّاًمُتى َّللًًَّ شيهىدى

 ( ّْق ،ُّْٖ)الدركيش  (ٖ)ادلائدة : أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىٰل ﴾اٍعًدليوا ىيوى 
ف حيب بقولو : " أ يشَت االماـ السفاريٍت إىل أمهية ترٚتة العقيدة اىل سلوؾ كشلارسة

للمسلمُت ما حيب لنفسو، كأف يتواضع ذلم كال يفخر عليهم كال خيتاؿ، فإف هللا ال 
يوقر الشيخ الكبَت كيرحم الطفل  أفك  يعجب،كال يتكرب كال  ،حيب كل سلتاؿ كفور

البشر، ، مع طبلقة الوجو كحسن التلقي كدكاـ وحق ذم حقو  كيعرؼ لكلً الصغَت، 
ذلم لوجو هللا ال  وكلُت اجلايب كحسن ادلصاحبة كسهولة الكلمة..، كاف يبذؿ معركف

 (ِّٔ/ُ،( )ُُْٕمع سًت عوراهتم، كإقالة عثراهتم " )السفاريٍت،  ألجل غرضو 
 ؟الرتبية اإلميانية يف اآلايت موضع الدراسة ما مالمح -

اًء بػيريكجنا كىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجنا كىقىمىرنا مًُّنَتنا * كىىيوى الًَّذم  ﴿تػىبىارىؾى الًَّذم جىعىلى  ي السَّمى
* كىًعبىادي الرٍَّٛتىًن الًَّذينى  جىعىلى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًخٍلفىةن لًٌمىٍن أىرىادى أىف يىذَّكَّرى أىٍك أىرىادى شيكيورنا

منا * كىالًَّذينى يىًبيتيوفى لًرىهبًًٌٍم  ديىٍشيوفى عىلىى اأٍلىٍرًض ىىٍوانن كىًإذىا خىاطىبػىهيمي اجلٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلى
ابػى  نَّمى ًإفَّ عىذى ا كىًقيىامنا * كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهى هىا كىافى غىرىامنا سيجَّدن

* ًإيػَّهىا سىاءىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا * كىالًَّذينى ًإذىا أىيٍػفىقيوا ملٍى ييٍسرًفيوا كىملٍى يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍُتى 
اَّللَّي ًإالَّ  ذىًلكى قػىوىامنا * كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آىخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى 
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منا * ييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  اًبحلٍىقًٌ كىالى يػىٍزييوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى
يًٌئىاهًتًمٍ   كىخيىٍليٍد ًفيًو ميهىاانن * ًإالَّ مىٍن َتىبى كىآىمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاحًلنا فىأيكلىًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سى
حىسىنىاتو كىكىافى اَّللَّي غىفيورنا رىًحيمنا * كىمىٍن َتىبى كىعىًملى صىاحًلنا فىًإيَّوي يػىتيوبي ًإىلى اَّللًَّ مىتىاابن 
ًت  * كىالًَّذينى الى يىٍشهىديكفى الزُّكرى كىًإذىا مىرُّكا اًبللٍَّغًو مىرُّكا ًكرىامنا * كىالًَّذينى ًإذىا ذيكًٌريكا ِبًىايى

تًنىا  رىهبًًٌٍم ملىٍ  رُّكا عىلىيػٍهىا صيمِّا كىعيٍميىاانن * كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌرايَّ خيًى
و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقُتى ًإمىامنا * أيكلىًئكى جييٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى ٔتىا صىبػىريكا كىيػيلىقٍَّوفى ًفيهىا  يَّةن قػيرَّةى أىٍعُتي  ٖتًى

اًلًدينى ًفيهىا حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا * قيٍل مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىيبًٌ لىٍوالى ديعىاؤيكيٍم  منا * خى كىسىبلى
بٍػتيٍم فىسىٍوؼى يىكيوفي لًزىامنا ﴾   .(ٕٕ – ُٔالفرقاف: )فػىقىٍد كىذَّ

من ايآداب    ، املةكادلع، السلوؾ كالفضائل  ي، تضمنت ىذه ايآايت الكردية ٚتلة ن
كرت لعباد الرٛتن ىي من ة اليت ذي قيلكىذه الصفات اخلي ، كاألخبلؽادلمارسة ك 

، من خبلؿ ٙترة من ٙترات العقيدة اإلسبلميةأسس األخبلؽ اإلسبلمية كىي 
كىذه األخبلؽ حسب كركدىا  ي ، ا كٖتويلها إىل سلوؾ كمنهج حياةااللتزاـ هب

جل، كاإلعراض عن السفهاء، كقياـ  عز ك ايآايت الكردية ؛ التواضع ك اخلضوع 
ن عذاب جهنم كالتوسط  ي االيفاؽ، كاجتناب الشرؾ الدعاء ابلسبلمة مالليل،ك 
بغَت حق، كالبعد عن الزان، كالتوبة، كاالبتعاد عن شهادة اجتناب قتل النفس ك ، اب

 (ْ، َُِِ،االبتهاؿ إىل هللا )الصحفي الزكر، كقبوؿ ادلوعظة ك 
كتضمنها آايت عظيمة  ي العقيدة اإلسبلمية كتوحيد الربوبية  كقد سبق ىذه ايآايت

تمت ىذه ايآايت ابإلدياف ابليـو خي  ايآخر، كماك توحيد األلوىية ك اإلدياف ابليـو 
ايآخر ك ي ىذا إشارة إىل أمهية العقيدة  ي بناء السلوؾ كأتسيس األخبلؽ كإشادة 

السورة على ثبلثة دعائم   قيمت ىذهأي : ( ُْٖٗ)صرح الفضيلة يقوؿ ابن عاشور 
: 
  ك التنويو ابلرسوؿ ادلنزؿ  هللا،إثبات أف القرآف منزؿ من عند  األكىل:الدعامة

 . وعلية ملسو هيلع هللا ىلص كدالئل صدق
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  كالتبشَت كاإليذار ابجلزاء  ي ايآخرة  كاجلزاء،إثبات البعث  الثايية:الدعامة
 ادلشركُت. كإيذارفيها للصاحلُت  ابلثواب

  ف أكتفرده ابخللق كتنزيهو عن  هللا،االستدالؿ على كحدايية  الثالثة:الدعامة
 ك شريك .أيكوف لو كلد 

﴿تػىبىارىؾى الًَّذم﴾  تعاىل:من ىذه الثبلث بقولو ة تتحت آايت كل دعامايفك    
يػىزَّؿى  تعاىل  ي مطلع السورة ﴿ تػىبىارىؾى الًَّذمو كىذه ايآايت قول، (ُّْ/ُٖ)

كقولو تعاىل : ﴿تػىبىارىؾى ، (ُ﴾ )الفرقاف :  ًمُتى يىًذيرناعىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالى  اٍلفيٍرقىافى 
يػٍرنا ا اأٍلىيٍػهىاري  جىنَّاتو  ذىًلكى  ًمنٍ  الًَّذم ًإٍف شىاءى جىعىلى لىكى خى ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهى

اًء   ي  لًَّذم جىعىلى كقولو تعاىل:﴿ تػىبىارىؾى ا ،(َُقيصيورنا ﴾ )الفرقاف :  لىكى  كىجيىٍعىلٍ  السَّمى
 ( ُٔكىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجنا كىقىمىرنا مًُّنَتنا ﴾ )الفرقاف : بػيريكجنا

 ،كرسلو و،ككتب اب،مفردات العقيدة من االدياف  ةه كىذه الدعائم الثبلث متضمن
كاألمساء  ،كاأللوىية ، من توحيد الربوبية، أيواع التوحيد، كما تضمنت خركاليـو ايآ
االستدالؿ على كىذه السورة فيها من  (:َُْٕيقوؿ ابن سعدم )، كالصفات

إحاطة ملكة . عظمتو كسعة سلطايو، كيفوذ مشيئتو، كعمـو علمو كقدرتو ك 
، متضمنة االدياف اب -موضع الدراسة  – كقد جاءت ايآايت الكردية (،ٕٓٔ)

كمها ركناف عظيماف من  ايآخر،ـ كاالدياف ابليو  األلوىية،توحيد توحيد الربوبية ك 
اركاف االدياف ذلم ابلغ األثر كايضج الثمر  ي استقامة السلوؾ كحسن اخللق كالتحلي 

 ِبداب اإلسبلـ دلا يرجوه ادلسلم من رضا هللا كالفوز ابجلنة 
بىارىؾى الًَّذم تمطلع ايآايت موضع الدراسة: ﴿  تعاىل  يهللا  يقوؿ   

اًء   ي  جىعىلى  كىىيوى الًَّذم جىعىلى اللٍَّيلى  *كىقىمىران ميًنَتان  ًسرىاجان  بػيريكجان كىجىعىلى ًفيهىاالسَّمى
تبارؾ ، ( ِٔ -ُٔأىٍك أىرىادى شيكيوران ﴾ ) الفرقاف :  يىذَّكَّرى  ًلمىٍن أىرىادى أىفٍ  ًخٍلفىةن  كىالنػَّهىارى 

السعدم، ) كاحسايو.ككثرة اكصافو ككثرة خَتاتو  البارم،فيها الداللة على عظمة 
(، كقدرتو سبحايو  ي االفاؽ كبديع اخللق ما يغرس االدياف  ي ٕٔٔ ،َُْٕ
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كاختبلؼ  كالقمر،الكواكب كالشمس  اخلالق  يالقلب عندما يتأمل بديع صنع 
كما أف ٙتة ملمح   الشكر،الليل كالنهار يثمر التذكر ِبهنما يعمة عظيمة تستحق 

ميداف العمل كالسلوؾ كادلمارسة كمها رلاؿ تربوم أف الليل ك النهار كمها الزمن مها 
 كجل.الًتبية اليت ىي ٙترة لئلدياف اب عز 

كىًإذىا خىاطىبػىهيمي  ىىٍوانن  الًَّذينى ديىٍشيوفى عىلىى اأٍلىٍرضً  الرٍَّٛتٰىنً  ﴿كىًعبىادي ك ي قولو تعاىل:  
منا ﴾ )الفرقاف : عقيدة كالسلوؾ اذا ( كىنا ربط مباشر بُت الّٔاجلٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلى

ادلؤمنوف ابلرٛتن حق االدياف ينعكس  ﴾ أضاؼ العباد اىل هللا ﴿ كىًعبىادي الرٍَّٛتٰىنً 
فهم يتصفوف ابلسكينة كالوقار كالتواضع كقد تكرر ، عبادهتم كادياهنم على سلوكهم 

األىٍرًض   ي  كىالى ٘تىٍشً  خر من كتاب هللا ، قاؿ تعاىل: ﴿أىذا األمر  ي آايت 
ك ي كصية ، ( ّٕلىن ٗتىٍرًؽى األىٍرضى كىلىن تػىبػٍليغى اجٍلًبىاؿى طيوالن ﴾ )االسراء :  ًإيَّكى  مىرىحنا

بُّ كيلَّ سليٍتىاؿو  الى  ًإفَّ اَّللَّى  َۖ  اأٍلىٍرًض مىرىحنا  ي  كىالى ٘تىٍشً   لقماف : ﴿ ( ُٖفىخيورو ) حيًي
ًإفَّ أىيكىرى اأٍلىٍصوىاًت لىصىٍوتي احلٍىًمًَت﴾  َۚ  ضيٍض ًمن صىٍوًتكى كىاٍقًصٍد  ي مىٍشًيكى كىاغٍ 

( ك ي ىذه ايآية اشاره اىل صفة السكينة كالوقار كالتواضع كىي ُٗ،ُٖ)لقماف: 
 تربواين  ان مسات تربوية عظيمة كٙترة جليلة لئلدياف اب كما أكضحت ايآية سلوك

منا ﴾  ذلك اف كالس ُتعراض عن اجلاىليىي اإلعظيمة  كخصلةن  فهاء﴿ قىاليوا سىبلى
ك ي  ،كشيمهم،خبلقهم أك ، ال ٗتلو من تباين الناس  ي دينهماجملتمعات البشرية 

فعلى ادلسلم مقابلة ىؤالء  ،ان مبلئكي ان األرض ليست رلتمعأف ىل إايآية إشارة 
كاالعتداء على الشركر، ابإلعراض كعدـ اخلوض معهم . كمن أتمل كثَتان من 

عراض كلذا فاف اإل كالسفهاء، اجلهلة،منا تكوف شراراتو من إاخلمس الضركرات 
اثر ايآ كقائيةه دلعاجلة ةه كىذه تربي ،مهدىاعنهم كقوؿ سبلمان أيد ىذه الشركر  ي 

  الناس،السلبية من سلالطة 
منا ﴾ أم  (:َُْٕسعدم )يقوؿ ابن   خاطبوىم خطاابن يسلموف :﴿ قىاليوا سىبلى

، هلو كىذا مدح ذلم ابحلكم الكثَتمن مقابلة اجلاىل ّتفيو من اإلمث كيسلموف 
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كمقابلة ادلسيء ابإلحساف كالعفو عن اجلاىل ك رزاية  العقل اليت اكصلتهم اىل ىذا 
إف العقيدة مصدر كل العواطف النبيلة كادلشاعر الطيبة كمنبت ، (ٕٕٔاحلاؿ )

ترد إليها ) كلد  األحاسيس ادلرىفة ، فما من خَت إاٌل تصدر عنها كال صاحلة إالٌ 
 ( ِٖ-ِٕ، ُُّْدمحم ،

الذين تشبعت قلوهبم  –مث ينتقل السياؽ القرآين بعد ما كصف سلوؾ عباد الرٛتن 
 اجملتمع، الناس  ي سلالطة أثناءكحاذلم  ،لنهارية ي ادلمارسات ا –كيفوسهم ابإلدياف 

ا كىًقيىامنا﴾)  لًرىهًبًٌمٍ كىالًَّذينى يىًبيتيوفى  حاذلم اثناء الليل :﴿اليت تبُت ايت إىل ايآ سيجَّدن
اثر آكىي ٙترة عظيمة من ٙتار ك  كقيامو،أم يكثركف من صبلة الليل ، (ْٔالفرقاف :
ك فيها من ،  يرل العبد كال يعلم بو اال ربو، الصبلة  ي جوؼ الليل حيث الاالدياف

كصفاء النفس كحضور القلب ما ال يكوف  ي غَته من ، السبلمة من الرايء
قاؿ ابن عباس : "من صلى ركعتُت اك اكثر بعد العشاء فقد ابت   ،اتاألكق

  72/ 13) تفسَت القرط " )ساجدان كقائمان 
ابػىهىا   َۖ  ﴿كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى ك ي قولو تعاىل :   ًإفَّ عىذى

، خركايعكاس مباشر إلدياهنم ابليـو ايآ( كىذا سلوؾ ٓٔكىافى غىرىامنا ﴾ )الفرقاف : 
كمن كل سلوؾ اك شلارسة ، أم  العُت فهم  ي شفقو ككجل منهار  النار ككأهنم يركف

ه خرين ، كىذال يتعدكف على حقوؽ ايآ حلدكد هللافتجدىم حافظُت . ليها إ تؤدم
 (ُْٖٗ)، يقوؿ ابن عاشورخر كآاثرىا الًتبويةدياف ابليـو ايآاإل عظم ٙتارأمن 

سلافتهم الذيوب فهم يسعوف  ي مرضاة رهبم لينجوا  ة"دعاؤىم ىذا أمارة على شد
اثره العظيمة على السلوؾ ك ادلمارسة آدياف ك ( كمن ٙترات اإلَٕ: ُٗمن العذاب )
بػىٍُتى كىالًَّذينى ًإذىا أىيفىقيوا ملٍى ييٍسرًفيوا كىملٍى يػىٍقتػيريكا كىكىافى  قوؿ هللا تعاىل: ﴿ي ةالتوازف  ي احليا

، التوسط بُت اؽ غَت الواجب( كىذا  ي االيف ٕٔذٰىًلكى قػىوىامنا ﴾) الفرقاف : 
ىل اجلاىلية أ، ككاف االعتداؿ ،من صفات ادلؤمنُت ي، كىقتارسراؼ كاإلاإل

،  ي معقلة طرفو بن العيد، شعارىم مليئة هبذاأك . يسرفوف  ي النفقة على لذاهتم 
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إبتبلؼ ادلاؿ ليتحدث العظماء عنهم بذلك بقولو  ، ك ي ميمة النابغة ي معقلة لبيدك 
 ُٗ) ابن عاشور ، ادلهندهتلل كاىتز اىتزاز  أتيتوإذا ما  كمتبلؼه  مفيده  الشاعر :

/ِٕ. ) 
 اخللقية،ادلناىج الًتبوية الصحيحة تنتج أانس رابيُت يتصفوف ابلكماالت ف   

كالسلوؾ كاالعتداؿ كالوسطية  ي ٚتيع تصرفاهتم كمعامبلهتم مع أيفسهم كغَتىم من 
إف عقيدة التوحيد ، (ُْ، َُِِ)الصحفي ،الناس كمع خالقهم عز كجل .

عمل بل ىي عقيدة قوؿ ك  التطبيق،أك كلمات بعيدة عن  دينية،ليست شعائر 
دد مسار احلياة بكل جوايبها كتربط الدييا ابيآخرة .  (ُْٕ، ُِْْ، ) احلازميٖتي

دؽ صفات ادلؤمنُت قولو تعاىل :﴿ كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإذلىنا آخىرى كىالى أكمن   
منا  يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبحلٍىقًٌ كىالى يػىٍزييوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى

﴾ كىذه ايآايت الكردية فيها  اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىخيىٍليٍد ًفيًو ميهىاانن *ييضىاعىٍف لىوي 
، كعظم حرمة قتل النفس، دياف كالتحذير من ضده كىو الشرؾإشارة إىل أمهية اال

كقبلهما ضركرة الدين .  ،كضركرة العرض، كمها التعدم على ضركرة النفس، كالزان 
كفضائل ، كايت  ي ايآداب ذلذه ايآية   نُت السابقة ف صفات ادلؤمأكادلتأمل جيد 

اال هبا ك ي احلديث  دين ادلرء كال يكمل، عماؿ فإف ىذه الصفات ال يستقيماأل
ال يػىٍزين الزَّاين ًحُتى يػىٍزين كىو ميٍؤًمنه، كال يىٍشرىبي اخلىٍمرى ًحُتى يىٍشرىبي كىو الصحيح " 

تىًهبي يػيٍهبىةن، يػىٍرفىعي النَّاسي إلىٍيًو فيها  ميٍؤًمنه، كال يىٍسرًؽي ًحُتى يىٍسرًؽي  كىو ميٍؤًمنه، كال يػىنػٍ
تىًهبيها كىو ميٍؤًمنه، كعىٍن سىًعيدو، كأىيب سىلىمىةى، عن أيب ىيرىيٍػرىةى، عىًن  أٍبصارىىيٍم ًحُتى يػىنػٍ

،  (2475،  )صحيح البخارم " . .الن ًٌ صىلَّى هللاي عليو كسلَّمى ًمثٍػلىوي إالَّ النػٍُّهبىةى 
رتكب الكبائر من اإلسبلـ كال خيلد  ي النار رج مي خيي  كمعتقد أىل السنة كاجلماعة ال
 تحرير اإليساف من العبودية لغَت هللا أك اخلضوعف ، لكنو متوعد ابلعذاب الشديد 

، قول كٕتعل كل عواطفو كسلوكو كعاداتو ،لسواه، كتوحد يوازعو كتفكَته كأىدافو
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كلها إىل ٖتقيق ىدؼ كاحد ىو اخلضوع  كالشعور   متضافرة متعاكية ترمي
 ،  (ََِْ،ِٓٔبلوىيتو كحاكميتو كرٛتتو .) النقيب،

أمهية التوحيد  ي البناء العقائدم كالسلوكي فهو  العظيمة،كمن اإلشارات الًتبوية 
( : " كيص تعاىل على ىذه َُْٕسعدم )يقوؿ ابن  الصلبة.األساس كالقاعدة 

، بدافمن اكرب الكبائر ، فالشرؾ فيو فساد األدايف كالقتل فيو فساد األ ألهناالثبلثة 
 . ( ٕٖٔعراض ) كالزان فيو فساد األ

كىم قسم التخلي عند ادلفاسد اليت  ، خر من صفات عباد الرٛتن آ كىذا قسمه  
كقد ،  كايت مبلزمو لقومهم من ادلشركُت ، فتنزه عباد الرٛتن عنها بسبب إدياهنم 

، كمل يكرر اسم جلرائم الثبلث  ي صلة موصوؿ كاحدي عن ىذه اٚتع التخل
هنم ألئلشارة إىل .  خصاؿ ٖتليهم  ي الصفات السابقة  ي ادلوصوؿ كما كرر ذلك 

اقلعوا عن الشرؾ كمل يدعوا مع هللا إلو آخر ، فقد اقلعوا عن اشد القبائح لصوقان ا دل
 ي صلة  ها، كجعلةو كاحد خصلةو  ابلشرؾ قتل النفس كالزان . فجعل ذلك شبيو

 ( ْٕ/ ُٗ) ابن عاشور  ةموصوؿ كاحد
كاف ادلتأمل  ي حاؿ اجملتمعات ادلسلمة جيد ايتشاران لبعض مظاىر الشرؾ كالتعلق 

كما يرل ايتشاران  ي بعض اجملتمعات لقتل النفس بغَت   كغَتىا،ابألكلياء كاالضرحة 
خاص الدماء بدافع الفكر ك اسًت ، أكاف ذلك بدافع اجلردية أك الغضب  احلق سواء

كما أف ٙتة صوران من  اخلارجي القائم على استحبلؿ دماء ادلسلمُت كادلعاىدين .
إىل يشر ، مع ايتشار دكاعيو من ضعف التدين االضلبلؿ كالوقوع  ي الزان ال سيما

كايتشار كسائل التواصل االجتماعي اليت يسهل  ،عبلـالدعوة إليو عرب كسائل اإل
، كما تقدمو ىذه الوسائل من آالؼ ادلقاطع دكف معرفة ىوية ادلشارؾ هافي ادلشاركة

، شلا حيتم على الًتبويُت ات كالدعوة إىل الرذيلة بصور شىتاإلابحية كالشذكذ كادلنكر 
العمل على تشخيص الواقع كالعمل على تقدمي احللوؿ كعلى رأسها غرس العقيدة 

قضية ، كلذا فالًتبوية ادلختلفةخبلؿ ادلنابر  اإلسبلمية  ي يفوس الشباب من
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ىي احلقيقة األكىل  ي   ي حياة اإليساف لًتبط ديياه ِبخرتو كلتكوف ٘تتد التوحيد
، إهنا ٘تتد  ي ٚتيع ميادين يشاطو لتطلق طاقاتو كتوجهها ، كتنميها الكوف كلو
اليت تقرر أف الدين  ىيالعقيدة الصحيحة ك ،  ( ّٕ، ُُْٖ)النحوم ، كتنظمها 

كترفع عن العقوؿ لوثة الوثنية كاضلراؼ التفكَت كضبلؿ  للحياة،ىو ادلوجو الرئيس 
كتدعو إىل عبادة هللا كحده أليو  األصناـ،كتطهر اجملتمع من الزيغ كعبادة  العبادة،

 ( ِْٖ،  ُْٗٗاخلطيب ، ادلستحق للعبادة )
بقات ، يفتح هللا عز كجل ابب مث بعد خطاب ايآية بتعظيم الزجر عن ىذه ادلو 

ابستثناء الشرؾ كما  ي قولو تعاىل :﴿ ًإفَّ اَّللَّى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو  هالتوبة لعباد
 ك ي ايآايت فضل التوبة، (ْٖ) النساء :  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي ﴾ 

ا تبدؿ السيئات حسنات مىت م، ك بل  ، كقبوؿ التوبةكسعة رٛتة هللا بعباده ادلؤمنُت
( أم ُٕمىتىاابن ﴾ )الفرقاف: اَّللًَّ  فىًإيَّوي يػىتيوبي ًإىلى  تعاىل :﴿ وحسنت التوبة ك ي قول

،   الطريق ادلوصل إىل هللا ) السعدم ي غاية الكماؿ ألهنا رجوع إىل  توبتويعلم أف فل
قتلوا  ؾىل الشر أف أانس من أك ي صحيح مسلم : عن ابن عباس ، ( ٕٕٔ، 

، فأتوا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا أف الذم تقوؿ كتدعوا إليو حلسن لو فأكثركا، كزيوا فأكثركا
نزلت : "كالذين ال يدعوف مع هللا إلو أخر ". )صحيح فٗتربان أيو دلا عملنا كفارة 

ف أكالعـز على ، كالندـ على ما فرط ، كالتوبة اإلقبلع عن الذيب،  ( ُُِمسلم ،
أصل أصيل  ي اإلسبلـ كركن ركُت فيها تتجلى رٛتة  كالتوبة ، عود إىل الذيبال ي
، كذلذا فالتوبة فيها من مل كالعمل كعدـ القنوطكفيها فتح أبواب األ بعباده،هللا 

 ادلعاين الًتبوية اجلليلة ماال تدركو األيظمة الوضعية أك القوايُت كالفلسفات الغربية .
ىي قواـ اإلدياف ٓتصاؿ أخرل اليت ادلؤمنُت الثبلثة  مث بعد ذلك اتبع هللا خصاؿ

مىرُّكا ًكرىامنا ﴾ )  مىرُّكا اًبللٍَّغوً  كىًإذىا ىي من كماؿ االدياف : ﴿كىالًَّذينى الى يىٍشهىديكفى الزُّكرى 
( الزكر الباطل من قوؿ أك فعل كقد غلب على الكذب ، كاللغو ِٕالفرقاف : 

 فيو ، كمعٌت ﴿ مىرُّكا ًكرىامنا ﴾أهنم ديركف كىم  ي الكبلـ العبث كالسفو الذم ال خَت
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قوؿ هللا عز كجل  ي ىذه ، يحالة كرامة ، أم غَت متلبسُت ابدلشاركة  ي اللغو 
ـه  الينىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم سىبلى عيوا اللٍَّغوى أىٍعرىضيوا عىٍنوي كىقىاليوا لىنىا أىٍعمى الصفة :﴿ كىًإذىا مسًى

تىًغي اجلٍىاًىًلُتى ﴾ )القصص :  و ك ي قول،  (ٕٗ/ُٗ)ابن عاشور ،( ٓٓعىلىٍيكيٍم الى يػىبػٍ
( التأكيد عل التحلي هبذه ِٕفى ﴾ )الفرقاف :تعاىل : ﴿ كىالًَّذينى الى يىٍشهىديك 

دب الًتبوم كفيها ايسجاـ مع ايآية اليت سبقت : ﴿ كىًإذىا خىاطىبػىهيمي الفضيلة كاأل
منا﴾)الفرقاف :  (ّٔاجلٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلى

، كااليقياد ،كاخلشوع، خر اخلشيةكمن ٙترات االدياف اب عز كجل كاليـو ايآ
رُّكا عىلىيػٍهىا صيمِّا كالتسليم يآايت هللا ًت رىهًبًٌٍم ملٍى خيًى  :﴿ كىالًَّذينى ًإذىا ذيكًٌريكا ًِبايى

زداد ادياهنم، ، فيتجد عندىم آذاانن سامعة، كقلوابن كاعيةف، (ّٕ﴾ )الفرقاف: كىعيٍميىاانن 
( كىذا ٕٔٔ، َُْٕ، ) السعدم ، كٖتدث ذلم يشاطان كسركران كيتم هبا إلقاهنم

تًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكًٌريكا هًبىا  يقوؿ هللا تعاىل :﴿ ، عظيمه  قل ه  كسلوؾه  عمله  ًإمنَّىا يػيٍؤًمن ًِبايى
ا  ( ُٓكىسىبَّحيوا ًْتىٍمًد رىهٌبٍم كىىيٍم الى يىٍستىٍكربيكفى﴾) السجدة :  خىرُّكا سيجَّدن
و  تعاىل :﴿ كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا وك ي قول تًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي كىذيرًٌايَّ

ذا إ( : " ك َُْٕيقوؿ ابن سعدم )، (ْٕ﴾ )الفرقاف: ًقُتى ًإمىامناكىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتَّ 
، أف دعاءىم لذرايهتم  ي ان حاذلم كصفاهتم عرفنا من مهمهم، كعلو مرتبتهماستقرأ

، كلذلك جعلوا ذلك ىبة ذلم ء أليفسهم، ألف يفعو يعود عليهمصبلحهم فإيو دعا
، ألف صبلح من اءىم يعود إىل يفع عمـو ادلسلمُتفقالوا : " ىب لنا " بل دع
 كثر من يتعلق هبم كينتفع هبم .أذكر يكوف سببان لصبلح 

ككما سألوا  اتباعو،كىذه صفة للمؤمنُت ِبهنم يعنوف ابيتشار اإلسبلـ كتكثَت     
ف أدياف إلأليفسهم بعد أف كفقهم هللا إىل الك كذزكاجهم سألوه  ألالتوفيق كاخلَت 

إف عقيدة التوحيد ىي  (.ّٖ – ُٗجيعلهم قدكة يقتدم هبم ادلتقوف )ابن عاشور 
فبقدر ما تكوف العقيدة قوية  ي األمة  ادلسلمة،كأساس بناء األمة  الدين،أساس 

عقيدة ىي إذ أف ال العقيدة،تكوف ىذه األمة قوية متماسكة ملتزمة ٔتا تقتضيو ىذه 
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 ،ُٕٖٗالقوة الدافعة إىل العمل كادلوجهة إىل أعماؿ كغاايت سامية )عزاـ ،
ُّْ )  . 

مث ختم هللا عز كجل ىذه ايآايت  ي ىذه السورة ّتزاء من استكمل االدياف اب 
أيكلىًئكى  كاليـو االخر كٖتلى بصفات ادلؤمنُت ِبف جزاءىم اجلنة خالدين فيها ﴿

اًلًدينى ًفيهىا حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا  منا * خى يَّةن كىسىبلى جييٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى ٔتىا صىبػىريكا كىيػيلىقٍَّوفى ًفيهىا ٖتًى
 ﴾ كىميقىامنا 

 ك ي ىذه ايآايت معاين تربوية مهمة :
قولو تعاىل : "ٔتا صربكا " ذلك أف االدياف كالعمل الصاحل كالتحلي بصفات  -ُ

 ُت كالتخلي عن الكبائر كادلوبقات حيتاج الصرب كادلصابرة .ادلؤمن
" خالدين فيها " حلم اخللود  ي النعيم ىو حلم اإليسايية كلها  تعاىل:قولة  -ِ

، كقد النعيم.لكن ادلؤمن يهتدم إىل الطريق الصحيح إىل ىذا  كفاجرىا،مؤمنها 
ة لبياف أمهية االمن كمنها اخلا٘ت اخللود،تكرر  ي السورة اكثر من موضع النص على 
ما  ي الدييا فبل أ اجلنة،كخاصة  ي  ،النفسي كاالستقرار كالطمأيينة  ي حياة االيساف

صاحبو للعوارض ألف النعيم معرض للزكاؿ عن  ؛ةكاحدأمن على البقاء على حالة 
فهو ، أك صاحب النعمة سيزكؿ عن النعيم ابدلوت، اما يعيم اجلنة اليت تعًتم أحوالو

، َُِِ" ) الصحفي ،، كال موت فيها ألصحاب النعيم الذم ال يزكؿادلخلد 
ُْ) 
عظم جزاء ادلؤمن كعظيم يعيمهم  ي اجلنة كما صربكا كٖتلوا بصفات الكماؿ  -ّ

 اإلدياين كالتحلي ابلصفات كالسلوؾ السوم .
 ﴿ ﴿حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا﴾ مقابلة الستعاذهتم  ي الدييا من عذاب جهنم -ْ
 ا سىاءىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا ﴾.ًإيػَّهى 
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أابف هللا عز كجل أمهية الدعاء كشرؼ منزلتو  ي اإلسبلـ دعاء العبادة كدعاء مث  
بٍػتيٍم  ادلسألة كىو من صفات ادلؤمنُت ﴿ قيٍل مىا يػىٍعبىأي ًبكيٍم رىيبًٌ لىٍوالى ديعىاؤيكيٍم ۖ فػىقىٍد كىذَّ

ـن﴾ ) الفرقاف :    " ( ٕٕفىسىٍوؼى يىكيوفي لًزىا
 الدراسة:نتائج 

بياف أمهية اإلدياف  ي أتسيس بناء السلوؾ كادلمارسة من لقد جاء ىذا البحث ل
( كقد جاءت يتائج  ٕٕإىل ايآية  ُٔخبلؿ أكاخر آايت سورة الفرقاف ) من ايآية 

 البحث كما يلي :
أمهية غرس كتعاىد االدياف  ي النفوس دلا لو من أثر  ي استقامة السلوؾ  -ُ

 لة.الرذيكحسن ادلمارسة كالتحلي ابلفضيلة كالتخلي عن 
( يثمر  كعمله  ، كاعتقاده ،  أف مذىب أىل السنة كاجلماعة  ي االدياف ) قوؿه  -ِ

 مهاالعمل كاالجيابية كالبناء الًتبوم لؤلجياؿ ادلسلمة كبناء حضارة إسبلمية قوا
 كٙترهتا السلوؾ اإليساين الرفيع . ،اليـو االخراب ، ك  االدياف
ادلرجئة ايعكس على كما ىو احلاؿ لدل اخلوارج ك   اإلدياف، أف اختبلؿ مفهـو -ّ

، تمعات اليت ايتهجت تلك ادلذاىبكعدـ استقامتها  ي تلك اجمل، اضطراب احلياة
 شلا يؤكد عبلقة االدياف ابلسلوؾ 

معتقد أىل السنة  ي اإلدياف اب كاليـو  ةن جاءت آايت أكاخر سورة الفرقاف متضمن -ْ
 ره  ي سلوؾ االفراد كاجملتمعات .أثك ، المة ادلسلمةا كبياف أمهيتو  ي حياة، خر ايآ
جاءت آايت ىذه السورة ّتملة من الصفات االديايية كايآداب كالفرائض اليت  -ٓ

 قلبو.ينبغي أف يتصف هبا ادلسلم حُت خيالط االدياف شغاؼ 
 التوصيات:

،التأكيد على أمهية غرس كتعاىد اإلدياف ٔتفهومو الصحيح  -ُ  كاعتقاده، )قوؿه
كسائل  ادلسجد، ادلدرسة، )األسرة،من خبلؿ مؤسسات الًتبية ادلختلفة  كعمل(

 االعبلـ(.
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ضركرة بياف معتقد أىل السنة كاجلماعة  ي مفهـو االدياف كبياف ايآاثر السلبية  -ِ
 .تودلفهـو االدياف  ي حاؿ اضطراب ىذا ادلفهـو كعدـ كسبلم

ذه ايآايت كترٚتتها التأكيد على أمهية التحلي بصفات ادلؤمنُت الواردة  ي ى -ّ
 إىل كاقعان معاشان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجع:
 ( ُِْٓابن تيمية ، أٛتد : )رلمع ادللك فهد جمموع الفتاوى . 
 ( َُْٕابن سعدم : )مركز بن صاحل الثقا ي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان . 
 ( ُْٖٗابن عاشور، دمحم الطاىر : )الدار التويسية للنشر. تفسري التحرير والتنوير 
 ( َُُْابن منظور ، ٚتاؿ الدين : )دار صادر . بَتكت لسان العرب . 
 ( ََِّاألثرم ، عبدهللا : )مدار الوطن  اإلميان .حقيقته ونواقضه عند أهل السنة واجلماعة ،

 للنشر ، الرايض
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 ( ُٕٗٗاألمسر، أٛتد :)دار الفرقاف ز عماف فلسفة الرتبية يف اإلسالم . 
 دار النفائس. األردف العقيدة يف هللا(: ُٗٗٗر، عمر )األشق ، 
 ( ُّٖٗالباركدم، دمحم :)جامعة االماـ دمحم بن سعود الدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان ،

 االسبلمية. رسالة ماجستَت غَت منشورة 
 ( ََِٖالبدراين، عز الدين :)األردفمنهاج االميان يف اإلسالم . 
 ( ُُٕٗالبقاعي ،إبراىيم :)دار الكتب العلمية نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ، 
 ( ُِْْاحلازمي، عبدالرٛتن : )جامعة أـ القرل التوجيه اإلسالمي ألصول الرتبية . 
 ( ُُْٖاحلوايل، سفر :)مكتبة الطيب القاىرةظاهرة االرجاء يف الفكر اإلسالمي . 
 ( ُُْْاخلطيب ، عمر : ) مؤسسة الرسالة . بَتكت يف الثقافة اإلسالميةحملات . 
 ( ََِٗاخلبلكم، عبد الرٛتن :) دار الفكر ساليبهاأأصول الرتبية اإلسالمية و . 
 ( ُّْٖالدكيش. منَتة :)دراسة يظرية تطبيقية على طالبات ادلرحلة العقيدة والقيم السلوكية .

 الثايوية. مركز ابحثات
 ( َُُْالرازم، دمحم :)دار الفكرخر الرازي مفاتيح الغيبتفسري الف . 
 ( ُّٗٗالزيتاين، عبد احلميد :)الدار العربية للكتابفلسفة الرتبية اإلسالمية يف القران والسنة . 
  : )دار الكتاب اللبناين  معجم مصطلحات علم النفسسادلي ، عبداجمليد )د.ت . 
 ( ُُْٕالسفاريٍت، دمحم : )دار الكتب العلمية. غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب 
 ( د.تالسقاؼ، علوم :)موقع الدرر السنية 
 ( حقيقة الليربالية كموقف اإلسبلـ منها مركز أتصيل للدراسات َُّْالسلمي، عبد الرحيم :)

 كالبحوث.
 بَتكت. -لسيوطي: اإلتقاف  ي علـو القرآف ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ادلكتبة العصرية ا 
 ( ُِْٗالشنقيطي، الطيب) األساليب النبوية لتنمية القيم االديايية لدل الشباب ادلسلم  ي ضوء :

 ماجستَت: كلية الًتبية. جامعة أـ القرل  –التحدايت ادلعاصرة 
 ( ُٖٓٗالشيباين، عمر التومي :)بيا ي. لفلسفة الرتبية اإلسالمية 
 ( ََِٕالصاحل، دمحم أديب) :العبيكاف. الرايضاالنسان واحلياة . 
  ،حولية مركز البحوث  .الفرقانالرمحن يف سورة عباد ات فص(: 2012ٛتيداف )الصحفي

 جامعة القاىرة -ـو لكلية دار الع،  َّ العدد كالدراسات اإلسبلمية
 ( َُْٕعزاـ ، زلفوظ : )ادلؤ٘تر العادلي اخلامس للًتبية اإلسبلمية .  األساس العقدي للرتبية .

 القاىرة
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 ( ُْٖٗالغامدم، رفعة ) ْتث ماجستَت غَت الرمحن كما تصورها سورة الفرقاند عباصفات .
 منشور. كلية الًتبية للبنات ٔتكة 

 ( ُِْٔالفَتكزابدم ، رلد الدين : )مؤسسة الرسالة . بَتكت القاموس احمليط . 
 ( ُّٖٓرلمع اللغة العريب : )ادلكتبة اإلسبلمية . إسطنبوؿ املعجم الوسيط . 
 ( ُٓٗٗمدين، ادلواطن :) رسالة ماجستَت غَت منشورة. محن كما وردت يف سورة الفرقانصفات الر .

 اـ درماف
 ( ُُْٖالنحوم ، عدانف : )دار النحوم للنشر التوحيد و واقعنا املعاصر . 
 ( ََِْالنقيب ، عبدالرٛتن : )ادلنصورة قراءات يف الرتبية اإلسالمية . 
 ( ُُّْكلد دمحم ، أٛتد : )مكة ادلكرمة  سبيل الرشاد يف صحة االعتقاد . 
 


