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لتربویة من آیات الحكمة في الدعوة وتحدید تطبیقاتھا في  اقیماستنباط ال:  ھدف الدراسة:الملخص
  : وكانت أبرز نتائج الدراسة ھي.  المنھج االستنباطي : منھج الدراسة.المجتمع

اإلیمان باهللا : " تضمنت القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب العقدي -
اإلیمان بالیوم ، یمان بالكتب السماویة، اإلیمان بالرسل، اإلیمان بالمالئكة، اإل- سبحانھ وتعالي–

  ". اإلیمان بالقدر خیره وشره- اآلخر
المحافظة :" تضّمنت القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب التعبدي -

  ".على إقامة الصالة والحّض علیھا، نشر العلم كقیمة تعبدیة، االمتناع عن إثارة الخصم
مخاطبة القوم :"منت القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب الُخلقيتض -

 ".باللغة التي یفھمونھا، الرحمة والرفق، الصبر على األذى وتعّھد الناس بالرفق واإلحسان
األمر :"تضّمنت القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب االجتماعي -

لمعروف والنھي عن المنكر، التفاعل االجتماعي اإلیجابي، التواضع واإلعراض عن با
 ".الجاھلین، المجادلة بالحسنى، التلّطف والمعاملة بالمعروف

Abstract: 
Research Methodology: Deductive reasoning. The most important 

findings of the study are:  First: the educational content derived 
from the verses of wisdom in advocacy: 

 It included the educational content derived from the verses of wisdom in 
advocacy on the nodal side: "Belief in God, belief in the angels, belief 
in Holy books, belief in Prophets, belief in Doomsday, Faith as fate ". 

 It included the educational content derived from the verses of wisdom in 
advocacy on the side of worship: " Maintain and urge prayer, the 
dissemination of science as a worship value , refrain from provoking 
the opponent". 

 It included the educational content derived from the verses of wisdom in 
advocacy on the moral side: "Addressing the people in the language 
they understand, compassion and kindness, patience for harm and the 
commitment of people with kindness and charity". 

 It included the educational content derived from the verses of wisdom in 
advocacy on the social side: "The Promotion of Virtue and Prevention 
of Vice, the positive social interaction, humility and the reluctance of 
the ignorant, arguing with the best, kindness and good treatment". 

  :المقدمة
تتمّیز فلسفة التربیة في المجتمع اإلسالمي بسمو مصدرھا وثباتھ، وھي تسعى جاھدة إلى بناء 
الفرد المؤمن المصلح الذي یجلب لمجتمعھ النماء والتقّدم ویمنع عنھ أسباب الفساد والتأّخر 

 ﴿: ، وذلك انطالقًا من قولھ تعالى)"٤٩م، ص ١٩٨٨الكیالني، (       

         ﴾) ١١٧اآلیة : ھود.( 
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نظام إعداد الجیل المسلم إعداًدا متكامًال لجمیع :" ویمكن توصیف التربیة اإلسالمیة بأنھا
 مراحل جسمیًا وعقلًیا واعتقادًیا وروحًیا وُخلقًیا واجتماعًیا ونفسًیا، في جمیع: جوانب الشخصیة

نموھا، وذلك في ضوء ما أتى بھ اإلسالم؛ مما ُیسھم في إخراج األمة اإلسالمیة التي ُتحقق العبودیة 
  ).٨١ه، ص ١٤٣٦فوارس، (هللا تعالى في الدنیا وتفوز برضوانھ في اآلخرة 
على بناء شخصیة اإلنسان؛ لتجعل منھا بمؤسساتھا إضافة إلى أن التربیة اإلسالمیة قادرة 

ج على األرض، وتحقق العدالة اإللھیة في المجتمع اإلنساني، وتستخدم ما سّخر اهللا لھا خیر نموذ
  ).٢م، ص ٢٠٠٩النجار، (استخداًما صحیًحا ال شطط فیھ، وال غرور، وال إفراط، وال تفریط 

النظام التربوي الذي فرضھ اهللا على المسلمین، أن یرّبوا أنفسھم "والتربیة اإلسالمیة ُتمّثل 
دھم علیھ، ویوجھوا أھالیھم، ویرعوھم في ضوئھ دون غیره من األنظمة التربویة الكافرة وأوال

الملحدة، أو العلمانیة الالدینیة المنحرفة، وھو النظام التربوي الذي افترضھ اهللا على حكام المسلمین 
ق على تحقیر المباشرة، وأن یعملوا والقائمین على شؤون التربیة والتعلیم ومؤسساتھ المباشرة وغ

  )".١٨٤ه، ص ١٤١٨النقیب، (غایاتھ وأھدافھ من خالل تلك المؤسسات التربویة 
ولقد تنّوعت مصادر التربیة اإلسالمیة التي یتّم توظیفھا في بناء المجتمع المسلم، ویأتي 

 -وجل عز–القرآن الكریم كمصدر أساسي من مصادر التربیة اإلسالمیة، حیث حدد فیھ المولى 
ھج الذي َیسیر علیھ؛ لینعم بسعادة الدارین الدنیا واآلخرة، ولقد تضّمن القرآن الكریم للمسلم المن

  ". الجماعیة- الفردیة-  االجتماعیة- الصحیة-  الُخلقیة-العقدیة"مختلف الجوانب التربویة 
وُیّمثل القرآن الكریم المصدر األول للتربیة اإلسالمیة، الذي إن ُعمل بھ أثمر جیًلا تربوًیا 

مّیًزا، ولذلك عندما ُطّبق حق التطبیق أخرج للبشریة جیًلا فریًدا ومجتمًعا لم تعرف الدنیا لھ مثیًلا مت
ذلك  یتكرر على مدى األیام والعصور، لھ، فكان ذلك الجیل سادة الدنیا وقادتھا في زمانھم، وجیًلا لم

ھلون من معینھ جاعلین منھ حین تخّلقوا بأخالق القرآن وطّبقوه في واقع حیاتھم، فانكبوا علیھ ین
صلى اهللا -منھج حیاة مقتفین في ذلك أثر المعلِّم األول، والمرّبي األمثل، والقدوة الحسنة سیدنا محمد 

  ).٤ه، ص ١٤٢٦الزیلعي،  (- علیھ وسلم
وُیعّد القران الكریم أھم وأجل وأكرم مصدر من مصادر بناء حیاة المسلم الدینیة والدنیویة 

ساسھا من منطلق العقیدة اإلسالمیة الصافیة التي ُتنّظم حولھا مختلف جوانب حیاة التي تنطلق في أ
اإلنسان، وتربیتھ في أي جانب من جوانبھا، فالقرآن أشمل من أن یقتصر على علم، أو مجال واحد؛ 

أبو عراد، (ألنھ منھج إلھي شامل، ودستور رباني كامل للمجاالت العلمیة كلھا، وللمیادین المعرفیة 
  ).٥٢-٥١ه، ص ص ١٤٣٦

ولقد اشتمل القران الكریم على جمیع جوانب الحیاة الروحیة، والنفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة، 
والتربویة، ومن أھم ھذه الجوانب التي تستقیم بھ الحیاة، ویسعد بھا اإلنسان ویستطیع أن ُیدیر حیاتھ 

یھا المصالح والمفاسد، وما ھو حق بكل ُیسر وسھولة، وُیقبل على آخرتھ بخوف ورھبة، یراعي ف
وما ھو فاسد مستخدًما أعز مانحھ اهللا للمؤمنین، وھي الحكمة التي فّضل اهللا بعض العباد على 
بعض، فالمتأّمل في حیاة األمم والشعوب یجّد أنھ ال یستقیم لھا حاًلا، وال یرتاح لھا باًلا إال بالحكمة 

﴿:  على عباده بالحكمة، قال تعالى-ز وجلع- في إدارة شؤون الحیاة، حیث أمتن اهللا    

                          

      ﴾) فالحكمة فضل عظیم من اهللا یمنحھ لعباده المخلصین، )٢٦٩اآلیة : البقرة ،
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 ﴿: تعالىقال                ﴾) وفي قولھ تعالى)١٢اآلیة : لقمان ،: 

﴿        ﴾) ٢٥١اآلیة : البقرة.(  

كما وردت الحكمة في مواضع كثیرة في القرآن الكریم بمعاٍن متعددة، فقد وردت بمعنى 

﴿: لرسالة، قال تعالىالنبوة وا         ﴾) ووردت )٤٨اآلیة : آل عمران ،

 ﴿: بمعنى الوعظ والتذكیر، قال تعالى              ﴾) اآلیة : النساء

  ﴿: الى، ووردت بمعني آیات اهللا وأوامره ونواھییھ، قال تع)٥٤         

        ﴾) ٢٣ه، ص ١٤٢٥القحطاني، ) (١٢٥اآلیة : النحل.(  

أن الحكمة من أعظم النعم؛ ألنك بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة ) م٢٠٠٨(ویؤكد النابلسي 
ولى، وبالحكمة تجعل العدو صدیًقا وبغیر الخامسة، وبغیر الحكمة تشقى بزوجة من الدرجة األ

الحكمة تجعل الصدیق عدًوا، فالحكمة من أعظم عطاءات اهللا، وھي خاصة بالمؤمن؛ ألن غیر 

﴿:  قال تعالى- عز وجل-المؤمن مقطوع من اهللا                

         ﴾) ٢٦٩اآلیة : البقرة.(  

 وجد أنھ كان یالزم الحكمة في جمیع أموره، -صلى اهللا علیھ وسلم- ومن تتبع سیرة الرسول 
سبحانھ - ، فأقبل الناس ودخلوا في دین اهللا أفواًجا بفضل اهللا -عز وجل- وخاصة في دعوتھ إلى اهللا 

رضي - ن والحكمة، وعن ابن عباس ، ثم بفضل ھذا النبي الحكیم الذي مأل اهللا قلبھ باإلیما- وتعالى
: رواه الترمذي) (اللھم عّلمھ الحكمة: (ضّمني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقال:  قال- اهللا عنھما

  ).٣٩١٣ح 
ال حسد إال في اثنتین، رجل آتاه اهللا ماًال فُسلِّط على «وفي قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 

، وعن )٦٧٢٢ح : رواه البخاري. (»فھو یقضي بھا ویعلِّمھاھلكتھ في الحق، وآخر آتاه اهللا حكمة 
ُفّرج «:  قالكان أبو ذر رضي اهللا عنھ یحدِّث أن رسول اهللا : أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال

عن سقف بیتي وأنا بمكة، فنزل جبریل، ففّرج صدري ثم غسلھ بماء زمزم، ثم جاء بطست من 
ح ، ه١٤٢٢، رواه البخاري(» الحدیث.. دري ثم أطبقھذھب ممتلئ حكمة وإیماًنا فأفرغھ في ص

٣٣٩.(  
وُتمثِّل الحكمة العمود الفقري لفن الدعوة؛ ألنھا تركِّز على كیفیة الدعوة، وإننا نتعّجل في 
كثیر من المواقف، فُنصاب في مقتل؛ ألننا ضیعنا الكیفیة فضیعنا الحكمة؛ فكما أن من ُیؤتى الحكمة 

  ) ٧م، ص ٢٠١٢الزید، (، فكذلك إن من ُحرَم الحكمة فقد ُحرَم خیًرا كثیًرا فقد ُأوتي خیًرا كثیًرا
فالحكمة في الدعوة والتربیة أمر مطلوب، والداعي إلى اهللا مأمور بتوّخي الحكمة حین دعوتھ 

  ﴿ :وتربیتھ ومصداق ذلك قول اهللا تعالى                  ﴾ 
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 ﴿: ، وقولھ تعالى)١٢٥اآلیة : النحل(                  

               ﴾ )١٠٨  اآلیة:یوسف (  

ل، ویراعي أحوال المدعوین، وظروفھم، وأخالقھم، فالحكمة تجعل الداعیة إلى اللَّھ یتأّم
وطبائعھم، والوسائل التي یؤتون من ِقبلھا، والقدر الذي ُیبّین لھم في كل مرة حتى ال ُیثقل علیھم، 
وال یشق بالتكالیف قبل استعداد النفوس لھا، والطریقة التي یخاطبھم بھا، والتنویع والتشویق في ھذه 

ویدعو إلى اللَّھ بالعلم ال بالجھل، ویبدأ بالمھم فالذي یلیھ، وُیعّلم العامة ما الطریقة حسب مقتضیاتھا، 
یحتاجونھ بألفاظ وعبارات قریبة من أفھامھم ومستویاتھم، ویخاطبھم على قدر عقولھم، فالحكمة 
تجعل الداعیة ینظر ببصیرة المؤمن، فیرى حاجة الناس فیعالجھا بحسب ما یقتضیھ الحال، وبذلك 

لى قلوب الناس من أوسع األبواب، وتنشرح لھ صدورھم، ویرون فیھ المنقذ الحریص على ینفذ إ
سعادتھم، ورفاھیتھم، وأمنھم، واطمئنانھم، وھذا كلھ من الدعوة إلى اللَّھ بالحكمة التي ھي الطریق 

  ).٧ه، ص ١٤٢٥القحطاني، (الوحید للنجاح 
استمرار "مجتمع، وصمام أمان للمجتمع، وأن وُتعّد الدعوة إلى اهللا ضماًنا لمسیرة الخیر في ال

الدعوة في المجتمعات القائمة بالحق، بالموعظة الدائمة، والتذكیر، والتزكیة، والتعلیم، ضرورة 
  )".١١٦ه، ص ١٤٠٩لولو القویفلي، (للحفاظ على سالمتھا 

یان، وال انتشر ومن أمعن النظر یعلم أن الدعوة إلى اهللا حیاة األدیان، وأنھ ما قام دین من األد
 :، یقول اهللا تعالى)١٤ه، ص ١٤٠١محفوظ، " (مذھب، وال ثبت مبدأ من المبادئ إال بالدعوة

﴿                             

      ﴾)وقال تعالى)١٠٤اآلیة : آل عمران ، :﴿         

                ﴾)٣٣اآلیة : فصلت .(  

: ولسمو الدعوة وأھمیتھا فھي ال تتوّقف في جمیع الظروف في السلم والحرب، قال تعالى

﴿                             

                  ﴾) ١٢٢اآلیة : التوبة( ،

ال تتوقف في السلم أو الحرب، إذ أن مھمة الدعاة ھي السعي لھدایة مما یعني أن مھمة الدعوة 
  ).٥٨٢م، ص ٢٠٠٥أبو دف ومنصور،  (واآلخرةاإلنسان، وإبالغھ الكمال اإلنساني وإعداده للدنیا 

ولھذا فقد اعتنى القران الكریم بجانب الحكمة في الدعوة؛ ألثرھا البالغ على أفراد المجتمع، 
  . رفات وتصدر األحكام وتستمر العالقات بین أفراد المجتمع المسلمفمن خاللھا تضبط التص

إن رؤیة اإلسالم القائمة على االھتمام بالقیم والمبادئ المستمدة من مصادر التشریع 
اإلسالمي المعتبرة، وأھم ھذه المصادر القران الكریم فھو المحور الذي تتمرّكز حولھ العملیة 

عالیم تعمق الوعي الُخلقي، وتدعم المضامین والمسؤولیة االجتماعیة، التربویة عند المسلمین وعلى ت

﴿: وتحقق لإلنسان السعادة في الدنیا واآلخرة، قال اهللا تعالى            
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                          ﴾) اآلیة : اإلسراء

 ﴿ في وصف القرآن الكریم - سبحانھ وتعالى-، وقال )٩             

         ﴾) ومع ھذا الكم الكبیر من آیات )٤٢اآلیة : فصلت ،

ت آیات الحكمة جوانب واسعة من القران الكریم، ومن أھمھا في مجال القران الكریم حیث احتو
التربیة آیات الحكمة في الدعوة، وما فیھا من المضامین العظیمة التي یمكن استخراجھا منھا، 

  .وتطبیقھا في جمیع مجاالت المجتمع
الدَّعوة، أنَّ القرآن الكریم رَسم لنا منھًجا واضًحا في التعامل مع قضایا  وخالصة القول

، فلكلِّ وقٍت "االشتغاُل بواجب الوقت واجٌب" :ویمكن صیاغتھ في قاعدة دعویة قرآنیَّة؛ وذلك قولھم
  .)ه١٤٣٨الخنشوفي، (واجُبھ، والدَّاعیة ُشغلھ الشاغل أن یؤدِّي ھذا الواجَب 

 كما أن ھناك كثیر من الدراسات التي ُعنیت بدراسة موضوع المضامین التربویة في القرآن
التي ترى أن دراسة المضامین التربویة في اآلیات القرآنیة ) ه١٤٣٥(دراسة التمیاط : الكریم، ومنھا

بمثابة العودة إلى النبع الصافي النبع المضمون الذي لم تشبھ شائبة، النبع الذي منھ تربت 
ة إلى ضرور) ه١٤٢٦(، كما ُتشیر دراسة الزیلعي )٤ص (وترعرعت األمة اإلسالمیة األولى 

العودة الصادقة إلى الكتاب والسنة، والوقوف على ما فیھما من المضامین والمعاني التربویة 
وتفعیلھا تفعیًلا عملًیا، وممارستھا في الواقع لما لھ من كبیر األثر في تربیة النفوس وتھذیبھا، 

بویة وتقدیمھا وإصالح المجتمع، وال یكون ذلك إال بعد التدّبر والتأّمل، واستخراج المضامین التر
، ودعت دراسة الشامي )٦ص (باألسلوب المناسب؛ لیتسّنى تطبیقھا في المواقف الحیاتیة المختلفة 

إلى ضرورة إعادة النظر في التراث الثقافي الغزیر؛ الستلھام عوامل الرفعة لھذه األمة ) ه١٤٢٦(
 ).٣ص (من جدید 

دراسة ھناء عباس : هللا، ومنھاكما ربطت بعض الدراسات بین الحكمة وبین الدعوة إلى ا
، كما تعددت - سبحانھ وتعالى–التي تناولت أسلوب الحكمة وأثرھا في الدعوة إلى اهللا ) م٢٠١٧(

الدراسات التي عنیت بدراسة القرآن الكریم من وجھة نظر تربویة، من خالل استنباط ما بھ من قیم 
، ودراسة )م٢٠٠٢(دراسة العمریطي ، و)م٢٠١٣(دراسة العیسى : وأبعاد تربویة متنّوعة، ومنھا

  ).ھـ١٤٣١(الدبیسي 
وفي ضوء ما سبق تتضح ضرورة العودة لكتاب اهللا، والوقوف على ما فیھ من قیم تربویة 
في مجاالت العقیدة، والعبادات، واألخالق، والمجتمع، وما فیھ من أسالیب تربویة، والعمل على 

 یكون ذلك إال بعد التدّبر في معاني ھذه اآلیات، تفعیلھا في الحیاة قوًلا وعمًلا وسلوًكا، وال
واستخراج ما فیھا من قیم وأسالیب تربویة، حتى یتسّنى تطبیقھا في المجتمع؛ لتوجیھ المجتمع لما 

  . في الخیر والصالح؛ مما ُیسھم في فھم كتاب اهللا أكثر

 :مشكلة الدراسة

واضیع العقدیة والتعبدیة والُخلقیة لما كانت آیات الحكمة في الدعوة ُتعالج كثیًرا من الم
واالجتماعیة، ظھرت الحاجة إلى استنباط المضامین التربویة في آیات الحكمة في الدعوة في القرآن 
الكریم، من خالل استنباط ما تضّمنتھ من قیم تربویة متنّوعة ومن أسالیب تربویة، وبیان كیفیة 

ظیف الحكمة في الدعوة إلى اهللا في مواجھة التحدیات تطبیق ھذه القیم واألسالیب تربوًیا؛ ألھمیة تو
المضامین : (المعاصرة التي تواجھ المجتمع المسلم؛ لذا فإن مشكلة الدراسة تكمن في معرفة
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 ذلك في ضوء اإلجابة عن )التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة وتطبیقاتھا في المجتمع
  .األسئلة التالیة

 :أسئلة الدراسة

  :  دد موضوع الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیسیتح
  المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة؟ذات التطبیقات المجتمعیة ما المضامین التربویة 

  : ویتفّرع عن ھذا السؤال الرئیسي عدة أسئلة فرعیة

دي ــــ العقدي ــــ التعب(ما القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب  -١
  ؟)االجتماعيالُخلقي ــــ 

 للمضامین التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة؟ المجتمعیة ما التطبیقات التربویة  -٢

 :هدف الدراسة

  :، من خاللمن آیات الحكمة في الدعوةذات التطبیقات المجتمعیة  التربویة قیماستنباط ال

العقدي ــــ التعبدي ــــ الُخلقي ــــ (الدعوة في الجانب التربویة من آیات الحكمة في  استنباط القیم -١
  ).االجتماعي

 . للمضامین التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة المجتمعیةتعّرف التطبیقات التربویة  -٢

 :أهمية الدراسة

  :األھمیة النظریة: أوًلا

لكریم، وھذا شرف عظیم ألي تتناول ھذه الدراسة لدراسة آیات الحكمة في الدعوة في القرآن ا -١
مسلم أن یدرس في كتاب اهللا، وإظھار ما یتضّمنھ من درر تربویة وتوجیھھا لخدمة جمیع 

  . أفراد المجتمع
 التربویة المتعّلقة بآیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم ُیسھم في تربیة قیممعرفة بعض ال -٢

 .المسلم إذ تتضّمن قیم عقدیة وُخلقیة واجتماعیة
ُتسھم ھذه الدراسة في عملیة التأصیل اإلسالمي للتربیة؛ مما ُیسھم في إعادة تشكیل ھویة  -٣

  .الشخصیة اإلسالمیة، األمر الذي یحقق األمن الفكري للمجتمع المسلم
تسعى ھذه الدراسة لكي تكون إضافة علمیة للمكتبة اإلسالمیة عامة والمكتبة الدعویة بصفة  -٤

 .خاصة
ضامین تربویة لم یتطرق إلیھا أحد في السابق، یمكن للمرّبي االستفادة تضّمنت ھذه الدراسة م -٥

 .  منھا في تربیة الناشئ في المجتمع المسلم
 : األھمیة التطبیقیة: ثانیًا

 قیمي المجتمع من خالل تطبیق الیمكن أن ًتسھم الدراسة في تكوین ما ُیعرف بالتربیة الوقائیة ف -١
  . مة في الدعوةالتربویة المتضّمنة في آیات الحك

تكمن أھمیة ھذه الدراسة أنھا تعتمد على الجانب التطبیقي للمضامین التربویة المستنبطة من  -٢
 .آیات الحكمة في الدعوة وتطبیقھا على أفراد المجتمع
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یمكن أن یستفید من ھذه الدراسة الدعاة والمصلحون في توظیف أسلوب الحكمة في الدعوة إلى  -٣
 .اهللا، وتوظیف اللین والرفق في الدعوة لدین اهللاهللا؛ لجذب القلوب لدین 

من المؤمل أن ُتسھم ھذه الدراسة في تنمیة وعي األسرة المسلمة بأھمیة الرفق، واللین، والحكمة  -٤
 .في التعامل مع أبنائھم

یمكن أن یستفید من ھذه الدراسة المعلِّمون من خالل توظیفھم ألسلوب الحكمة في تعاملھم مع  -٥
 .بأبنائھم الطال

 . یمكن لھذه الدراسة أن ُتثیر اھتمام الباحثین للمزید من الدراسات التربویة في ھذا المجال -٦

 :حدود الدراسة

 على دراسة المضامین التربویة في آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم، تم االقتصار
یات التي وردت فیھا ولقد كانت معیاریة الباحث في اختیار آیات الحكمة في الدعوة، باختیار اآل

لفظة الحكمة في الدعوة بمشتقاتھا أو ورد فیھا معنى الحكمة في الدعوة ضمنًیا، من حیث تناولھا 
  .للنقاط اآلتیة

 القیم - الُخلقیة  القیم-التعبدیة  القیم-العقدیة القیم" التربویة في آیات الحكمة في الدعوة  القیم -
 ".االجتماعیة

 .ت الحكمة في الدعوة في القرآن الكریماألسالیب التربویة في آیا -
التطبیقات المجتمعیة للمضامین التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في القرآن  -

 .الكریم

 :مفاهيم الدراسة األساسية

  : المضامین التربویة -
  :التعریف اللغوي -

من كل شيء أن المضامین التربویة تعني ما في بطون الحوامل ) ه١٤١٤(ذكر ابن منظور 
ص (بمعنى تضّمنھ، وُیقال ضمن الشيء بمعنى تضّمنھ، ومنھ قولھم مضمون الكتاب كذا وكذا 

المحتوى ومنھ مضمون الكتاب ما في طیھ، ) المضمون"(، وذكر في المعجم الوسیط )٢٥٨
  ).٤٤٥ص / ١ه، ج ١٤٠٠مجمع اللغة العربیة، " (ومضمون الكالم فحواه وما ُیفھم منھ

  :الحيالتعریف االصط -
ھي جملة المفاھیم، والمبادئ، والمعاییر، واألسالیب التربویة التي من شأنھا أن تكون أساس " -١

ه، ص ١٤٣٠أصیلح، " (التربیة؛ بھدف تنمیة اإلنسان تنمیة متكاملة في جمیع مجاالت الحیاة
٧ .(  

لعملیة ھي جمیع المغازي، واألنماط، واألفكار، والممارسات التربویة التي تتّم من خالل ا" -٢
ه، ١٤٠١الغامدي، " (التربویة؛ لتنشئة األجیال المختلفة علیھا تحقیًقا لألھداف المرغوب فیھا

 ).٤٠ص 
 :التعریف اإلجرائي -

 آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم من قیم تربویة ثابتة في الجوانب احتوتھما 
بویة المتنّوعة، سواء ورد ظاھرًیا أم ، واألسالیب التر" االجتماعیة- الُخلقیة-  التعبدیة-العقدیة"

ضمنًیا، التي یتّم استنباطھا، وفًقا للعقیدة اإلسالمیة، والملزمة لألفراد بتوجیھ أنماط سلوكھم 
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  .وتعاملھم مع اآلخرین؛ لإلستفادة منھا بتطبیقھا في واقع المجتمع المسلم

  :االستنباط -
  :التعریف اللغوي -

بئر إذا حفرت، وقد نبط ماؤھا ینبط نبًطا ونبوًطا، وأنبطنا الماء الذي ینبط من قعر ال: النبط"
: استخرجھ، واالستنباط: الماء أي استنبطناه وانتھینا إلیھ، واستنبطھ واستنبط منھ علًما وخیًرا وماًلا

  ).٤١٠، ص ٧ه، ج ١٤١٤ابن منظور، (االستخراج 
  :التعریف االصطالحي -
  ).٢٢م، ص ١٩٨٥الجرجاني، ( القریحة استخراج المعاني من النصوص بفرط الذھن وقوة" -١
 ).٤٥ص، ه١٤٢٨الوھبي، " (استخراج ما خفي من النص بطریق صحیح" -٢

  :التعریف اإلجرائي
 تحلیلاستخراج القیم واألسالیب التربویة من آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل 

  . كتب التفسیر، وأقوال أھل العلم في تفسیرھا

  : الحكمة -
  : اللغويالتعریف -

ما أحاط بحنكي الفرس، : إصابة الحق بالعلم والعقل، والحكمة محركة :لھا عدة معان منھا
، ٣١م، ج ١٩٨٤الزبیدي، (ُسمیت بذلك؛ ألنھا تمنعھ عن الجري الشدید؛ لكي تذلل الدابة لراكبھا 

  ).٥١٣ص 
  :التعریف االصطالحي -

اإلصابة في : لنبویة عدة أقوال، قیلذكر العلماء لمفھوم الحكمة في القران الكریم والسنة ا
المعرفة بالقرآن ناسخھ ومنسوخھ، ومحكمھ : القرآن والفقھ بھ، وقیل: القول والفعل، وقیل ھي

العقل : ھي العلم بالدین وقیل الحكمة: ومتشابھھ، ومقدمھ ومؤخره، وحاللھ وحرامھ، وقیل الحكمة
وقیل الحكمة ) ٥٧٩/ ٥ه، ١٤٢٠طبري،ال(ھي النبوة : ھي الفھم، وقیل الحكمة: وقیل الحكمة

  ).ه١٤٢٣القحطاني، " (اإلصابة في األقوال واألفعال، ووضع كل شيء في موضعھ"
  :التعریف اإلجرائي -

بذل الجھد في اإلصابة في األقوال، واألفعال، ووضع كل شيء في موضعھ الصحیح بالقدر 
  .المناسب، وفي الزمان والمكان المناسب

  :التطبیقات التربویة -
  :التعریف اللغوي -

: كل غطاء الزم على الشيء، والجمع أطباق، وتطابق الشیئان: الطبق: مصدر الفعل طبق
االتفاق، وطابقت بین الشیئین إذا جعلتھما على حذو واحد : الموافقة، والتطابق: تساویا، والمطابقة

الطباق والتكافؤ ، وُیقال لھ أیًضا المطابقة، و)٢٠٩، ص ١٠ھـ، ج ١٤١٤ظور، نابن م(وألزقتھما 
  ).٦١ه، ص ١٤٠٣الجرجاني، (والتضاد؛ وھو أن یجمع بین المتضادین مع مراعاة التقابل 

  :التعریف االصطالحي -
جعلھ مطابًقا لھ، بحیث یصدق : تطبیق الشيء على الشيء: التطبیق) ه١٤١٩(قال الكفوي 
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فعل واالسم باالسم ھو مقابلة الفعل بال) ه١٤٠٣( ، وعّرفھ الجرجاني )٣١٣، ص١ج (ھو علیھ 
  ).٦١ص(

  :التعریف اإلجرائي -
ھي اإلجراءات العملیة التي تقوم بھا مؤسسات المجتمع التربویة من خالل تطبیق القیم 

  .واألسالیب التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى في واقع المجتمع

 :منهج الدراسة

ھج تاج فیھ الباحث إلى االستنباط واالجتھاد، فإن المننظرًا ألن ھذا النوع من الدراسات یح
ھي الطریقة التي : والمقصود بالمنھج االستنباطي في ھذه الدراسة، المناسب ھو المنھج االستنباطي

یقوم فیھا الباحث باستنباط القیم واألسالیب التربویة من آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا من خالل 
 .شروح األحادیث والفقھ وأقوال العلماء في ھذه اآلیاتالنظر في كتب التفسیر و

 : إجراءات الدراسة
جمع وتتبع اآلیات القرآنیة الواردة في آیات الحكمة في الدعوة الى اهللا والرجوع إلى تفسیرھا  .١

  . في كتب التفسیر المعتمدة
وفق القیم استنباط القیم التربویة المحتملة ضمن آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى  .٢

التربویة المختارة في آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل النظر في آیات 
 . الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى، والتأّمل فیھا والرجوع إلى كتب التفسیر

استنباط األسالیب التربویة التي تضّمنتھا آیات الحكمة في الدعوة الى اهللا تعالى من خالل  .٣
 . آیات الحكمة، والتأّمل فیھا والرجوع إلى تفسیرھا في كتب التفسیر المعتمدةالنظر في

تطبیق القیم واألسالیب التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى بعد  .٤
 . النظر، والتأّمل فیھا على جمیع أفراد ومؤسسات المجتمع

  :الدراسات السابقة
ت بیان بعض المضامین التربویة المستنبطة من سورة الفاتحة ھدف) ـھ١٤٢٦(دراسة الزیلعي 

والتطبیقات التربویة لھا، والتعّرف إلى اآلثار التربویة المترتبة على تطبیق المضامین 
التربویة في سورة الفاتحة، ووّظفت الدراسة المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن سورة 

وأغراضھ ومطالبھ؛ ولذا سمیت بأم الكتاب، الفاتحة جمعت كل مقاصد القرآن الكریم 
وأظھرت الدراسة أن سورة الفاتحة تضّمنت جملة من أھداف وأسالیب التربیة اإلسالمیة، 

 - اإلیمان: "وبینت الدراسة بعض المضامین التربویة التي تضّمنتھا سورة الفاتحة، وھي
 -  الرحمة- الحمد-ل والدعاء التوّك- الوالء للمؤمنین والبراء من الكفار- اإلخالص- التوحید

، وأوصت الدراسة بضرورة تنشئة األوالد على حفظ كتاب اهللا وتعّلم العلم " التواضع- العدل
الشرعي واالھتمام بالسنة النبویة، وتطبیق ما جاء فیھا من اآلداب والسلوك واالھتمام بكل ما 

م وحضور المحاضرات من سبیلھ تحقیق ھذا الھدف كااللتحاق بحلقات تحفیظ القرآن الكری
والدروس العلمیة واالستعانة بالكتب واألشرطة النافعة المناسبة ألعمارھم وعدم التھاون في 

  .ھذا فقد تیسرت ھذه األمور وقامت الحجة بذلك
ھدفت استنباط المضامین التربویة المتضّمنة في قصة اإلسراء ) ـھ١٤٢٨(دراسة یماني 

 المستنبطة من قصة اإلسراء والمعراج، وتّم لتربویةاوالمعراج، والوقوف على التطبیقات 
توظیف المنھجین الوصفي واالستنباطي، وأظھرت الدراسة اشتمال قصة اإلسراء والمعراج 
على كثیر من المضامین التربویة التي ُتسھم بمھام كبرى في صالح الفرد والمجتمع، كما 

یخ المعلومة في ذھن المتعّلم، كما أوضحت الدراسة أھمیة التكرار وما لھ من فائدة في ترس
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أظھرت أن للقصة دور كبیر في ترسیخ العقیدة في نفوس األطفال وشد انتباھھم، وتقریب 
وتبسیط المفاھیم الصعبة علیھم، كما أظھرت أن القصة من أكثر األسالیب والوسائل 

ن للمضامین المستخدمة في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، كما أظھرت الدراسة أ
 إشاعة الخیر تعزیزالتربویة المتضّمنة في قصة اإلسراء والمعراج أثر كبیر على األسرة في 

والفالح واالستقرار النفسي للجمیع، وأوصت الدراسة باالھتمام بأسلوب التربیة بالقصة 
 القرآنیة والنبویة؛ لما لھذا األسلوب من قدرة على جذب االنتباه، وتحبیب الطفل بالشخص

  .الذي یحكي لھ القصة
ھدفت بیان أثر البیئة االجتماعیة على دعوة الفرد والمجتمع، والتعّرف إلى ) ـھ١٤٢٨(آل عیسى 

كیفیة معالجة اإلسالم للتغّیرات والسلبیات االجتماعیة، وإلى االستفادة من األسلوب القرآني 
قرائي، وأظھرت الدراسة في دعوة األمم السابقة، واستخدمت المنھج التاریخي والمنھج االست

أن مكونات البیئة االجتماعیة من أسرة ومجتمع ھي المیدان األول لدعوة األنبیاء علیھم 
السالم إلى أقوامھم، وأن وسائل وأسالیب الدعوة تختلف باختالف حاالت البیئة االجتماعیة 

 المجتمع، واالقتصادیة، وإعطاء الدراسات الدعویة لعناصر البیئة االجتماعیة، األسرة،
، وأوصت الدراسة بضرورة )المدرسة، المسجد، اإلعالم(المؤسسات االجتماعیة المختلفة 

  . االستفادة من نصوص الوحي التي ُتبّین دعوة األنبیاء علیھم السالم لبیئاتھم االجتماعیة
ھدفت تعرف المضامین التربویة المستنبطة من سورة الضحى ) ـھ١٤٢٩(دراسة العامري 
إلى تطبیقاتھا التربویة في بناء الفرد والمجتمع، واتبعت الدراسة منھج البحث والتعرف 

أن سورة الضحى جاءت تسلیة وتسریة عن : الوصفي، وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة
 فھي كذلك تسریة عن نفس كل مؤمن، فاهللا مع عبده ما دام العبد -صلى اهللا علیھ وسلم–النبي 

 یضیع منھ نفس، وإدراك قیمة أن اإلسالم ھو الحیاة والعمر أنفس من مع اهللا، وأن الوقت في
الوقت لھ أھمیة خاصة في تربیة الناشئة بل وجمیع أفراد المجتمع، وأن الرفق واللین من 
األخالق اإلسالمیة التي یحسن بنا أن نتعامل بھا في المجتمع خاصة مع الفقراء والمساكین 

 من القضایا التي تؤرق المجتمعات عموًما وقد اعتنى اإلسالم والشباب والمتعلمین، وأن الفقر
بعالجھا وسورة الضحى دلیل واضح على ذلك فھي من ما أوائل ما نزل من القرآن وفیھ 
تنبیًھا لقضیة الفقر وعالجھا، وأن األیتام جزء من األمة ینبغي االعتناء بھم ورعایتھم والقیام 

م، وأن نعم اهللا على المرء ال ُتحصى وھي تستوجب بما فیھ مصلحتھم، وعدم تضییع حقوقھ
الشكر والحمد الدائمین، وھذه النعم قد تتبدى جلیة واضحة وقد تكون خفیة ال تظھر إال بذوي 

  .البصائر الیقظة ومنھا دفء األسرة بالرعایة
مع ھدفت استنباط المضامین التربویة وتطبیقاتھا على األسرة والمجت) ـھ١٤٢٩(دراسة القحطاني 

من خالل سورة الماعون، ووّظفت الدراسة المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن سورة 
الماعون رغم قصر آیاتھا إال أنھا حافلة بالقیم التربویة واالجتماعیة التي یعود نفعھا على 
الفرد والمجتمع في الدنیا واآلخرة، كما اشتملت سورة الماعون على الكثیر من المضامین 

قات التربویة في الجانب العقدي والتعبدي واالجتماعي، وإن التصدیق بیوم الدین والتطبی
یجعل المسلم حریًصا على أداء الشعائر التعبدیة ویزید من وحدة المسلمین وترابطھم 

 في كل عمل ھو أساس قبول -سبحانھ وتعالى-وتماسكھم، وإن خلوص النیة وتوجھھا إلى اهللا 
  .األعمال

ھدفت بیان األسالیب التي انتھجھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خالل ) ـھ١٤٢٩(دراسة العمري 
تبلیغ الدعوة إلى اهللا تعالى وآثارھا التربویة، ووضع تصّور مقترح عن كیفیة االستفادة من 
تلك األسالیب النبویة في تبلیغ الدعوة اإلسالمیة، ووّظفت الدراسة منھج البحث الوصفي، ثم 

ي والمنھج التاریخي، وأظھرت الدراسة أن المنھج الذي سلكھ رسول اهللا المنھج االستنباط
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صلى اهللا علیھ وسلم في تبلیغ الدعوة قد حقق أھدافھ، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، 
وأن سر تفوق الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في تبلیغ الدعوة یعود إلى تعدد أسالیبھ، وجعلھ 

ألسالیب، كما أظھرت الدراسة أنھ یمكن للداعي إلى اهللا تعالى انتھاج لكل مقاٍم ما یناسبھ من ا
منھج الدعوة السریة في الدول التي ُتمارس ضغوًطا على األقلیات اإلسالمیة والدعوة 
الجھریة في الدول التي تسمح بحریة األدیان، ولیكن ھدفھ تبلیغ الدعوة، وإخراجھم من 

قة دمائھم، وأنھ إذا أراد الداعي إلى اهللا تحقیق ھدفھ وتبلیغ الظلمات إلى النور ال قتالھم أو إرا
الناس ما أنزل إلیھم فالبد من انتھاج الصبر وعدم استعجال النتائج، وأظھرت الدراسة أنھ 
ینبغي على الداعي إذا أراد النجاح في  الدعوة إلى اهللا تعالى فالبد أن یواكب التطّورات 

  .ةالحدیثة ویوّظفھا في خدمة الدعو
ھدفت استنباط األسالیب التربویة في دعوة الرسل من خالل سورة ) ـھ١٤٣٠(دراسة عارف 

األعراف وتطبیقاتھا، ووّظفت الدراسة المنھج الوصفي، وأظھرت الدراسة ضرورة أسلوب 
التربیة بالقدوة ومدى تأثیرھا في النشء والمتعلِّمین، وأكدت أھمیة استخدام األسالیب التربویة 

ت التربیة بالقدوة، كما أظھرت عدم التفریق بین مجال الدعوة والتربیة وترسیخ أن في مجاال
كل مرب داعیة وكل داعیة مرب، وأن الدین اإلسالمي یشمل أھداف التربیة والدعوة مًعا، 
وأن لكل أمة وكل فرد أسلوب خاص في التربیة، وذلك یتضح من خالل دعوة الرسل علیھم 

  .السالم ألقوامھم
ھدفت تعّرف المضامین واألسالیب التربویة التي احتوتھا سورة ) ـھ١٤٣٠(البلوي دراسة 

الشعراء وكیفیة تطبیقھا في المیدان التربوي، ووّظفت الدراسة المنھج االستنباطي، وأظھرت 
الدراسة أن سورة الشعراء تضّمنت مضامین تربویة في الجانب التعلیمي ویشتمل على 

ي إیصال رسالتھم والدلیل الحسي في التعلیم وأھمیتھ متابعة المرّبي التعاون بین المعلِّمین ف
للمتعلِّمین ومعرفة أحوالھم وحاجاتھم، كما تضّمنت مضامین تربویة في الجانب الُخلقي 
ویشتمل على األخالق الحمیدة التي حثت علیھا السورة والمتعّلقة بالشخص نفسھ أو بغیره، 

ت منھا السورة والمتعّلقة بالشخص نفسھ أو بغیره، كما وكذلك األخالق الذمیمة التي حذر
تضّمنت مضامین تربویة في الجانب االجتماعي ویشتمل على المساواة االجتماعیة وأن 

  .الفضل بالتقوى وبر الوالدین
ھدفت توضیح المعاني المھمة التي جاءت بھا سورة عبس من خالل بیان ) ـھ١٤٣٠(دراسة صنبع 

لذي أحدثتھ، وبیان المضامین التربویة المستنبطة من سورة عبس سبب نزولھا واألثر ا
التربویة، وربط ھذه المضامین بواقع الحیاة العصریة وفًقا للتوّجھات التربویة الراھنة، 
وكیفیة التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل سورة عبس، ووّظفت الدراسة منھج 

رت الدراسة شرف العلم وفضلھ، وجحود  وكفر البحث الوصفي والمنھج االستنباطي، وأظھ
اإلنسان بربھ مع كثرة النعم، فأكثر بني البشر كافرون لنعمة اهللا تعالى، وأظھرت أیًضا خطر 
التبعات على العبد یوم القیامة وھي الحقوق التي ُیطالب بھا العبد یوم القیامة، وأن شدة الھول 

لى عورة أحد من أھل الموقف، وأن ثمرة اإلیمان والفزع ُتنسي المرء یوم القیامة أن ینظر إ
والتقوى ُتظھر في الموقف نوًرا على الوجھ وإشراًقا لھ وإضاءة وثمرة الكفر والفجور ُتظھر 
ظلمة وسواًدا على الوجھ وغباًرا، كما ُختمت السورة ببیان أھوال القیامة وفرار اإلنسان حتى 

ن االھتمام األسري بالمعاقین یفتح مجاالت من أقاربھ فزًعا وخوًفا، وأظھرت الدراسة أ
  .أرحب للدمج في مجتمعاتھم

ھدفت بیان المضامین التربویة المستنبطة من سورة القلم، وتوضیح ) ـھ١٤٣١(دراسة الدبیسي 
األسالیب التربویة المستنبطة منھا، ووّظفت الدراسة المنھج الوصفي والمنھج االستنباطي، 

لقرآن الكریم یحتوى على منھج عظیم للتربیة الصحیحة التي في وأظھرت نتائج الدراسة أن ا
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تفعلیھا سعادة وصالح لألفراد والمجتمعات في الدنیا واآلخرة، وأن سورة القلم احتوت على 
العدید من المضامین التربویة التي تمّیزت بتعددھا وشمولھا فقد احتوت على المضامین 

یة وبعض األسالیب التربویة، وأن توضیح حسن سیرة العقدیة والتعبدیة والُخلقیة واالجتماع
 وعظم ُخلقھ ھو المنھج األمثل للدفاع عنھ من أي تھمة یرمیھ - صلى اهللا علیھ وسلم- الرسول 

بھا أعداء اإلسالم، وأن تطبیق المضامین التربویة المستنبطة من سورة القلم في محیط 
ات في العملیة التربویة وتقویم السلوك، األسرة قوًلا وعمًلا یؤدي على نجاح اآلباء واألمھ

وأوصت الدراسة بتربیة األجیال على العقیدة السلیمة الصافیة والتركیز على مبدأ توحید اهللا 
  .وعبادتھ وحده ال شریك لھ؛ ألنھ أساس كل عبادة وسلوك وتربیة وأخالق

ارون مع قومھ، ھدفت استنباط أبرز المضامین التربویة من قصة ق) ـھ١٤٣٣(دراسة الزایدي 
وبیان أھم تطبیقاتھا التربویة في األسرة المسلمة، ووّظفت الدراسة المنھج الوصفي والمنھج 
االستنباطي، وأسفرت الدراسة أن قصة قارون من القصص القرآني الكریم الحافلة 

ة، بالمضامین التربویة في الجوانب العقدیة والُخلقیة واالجتماعیة والعلمیة والدعویة والمالی
فقد ناقشت القصة ھذه الجوانب؛ لتكون نبراًسا تربوًیا على مر العصور، وأن تطبیق 
المضامین التربویة المستنبطة من قصة قارون مع قومھ من المأمول أن ُتفید األسرة المسلمة 
في طرق تعاملھم مع أبنائھم وتقویم سلوكھم بطرق فاعلة، كما بّینت الدراسة أن الجانب 

كین في الحیاة اإلنسانیة ومیزان واضح لتعامل الناس فیما بینھم، كما بّینت الُخلقي ركن ر
الدراسة أھمیة التكافل االجتماعي، وأوصت الدراسة المؤسسات التعلیمیة بضرورة االھتمام 
بأسلوب التربیة بالقصة القرآنیة والنبویة؛ لما لھذا األسلوب من تأثیر في نفوس الناس 

  . عن المعصیة، واالعتبار واالتعاظ بالسابقینفتقودھم للطاعة والُبعد
التربویة،  ومكانتھا ومقاصدھا، التحریم، سورة موضوع ھدفت بیان) ـھ١٤٣٣(دراسة السلمي 
 والقیم المبادئ أھم إلى التعّرف خالل من السورة، من التربویة المضامین واستنباط

 المضامین لتلك التربویة بیقاتالتط بعض اقتراح ثمَّ السورة، ومن من واألسالیب المستنبطة
األسرة المعاصر، ووّظفت الدراسة المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة النتائج  واقع في

 صلى اهللا -نبیھ وتعظیم اآلخر، وبالیوم بمالئكتھ، واإلیمان المعرفة، حق اهللا معرفة: اآلتیة
 واآلخرة، وأن القیام الدنیا في والفرد األسرة سعادة ركائز ركیزة من  أول-علیھ وسلم
 لھ الفوز یكفل یعولھ، من أو نفسھ، تجاه سواء القیام، حق اإلنسان على الملقاة بالمسؤولیة

 بذلك لیتحقق مھم؛ مطلب الجیل تربیة في األسالیب واآلخرة، وتنّوع الدنیا في والنجاة
 األسرة اھتمام والغایات المنشودة، وأوصت الدراسة بضرورة تأكید المرجوة، األھداف
  .التربیة في األولى النواة وأنھا أبنائھا، بتربیة المسلمة

ھدفت استنباط المضامین التربویة اإلیمانیة والدعویة والُخلقیة ) ـھ١٤٣٣(دراسة العیسى 
، ثم ذكر بعض التطبیقات التربویة -علیھ السالم–واالجتماعیة والتعلیمیة من قصة موسى 

 الدراسة منھج البحث الوصفي والمنھج االستنباطي، لتلك المضامین المستنبطة، ووّظفت
وأظھرت الدراسة أن التربیة العقیدة الصحیحة ھي الخط األول في التربیة اإلسالمیة والقاعدة 

 عز–األولى والھدف األسمى لتربیة األفراد والجماعات، وأن األخذ باألسباب طاعة هللا 
 عز–ي، وإنما الفاعل الحقیقي ھو اهللا  وتوّكل علیھ، ولكن لیست ھي الفاعل الحقیق-وجل
 ومن قال بترك السنة خالف أمر اهللا تعالى وسنة األنبیاء علیھم صلوات اهللا وسالمھ -وجل

علیھم، وأن القدوة الحسنة من أھم دعائم المحافظة على الھویة لدى األفراد، وتحقیق الثبات 
األدیان السماویة غیر المحّرفة في نفوسھم وتنمیة روح المسؤولیة واإلبداع والطموح، وأن 

تقرر حریة الشعوب وحقھا في التخّلص من استعباد األقویاء، وأن كثرة اإلذالل واالستعباد 
 یحفظ األبناء إكراًما آلبائھم -وجل عز–تؤدي إلى انحراف الفطرة اإلنسانیة، وأن اهللا 
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م التي ُتنادي بھا التربیة الصالحین، ویحفظ لھم حقوقھم من بعدھم، وأن طرق التربیة أو التعلی
  .-علیھم السالم-الحدیثة استخدمھا األنبیاء 

ھدفت بیان المضامین التربویة في سورة الكھف، وذلك من خالل ) ـھ١٤٣٤(دراسة تھاني العباد 
تحقیق استنباط القیم التربویة العقدیة في سورة الكھف، واستنباط القیم الُخلقیة الواردة في 

باط القیم التربویة التعلیمیة الواردة في سورة الكھف، والتعّرف إلى سورة الكھف، واستن
األسالیب التربویة التي تضّمنتھا سورة الكھف، ووّظفت الدراسة المنھج االستنباطي، 
وتوّصلت الدراسة إلى أن سورة الكھف ترّكز على الجانب العقدي، وأن قیمة التفكیر من القیم 

عمال العقل والتقّدم الفكري، وأن قیمة التعاون أنھ سبب لقوة التربویة الھامة؛ الرتباطھ بإ
أواصر المحبة بین األفراد، كما توصلت الدراسة إلى وجود ثالث أنواع من الصبر في سورة 

 والصبر على طلب - والصبر على تطبیق الشرع-الصبر على صحبة األخیار: "الكھف، ھم
یل العلمي وقیمة اإلصغاء من المتعلِّم لمعلِّمھ ، وأبرزت الدراسة قیمة العزم في التحص"العلم

وقیمة الرحمة بالمتعلِّم من المعلِّم، وتوّصلت الدراسة إلى وجود عدد من األسالیب التربویة 
 .في سورة الكھف

ھدفت الكشف عن المضامین التربویة التي تضّمنتھا قصة سلیمان علیھ ) ـھ١٤٣٤(دراسة األسود 
آن الكریم، وتّم توظیف المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة السالم وملكة سبأ في القر

احتوت قصة سلیمان علیھ السالم وملكة سبأ في القرآن الكریم على العدید من : النتائج اآلتیة
التي تمّیزت بشمولھا "  السیاسیة- واإلداریة- الُخلقیة- التعبدیة-العقدیة"المضامین التربویة 

ت قصة سلیمان علیھ السالم وملكة سبأ في القرآن الكریم أن لشتى جوانب الشخصیة، وأكّد
الضرورات ُتبیح المحظورات، فالھدھد قد خالف النظام ولم ینجیھ إال الضرورة التي وجب 
أن یحیط بھا وھي الشرك وعبادة غیر اهللا تعالى، وأن تطبیق المضامین التربویة المستنبطة 

 القرآن الكریم في كل من األسرة والمدرسة قوًال من قصة سلیمان علیھ السالم وملكة سبأ في
وعمًال یؤدي إلى نجاح اآلباء واألمھات والمعلِّمین في تقویم سلوك النشء، وأوصت الدراسة 
بضرورة مواصلة البحوث التربویة المتعّلقة في دراسة النصوص القرآنیة والنبویة، ومن ثمَّ 

  .ة من القرآن الكریمتكوین موسوعة عن المضامین التربویة المستنبط
ھدفت بیان مفھوم الحكمة وبیان تفسیر آیتین من سورة البقرة، وبیان ) م٢٠١٤(دراسة الغامدي 

أھمیة استعمال الحكمة في الدعوة، وكذلك بّینت الدراسة حكمة التدّرج في تبلیغ الشریعة 
:  ھذه الدراسةودعوة الناس لتطبیقھا واستخدمت الدراسة المنھج الوثائقي، ومن أبرز نتائج

بیان وإیضاح لبعض اآلیات القرآنیة، ونماذج تطبیقیة على استعمال الحكمة في الدعوة إلى 
اهللا، وكشفت الدراسة عن أھمیة استعمال الحكمة في الدعوة إلى اهللا، وكشفت الدراسة أیضا 

  .عن بیان حكمة التدّرج عند تبلیغ الشریعة ودعوة الناس لتطبیقھا
ھدفت استنباط المضامین التربویة في سورة النساء، ووّظفت ) ـھ١٤٣٥(ید دراسة أروى آل فھ

الدراسة المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن سورة النساء قد اشتملت على عدد كبیر 
من المضامین التربویة حیث تضّمنت قیًما تربویة في مجاالت متنّوعة، من أبرزھا الجانب 

لت الدراسة من خالل استنباط األصول العامة للتربیة في العقدي والجانب الُخلقي، وتوّص
سورة النساء كنموذج یتأّكد لنا وبوضوح أن منھج القرآن الكریم في التربیة ھو ما یناسب 
طبیعة اإلنسان في ھذا العصر، وأوصت الدراسة بضرورة تطبیق المضامین التربویة 

الفائدة، ویحصل الفوز بسعادة الدنیا الواردة في سورة النساء في البیت والمجتمع حتى تعم 
  . واآلخرة
ھدفت تعّرف مفھوم القصص القرآني وخصائصھ والغرض منھ، واستنباط ) م٢٠١٥(دراسة عمار 

األسالیب التربویة والقیم من خالل قصة أصحاب الجنة، ووّظفت الدراسة المنھج الوصفي 
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 خصائص معینة تمّیزھا عن االستنباطي، وتوّصلت الدراسة إلى أن القصة القرآنیة ذات
غیرھا من القصص، والغرض من القصة القرآنیة ھو تعلیم التشریع واألخالق، وألخذ العبرة 

 والمؤمنین والتذكیر والموعظة، -صلى اهللا علیھ وسلم-والعظة وتثبیت فؤاد الرسول 
لى نعم  المحافظة ع-  ذكر اهللا-طاعة اهللا"وتوصلت الدراسة إلى بعض القیم الخاصة بالفرد 

 -  االستقامة-  األخذ باألسباب-  التوّكل على اهللا والصبر-  قیمة الكرم-  اإلنفاق في سبیل اهللا-اهللا
 المبادرة -  الرجوع إلى الحق-  تقدیم األمور الدینیة-  التجّرد من ھوى النفس-الرقابة الذاتیة

 تقدیم -هللاتحكیم شرع ا"، وبعض القیم الخاصة باألسرة " ونقد الذات ومحاسبتھا- بالتوبة
، وبعض القیم التربویة الخاصة " آداب التعامل مع األخوة- بر الوالدین- رابطة الدین

 المشاورة - إعطاء كل ذي حق حقھ-  العدالة- مساعدة الضعفاء-التكافل االجتماعي"بالمجتمع 
، كما توصلت الدراسة إلى بعض األسالیب التربویة التي تّم استنباطھا من القصة، "في الخیر

 - النموذج-  الترغیب والترھیب- الثواب والعقاب-  ضرب المثل- الحوار- القصة: "وھي
  ". االستفادة من الخبرات السابقة- االختبار والتمحیص

 الحاقة، سورة من التربویة واألسالیب المبادئ والقیم استنباط ھدفت) ـھ١٤٣٦(دراسة الشنبري 
 في سورة الحاقة من للمبادئ المستنبطة التربویة التطبیقات أھم عن الكشف إلى ھدفت كما

 أھم ھو اإلیمان المعاصر، وتّم توظیف المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن مبدأ الواقع
 اإلنسان وحیاة العقیدة اإلسالمیة، أساس أنھ حیث الحاقة، سورة من المستنبطة المبادئ

 أساء ومن خیًرا، ُجزي أحسن فمن العمل، على حقیقة الجزاء السورة الحقیقیة، وأظھرت
 السورة، في الواردة التربویة األسالیب أھم من والقصة فجزاؤه عذاب ألیم، وأن التكرار

استذكاره، وأن الصدق من أھم ما ینبغي أن ُیرّبى  سرعة المعلومة وفي ترسیخ في المفیدة
  .تھ وشناعتھعلیھ النشء؛ ألھمیتھ ومكانتھ في الحیاة، كما ینبغي التنفیر من الكذب؛ لخطور

استنباط المضامین التربویة من السورة، من خالل تعّرف المبادئ  ھدفت) ـھ١٤٣٦(دراسة الكلیب 
والقیم واألسالیب التي احتوتھا السورة، ومن ثمَّ كیفیة تطبیق ھذه المضامین في األسرة، وتّم 

المبادئ توظیف المنھج االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن سورة السجدة تضمنت عدًدا من 
والقیم واألسالیب التربویة المھمة في المیدان التربوي، وأنھ ال یستقیم إیمان العبد إال بإیمانھ 

 باإلیمان - اإلیمان بالرسل-  اإلیمان بالیوم األخر-اإلیمان باهللا:  التربویة التالیةبالمبادئ
یبة؛ لیكون مھیًأ لعبادة  اإلیمان بالخلق، وأن اهللا تعالى خلق اإلنسان بھذه الصورة العج-بالكتب

اهللا وحده ال شریك لھ، وأن اإلیمان بالیوم األخر یقّوم سلوك اإلنسان ویجعلھ متمّثًلا ألوامر 
اهللا منتھًیا عن الزواجر، وأن شكر اهللا تعالى على نعمھ من األعمال العظیمة التي یزید اهللا بھا 

لوب ناجح في التربیة والقرآن مليء النعم ویدفع بھا النقم، وأن أسلوب الترغیب والترھیب أس
بھذا األسلوب في تربیة المجتمع، وأن أسلوب الموعظة سبب من أسباب صالح األفراد 
والمجتمعات وھو دلیل واضح على المحبة الصادقة والترابط بین أفراد المجتمع، وأن أسلوب 

ننا مطلب القدوة من أفضل األسالیب التربویة وأھمھا، ووجود القدوات الصالحات بی
ضروري ومھم الكتساب الُمثل العلیا، وأنھ بالصبر ینال المسلم صالة اهللا علیھ ومحبتھ 
ومعیتھ لھ، وأن العبادات ھي العالمات الفارقة وھي الدلیل الثابت لمن یدعي محبة اهللا ومحبة 

  .-صلى اهللا علیھ وسلم- رسولھ 
دعوة، وبیان آثار الداعیة الحكیم، ھدفت بیان موضوع الحكمة في ال) م٢٠١٦(دراسة ھناء عباس 

كما ھدفت الدراسة إلى تبصیر الدعاة في أسلوب الحكمة ومدى قبولھ لدى المدعوین، وقد 
التزام : استخدمت الدراسة المنھج الوصفي، ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة

، وھي من أعظم الحكمة في جمیع األمور وخاصة في الدعوة إلى اهللا تعالى قوًال وفعًال
العطایا وأجل الھبات، وأھمیة عمل دورات تدریبیة علمیة ومیدانیة للعاملین في مراكز 
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الدعوة ومراكز ھیئات األمر بالمعروف والنھي عن المنكر؛ لرفع مستواھم العلمي وتدریبھم 
 . كیفیة دعوة الناس بالحكمة

عوة إلى اهللا في القرآن عموًما مع أخذ ھدفت إظھار معالم الرحمة في الد) ھـ١٤٣٧(دراسة القاسم 
سورة األعراف أنموذًجا وما في السنة من المعاني القریبة، ووّظفت الدراسة المنھج 
االستنباطي، وأظھرت الدراسة أن الخطاب في سورة األعراف كان للنبي صلى اهللا علیھ 

ورة دعویة جاءت فیھا وسلم في الفترة التي كان یدعو فیھا كفار مكة إلى اإلسالم؛ لذا فھي س
قصص األنبیاء ودعوتھم إلى أقوامھم، وأن سورة األعراف احتوت الكثیر من النماذج 

أن من رحمة اهللا في سورة األعراف إرسال النبي : الدعویة المتضّمنة لقیمة الرحمة، منھا
 صلى اهللا علیھ وسلم ومن رحمتھ بیان عقوبة المكذبین في الدنیا، ومن رحمتھ سبحانھ أن

 بیان العاقبة األخرویة، ومن الرحمة في -سبحانھ وتعالى–یقّص لنا ذلك؛ لنتعظ ومن رحمتھ 
الدعوة بیان فضلھ وتمكینھ لنا في األرض، ومن رحمتھ بیان فضل اهللا علینا وبیان عداوة 
الشیطان لنا الذي ھو أكبر أسباب الضالل، كما تناولت السورة الكثیر من جوانب الرحمة في 

نبیاء ألقوامھم، وكان من أبرز األسالیب التربویة المتضّمنة في السورة أسلوب دعوة األ
  .القصص
ھدفت استنباط القیم التربویة من آیات الصدقة، والتعّرف إلى األسالیب ) ـھ١٤٣٨(دراسة الحمید 

التربویة المستنبطة من آیات الصدقة، وتحدید التطبیقات للمضامین التربویة المستنبطة من 
الصدقة في المجتمع، وقد استخدم الباحث المنھج االستنباطي في ھذه الدراسة، ومن آیات 

قیمة : أن القیم المتضمنة في آیات الصدقة، ھي: أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة
اإلخالص، وقیمة العفو، وقیمة اإلیثار، وقیمة الصبر، وقیمة الخوف والرجاء، كما أظھرت 

خالص هللا تعالى في جمیع أعمال العبد، وأن النیة مدارھا وحثت علیھا الدراسة عظم شأن اإل
آیات الصدقة، وأظھرت الدراسة أھمیة التربیة على الصبر في كل شؤون الحیاة، ومن ذلك 
في أثناء التصدق فربما یتعّرض المؤمن من اللمز والسب واالستھزاء، كما تضّمنت اآلیات 

كیم، وأسلوب ضرب المثل، وأسلوب الترغیب والترھیب، ثالث أسالیب تربویة، األسلوب الح
ویعّد األسلوب الحكیم أحد األسالیب التي فیھا تنبیھ المخاطب على ما ینبغي أن یسأل عنھ، 
وفیھا أیًضا أن یبعد المرّبي عن أسئلة المتعلِّمین التي ال تناسب مداركھم إلى موضوع آخر 

لتقریب المعني الذھني إلى واقع عملي، حیث یناسب حالھم، واستخدام أسلوب ضرب المثل؛ 
ضرب اهللا تعالى المثل بحال المتصدق لمرضاة اهللا تعالى باألجر المضاعف وأن الحسنة 
بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، وأن أسلوب الترغیب والترھیب أسلوب وقائي، فالترغیب 

 والثواب الجزیل، لمن یبذل ویتصدق ابتغاء مرضاة اهللا تعالى بحصول األجر المضاعف
والترھیب لمن یمسك صدقتھ أو ینفقھا ریاء وسمعة أو یمن ویؤذي بھا الناس؛ ما یؤدي إلى 

  .بطالن الصدقة
 :التعلیق على الدراسات السابقة

لقد رأى الباحث تسلیط الضوء على بعض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة، 
 الدراسات السابقة مستفیدة من جوانب االلتقاء وداعمة  تتكامل مع بعضالدراسةومن ھنا فإن ھذه 

 الدراسات السابقة ومقارنتھا بالدراسة الحالیة؛ إلظھار جوانب التشابھ بتحلیل الباحث قاملھا، حیث 
  .واالختالف وجوانب االستفادة من تلك الدراسات

 :أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة
  .دراسةمساعدة الباحث في اختیار موضوع ال -
 .بناء المخطط العام للدراسة ووضع األسئلة التي ستجیب عنھا الدراســـة -
 .تحدید اإلطار المفاھیمي للدراسة وترتیبھ -
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 .الرجوع إلى بعض المراجع والكتب العلمیة ذات الصلة بموضوع الدراسة -
ة - ى منھجی الع عل ة، و اإلط ل دراس ي ك ة ف ث المتبع سة ت البح وعات الرئی ّرف الموض يع  الت

 .اولتھا كل دراسة، وتطبیق ھذه المنھجیات مع مراعاة خصوصیة الدراسة الحالیةتن
طریقة عرض التوصیات و  تفسیر النتائج ومناقشتھا،االستفادة من الدراسات السابقة في -

 . والمقترحات
  :اإلطار المفاھیمي للدراسة

 :الحكمة في القرآن الكریم: المحور األول
المرغوبة في المجتمع المسلم، ومما یدل على فضل الحكمة فقد ُتعّد الحكمة من أبرز الصفات 

 : ذاتھ العلیة بأنھ حكیم في مواضع كثیرة في القرآن الكریم، قال تعالى- سبحانھ وتعالى–وصف اهللا 

﴿                            

    ﴾ )٣٩اآلیة : اإلسراء.( 

 :مفھوم الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى وأھمیتھا

  :التعریف اللغوي -
  .العدل، والحلم، والعلم، والقرآن، والنبوة: جاءت في اللغة على عدة معان، منھا

  ).٥١٣م، ص ١٩٨٤الزبیدي، (كما ُتعرف بأنھا إصابة الحق بالعلم والعقل 
ما أحاط بحنكي الفرس، سمیت بذلك؛ ألنھا تمنعھ عن الجري الشدید، لكي : والحكمة محركة

أصل المادة منع یقصد بھ «: فیقول) ت.د(أما الفیروز آبادي ) م١٩٨٤الزبیدي،(تذلل الدابة لراكبھا 
 ).٤٩١، ص ٢ج.(»إصالح

ع صاحبھا من الوقوع فیما یذم فیھ، وكل المعاني اللغویة للحكمة تدور حول المنع؛ ألنھا تمن
ه، ١٤١٢العمر، (أو ما قد یندم علیھ، وتمنعھ من اختیار المفضول دون الفاضل، أو المھم قبل األھم 

  ). ١٣ص 
فالحكمة إذن في أصلھا اللغوي ُترشد إلى المنع من الظلم، والتوجیھ نحو اإلصالح عن علم 

  ).١٢م، ص ٢٠١٢الزید، (وبصیرة 

  :الحيالتعریف االصط -
اختلف العلماء في معنى الحكمة في القران الكریم على أقوال كثیرة، فقیل أنھا النبوة، وقیل 
أنھا القرآن والفقھ، وقیل اإلصابة في القول والفعل، وقیل معرفة الحق والعمل بھ، وقیل الخشیة من 

لسعدي ، وذكر ا)٢٦ص، ه١٤٢٣القحطاني، (اهللا، وقیل السنة، وقیل وضع الشيء في موضعھ 
العلوم النافعة والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، واأللباب الرزینة، "أن الحكمة ھي ) ه١٤٢٠(

وإصابة الصواب في األقوال واألفعال، وجمیع ھذه األمور ال تصلح إال بالحكمة التي ھي وضع 
في موضع األشیاء في مواضعھا، وتنزیل األمور منازلھا، واإلقدام في محل اإلقدام واإلحجام 

، وجمیع ھذه األقوال قریب من بعضھا البعض، وعند التأّمل نجّد أن التعریف )٩٥٧ص " (اإلحجام
" اإلصابة في األقوال واألفعال، ووضع كل شيء في موضعھ  بإحكام وإتقان"الشامل للحكمة ھو 

  ).٣٠ه، ص ١٤٢٣القحطاني، (
، والسماحة، والتنازل، حتى تتحول ھذه أما الحكمة في الدعوة إلى اهللا ال تعني اللین، واللُّطف

األلفاظ إلى معاني الذل، والھوان، والضعف، والجبن؛ فالحكمة لین في وقت اللین فحسب، وشدة في 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٠٢

٢٠٢

وقت الشدة فحسب؛ أما أن تكون لیًنا في موضع الشدة، فھذا لیس بحكمة، وإنما ھو ضعف وذلٌّ 
الزید، (ذا صلف وحماقة واعتداء وتجاوز وھوان، أو أن تكون الحكمة الشدة في موضع اللین؛ فھ

  ).٢٤م، ص ٢٠١٢
وُیشیر ما سبق إلى تنّوع مفھوم الحكمة وأن المعني الذي ُتعّبر عنھ كلمة الحكمة یختلف تبًعا 

  .لسیاق الجملة التي ترد فیھ كلمة الحكمة، ویختلف تبًعا للكلمات التي ُتضاف إلیھا أو ُتعطف معھا

  : التعریف اإلجرائي -
في اإلصابة في األقوال واألفعال ووضع كل شيء في موضعھ البدني والعقلي جھد بذل ال

  .الصحیح بالقدر المناسب وفي الزمان والمكان المناسب
 :مفھوم الحكمة في القرآن الكریم

أن لفظ الحكمة ورد في القرآن الكریم عشرین مرة، في تسع عشرة آیة، ) ه١٤١٢(یذكر العمر 
اختلف المفسرون في تفسیر : د ورد لعدة معان، وتفصیل ذلك كما یليفي اثنتي عشرة سورة، وق

تفسیر الحكمة في القرآن : یقول) ت. د( كما ذكر الرازي - اآلیات الواردة بلفظ الحكمة، فنجّد مقاتل 
  :على أربعة أوجھ

  ﴿: مواعظ القرآن، قال تعالى: أحدھا                  ﴾ 

  ). ٢٣١من اآلیة : البقرة(

﴿: الفھم والعلم، ومنھ قولھ  تعالى: الحكمة بمعنى: وثانیھما           ﴾) مریم :

 ﴿: ، وفي قولھ تعالى)١٢من اآلیة                ﴾) لقمان :

﴿: الفھم والعلم، وفي قولھ تعالى: یعني) ١٢ اآلیة من               

                                

﴾) ٨٩من اآلیة : األنعام.(  

 ﴿: الحكمة بمعنى النبوة، قال تعالى :ثالثھا              ﴾)النساء :

﴿: ، وفي قولھ تعالى)٥٤من اآلیة              ﴾)من : ّص

﴿: ، وفي قولھ تعالى)٢٠اآلیة           ﴾)٢٥١من اآلیة : البقرة.(  

  ﴿: القرآن بما فیھ من عجائب األسرار، ففي قولھ تعالى: ورابعھا         

          ﴾)وفي قولھ تعالى، )١٢٥من اآلیة : النحل :﴿       
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     ﴾)٦٧، ص ٧ج ) (٢٦٩من اآلیة : البقرة .(  

المعنى الداللي للفظة الحكمة وارتباطھا باآلیات التي وردت ) م٢٠١٣(ویرصد ناصر الدین 
  :نقاط اآلتیةفیھا والمعاني التي دلت علیھا، في ال

أن السور التي وردت فیھا لفظة الحكمة ست سور مكیة ترّكز على العقیدة وست سور مدنیة  -
  .ترّكز على المعامالت وإدارة الدولة

أن لفظة الحكمة نزلت في خیرة خلق اهللا من األنبیاء والمرسلین والصالحین، فنزلت في محمد  -
، ونزلت في - علیھ السالم–، وفي عیسى - علیھ السالم–، وفي داود -صلى اهللا علیھ وسلم-

 .األنبیاء والرسل من ذریة سیدنا إبراھیم
أن من نزلت فیھم لفظة الحكمة في اآلیات القرآنیة ھم من المصطفین األخیار من األنبیاء  -

 .والرسل والصالحین الذین اتبعوا أنبیاءھم ونصروھم ونشروا دینھم
رآن الكریم جاءت على عدة معان، وقد اتفق جمھور أن المعنى الداللي للحكمة الواردة في الق -

 .المفسرین على تلك المعاني على اختالف یسیر في بعض األلفاظ

﴿: جاءت مفردة كقولھ تعالى -                    

                 ﴾)وقولھ )٢٦٩اآلیة : البقرة ،

﴿: تعالى            ﴾)وُفّسرت الحكمة المفردة )٥اآلیة : القمر ،

 .بالنبوة وبعلم القرآن

﴿: المقرونة بالكتاب، كقولھ تعالى -                    

                           ﴾)اآلیة : البقرة

فھي السنة، وقیل ھي القضاء بالوحي، وتفسیرھا بالسنة أعم وأشھر، وأحسن ما قیل في ) ١٢٩
، وھذا ال یكون إال "ق والعمل بھ في القول والعلممعرفة الح: "الحكمة قول مجاھد ومالك أنھا

 . في شرائع اإلسالم وحقائق اإلیمانوالفقھبفھم القرآن 
أن اآلیات التي نزلت في األنبیاء والمرسلین بمعنى النبوة والقرآن وشرع اهللا جاءت بصیغة  -

حصول فال الفعل الماضي، جاءت للداللة على الثبات والحصول فھي ثابتة ال تتغّیر وتّم ال

﴿: تتجدد، مثل قولھ تعالى                 
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                                ﴾

﴿: ، وقولھ تعالى)٢٣١اآلیة : البقرة(                 

                                  

                           

     ﴾)وقولھ تعالى)٨١اآلیة : آل عمران ، :﴿             

                          

              ﴾)٣ة اآلی: المائدة.( 

  ﴿: جاءت بمعني العلم والفھم والمعرفة وجاءت بصیغة الفعل المضارع كقولھ تعالى -

                            

                                 ﴾

 ﴿: ، وقولھ تعالى)١٦٤اآلیة : آل عمران(                  

                            ﴾)اآلیة : الجمعة

؛ للداللة على االستمراریة والدیمومة، فال یتّم تحصیلھا إال بالعلم والفھم والمعرفة، فھي )٢
 .مكتسبة بذلك

   ﴿:وجاءت بصیغة األمر في قولھ تعالى -                 

                                

     ﴾)ة، أّي أن أي النبو: ، وھي خطاب لمن وھبھم اهللا الحكمة)١٢٥: النحل

تھم اهللا من العلم والدین بأسلوب فیھ الحكمة والكلمة الطیبة النافعة التي یبلغوا شرع اهللا وما آ

﴿: ، وفي قولھ تعالى-سبحانھ وتعالى-تلّقاھا من ربھ           

                    ﴾)٣٤اآلیة : األحزاب (

 )١١- ٨ص ص (
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وُیشیر ذلك إلى تنّوع معنى الحكمة في اآلیات القرآنیة، وتعّلقھا بالسیاق الداللي والنحوي 
لآلیة القرآنیة، كما ُیشیر إلى تنّوع آراء المفسرین في معني لفظة الحكمة؛ األمر الذي یدل على 

 )١٦-١٣ص ص ( .ةالثراء اللغوي للفظة الحكم
 :أھمیة توظیف الحكمة في الدعوة إلى اهللا

  :تكمن أھمیة الحكمة في الدعوة إلى اهللا في عدة أمور

  ﴿:  بالحكمة، قال تعالى-صلى اهللا علیھ وسلم-  أمر نبیھ محمد -عز وجل- أن اهللا  -١

                             

                        ﴾) ١٢٥اآلیة : النحل.(  

﴿:  أمتن على صاحب الحكمة في قولھ تعالى-عز وجل-أن اهللا  -٢            

                       

﴾) ٢٦٩اآلیة : البقرة.( 

صلى اهللا علیھ - في بیان أھمیة الحكمة أن من تتبع سیرة الرسول ) ه١٤٢٣(أورد القحطاني  -٣
 - عز وجل-إلى اهللا  وجد أنھ كان یالزم الحكمة في جمیع أموره وخاصة في دعوتھ -وسلم

 ). ٨ص (
الحكمة تجعل الداعي إلى اهللا ُیقّدر األمور قدرھا فال یزھد في الدنیا والناس بحاجة إلى  -٤

النشاط والجد والعمل، وال یدعو إلى التبتل واالنقطاع والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن 
 .عقیدتھم وبالدھم

 .راعي أحوال المدعوین یتأّمل وی-عز وجل-الحكمة تجعل الداعي إلى اهللا  -٥
 : أركان الحكمة وعالقتھا بمقومات الداعیة

  :أن للحكمة ثالثة أركان، ھي) ه١٤١٦(أشار ابن القّیم 
الجھل، والطیش، : العلم، والحلم، واألناة، وآفات ھذه األركان وأضدادھا ومعاول ھدمھا

  .والعجلة، فال حكمة لجاھل، وال طائش، وال عجول
  : العلم: األول

﴿: قال تعالىأعظم أركان الحكمة، حیث أمر اهللا بھ وأوجبھ قبل القول والعمل، وھو   

                                

      ﴾)عز وجل بالعلم في قولھ تعالى، حیث بدأ اهللا)١٩  اآلیة:محمد  :﴿     
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    ﴾)ثم أعقبھ بالعمل في قولھ)١٩  اآلیة:محمد :﴿      ﴾)اآلیة:محمد  

فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على العمل، فینبغي على الداعیة والمرّبي التزّود بالعلم ) ١٩
 والمرّبي ال یمكن أن - عز وجل-  خوض غمار الدعوة والتربیة؛ ألن الداعي إلى اهللا المناسب قبل

  . یكون حكیًما من غیر علم
وھو إدراك الداعیة ما یحیط بالدعوة؛ لذا البد : وینبغي أن یتصف الداعیة بالوعي الكامل

  : للداعیة من وعي شامل بعدة أمور منھا الوعي
  . رهبواقع الدعوة ومتطّلباتھا في عص -
  . بواقع المدعوین من حولھ -
  . بواقع الداعیة نفسھ، وما یحیط بھ من ظروف وأحوال -
حرب، ) (١٥ه، ص ١٤١٧یالجن، (ُتوضع الخطط، وتحدد األولویات، وتكتمل بصیرة الداعیة   -

 ).٥٦-٥٥ه، ص ص ١٤٢١
فإنھ ال خیر في علم : ویدل ذلك على ضرورة عمل الداعیة بالعلم واالستقامة في السلوك

﴿: انفصال علمھم عن عملھم، قال تعالى: بدون عمل، وإن أخطر ما ُیصاب بھ الدعاة      

                       

   ﴾)بما یدعو إلیھ؛ ألن أھل العلم ، إضافة إلى العلم والبصیرة)٣-٢اآلیتان : الصف 

ھم الذین یستطیعون القیام بحق الدعوة حق القیام، وذلك بما أوتوا من میراث رسول اهللا صلى اهللا 

   ﴿:علیھ وسلم، ومن بصیرة بدینھم، قال تعالى             

                ﴾)أن تقتصر الدعوة : ، وال یعني ھذا)٩اآلیة : الزمر

على أولي العلم من الناس فیتكل الناس علیھم فیھا، بل ینبغي على كل مسلم أن یدعو على قدر علمھ 
 .وفھمھ، وبحسب استطاعتھ، فیدع ما ال ُیحسن إلى غیره ممن ُیحسن وھكذا

  :الحلم: الثاني
مصطفى (لًما تأّنى وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة وقوة وصفح وعقل حلم ح: في اللغة
ضبط النفس، والطبع عن ھیجان الغضب : ، وفي االصطالح)١٩٤، ص ١وآخرون، ج 

  ).٢٥٣ه، ص ١٤١٢األصفھاني، (
 وصف بھ نفسھ في عدة مواضع في القرآن - عز وجل- ومما یدل على عظم الحلم أن اهللا 

﴿: الكریم، قال تعالى                       

                      ﴾)اآلیة : آل عمران

١٥٥.(  
في - بصفة الحلم قد قرنت صفة الحلم أن اآلیات التي وصفة اهللا) ه١٤٢٣(وذكر القحطاني 

 بصفة المغفرة أو العفو، ویأتي ھذا االقتران في الغالب بعد إشارة إلى خطأ واقع أو –أغلب اآلیات
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  ).٥٤ص (تفریط في أمر محمود، وھذا أمر یتفق مع الحلم 
  والمرّبي-عز وجل- ومما یدل على أن الحلم من أعظم أركان الحكمة وأن الداعي إلى اهللا 

 للحلم حینما قال علیھ الصالة والسالم -صلى اهللا علیھ وسلم-یحتاج إلیھا بالضرورة مدح الرسول 
  .)١٧ت،ح .مسلم، د() إن فیك خصلتین یحبھما اهللا عز وجل الحلم واألناة: (لألشج

فالداعیة المرّبي حلیًما : وُیشیر ذلك إلى ضرورة تحّلي الداعیة بالحلم وسعة الصدر والتسامح
ا بإخوانھ المسلمین یبتعد عن االستھزاء ویصّبر على أداء الدعوة متسًما بضبط النفس رفیًق

  .والتغاضي عن السفاھات
 :األناة: الثالث

الرازي، (التثّبت وعدم التعّجل، ُیقال تأنى في األمر، مكث ولم یعجل : األناة في اللغة
، )١٣٤، ص ١ه، ج ١٤٢٩ ،عمر(بط النفس والصبر والحلم ض: ، واألناة ھي)٢٤ه، ص ١٤٢٠

  ). ٣٦٧، ص٢ه، ج١٤٢٠المیداني، (التصّرف الحكیم بین العجلة والتباطؤ : "واألناة في االصطالح
واألناة مظھر من مظاھر خلق الصبر، وھي من صفات أصحاب العقل والرزانة، بخالف 

ادة العجلة فإنھا من صفات أصحاب الرعونة والطیش، وھي تدل على أن صاحبھا ال یملك اإلر
القویة القادرة على ضبط نفسھ تجاه انفعاالتھ العجولة، بخالف التباطؤ والتواني فھما من صفات 
أصحاب الكسل والتھاون باألمور، ویدالن على أن صاحبھما ال یملك القدرة على دفع ھمتھ؛ للقیام 

الدنیات؛ إیثاًرا باألعمال التي تحقق لھ ما یرجو، أو لیس لدیھ ھمة عالیة تنشد الكمال، فھو یرضى ب
واألناة عند الداعیة إلى اهللا تسمح لھ بأن یحّكم أموره، ویضع ، للراحة، وكسًال عن القیام بالواجب

األشیاء في مواضعھا، فھي ركن من أركان الحكمة، بخالف العجلة فإنھا تعّرضھ لكثیر من 
طؤ والكسل فھو یعّرضھ األخطاء واإلخفاق، ثم تعّرضھ للتخّلف من حیث یرید السبق، بخالف التبا

  ).٣٦٧، ص ٢ه، ج١٤٢٠المیداني، (للتخّلف والحرمان وأن تحقق النتائج التي یرجوھا 
فینبغي على الداعیة والمربي التأني والتثبت وعدم االستعجال في الحكم على األمور حتى 

 والمفاسد، تظھر لھم واضحة لیس فیھا لبس؛ ألن عدم التثبت والتأني یؤدیان إلى كثیر من األضرار

﴿: قال تعالى                                   

               ﴾)٦اآلیة : الحجرات.(  

 مع األفراد بأن ُیقدِّم مصالحھم على مصلحتھ كما ینبغي أن یتصف الداعیة باإلیثار في تعاملھ

﴿: الشخصیة، قال تعالى                       

              ﴾)واإلیثار أكمل أنواع الجود، )٩اآلیة : الحشر ،

حاب النفس من األموال وغیرھا، وبذلھا للغیر مع الحاجة إلیھا، بل مع الضرورة وھو اإلیثار بم
والخصاصة، وھذا ال یكون إال من ُخلق زكي، ومحبة هللا تعالى مقّدمة على محبة شھوات النفس 

  ). ٧٨٩ه، ص ١٤٢٦السعدي، (ولذاتھا 

 ﴿: إضافة إلى اتصاف الداعیة بالتفاؤل وعدم الیأس، قال تعالى          
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            ﴾)١٠٤اآلیة : النساء.(  

عیة لھا في أثناء دعوتھ هللا وأمره وٌتشیر األركان السابقة للحكمة إلى ضرورة توظیف الدا
فعلى الداعیة أن یجاھد نفسھ على التخّلق : بالمعروف ونھیھ عن المنكر، والتخّلق بالُخلق الحسن

باألخالق الحسنة، وعلى التخّلي عن األخالق السیئة، فإن العلم بالتعّلم، والحلم بالتحّلم، قال رسول 
، الترمذي" ( إیمانًا أحسنھم ُخلقًا وخیاركم خیاركم لنسائھمأكمل المؤمنین: "اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ).١١٦٢ح ، ت.د
یكون ویتبّین من الصفات السابقة، أنھ ینبغي للداعیة في المجتمع التحّلي بأركان الحكمة؛ ل

  . المجتمع قوًلا وفعًلا؛ مما یكون لھ أثره العظیم في غرس تعالیم الشریعة اإلسالمیةألفرادقدوة 
 :الدعوة إلى اهللا: ثانيالمحور ال

الدعوة إلى اهللا ھي األساس القوي في صرح اإلسالم وأھم مقومات التمكین لألمة اإلسالمیة 
في كل وقت، خاصة في عصرنا الحالي الذي انتشر فیھ التطّور العلمي والتكنولوجي وغزا مختلف 

ي مواجھة محاوالت التغریب میادین الحیاة؛ مما یستدعي االھتمام بالدعوة اإلسالمیة؛ كدرع منیع ف
واالختالط الثقافي الذي یغزو في العالم اإلسالمي أجمع، فالدعوة إلى اهللا ھي وسیلة الخروج إلى 

  .شاطئ األمان على ید الدعاة المخلصین
 :مفھوم الدعوة

  : الدعوة في اللغة
طلب، ال: الدعوة مصدر للفعل الثالثي، دعا، یدعو، دعوة، ولھا معان متعددة تدور حول

  ).٢٥٧، ص ١٤ه، ج ١٤١٤ابن منظور، (والسؤال، والنداء، الدعاء، واالستغاثة 
طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء : دعا بالشيء: الدعوة ھي الطلب) ه١٤٠٧(وقال الجوھري 

  ).٢٣٣٦، ص ٦ج (حثھ على قصده 
ا أو ھي الطلب بشره وحث إلى االستجابة لما تكون الدعوة إلیھ، أخًذ: والدعوة إلى الشيء

  ).١٥م، ص ١٩٩٦المیداني، (ترًكا من اعتقاد أو قول أو عمل 
  : الدعوة في االصطالح

 إلى الناس كافة، اإلسالم دین بإیصالقیام الداعیة المؤھل "ھي ) ه١٤٣١(عرفھا المغذوي 
وفق المنھج القویم، وبما یتناسب مع أصناف المدعویین، ویالئم أحوال وظروف المخاطبین في كل 

  )٤٩ص " (كانزمان وم
ھي إبالغ الناس دعوة اإلسالم، في كل زمان ومكان، باألسالیب والوسائل، التي : وقیل

  ).٢١ه، ص١٤٢٩المرشد، (تتناسب مع أحوال المدعوین 
المعنى اللغوي ) ه١٤٢٨(وأوردت الموسوعة الفقھیة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

  :لكلمة الدعوة كاآلتي

  .قول دعوت زیدًا دعاًء ودعوًة، أي نادیتھت) دعا(الدعوة مصدر  .١
مطلقًا، ولو من ) دعا(تقول دعوت فالنًا، أي نادیتھ، وھذا ھو األصل في معنى : الدعوة النداء .٢

  .األعلى لألدنى

﴿:الدعوة الطلب من األدنى إلى األعلى، ومنھ قولھ تعالى .٣          ﴾

 ).١٨٦اآلیة : البقرة(
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الدین أو المذھب حقًا كان أم باطًال، سمي بذلك ألن صاحبھ یدعو إلیھ، ومنھ قولھ : الدعوة .٤

 ﴿:تعالى         ﴾)١٤اآلیة : الرعد .( 

الدعوة ما دعوت إلیھ من طعام أو شراب، وخصھا اللحیاني بالدعوة إلى الولیمة، وھي طعام  .٥
 .العرس

 . بھ لالنتصارالحلف، أي ألنھ یدعى: الدعوة .٦

 ﴿:النسب، تقول فالن ُیدعى لفالن، أي ُینسب إلیھ، ومنھ قولھ تعالى: الدعوة .٧    

          ﴾)٣٢٠ص )" (٥اآلیة : األحزاب.( 

ھي تبلیغ الناس جمیعًا دعوة اإلسالم، وھدایتھم إلیھا قوًال : "بقولھ) ه١٤٠٣(وعّرفھا حسن 
 في كل زمان ومكان، بأسالیب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوین على مختلف أصنافھم وعمًال

 ).١٧ص " (وعصورھم
قیام ذي األھلیة في العلم والدین بتبصیر الناس بأمور : "بأنھا) ه١٤٢٠(وعّرفھا ابن حمید 

لطاقة؛ دینھم، وحثھم على الخیر، وإنقاذھم من شر واقع، وتحذیرھم من سوء متوقع، على قدر ا
  ) .٩ص " (لیفوزوا بسعادة العاجل واآلجل

حث الناس على الخیر والھدى، واألمر بالمعروف، والنھي : "بأنھا) ه١٤١٥(وعّرفھا یوسف 
  .)١٢ص " (وا بسعادة العاجل واآلجلعن المنكر؛ لیفوز

عیة ة بین طرفین، أحدھما الداأما الدعوة في المفھوم التربوي فُتشیر إلى عملیة تفاعل قیادی
أبو  ( بھدف تبیلغ أوامر اإلسالم ونواھیھ والتوعیة بھا والعمل على االلتزام بھاخر ھو المدعوواآل

  ).٥٩٢م، ص ٢٠٠٥دف ومنصور، 
تبلیغ الناس اإلسالم، وتبصیر الناس وتوعیتھم : ومن ھذه التعریفات فإن الدعوة لھا معنیان

  .بأمور دینھم وحثھم على الخیر، وتحذیرھم من الشر
تبصیر الناس وتوعیتھم بأمور دینھم، : اًء على ما سبق تقصد الدراسة الحالیة بكلمة الدعوةوبن

  . وحثھم على الخیر وتحذیرھم من الشر
 :أھمیة الدعوة إلى اهللا وفضلھا

تحظى الدعوة إلى اهللا تعالى بمكانة عظیمة في اإلسالم فھي من أعظم المھمات التي ُبعث من 

 ﴿: لیھ وسلم وكلف بھا ھو وأتباعھ، قال تعالىأجلھا الرسول صلى اهللا ع        

                          ﴾

  ).١٠٨اآلیة : یوسف(
ة شرعیة، ولقد وصف الحق سبحانھ وإذا كانت الدعوة ضرورة بشریة، فھي كذلك فریض

﴿: وتعالى القائمین بالدعوة بالفالح، فقال تعالى               

                     ﴾)١٠٤اآلیة : آل عمران(، 
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﴿: وقال تعالى                        

                        ﴾

وھو أفضل ما یتقّرب بھ المسلم لربھ؛ وذلك لدور الدعاة التربوي في صالح ، )٣٢اآلیة : فاطر(
أبو دف (األمة وال یختص بھذا زمان وال مكان، بل جمیع المسلمین في ذلك سواء الفرد أو الجماعة 

  )١٥٠٧ -١٥٠٦م، ص ص ٢٠٠٥الجماصي، ) (٥٨٢م، ص ٢٠٠٥ومنصور، 

  ﴿:كما أن الدعاة أحسن الناس قوًال، قال تعالى          

              ﴾)فھذه اآلیة الكریمة فیھا )٣٣اآلیة : فصلت ،

علیھم الصالة - والثناء علیھم، وأنھ ال أحد أحسن قوًال منھم، وعلى رأسھم الرسل بالدعاةالتنویھ 
تباعھم على حسب مراتبھم في الدعوة والعلم والفضل، كما أن الدعاة ھم أتباع ، ثم أ-والسالم

، یدعون الناس على بصیرة، والبصیرة ھي العلم بما یدعوا إلیھ، وما - صلى اهللا علیھ وسلم- الرسول 

 ﴿: قال تعالى. ینھى عنھ، وفي ھذا شرف لھم وتفضیل             

                     ﴾)١٠٨اآلیة : یوسف( ،

﴿: وأن الدعاة ھم المفلحون في الدنیا واآلخرة، قال تعالى            

                         ﴾)آل عمران :

  ).١٠٤اآلیة 
إلى أھمیة الدعوة إلى اهللا تعالى فالناس على مختلف ) ه١٤٢٨(وأشار عیسى والشرقاوي 

یة ال تستطیع أجناسھم بحاجة إلى دین اهللا الذي ینّظم حیاتھم، والحاجة شدیدة؛ ألن العقول البشر
وحدھا إدراك مصالحھا الحقیقة التي تكفل لھا السعادة في الدنیا واآلخرة، كما أنھا ال تھتدي إلى 
تمییز الخیر من الشر، فكثیًرا ما یبدو لھا الشر في لباس الخیر فتقع فیھ، وكثیًرا ما ظھر في صورة 

﴿: الشر، فأعرضت عنھ، قال تعالى                      

                      ﴾)ص ) (٢١٦اآلیة : البقرة

١٥.(  
ویتضح مما سبق أھمیة الدعوة في المجتمعات اإلسالمیة، فاإلنسان لیس كامل العقل 

كھ ومعارفھ مھما توسعت آفاقھا تبقى قاصرة محدودة، من أجل ھذا والحواس، ومن ثمَّ فإن مدار
  .    أرسل اهللا الرسل إلى البشر؛ لیخرجھم من الظلمات إلى النور بإذن اهللا
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 : أركان الدعوة

للدعوة اإلسالمیة ثالثة أركان، وھي األجزاء التي ُتمّثل حقیقة الدعوة، وال تقوم الدعوة إال 
  .دعو، وموضوع الدعوةالداعي، والم: بھا وھي

  : الداعي: أوًال
ال تقوم الدعوة اإلسالمیة إال بوجود قائد مدرك ألدواره، ومتفّھم للتغّیرات المجتمعیة 

  .المعاصرة، ومتمّكن من العلوم األساسیة للشریعة اإلسالمیة، ویمتلك أسالیب دعویة متنّوعة

﴿: فھو القائم بالدعوة، قال تعالى"بیقھ المبلغ لإلسالم، والمعلِّم لھ والساعي لتط" وھو :الداعي    

                       

   ﴾)٤٦- ٤٥اآلیتان : األحزاب.(  

یغ الدعوة إلى المدعوین، وُیعّد وھو الركن األول من أركان الدعوة الذي یقوم بنشر وتبل
المبلغ لإلسالم، والمعلِّم لھ، : "العمود الفقري في الدعوة؛ إذ ال تقوم الدعوة إال بھ، فالداعي ھو

، وترى دراسة انتصار )١٥٣ه، ص ١٤١٥البیانوني، " (والساعي إلى تطبیقھ، فھو القائم بالدعوة
إذ یطلق على أئمة المساجد والخطباء، أن لفظ الداعیة أعم وأشمل من غیره، ) ه١٤٢١(حرب 

وكذلك الوعاظ والمرشدین والمدرسین والعلماء في مجال الدین، ووصفت الداعیة بأنھ المسلم 
كالخطابة، واإلمامة، والوعظ، : المتصدر بمباشرة أعمال الدعوة اإلسالمیة جمیعھا أو جزء منھا

 بما یدعو إلیھ، ومطبقًا لھ، وملتزمًا بھ واإلرشاد والتدریس، في مجال الدین بشرط أن یكون مؤمنًا
 ).٢٣ص (في حیاتھ العملیة بطریقة تكاملیة 

والداعیة المرّبي ھو قائد یمارس دوًرا قیادًیا لحیاة األمة ومستقبلھا؛ لكونھ أداة موّجھة للتربیة 
واإلداري، یصنع أفكاره وسلوكھ العالم المبدع، والقائد، والمصلح االجتماعي، والخبیر االقتصادي، 

  ).٥٩٢م، ص ٢٠٠٥أبو دف ومنصور، (والسیاسي، والعسكري، وغیرھم 
  :المدعو: ثانًیا

 مطلًقا قریًبا أو اإلنسانوھو " بأنھ من ُتوّجھ إلیھ الدعوة"المدعو ) ه١٤٢١(ُیعرف البیانوني 

 ﴿: ، قال تعالى)١٦٩ص (بعیًدا، مسلًما أو كافًرا، ذكًرا أو أنثى        

  ﴾)٢١٤اآلیة : الشعراء.(  

والدعوة اإلسالمیة عامة لجمیع البشر فال تختّص بجنس على حساب آخر، أو مجتمع على 

﴿: حساب أخر، ولھذا یخاطب القرآن البشر بصفتھم اآلدمیة، قال تعالى        

                        ﴾)٢١اآلیة : البقرة.( 
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  :موضوع الدعوة: ثالًثا
اإلسالم الذي یدعو : ھو) ه١٤١٥(البیانوني كما أشار البیانوني موضوع الدعوة اإلسالمیة 

  :الناس إلیھ، واإلسالم بمعناه العام یشتمل على جوانب ثالثة
  .ن وأركانھ الستةویتمّثل في اإلیما: جانب العقیدة .١
ویتمّثل في أركان اإلسالم الخمسة، وفي جمیع األحكام الشرعیة التي جاء بھا : جانب الشریعة .٢

  .اإلسالم، سواء على المستوى الشخصي أو اُألسري، أو على المستوى العام
ویتمّثل في األخالق الكریمة، والصفات الحسنة، والسلوك المستقیم الذي جاء : جانب األخالق .٣

 ).١٨٤- ١٨٣ص ص (اإلسالم بھ 
  اآلثار التربویة المتضمنة في آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا: المحور الثالث

 :اآلثار التربویة المتضّمنة في آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم في الجانب العقدي: أوًال
ة تتعّلق باإلیمان باهللا لقد تضّمنت آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم، قیم تربویة عقدی

، كما " اإلیمان باألسماء والصفات- اإلیمان بربوبیتھ-  اإلیمان بألوھیة اهللا- اإلیمان بوجود اهللا"
تضّمنت قیم تربویة تتعّلق باإلیمان بالمالئكة، واإلیمان بالكتب السماویة، واإلیمان بالرسل، وبالیوم 

  .األخر، وبالقدر خیره وشره
 بخالقھ وتجعل اإلنسان عالقة ُتنّظم التي  التربویةالقیم لإلیمان مجموعة نظرة اإلسالم دوتع

 نفس ذا اإلنسان یصبح فیھا إنسان لكل حیاتیة ضرورة وھي الحیاة الدنیا، من أبعد غایة لحیاتھ
 تختل اإلیمان باهللا تعالي وبدون متوقدة، وعزیمة إیجابیة بكل روح الحیاة على ُیقّبل متفائلة مطمئنة
 الحیاة إلى نظرتھ وتصبح حیاتھ في والنفسیة؛ فیشقى قواه العقلیة وتضطرب شخصیتھ نموازی
یفعل؛  أن علیھ وما یرید ماذا یعرف ال ألنھ اإلنسان؛ أن یضیع إلى یؤدي قاتمة، وھذا متشائمة نظرة

ص م، ١٩٩٣الزنتاني، (والشقاء  بالبؤس إال فیھا ال یشعر ألنھ حیاتھ؛ من التخّلص إلى یدفعھ مما
٣٢٦.(  

  :وتتمّثل أبرز اآلثار التربویة للقیم التربویة العقدیة في النقاط اآلتیة
ي استقرار                 - بًبا ف ت س ع كان دى المجتم ة ل دة قوی ْت عقی البناء الصحیح للمجتمع المسلم، فإذا تكّون

زه        )م١٩٩٥(المجتمع، یقول ملكاوي     ا واضًحا یمی ة ومنھًج فالتوحید یعطي المجتمع صبغة ثابت
ره   ن غی ھ           ع ي؛ ألن دم والرق ي مضمار التق المجتمع ف دفع ب د ی افرة، والتوحی ات الك ن المجتمع  م

ات                  ام والخراف رفض األوھ ان ل ئ األذھ ھ یھی شرك، وألن رة لل ساوئ الكثی ع الم ن المجتم ینفي ع
ف      ستمر وتق طراب م ي اض ھ ف ضعفھ وتجعل ھ وت دم كیان المجتمع وتھ ك ب ي تفت اطیر الت واألس

اره   ھ وازدھ اجًزا دون رقی شریة        ح اة الب اع الحی ائر أوض ي س د ف ة للتوحی ى الحاج ، وال تخف
  ).١٢٨ص (والدینیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وغیر ذلك 

ي     - دي ف ن العق ق األم الل تحقی ن خ ضالل م غ وال واع الزی ل أن ن ك المیة م دة اإلس یانة العقی ص
ى      رد و    "المجتمع، وُیشیر مصطلح األمن العقدي إل ن الف اد كل م ي     اعتق دة الت أن العقی ع ب المجتم

ة تقف صًفا                ات األم ع مقوم شویھ، وأن جمی دیل أو الت ن االضطھاد أو التب أمن م یدین بھا في م
 )".٨١م، ص ٢٠١٦العایش، (واحًدا في الدفاع عن ھذه العقیدة 

ره  عن إظھار شخصیة المجتمع المسلم المتمّیزة - ن  غی ات،  م ث  المجتمع زّود  حی یم  ت ة  الق  التربوی
ة  من مشترك المجتمع بقدر أفرادالعقدیة  ر،  الثقاف ھ  والتفكی دف  نحو  سلوكھم  وتوّج  مشترك؛  ھ

ا  ساعد  مم ي  ی ع   الشخصیة  إیجاد  ف ة لجمی راد  العام ع،  أف الي  المجتم دد  وبالت یم  تح ة الق   التربوی
ة  للمجتمع ھ  طریق ة  تعامل ھ  وطبیع ع  عالقات الم  م ن  الع ھ،  م سود   حول ث ت ذه  بحی ة  ھ  روح العالق
 ).٣٩م، ص ٢٠٠١سمارة، (والمنكرات  الشرور الجمیع، ویحارب رلخی فیسعى الخیر،
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الى   –إخالص العمل هللا      - اإلخالص ،  -سبحانھ وتع سبة         ف ب بالن ة القل و بمثاب  ھو أساس العمل وھ

ا أن اهللا      الى  –للجسد، كم الى       -سبحانھ وتع ال تع ھ، ق ادة ل إخالص العب اده ب   ﴿:  أمر عب

                               

       ﴾)٥اآلیة : البینة.(  

المیة  - شریعة اإلس م لل ویم المالئ سلوك الق رد ال ساب الف ر . اكت رى بك ث ی یمأن ) م١٩٨٣(حی  الق
ن  اهللا التي بھا یتصف التي الحمیدة الصفات على اإلنسان ةالعقدیة تعمل على تربی التربویة  یمك

ا  یستمد أن لإلنسان المؤمن ات  منھ ویم،  سلوكھ  مقوم د  الق ن  ویبتع اب  ع دنایا  ارتك صغائر  ال  وال
ة  ممارسة  الدین شعائر یمارس كیف تبّین لإلنسان وھي زداد  فعلی ل  فی وم  ك اء  روح سمو  ی  ونق
ن   المسلم نفس شھوات،   ةالمادی  سلطان  ویتحرر م ة ال القیم  ومقاوم ة وب ة   التربوی ّون  اإلیمانی  یك
ا  ونمًطا حًیا إلیھ ویدعو یدین بھ الذي للدین أنموذًجا المسلم الفرد ر  متحرًك ذي  اإلسالمي  للفك  ال
أل  ھ  یم ي  سلوكھ  ویصدقھ  قلب اة  ف ع  الحی سھ أو  م ع  نف ذلك  اآلخرین  م سمو  وب اة  ت سان،  حی  اإلن

  ).٣٨ص (ومعنى  ھدف لھا حیاتھ وُتصبح
اتباع نھج النبي صلى اهللا علیھ وسلم؛ ألنھ الرحمة المھداة وفي اتباع سبیلھ رقي اإلنسان وفوزه       -

دنیا     الى    واآلخرة في ال ال تع  ﴿: ، ق                    

             ﴾ )  ن   )٣١اآلیة  : مرانآل ع ، كما حّذر القرآن الكریم م

الى        ال تع دي رسولھ ق ﴿: اتباع غیر ھدي اهللا وھ             

                                ﴾

  ).١٥٣  اآلیة:نعاماأل(
ة،         - ة خارجی ر رقاب ن غی تكوین الرقابة الذاتیة لدى المسلم، وتربیة الوازع الداخلي في اإلنسان م

فالمسلم ترّبى على ﴿                        ﴾)ة  : الحدید اآلی

الى)٤ ھ تع   ﴿: ، وقول                     

          ﴾)ة  : ق ا        )١٦اآلی م م الى یعل أن اهللا سبحانھ وتع ؤمن ب سلم ی ، فالم

ى طاعة اهللا           ن اهللا والحرص عل سلم الخوف م في نفسھ وما ُیسره وما یعلنھ؛ مما یقّوي لدى الم

الى       واجتن ال تع ال أوامره، ق ﴿: اب معاصیھ وامتث             

           ﴾)٤اآلیة : التغابن.(  

ذي یعمل ع     - ة   اإلیمان یقّوي نفس المؤمن ویعصمھ من شیاطین األنس والجن، األمر ال ى مجانب ل
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ة ظاھرة           سلم؛ لمواجھ ع الم ي المجتم ة ف ة الوقائی ّون التربی المسلم المشركین والملحدین؛ مما یك

الى  ال تع اد، ق  ﴿: اإللح                 

                  ﴾)١٨٠اآلیة : األعراف.( 

ن         - تحكیم أمر اهللا وشرعھ في جمیع أحوال وشؤون المسلمین، ففي تحكیم شرع اهللا نجاة وھي م

الى    ال تع اهللا، ق ان ب  ﴿: اإلیم                    ﴾

  ).٤٤اآلیة : المائدة(
ة القیمنة في نفس المسلم، حیث ُترّبي تربیة الطمأنی - ة        التربوی ات الحكم ن آی ستنبطة م ة الم العقدی

  ﴿: في الدعوة اإلیمان بأن الضر والنفع بید اهللا، قال تعالى             

                   ﴾)٥١ اآلیة :التوبة.(  

اة          - دنیا والحی اة ال الى   اآلخرة الربط بین الحی ال تع سلم، ق ﴿:  للم         

                         

                   ﴾)صص ة : الق ). ٧٧اآلی

ى أخر،     " ب عل فالتربیة اإلسالمیة تھدف إلى أن تسمو بالروح والجسد والعقل، دون طغیان جان
 )".  ٩٤ه، ص ١٤٢٦الزیلعي، (ودون إغفال جانب على حساب أخر 

م الوسائل     - تعالى–اجتناب جمیع المعاصي بتقوى اللَّھ       - ن أعظ ك م إن ذل م،    ؛ ف ى حصول العل  إل

الى   ال تع ا ق ﴿: كم                  ﴾) رة : البق

ة  الى )٢٨٢اآلی ال تع ﴿: ، وق                     

                        ﴾)ال ة : األنف اآلی

الى )٢٩ ال تع  ﴿: ، وق                        

                              

                        

                   ﴾)١٥١اآلیة : األنعام.( 
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اره ورضیھ                  - ا اخت اد ألوامر اهللا فیم وم األخر االنقی لھ والی ھ ورس اهللا وكتب ان ب یترتب على اإلیم
 ).٣٠٩ه، ص ١٤١٦الصالح، (وفیما أمر بھ وما نھى عنھ 

ا               - ط وإنم ى فق زل لیتل ا أن نھج اإلسالمي وم القرآن الكریم أساس الم رآن الكریم ف تدّبر معاني الق

الى   ال تع ذّكر، ق دّبر والت ﴿: للت                        

     ﴾)٢٩اآلیة : ص.( 

 :اآلثار التربویة للقیم التعبدیة المتضّمنة في آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم: ثانیًا
جل -آن الكریم قیم تربویة تعبدیة تتعّلق بعبادة اهللا لقد تضّمنت آیات الحكمة في الدعوة في القر

 .الصالة، ونشر العلم، واالمتناع عن إثارة الخصوم:  باهللا، مثل-وعال
ولكن العبادة في ھذا المنھج تحتاج إلى توضیح، فھي لیست قاصرة على مناسك التعّبد 

إنھا العبودیة هللا وحده، المعروفة من صالة وصیام وزكاة، وإنما ھي معنى أعمق من ذلك جدا، 
والتلّقي من اهللا وحده في أمر الدنیا واآلخرة كلھ، ثم ھي الصلة الدائمة باهللا في ھذا كلھ، وھذه الصلة 

  .في الحقیقة ھي منھج التربیة كلھ، تتفّرع منھ جمیع التفریعات وتعود في النھایة كلھا إلیھ 
ة في آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم ومن أبرز اآلثار التربویة للقیم التربویة التعبدی

  :ما یلي
ا،           - احترام الوقت وااللتزام بھ وذلك من خالل حرصھ على تعقب وقت دخول الصالة وانتظارھ

الى  ال تع ﴿: ق                   ﴾)ساء ة : الن اآلی

اكًرا     ، كما أن الحفاظ على    )١٠٣ ھ ب ال رسول اهللا   الصلوات یجعل المسلم نشیًطا ومستقبًلا یوم ق
الث عق  : -صلى اهللا علیھ وسلم  - ل    دیعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم إذا ھو نام ث یضرب ك

عقدة علیك لیل طویل فارقد فإن استیقظ فذكر اهللا انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى         
نفس كسالن      ث ال ، ه١٤٢٢ البخاري،  (انحلت عقدة فأصبح نشیًطا طیب النفس، وإال أصبح خبی

 ).١٠٩١ح 
یم        - رد وتنظ ز الف ذیب غرائ ى تھ ا یعمل عل ادات؛ مم ات والعب ة الجوارح بالطاع ا  تربی ھ بم حیات

الى         ال تع ن، ق سر والعل ي ال  ﴿: یوافق شرع اهللا ف              

                         ﴾)ام : األنع

  ).١٦٣-١٦٢اآلیتان 

أخ  - سلم ب ي الم الى تأّس ال تع صلین، ق    ﴿: الق الم         

                          

         ﴾)ة  : العنكبوت ھ    )٤٥اآلی تج عن ا ین اء وجھ     ، مم ات ابتغ رك المحرم ت

ادة             ك عب ان ذل ھ ك ا لنھی اهللا، فالمسلم إن ترك المحرمات طلًبا لثواب اهللا وخوًفا من عقابھ وامتثاًل
 .ُیثاب علیھا
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ین                - ق ب ى التوفی ة اإلسالمیة تعمل عل سلم، فالتربی صالح للم سلوك ال اهللا وال ان ب  الربط بین اإلیم

الى   النظریة والتطبیق فمجرد القول ال یكفي،   ال تع سان، ق  ﴿: بل ال بد من فعل ما یقولھ اإلن

                        ﴾

  ).٣٣اآلیة : فصلت(
 

وت اهللا،            - ار لبی ا إعم ي أوقاتھ ال  إعمار المساجد ففي المحافظة على تأدیة الصالة في جماعة ف ق

الى  ﴿: تع                             

   ﴾)٣٦اآلیة : النور.( 

ي المجاالت                    - ع ف ّدم المجتم ي تق سھم ف ا ُی سلم؛ مم ع الم ي المجتم م ف شار العل محاربة الجھل وانت
شر       المتنّوعة، فااللتزام  زم الب  بنشر العلم في اإلسالم یقضي على أشكال التطّرف والعصبیة ویل

 .بالرجوع إلى كتاب اهللا وتحكیمھ بینھم في كل أمور حیاتھم
ر       - دعوة للخی الل ال ن خ المیة، م س إس ق أس ع وف اة المجتم یم حی ةتنظ دیم  ومجاری شر، وتق  ال

لمن یا رسول  : قیل لدین النصیحة ا:-صلى اهللا علیھ وسلم-النصیحة للمسلمین، یقول رسول اهللا     
سلمین وعامتھم        :اهللا؟ قال  ة الم ذي ( هللا، ولكتابھ، ولرسولھ، وألئم و  )١٩٢٦ح : رواه الترم ، فھ

دین،            ا ال ھ جعلھ م شأنھا؛ ألن ى ِعظ دل عل حدیث عظیم یدل على أن الدین ھو النصیحة، وذلك ی
رد و   ى الف الخیر عل ود ب ي تع اھر الت م المظ ن أھ ح م ا أن التناص ة  كم ة حی و ترجم ع فھ المجتم

ر       الل األم ن خ ك م الخیر، وذل یھم ب ود عل سلم، ویع ع الم راد المجتم ین أف وي ب رص األخ للح
 .بالمعروف والنھي عن المنكر

لم   - ، قال رسول اهللا -سبحانھ وتعالى –إخالص النیة هللا     - ھ وس ة    - صلى اهللا علی ال بالنی ا األعم إنم
ن   وإنما المرئ ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى اهللا وإلى رسولھ فھجرتھ إلى اهللا وإلى رسولھ      وم

ھ     ا ھاجر إلی ذي  (كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة یتزوجھا فھجرتھ إلى م ح ، ت.د، الترم
 .المسلم أن یتوّجھ بكل عملھ إلى اهللا، حیث ینبغي على )١٦٤٧

ا     "الحرص على تعّلم وتعلیم العلم،     - ا أو متعلًِّم رد عالًم ون الف فالتربیة اإلسالمیة تھدف إلى أن یك
تعّلم                  ون ال العلم ویك زّود ب ون الت ذا یك ى ھ ھ، وعل وأن یعمل بما یتعّلم وأن یطابق سلوكھ ما تعّلم

 ). ١٧٥م، ص ١٩٨٩أحمد، (
ذات و   - ة ال ادة،        دویع "محاسبتھا،  مراقب دة وعب ي اإلسالم عقی ذات ومحاسبتھا ف ة ال ام بمراقب  القی

زام                ق االلت ى طری ى عل ولیست كما یعّدھا بعضھم سلوًكا حضارًیا فحسب، وھي الخطوة األول
 )".٢م، ص ٢٠١٤منیفة العنزي، (الُخلقي للفرد 

 :ة في الدعوة في القرآن الكریماآلثار التربویة للقیم الخلقیة المستنبطة من آیات الحكم: ثالثًا
 سامیة وحث على بمبادئالفضلى واألخالق الرفیعة، فقد جاء   التربویة اإلسالم منبع القیمدیع
م، ص ٢٠١٤معروف، (  التربویة وأرسى في قلوب الناس معاني عظیمة لتلك القیمبھاالتمّسك 

من َأسر غرائزه وأھوائھ ، فالتربیة اإلسالمیة رامیة إلى غرس وتھذیب عواطف اإلنسان )٣١
الشیباني، (والدنیا ورغباتھ الجامحة وتربیة وتحسین كیانھ اإلنساني في نفسھ ولدى اآلخرین 

  ).م١٩٨٧
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التربویة الُخلقیة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في القرآن الكریم آثار تربویة وللقیم 
  :متعددة، منھا

ھ   : ة إلى اهللا، قال تعالىالرفق في التعامل بین الناس وفي الدعو       - ن نبی لم   –ع ھ وس -صلى اهللا علی

:﴿                            

                               

      ﴾ )ران ة : آل عم ي  )١٥٩اآلی ة وھ فات الداعی دد ص ة تح ذه اآلی ، فھ

  .الرحمة والرأفة ورقة القلب ولین األسلوب

لم  –عن نبیھ : التوّكل على اهللا، قال تعالى   - ھ وس  ﴿:-صلى اهللا علی          

           ﴾) والتوّكل على اهللا أي الثقة بما عند    "،  )١٥٦اآلیة  : آل عمران

 )".٧٤م، ص ١٩٨٣الجرجاني، ( الناس أیدياهللا والیأس عما في 
د          - شیر الزی خاص، وُی سب األش ف وح سب المواق ل ح لوب التعام دل أس ى أن  ) م٢٠١٢(تب إل

سمى   الرحمالحكمة في الدعوة تعني      ال ُت ة في زمن الرحمة فحسب، أما الرحمة في غیر وقتھا ف
تالؤم المناسب                 دث وال ة الح ن مواكب ا العجز والتقصیر ع ن بھ ا، ویظ رحمة، بل قد ُیساء فھمھ
د    شدة، أو ق ق بال ي تحق ك الت ن تل م م صالح أعظ اوز لم ین والتج ف الل ضي الموق د یقت ھ، وق مع

 ).٦٤-٦٣ص ص (لى ما ال تحمد عاقبتھ تخاف مساوئ ونتائج الشدة، التي قد تجر إ
دة،      - ة الفاس ة والُخلقی سلوكیات االجتماعی ن ال ع م ظ المجتم القیم"حف ة تع  ف م  د التربوی د أھ  أح

ام         ا أم یاًجا منیًع شّكل س ي ت ع، وھ ي المجتم راد ف سلوكیات األف اعي ل ضبط االجتم صادر ال م
لبیة التي تحمل في طیاتھا أخالًقا السلوكیات السلبیة الدخیلة على المجتمع، وحاجز صد للقیم الس        

 )".١٤٠ه، ص ١٤٣٣الشھري، (مرفوضة ُتؤّثر سلًبا على البناء القیمي والُخلقي للمجتمع 
 . درء الفتنة لتألیف القلوب بین أفراد المجتمع المسلم؛ لتحقیق التآلف في المجتمع المسلم -
ة ال   - م باللغ ّدث معھ الل التح ن خ رین م درات اآلخ وال وق ذي مراعاة أح ر ال ا، األم ي یفھمونھ ت

 .یجعل اآلخرین یتقّبلون النصیحة والتعالیم التي یسمعونھا ویرونھا
ي   ابن عمر تنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى األفراد، وقد تضّمنت السنة النبویة ذلك، فعن    - عن النب

م    : قال -صلى اهللا علیھ وسلم   - م راع وكلك سئول أال كلك ھ  م ن رعیت اس       ع ى الن ذي عل األمیر ال ف
و      ومسئولراع   ھ وھ ى أھل بیت سئول  عن رعیتھ والرجل راع عل ة ع   م رأة راعی ى   عنھم والم ل

سئول  عنھ والعبد راع على مال سیده وھو    مسئولةبیت بعلھا وھي     م    م م راع وكلك ھ أال فكلك  عن
 ).١٧٠٥ح ، ت.د، الترمذي ( عن رعیتھمسئول

 :اآلثار التربویة للقیم االجتماعیة المتضمنة في آیات الحكمة في الدعوة: رابعًا
ة في الدعوة إلى تنمیة العالقات بین  التربویة االجتماعیة المتضّمنة في آیات الحكمالقیمتعمل 

األفراد، وتقویة أواصر المحبة وإعداد الفرد للعیش بسالمة وھناءة وأمن في المجتمع، األمر الذي 
ُیسھم في بناء مجتمع متماسك موّحد األفكار والتوّجھات بعیًدا عن الصراعات المذھبیة والقبلیة 

  .والفكریة
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  :قیم التربویة االجتماعیة في آیات الحكمة في الدعوة فیما یليوتتمّثل أبرز اآلثار التربویة لل
إلى أن الفرق بین شخص یعتنق ) م١٩٩٤(إیجابیة الفرد في المجتمع المسلم، حیث ُیشیر الوقاد  -

االجتماعیة وشخص ال یعتنقھا، ھو في سلوكیات الفرد نحو اآلخرین، فصاحب   التربویةالقیم
ز سلوكھ بأنھ سلوك اجتماعي إیجابي، فالسلوك االجتماعي االجتماعیة یتمّی  التربویةالقیم

  ).٣ص (اإلیجابي سلوك متكسب یمكن تعّلمھ 
وتظھر اإلیجابیة للمسلم من حیث األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وورد ذلك في السنة 

قیس بن  عن سفیان حدثنا عبد الرحمن بن مھدي حدثنا بندار النبویة المطھرة، حدثنا
فقام رجل،  مروان، أول من قدم الخطبة قبل الصالة :قال طارق بن شھاب عن مسلم
أما ھذا فقد قضى ما علیھ  أبو سعید یا فالن ترك ما ھنالك، فقال: فقالخالفت السنة،  :لمروان فقال

من رأى منكًرا فلینكره بیده ومن لم یستطع   یقول- صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا 
، كما أن األمر )٢١٧٢ت، ح .الترمذي، د ( ومن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف اإلیمان فبلسانھ

 صعوبات، فاألمر ر لیست مھمة سھلة لكنھا مھمة صعبة تواجھبالمعروف والنھي عن المنك
بالمعروف یحتاج لمؤمن قوي؛ ألن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر قد یجعل اإلنسان یواجھ 
أصحاب الشھوات والعصاة، مما ُیلزم الداعیة والفرد المسلم أن یتزّود بالمعرفة الشرعیة والمعرفة 

 .ى إال اهللابالعلوم اإلسالمیة، وأال یخش
  التربویةالقیمإلى أن ) م١٩٨٧(ضبط السلوك االجتماعي لألفراد وتعدیلھ، حیث ُیشیر عویس  -

االجتماعیة المستمدة من شرع اهللا تھدف إلى تقویم جمیع أشكال االنحراف االجتماعي من 
 ).١٥ص (خالل النبذ االجتماعي لألفراد الذین یخالفون قیم مجتمعھم 

ابط بین المسلمین ووحدة الصف واجتماع الكلمة بین أفراد المجتمع، فقد تقویة الصالت والرو -
حّذر اإلسالم من الِفرقة واالختالف بین أبناء المجتمع المسلم، والتمییز بین األشخاص، قال 

 ﴿: تعالى                              

      ﴾)صلى اهللا علیھ وسلم- ، كما حّذر النبي )١٠٥اآلیة : آل عمران - 

ال َترجعوا   یقول-صلى اهللا علیھ وسلم- سمع النبي  أنھ ابن عمر عنمن الفرقة واالختالف، 
، وأن األساس في )٦٦٦٦ح ، ه١٤٢٢، البخاري (ضبعدي كفاًرا یضرب بعضكم رقاب بع

ى التآلف بین األعراف االجتماع بین أفرد المجتمع المسلم ھو شرع اهللا فقد أجمعت اآلیات عل
واألجناس المختلفة رغم تباعد أماكنھا واختالف ثقافتھا والنھي عن كل ما یضعفھا، قال 

﴿: تعالى                             

                               

                        ﴾ )  آل

 ).١٠٣اآلیة : عمران
الكریم یعّلم اإلنسان كیفیة مواجھة مواقف مواجھة الجھل والخصومة بالكالم الحسن، فالقرآن  -

الجھل من أي جاھل، فبدًلا من قضاء الوقت في التخاصم والمنازعة، یعلِّمنا القرآن الكریم أن 
 .نواجھ الجاھَل بكلمة حسنة
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 ﴿: الترّفع عن السباب ودفع الخیر بالشر، قال تعالى -              

                       ﴾)فصلت :

 ).٣٤اآلیة 
النقد وتقویم األخطاء من خالل تنبیھ األفراد الذین وقعوا في بعض األخطاء أال یقعوا فیھا مرة  -

لمیح غیر المباشر من ِقبل الرسول أخري، ولقد تّم ذلك من خالل توظیف التعریض والت
 -سبحانھ وتعالى-فالحكمة في الدعوة إلى اهللا "صلى اهللا علیھ وسلم؛ بھدف توجیھ األمة، 

تقتضي التصریح في وقت یكون التصریح أعظم فائدة وال یتسبب في نتائج عكسیة مضرة، 
، ویحمي األعراض وإال فالتلمیح یحقق المصالح، ویدرأ المفاسد، ویدل على الحكمة والرشاد

 )".٧٨م، ص ٢٠١٢الزید، (ویصون النفوس من التجریح 

 ﴿: التثبت والتأّمل في جمیع األمور، قال تعالى -             

                 ﴾)فال یقول )٣٦  اآلیة:اإلسراء ،

 .اإلنسان كلمة إال إذا تثّبت منھا وحّكم عقلھ مع االبتعاد عن العجلة في إصدار األحكام
حرص المسلم على ما ینفعھ بفعل ما أمر اهللا بھ وترك ما نھى عنھ، ودفع الشر بالخیر وترك  -

 .المحظور وأن یكون مستعیًنا باهللا على ذلك
  التربویةالقیموبة منھ في المجتمع، حیث ترسم ك الفرد لمسؤولیاتھ وأدواره المطلارإد -

االجتماعیة للفرد أسلوب ممارستھ لوظائفھ ضمن األدوار االجتماعیة المختلفة، وتحدد 
مسؤولیاتھ وواجباتھ، وتضبط عالقاتھ مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة على اختالفھا 

 .االجتماعیةخالل أسس ومنطلقات متمّثلة في قیم ومبادئ موّجھة للحیاة 
استقرار األسرة المسلمة، فالزوجان إذا التزما بالتعالیم الشرعیة في التعامل، أثمر ذلك أسرة  -

 .مستقرة متفاھمة؛ مما ینعكس على السلوك النفسي لألبناء
  التطبیقات التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة إلى اهللا في المجتمع: المحور الرابع

ب          التطبیق: أوًال ي الجان دعوة ف ي ال ة ف ات الحكم ات التربویة للمضامین التربویة المستنبطة من آی
 .العقدي
 تعریًفا یقوم -جل وعال– تنمیة الجانب العقدي في المجتمع المسلم، بتعریف األبناء بخالقھم -

على الوعي الذاتي؛ إلثارة العالقة السلیمة بین اإلنسان وخالقھ، ولتكوین مفھوم إیماني 
 . ُیسھم في بناء شخصیة الفرد، وبناء تصّور سلیم للحیاة الدنیا واآلخرةأصیل

 أن یكون اإلیمان باهللا ھو مصدر السلوك وموّجھ اإلنسان في الحیاة؛ مما یفرض على -
  . المؤسسات التربویة غرس العقیدة الصحیحة قوًلا وفعًلا في نفوس األبناء

صحاب االتجاه اإللحادي، والمعادون للدین  مواجھة الشبھات والمغالطات التي یتخذھا أ-
اإلسالمي، وذلك عن طریق زیادة الوعي؛ بھدف حمایة العقیدة في المجتمع من تلك 

  .األفكار المنحرفة
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 بیان أن من أجل ثمرات اإلیمان أن یجعل اهللا للمؤمنین الذین كّملوا إیمانھم بالعلم والعمل -

﴿: ما قال تعالىلسان صدق، ویجعلھم أئمة یھتدون بأمره، ك      

                 ﴾)٢٤اآلیة : السجدة( ،

  . نالوا اإلمامة في الدین-اللذین ھما رأس اإلیمان وكمالھ- فبالصبر والیقین 
، والتوبة من الذنوب من ِخصال المؤمن المقبل على  مالزمة المؤمن لالستغفار واإلنابة هللا-

  .ربھ في كل وقت، ولھا من الثمار الحسنة ما یدفع المؤمن إلى الحرص على ذلك
 تعظیم شعائر اإلسالم، بحیث یراعي األفراد قدسیة القرآن الكریم، وقدسیة شعائر اإلسالم، -

  ﴿: قال تعالى              ﴾)الحج :

  ).٣٢اآلیة 
ة إلى غرسھا في نفوس الطالب في الجوانب ی توحید األھداف التي تسعى األنظمة التعلیم-

  .المتعّلقة بالعقیدة
تضمین الجوانب العقدیة في األھداف الخاصة بالعملیة التعلیمیة في مختلف المراحل   -

  .الدراسیة
كل ما في الكون من موجودات یخضع للمشیئة والقدرة اإللھیة في حركتھ وفق  بیان أن -

سنن كونیة دقیقة؛ ولھذا كانت العقیدة اإلسالمیة الصحیحة مصدر إیقاظ للمشاعر الجمالیة 
  .- عز وجل-في النفوس تجاه ھذا الكون، وما فیھ من بدائع صنعھ 

لدعاة، وھم أھل البصائر، كما كان  ھم ا-صلى اهللا علیھ وسلم- بیان أن أتباع الرسول -

 ﴿:  یدعو إلى اللَّھ على بصیرة، وعلم، ویقین، قال تعالى-صلى اهللا علیھ وسلم-الرسول 

                           

       ﴾)١٠٨اآلیة : یوسف.(  

 ترسیخ اإلیمان باهللا من خالل التربیة بالترغیب والترھیب من خالل ترغیبھم في طاعة اهللا؛ -
  .ابتغاء مرضاة اهللا، وترھیبھم من معصیة اهللا، وتخویفھم من ارتكاب المعاصي

لترغیبھم  توظیف الموعظة الحسنة في مجادلة أھل الكتاب، ومن ھم على غیر ملة اإلسالم -
  .في الدخول في دین اهللا، وعبادة اهللا وحده ال شریك لھ

اعتماد التربیة باألحداث وسیلة لغرس وترسیخ الجانب العقدي، كأن نجعل من  الظواھر   -
  .الكونیة المختلفة، كالریاح، واألمطار، وغیر ذلك وسیلة لذلك

ھ بالحرص على العمل الصالح،  تذكیر األفراد بالیوم اآلخر، وتذكیرھم بضرورة االستعداد ل-
  .والمسارعة إلى فعل الخیرات
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 االستفادة من التقنیات الحدیثة التي تدرس الظواھر الكونیة كالبراكین، والزالزل، ونحو -
  .ذلك في بیان القدرة اإللھیة

 تفعیل استخدام الوسائل الحدیثة في شرح قصص األنبیاء، وما تعرضوا لھ من أحداث -
  . -سبحانھ وتعالى- یات التي واجھوھا في سعیھم للدعوة إلى اهللا ومواقف، والتحد

 خلق األرض وقّدر فیھا -سبحانھ وتعالى- بیان أن الضر والنفع بید اهللا تعالى، وأن اهللا -
أقواتھا، مما یبّث اإلیمان في قلب المؤمن، واستثمار كل ما في الطبیعة من موارد، 

ي استغالل تلك الخیرات، ودون جور، أو تعدي وتسخیرھا؛ لخدمة البشریة دون إسراف ف
  .ُیفسد جمال الطبیعة وصالحھا

 تعوید األفراد على التسلیم بقضاء اهللا وقدره بشكٍل تام، وال یتحقق ذلك إال بحرص األب -
  . على أن یكون القدوة لألبناء، والمعلِّم القدوة للطالب، والداعي القدوة للمدعو

، وعدم الجزع، والتسّخط؛ مما قد یحدث -جل وعال–ال ألوامر اهللا  تربیة األفراد على االمتث-
  .لإلنسان في حیاتھ

 تذكیر الناس دائما بالتوبة والرجوع إلى اهللا، خاصة عند حدوث االبتالءات لھم، وتذكیرھم -
ما یصیب المؤمن من شوكة فما فوقھا، إال رفعھ :"-صلى اهللا علیھ وسلم- بقول الرسول 

  ).٦٥٦٢ح ، ت.مسلم، د" ( حط عنھ خطیئةاهللا بھا درجة أو
 التركیز على التربیة الذاتیة للفرد منذ صغره، وبھا ینشأ مراقًبا هللا في كل أفعالھ وأقوالھ، -

  .مزكًیا لنفسھ في كل حین، َخائًفا لمواله، ُمرتدًعا عن عصیانھ، ُمكثًرا من الصالحات
ب      التطبیقات التربویة للمضامین التربویة المس : ثانیًا ي الجان دعوة ف ي ال ة ف تنبطة من آیات الحكم

 .التعّبدي
 توضیح الغایة من خلق اإلنسان، وأن وجود اإلنسان في ھذه الحیاة لغایة عظیمة وھي عبادة -

 وھذا یتطّلب جھًدا وصبًرا من اآلباء ومن المؤسسات التربویة في بناء - عز وجل–اهللا 
ھا إلى سلوك فعلي في حیاتھم الیومیة، ھذه القیم التربویة في نفوس األفراد، وتحویل

     ﴿: انطالًقا من قولھ تعالى    ﴾)الذاریات :

 ).٥٦اآلیة 
ق العبودیة هللا في السر والعلن؛ ألنھا تحرر اإلنسان من شھواتھ،  تنشئة األفراد على تحق-

م في شھواتھ ودوافعھ؛ األمر الذي یحقق عمارة األرض، وتجعل اإلنسان قادًرا على التحّك
  . ویجعل اإلنسان خلیفة هللا في أرضھ

 تخلیص الناس من العبودیة لغیر اهللا، ویشمل ذلك عبادة اآللھة الباطلة، واألشخاص، -
  .واألھواء

لك  تربیة األفراد على إخالص النیة هللا في جمیع أعمالھم، وأقوالھم، وأن ھذا سبب لقبول ذ-
، فال یكون ھدفھم المال، أو -عز وجل-منھم، وتجّنب القصد الدنیوي في الدعوة هللا 

  .السمعة، أو الجاه
 االعتماد على الفطرة التي خلق اهللا اإلنسان علیھا وسیلة في مخاطبة الناس إلقناعھم أنھم -

بیق محتاجون بفطرتھم للعیش تحت تشریع إلھي یناسب فطرھم، وقدراتھم، فھو قابل للتط
  .في حیاتھم
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 تربیة األفراد على االنضباط وااللتزام في جمیع األحوال واألمور، وذلك یتّم من خالل -
  .المحافظة على أوقات الصالة في جماعة في أوقات محددة

 الحرص على ربط المسلم بمجتمعھ عن طریق تربیتھ، وتعویده على أداء الصالة، ومختلف -
  .العبادات الجماعیة 

إلنسان لنفسھ من خالل االلتزام بالصدق في القول والقصد والعمل، فالصدق صفة  تربیة ا-
واجبة وشرط الزم لكل من یعمل في التوجیھ والتربیة، وعلى الداعیة أن یكون صادق 

ففي تربیة اإلنسان نفسھ ومجاھدتھا على عبادة اهللا "اللھجة وعالمة الصدق ھو السلوك، 
ذي یقرب من اهللا تعالى، وُیوصل إلى رضاه عبادة وطاعة تعالى وطاعتھ، وتعّلم العلم ال

هللا تعالى، ومن ھنا تكون التربیة مھمة للفرد في ذاتھ؛ ألن بھا تحصل الطاعة هللا تعالى 
  )".٣١ه، ص ١٤٢٠الحازمي، (

 التعّود على الصبر والمصابرة في أداء العبادات والطاعات، وعلى رأسھا الصالة، -

﴿:  متاعب الحیاة، قال تعالىواالستعانة بھما لتحّمل          

           ﴾)٤٥اآلیة : البقرة.(  

 تربیة اإلنسان لنفسھ على اجتناب المعاصي عن طریق التزامھ بأداء العبادات، كالصالة -

   ﴿: وغیرھا، قال تعالى              

                       

     ﴾)٤٥اآلیة : العنكبوت.(  

ربط بین العبادات والسلوك، وتربیة ق المسلم للعبودیة بالقول والفعل عن طریق ال تحق-
  .المجتمع على ھذا ذلك

 تعوید اإلنسان لنفسھ على االھتمام والحرص على نظافتھ الشخصیة، ومظھره الخارجي، -
-وأن ذلك لیس من التكّبر، بل مأمور بھ شرًعا، وفي الحدیث عن عبد اهللا بن مسعود 

ال یدخل الجنة من كان في قلبھ :" قال-صلى اهللا علیھ وسلم- عن النبي - اهللا عنھرضي
: إن الرجل یحب أن یكون ثوبھ حسًنا ونعلھ حسًنا، قال: ، قال الرجل"مثقال ذرة من كبر

  ).٩١ح ، ت.مسلم، د" (إن اهللا جمیل یحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"
والسآمة ویزید  تدریب الفرد على تأدیة الصالة الفرض والنافلة؛ مما ُیبعد عن اإلنسان الملل -

  .، وُیكثر من حسناتھ- عز وجل–من إیمانھ باهللا 
  . تأكید مبدأ العمل بالعلم، ونشره بین الناس، حتى ینتفعوا بھ، ولما في ذلك من األجر-
  . تعلیم المسلمین كل ما یتعّلق بدینھم، بصرف النظر عن أحوالھم، وظروفھم-
من خالل بیان أجر نشر العمل في  توظیف أسلوب الترغیب في نشر العلم في المجتمع -

  .المجتمع المسلم، والدعوة إلى اهللا في المجتمع غیر المسلم
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  . توظیف أسلوب الترھیب في التحذیر من كتمان العلم في المجتمع-
 توظیف أسلوب الموعظة في تعلیم الناس التفّكر في خلق اهللا، وتحفیزھم على المحافظة -

  .على العبادات
لیة المجتمعیة من قبل المربین والدعاة في توعیة األفراد بتعالیم الشریعة  القیام بالمسؤو-

  .اإلسالمیة من خالل االھتمام بنشر العلم، ووعیھم بدورھم في ذلك
  محاولة تجنب إثارة الخصوم؛ مما یعمل على تحقیق األمن المجتمعي في المجتمع المسلم، -

  .ألمن وحفظ ممتلكات األفراد وحیاتھماألمر الذي ُیساعد الجھات المتنّوعة في حفظ ا
ب         : ثالثًا ي الجان دعوة ف ي ال ة ف التطبیقات التربویة للمضامین التربویة المستنبطة من آیات الحكم

 .الُخلقي

 ﴿:  بفضل الصبر، قال تعالىالمدعوینتذكیر المرّبي والداعیة  -        

                                

             ﴾)وقال تعالى)١٠اآلیة: الزمر ، :

﴿                     

                          

     ﴾)فأجر الصبر عن اهللا عظیم) ١٥٦-١٥٥اآلیتان : البقرة. 

ین جمیعًا، وأن یبني أحكامھ فعلى الداعیة أن ُیحسن الظن بالمسلم: إحسان الظن بالمسلمین -
فیھم على الظاھر، ویترك أمر السرائر إلى اهللا تعالى، وال یعني حسن الظن أن یغفل 

أن یحمل أقوالھم : اإلنسان عن الواقع من حولھ، وأن یسكت عن أخطاء الناس، ولكنھ یعني
 .وأفعالھم على األصلح

 ﴿: ستر عیوب اآلخرین قال تعالى -                

                       

    ﴾)١٩اآلیة : النور.( 
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 ﴿: نشر قیمة التفاؤل وعدم الیأس، قال تعالى -                

                            

        ﴾)١٠٤اآلیة : النساء.( 

استغالل المواقف الحیاتیة في غرس القیم التربویة المرغوبة في األفراد في المجتمع  -
 . مالمسل

التزام وسائل اإلعالم بتعالیم اإلسالم فیما تقّدمھ من برامج إعالمیة متنّوعة؛ حتى تكون  -
 .منبًرا للدعوة لدین اهللا

االلتزام بالتحاور مع اآلخرین بلغتھم حتى یكون الحوار ُمثمًرا، وحتى تعّم الفائدة من  -
 .المناقشة مع اآلخرین في مختلف أمور الحیاة

في التعامل مع الغیر، حیث ینبغي على المسلم تجّنب الفحش في توظیف الرفق واللین  -
القول والعمل، وااللتزام بالرفق واللین والكلمة الطیبة في أثناء تعاملھ مع غیره في 

 .المجتمع
العمل على دفع الشر بالخیر وتجّنب الشر، وما یقّرب إلیھ من قول أو عمل، واإلكثار من  -

 .مصاحبة الصالحین
؛ حتى تصبح األعمال الفردیة كلھا أخرويویل كل عمل دنیوي إلى عمل العمل على تح -

 .أخالق إسالمیة مرغوب في نشرھا في المجتمع المسلم
 -صلى اهللا علیھ وسلم- الحرص على مكارم األخالق وأحسنھا، والتأّسي بأخالق الرسول  -

 ﴿: قال تعالى                       

             ﴾)فالسنة النبویة واجبة )٢١اآلیة : األحزاب ،

 ﴿: االتباع، قال تعالى                ﴾)النجم :

، ومما - عز وجل-َبویَّة واجبة اإلتباع بأمر من اهللا ، ولھذا كانت الُسنَّة النَّ)٤ -٣اآلیتان 

 ﴿: ورد في القرآن الكریم في الحث على إتباع الُسنَّة قولھ تعالى     

                      ﴾

 .، وبأخالق الصحابة علیھم رضوان اهللا)٧ اآلیة: الحشر(
 في غرس القیم التربویة الُخلقیة في - صلى اهللا علیھ وسلم-توظیف أسلوب حب النبي  -

أنھ ال ) م٢٠٠٥(نفوس أفراد المجتمع بمختلف فئاتھ وأعماره، حیث یرى أبو دف ونجم 
ھا یمكن أن ُتؤتي ، ففي ضوئھا وعلى ھدیملسو هيلع هللا ىلصتستقیم تربیتنا ألبنائنا بعیدًا عن سنة النبي 

، بحیث تكون تربیة صحیحة شاملة، مدركة - عز وجل-تربیتنا لھم أكلھا مطمئنین باهللا 
 وقیم مجتمعھم وأمتھم، مبادئعناصر ومقومات شخصیاتھم، وحریصة على تنشئتھم وفق 

ومؤّثرة في تعدیل سلوكھم وبناء الذات المسلمة، وإعدادھم إعداًدا سلیًما قوًیا یتناسب 
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 ثقافة مجتمعھم، كي یكونوا أھًلا لبناء مجتمعھم وحمل ھموم أمتھم، وبھذا وخصائص
 ).١١ص (نحافظ على فطرتھم، ونعّدھم لمستقبل واعد 

توظیف أسلوب الترغیب في توعیة األفراد بضرورة االلتزام بمحاسن األخالق، َقاَل  -
ي ِفي اْلآِخَرِة َمَحاِسُنُكْم َأْخَلاًقا، َوِإنَّ َأْبَغَضُكْم ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّ: (ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَِّھ 

، أحمد) (ْیِھُقوَن اْلُمَتَشدُِّقوَنِإَليَّ َوَأْبَعَدُكْم ِمنِّي ِفي اْلآِخَرِة َمَساِویُكْم َأْخَلاًقا، الثَّْرَثاُروَن اْلُمَتَف
  ).١٧٧٣٢ح ، ه١٤٢١

 من اتباع الشیطان والقیام باألفعال توظیف أسلوب الترھیب وضرب األمثال في التحذیر -

 ﴿: السیئة غیر المرغوبة في المجتمع المسلم والمحّرمة في الشریعة، قال تعالى

                             

                           

                            

                        ﴾

  ).١٧٦ - ١٧٥اآلیتان : األعراف(
ضبط شھوات الفرد ومطامعھ؛ ألن القیم التربویة الُخلقیة النابعة من آیات الحكمة في  -

، قال -سبحانھ وتعالى-ق رضا اهللا تحق: لوكھ وأفكاره بأحكام، أھمھاالدعوة َتربط بین س

﴿: تعالى                       

                            

            ﴾)٨اآلیة : المائدة .( 

م التربویة الُخلقیة اإلسالمیة النابعة من الشریعة اإلسالمیة السمحة التي التفریق بین القی -
 -صلى اهللا علیھ وسلم-تتخذ من الوسطیة منھًجا لھا، وتقوم على كتاب اهللا وسنة رسولھ 

وبین القیم التربویة المستنبطة من تعالیم المجتمعات وتقالیدھا، والتمییز بین الَحسن 
  .والقبیح منھا
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ب      : ًارابع ي الجان دعوة ف التطبیقات التربویة للمضامین التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في ال
 .االجتماعي

﴿: ق اإلیجابیة في حیاة المسلم وبذل الجھد؛ لتقویة شخصیتھ، قال تعالىتحق -   

                    ﴾)اآلیة : العنكبوت

٦٩.( 
ق االستجابة اإلیجابیة بین الناس، بحیث یتقّبل كل منھم اآلخر دون تباغض أو تدابر، تحق -

﴿ :قال تعالى                           

  ﴾ )١١اآلیة :الحجرات.( 

ة العالقات االجتماعیة بین الفرد والمجتمع على أساس متین من الرحمة والشفقة إقام -
والعطف، ومن تلك العالقات عالقة الكبیر بالصغیر، حیث یرحم الكبیر الصغیر، فعن 

: - صلى اهللا علیھ وسلم-  قال الرسول - رضي اهللا عنھما-عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
 ). ٤٩٤٣ح ، ت.أبو داود، د" (یرنا فلیس منامن لم َیرحم صغیرنا ویعرف شرف كب"

التزام أفراد المجتمع المسلم الحكمة في المعاملة لبعضھم البعض، ولألبناء، مع الحرص  -
على التزام أفراد المجتمع المسلم السداد في الرأي، وتحّري اإلصابة في قول الحق والحكم 

  .بھ
حسان للناس في مكان اإلساءة، التذكیر بفضل العفو في موضع االنتقام، والصفح، واإل -

وباللین في موضع المؤاخذة، وبالصبر على األذى، فكان یقابل األذى بالصبر الجمیل، 
ویقابل الُحمق بالحلم والرفق، ویقابل العجلة والطیش باألناة والتثبت، وقد مدح اللَّھ 

﴿: ىرسولھ، وأمره بالعفو والصفح واالستغفار لمن تبعھ من المؤمنین، قال تعال   

                         

                              

        ﴾)وقولھ تعالى)١٥٩اآلیة : آل عمران ، :﴿   

                      ﴾ )اآلیة : النور

 .فالعفو والصفح من شیم الكبار) ٢٢
د وإعداده؛ لتحقیق ك المسلم ألدواره في المجتمع، وتنفیذھا، وتوجیھ سلوك الفرارإد -

التعامل اإلیجابي في المواقف االجتماعیة، وتحویل االھتمامات الفردیة إلى االھتمام 
 .بالمشاركة االجتماعیة في وعي وفاعلیة بحدود المسؤولیات والواجبات
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التعاون مع القائمین بمسؤولیة ضبط السلوكیات المجتمعیة وتوجیھھا، وتقویمھا، كھیئة  -
النھي عن المنكر، وأیضا النظام القضائي، وكل مؤسسة نظامیة تسعى األمر بالمعروف و

 .إلى ذلك
االھتمام باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر أیا كان دور الفرد ومكانتھ في المجتمع،  -

فعلى كل فرد قادر على الدعوة واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فھو مكّلف أن "
ت عملیھ بدًءا من أسرتھ، فأصحابھ، ورفاقھ في العمل، یؤدي ھذا الواجب في حدود مجاال

وفي الشارع، وفي الدراسة، فمن تیّسر لھ أن یدعوه إلى الدین، أو ینصحھ، أو یأمر 
 )".٢١م، ص ١٩٩٦المیداني، (بالمعروف، وینھاه عن المنكر فلیفعل 

ماعة، ذلك أن الفرد والجماعة في اإلسالم خاضعان لما ھو أكبر من الفرد وأكبر من الج -
 . المصّورالبارئھو الخالق 

تربیة األبناء على أن كل فرد في المجتمع لھ حقوق، وعلیھ واجبات، وكل فرد ملتزم  -
بتأدیة واجباتھ قبل المطالبة بحقوقھ، وضرورة االلتزام بذلك حتى ُیصبح المجتمع كالبنیان 

 .المرصوص
سلیًما قائًما على المودة والرحمة توضیح أھمیة ترابط األسرة المسلمة ترابًطا اجتماعًیا  -

والتغاضي عن الصغائر والحافظ على األسرة المسلمة؛ استمراًرا للحیاة، وحفاظًا على 
 .األبناء من التشّرد

تربیة األبناء على التحّلي بخلق الصبر والتغاضي، والتحّمل حتى یظھر الحق وینتصر  -

﴿ :المظلوم، قال تعالى                  

     ﴾)٩٠اآلیة : یوسف.( 

تعدیل السلوك في إصالح حال الزوجة عن طریق؛ للحفاظ على نسیج مبدأ توظیف  -
بكالم : األسرة المسلمة، فالزوجة أمانة عند الزوج، فینبغي علیھ إحسان معاملتھا قوًلا

كریمة؛ حتى تتحقق المودة والرحمة بینھما، وإذا بمعاملة : َحسن وعّفة لسان، وفعًلا
 .أخطأت الزوجة وجب على الزوج تقویمھا

توظیف الموعظة في تعدیل سلوك الزوجة، فالموعظة النابعة من المحبة رغبة في زیادة  -
: األلفة بین الزوجین، وتعمل على تغییر األحوال، وتبدل األقوال واألفعال، قال تعالى

﴿                      

                          ﴾

، كما ینبغي على الزوج مراقبة سلوك زوجتھ وتعدیلھ عن طریق )٣٤اآلیة : النساء(
ة والمعاملة الحسنة، وعدم توظیف العقاب البدني للزوجة إال في حاالت الضرورة الموعظ

توظیف التدّرج في تعدیل سلوك ل ، باإلضافةصوى بشرط أن یكون الضرب غیر مبرحالق
الزوجات عن طریق الموعظة، ثم الھجر، ثم اللجوء للضرب كحل أخیر؛ لتقویم سلوك 

 تعدیل سلوكیات األبناء والخدم واألقارب، ومن الزوجة، وكذلك األمر توظیف التدّرج في
 .ھم تحت مسؤولیة الفرد

أن یغّض كال من الزوجین الطرف عن ھفوات بعضھما البعض، وقلة معرفتھما بمتطّلبات  -
 .الطرف األخر؛ لغرس المحبة والمودة بینھما
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 أمام في حال حدوث الطالق بین الزوجین فینبغي علیھا البعد عن سوء األقوال واألفعال -
الناس، مع كتمان األسرار، وعدم إفشائھما ال بحق وال بباطل، ِحفاًظا على المودة بین 

 .اُألسر في المجتمع المسلم، وسًدا لباب المشاحنات واألحقاد بین اُألسرتین
بیان أن من قواعد العالقة الزوجیة المعاشرة بالمعروف وحسن الصحبة، أو تسریح  -

ینبغي على الزوج أال یظلم طلیقتھ في إعطائھا حقھا من بإحسان وفراق عن طیب نفس، ف
النفقة، ولیبادر في تقدیمھا دون طلب؛ ألن ذلك من المروءة وُحسن الُخلق في اإلسالم 
ومن صفات الرجولة في المجتمع المسلم، كما أن ذلك یعمل على حفظ المودة في 

 .المجتمع
ت المجتمعیة في المجتمع المسلم، توظیف أسلوب الحوار واإلقناع في حل مختلف المشكال -

 .وفي مؤسساتھ المختلفة
توظیف المساجد في الحفاظ على الھویة اإلسالمیة، والُبعد عن النزعات القومیة  -

 .والصراعات المذھبیة
تقویة الصالت والروابط بین المسلمین، ووحدة الصف، واجتماع الكلمة بین أفراد  -

لفرقة واالختالف بین أبناء المجتمع المسلم، المجتمع المسلم، فقد حّذر اإلسالم من ا

 ﴿: والتمییز بین األشخاص على أساس القبیلة أو اللون أو الجنس، قال تعالى    

                            

  ﴾ ) ١٠٥اآلیة : آل عمران.( 

التعاون بین أفراد المجتمع فاإلسالم دین ینّظم الحیاة ویدعو إلى تعاون األفراد والمجتمع  -
ویحّثھم على ذلك، وھذا التعاون یشمل كل وجوه البر المختلفة سواء تعاون مادي أو 

﴿: معنوي، قال تعالى                

            ﴾ )٢اآلیة : المائدة.( 

اإلقرار بتأّثر النفس البشریة بنوازع الخیر والشر وقابلیتھا لھما، فاإلنسان معّرض للوقوع  -

﴿: ىفي المعصیة حتى اإلنسان المؤمن معّرض لذلك، قال تعال          

                           

                            

            ﴾ )٢١اآلیة : النور.( 

صلى اهللا علیھ -السعي لوحدة الصف في المجتمع المسلم من خالل طاعة اهللا ورسولھ  -

﴿: ، قال تعالى- صلى اهللا علیھ وسلم- ، وااللتزام بكتاب اهللا وسنة رسولھ-وسلم   
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   ﴾ )٤٦اآلیة : األنفال.( 

  :ملخص نتائج الدراسة
 :توصلْت الدراسة إلى تضّمن آیات الحكمة في الدعوة الكثیر من المضامین التربویة، وھي

  :المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة، وھيالقیم التربویة : أوًال

  :القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب العقدي، وتضّمنت -
اهللا  - ان ب الي–اإلیم بحانھ وتع س    - س ى أس ھ عل اء عقیدت ھ، وبن ى خالق سلم إل ّرف الم ؛ لیتع

دن     اة ال لیم للحی صّور س ى ت ة عل ھ قائم ھ بخالق ون عالقت لیمة، وتك مَّ  س ن ث رة، وم یا واألخ
اهللا            ان ب ى اإلیم ھ عل  سبحانھ  –یستطیع الفرد الوصول إلى الكمال اإلنساني من خالل تربیت

 . ومقتضیاتھ-وتعالي
سبحانھ  -اإلیمان بالمالئكة، وھو ركن أساسي من أركان اإلیمان في اإلسالم، ولقد أمر اهللا   -

  . داوة أحدھم باإلیمان بالمالئكة، وعدم التفریق بینھم أو ع-وتعالى
د اهللا      - ن عن ة م سماویة المنّزل ب ال ان بالكت ال –اإلیم ذه   -جل وع ریم خاتم ھ رآن الك  وأن الق

الى          ال تع رآن، ق ي الق  :الكتب وأنھ رسالة اهللا لجمیع الخلق، وقد تكّفل اهللا بحفظھ كما جاء ف
﴿                 ﴾)ر ة : الحج ن  )٩اآلی ل اهللا م ، وال یقب

  .أحد دیًنا إال إذا آمن بما جاء في القرآن وأصبح مسلًما

ي         - اع النب لم   –المتعّلقة باإلیمان بالرسل واتب ھ وس الى  -صلى اهللا علی ال تع  ﴿:  ق   

                         

      ﴾)١٠٨اآلیة : یوسف.( 

ر،      - وم واألخ اهللا والی ؤمن ب ن ی صیر م ات لم ضّمن اآلی الل ت ن خ ر م الیوم اآلخ ان ب اإلیم
  .واإلیمان بالبعث والحساب والجنة والنار، وبیان مصیر كل كائن حي أال وھو الموت

ن        اإلیمان بالقدر خیره وشره، فالمؤمن ی  - ا م ر، أم ھ إال الخی ّدر ل ین أن اهللا ال یق م الیق علم عل
اب اهللا           ي األخرة عق ا، وف -سخط من قضاء اهللا وقدره؛ فینال في الدنیا ضنك الحیاة ومرھ

 .-سبحانھ وتعالى
  :القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب التعبدي -

ا        - ّض علیھ ن         المحافظة على إقامة الصالة والح ا م ا فیھ سلمین، ولم اة الم ي حی ا ف ؛ ألھمیتھ
د         -سبحانھ وتعالى–خشوع وتذلل هللا    نفس البع ي ال ي ف دین، فالصالة تنّم اد ال ا عم ، ولكونھ

ن المنكر،              المعروف والنھي ع ر ب ى األم نفس إل عن الفواحش الظاھرة والباطنة، وتدفع ال
  .لضراءوالثقة في اهللا، واالطمئنان إلیھ، وحمد اهللا في السراء وا

ھ              - ن اهللا، والتوّج شر دی ى ن سلمین عل ز الم ى تحفی ت عل ة، وحث ة تعبدی م كقیم شر العل ن
الیب        ف األس رورة توظی ع ض صاة، م ل الع ن رد فع أس م دم الی صاة، وع صیحة للع بالن

  .الحسنة في الدعوة إلى اهللا
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  .االمتناع عن إثارة الخصم؛ لتطبیق قاعدة سد الذرائع في المجتمع المسلم -
  :ربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب الُخلقيالقیم الت -

وامھم           - سان أق مخاطبة القوم باللغة التي یفھمونھا، فمن رحمة اهللا بعباده أنھ أرسل الرسل بل
ا أن              وحي، ویمكنن د ال م مقاص وا لھ وامھم؛ لیبّین ع أق وم م ھ كل ی ذي یتحاورون ب ادي ال الع

ك ضرورة م       ي ذل ة ف ن الحكم ي       نستنبط م تھم، وباللھجة الت دعویین بلغ ة للم حاورة الداعی
  .یفھمونھا، مع مراعاة أحوالھم ومراعاة الزمان والمكان

رحمن       - ن صفات ال الرحمة والرفق، فالرحمة كلمة عظیمة بمعانیھا وأھدافھا، وھي صفة م
ة منحة         ا أن الرحم راحمین، كم ر ال الذي وسعت رحمتھ جمیع الخالئق والوجود، وھو خی

 .-صلى اهللا علیھ وسلم-هللا لنبیھ وھبھا ا
ن     - سلم ع سلیة الم صبر ت ي ال سان، فف الرفق واإلح اس ب د الن ى األذى وتعّھ صبر عل ال

ذه               ى ھ ب عل ستطیع أن یتغّل سان ی المصائب والمكاره التي قد تعترضھ في حیاتھ، وأن اإلن
ي   المصائب والمكاره من خالل قوة إیمانھ وقوة توكلھ، ولقوة رجائھ بثواب ربھ، وط  ھ ف مع

 .فضلھ؛ فحالوة األجر تخفف مرارة الصبر
 :القیم التربویة المستنبطة من آیات الحكمة في الدعوة في الجانب االجتماعي -

و               - ن المنكر ھ المعروف والنھي ع ر ب ّد األم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، حیث ُیع
  .القطب األعظم في الدین، وھي المھمة التي ابتعث اهللا لھا النبیین

ل     - ة تفاع ي طبیع ل ف ریم أن األص رآن الك ّین الق د ب ابي، فلق اعي اإلیج ل االجتم التفاع
ي        شري یكون ف ع الب دد المجتم المجتمعات البشریة، أن تكون في الدائرة اإلیجابیة، وأن تع

 .اختالف األماكن
التواضع واإلعراض عن الجاھلین، ففي ھذا المضنمون التربوي الحفاظ على المجتمع من  -

 .ب البذيء، ورفع األصوات، والرد غیر الالئقالتخاط
دعوة                     - ي ال ة ف ات الحكم ي آی التي ھي أحسن ف ة ب ب المجادل ث تتطّل المجادلة بالحسنى، حی

 .المقابلة الصحیحة لكل مظاھر العنف في القول والعمل
ض         -  التلّطف والمعاملة بالمعروف، فقد حددت آیات الحكمة في الدعوة آلیة تعدیل سلوك بع

 . للحفاظ على نسیج األسرةالزوجات؛
 : توصیات الدراســـــة

  .المستنبطة من الدراسة في مؤسسات المجتمع المختلفة القیم التربویةالعمل على غرس  .١
ة       .٢ ة والدعوی ة التربوی ي العملی ا ف ة إجرائًی ا الدراس لت إلیھ ي توّص ة الت ات التربوی ل التطبیق تفعی

  .واإلعالمیة في المجتمع
  .-سبحانھ وتعالى–ت مواقع التواصل االجتماعي في الدعوة إلى اهللا االستفادة من إمكانا .٣
ات            .٤ ل التطبیق ن تفعی ّد م ي َتح دیات الت ة التح ع المتنّوعة؛ إلزال ل مؤسسات المجتم ن ِقب اون م التع

  .التربویة المستنبطة من القرآن الكریم
 :مقترحات الدراســـــة

ي   إجراء دراسات َتقیس مدى تطبیق المضامین التربویة     .١ دعوة ف المستنبطة من آیات الحكمة في ال
  .مؤسسات المجتمع المختلفة

ات     .٢ ن آی ستنبطة م ة الم ضامین التربوی ق الم ھ تطبی ي ُتواج صعوبات الت ول ال ات ح راء دراس إج
 . الحكمة في الدعوة في المجتمع
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ة الم          .٣ ات التربوی ل التطبیق ة؛ لتفعی ة الالزم ات التربوی ى المتطّلب ستنبطة إجراء دراسات للتعّرف إل
 .من المضامین التربویة في آیات الحكمة في الدعوة

  .إجراء المزید من الدراسات حول المضامین التربویة في آیات الدعوة في القرآن الكریم .٤
  .إجراء دراسات َتقیس المضامین التربویة المتعّلقة بالحكمة في الدعوة في السنة النبویة الشریفة .٥
داف؛ ال  .٦ ة األھ ة مكتمل ع خط رورة وض ة   ض ات القرآنی ي اآلی ة ف ضامین التربوی تنباط الم س

 واألحادیث النبویة
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رسالة . السمات الممّیزة لشخصیة الداعیة المسلم). م٢٠٠٠. (حرب، انتصار مصطفي أحمد
  .غزة. المیةالجامعة اإلس. كلیة التربیة. ماجستیر غیر منشورة

  .مكتبة المنار: الزرقاء. خصائص الدعوة اإلسالمیة). ھـ١٤٠٣. (حسن، محمد أمین
المضامین التربویة المستنبطة من آیات الصدقة ). ه١٤٣٨. (عبدالرحمن بن محمد، الحمید
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جامعة اإلمام . كلیة العلوم االجتماعیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. وتطبیقاتھا في المجتمع
  .الریاض. ن سعود اإلسالمیةمحمد ب

نظرات في المنھج : الدعوة إلى اهللا تعالى في القرآن الكریم). ه١٤٣٨. (الخنشوفي، محمد أمین
 .شبكة األلوكة الشرعیة. واألركان

المضامین التربویة المستنبطة من سورة القلم وتطبیقاتھا ). ه١٤٣١. (الدبیسي، عبد الرحمن سلیمان
  .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. ر غیر منشورةرسالة ماجستی. التربویة

: بیروت). ٥(ط . مختار الصحاح). ه١٤٢٠. (الرازي، زین الدین أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر
  .المكتبة العصریة

المضامین التربویة المستنبطة من قصة قارون مع ). ه١٤٣٣. (الزایدي، خالد بن حامد بن أحمد
جامعة أم . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. ا في األسرة المسلمةقومة وتطبیقاتھ

  .مكة المكرمة. القرى
   دار الھدایة . تاج العروس من جواھر القاموس) ه١٩٨٤(. محمد بن محمد بن عبدالرزاق، الزبیدي

الدار : قاھرةال. أسس التربیة اإلسالمیة في السنة النبویة). م١٩٩٣.( الزنتاني، عبد الحمید الصید
  .المصریة للكتاب

. الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة). م٢٠١٢. (الزید، زید بن عبد الكریم
  .دار العاصمة: الریاض

المضامین التربویة المستنبطة من سورة الفاتحة ). ه١٤٢٦. (الزیلعي، أحمد  بن علي بن عمر
مكة . جامعة أم القرى. كلیة التربیة.  غیر منشورةرسالة ماجستیر. وتطبیقاتھا التربویة

  .المكرمة
: تحقیق. تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان). ه١٤٢٠. (السعدي، عبدالرحمن بن ناصر

 . مؤسسة الرسالة: بیروت. عبدالرحمن بن معال اللویحق
: القاھرة. ة الزاھرةالریاض الناضرة والحدائق النیر). ه١٤٢٦. (السعدي، عبدالرحمن بن ناصر

  .دار المنھاج
المضامین التربویة المستنبطة من سورة التحریم ). ه١٤٣٣. (السلمي، سلطان رجاء اهللا سلطان

جامعة أم . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. وتطبیقاتھا في واقع األسرة المعاصر
 .مكة المكرمة. القرى

رسالة ماجستیر . ة المتضمنة في شعر علي بن أبي طالبالقیم التربوی). م٢٠٠١. (سمارة، سامي
  .غزة. الجامعة اإلسالمیة. كلیة التربیة. غیر منشورة

الشیخ األلباني منھجھ وآراؤه في معالجة بعض المشكالت ). ه١٤٢٦. (الشامي، إیاد محمد صالح
. غزة. میةالجامعة اإلسال. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التربویة المعاصرة

 .فلسطین
المضامین التربویة المستنبطة من سورة ). ه١٤٣٦. (الشنبري، عبد الرحمن بن عابد بن حسن
جامعة أم . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الحاقة وتطبیقاتھا في الواقع المعاصر

  .مكة المكرمة. القرى
المنّظمة العربیة للتربیة .  اإلسالميالفكر التربوي العربي). م١٩٨٧. (الشیباني، عمر التومي

  .تونس. والثقافة والعلوم
مجلة . الوصایا العشر كما جاءت في سورة األنعام). ه١٤١٦. (الصالح، محمد بن أحمد الصالح

. الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلتاء والدعوة واإلرشاد. البحوث اإلسالمیة
  . صفر–ذو القعدة ). ٤٤(ع . الریاض
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المضامین التربویة المستنبطة من سورة عبس وتطبیقاتھا ). ه١٤٣٠. (صنبع، علي بن حسین علي
 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التربویة

األسالیب التربویة في دعوة الرسل من خالل سورة ). ه١٤٣٠. ( عارف، یاسر حسن إبراھیم
  .جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. یقاتھااألعراف وتطب

المضامین التربویة المستنبطة من سورة الضحى ). ه١٤٢٩. (العامري، ناصر عبد اهللا حامد
مكة . جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. وتطبیقاتھا التربویة

  .المكرمة
دور مقررات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة ). م٢٠١٦. (فان بن عبد اهللالعایش، عبد اهللا بن حل

. مجلة البحوث األمنیة. في حفظ األمن العقدي للطالب من وجھة نظر المعلِّمین بمكة المكرمة
  .١١٦-٧١ص ص . شعبان). ٦٤(ع . ٢٥مج . السعودیة

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. فالمضامین التربویة في سورة الكھ). ه١٤٣٤. (العباد، تھاني
  . الریاض. جامعة اإلمام محمد بن سعود

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. أسلوب الحكمة وأثرھا في الدعوة). م٢٠١٧. (عباس، ھناء محمد
 .جامعة الرباط الوطني. كلیة الدراسات والبحث العلمي

  . دار عالم الكتب:عاصرة مجمع اللغة العربیة الم) ه١٤٢٩. (عمر، أحمد مختار عبد الحمید
 .دار الوطن: الریاض. الحكمة). ه١٤١٢. (العمر، ناصر بن سلیمان

صلى اهللا علیھ –األسالیب التي انتھجھا الرسول ). ه١٤٢٩. (العمري، حسین بن علي بن مانع
كلیة .  غیر منشورةدكتورةرسالة .  في تبلیغ الدعوة اإلسالمیة وآثارھا التربویة-وسلم

  .جامعة النیلین. علیاالدراسات ال
مضامین تربویة مستنبطة من سورة الشرح وتطبیقاتھا ). ه١٤٢٣. (العمریطي، إیمان إبراھیم محمد

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التربویة
سلوك الفرد والمجتمع الرقابة الذاتیة وأثرھا في تقویم ). م٢٠١٤. (العنزي، منیفة بنت ظاھر محمد

  .جامعة طیبة. كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. في ضوء اإلسالم
 .الھیئة المصریة للكتاب: القاھرة. القیم التربویة في ثقافة الطفل). م١٩٨٧. (عویس، سید

مكتبة : الریاض. فقھ الدعوة إلى اهللا). ه١٤٢٨. (عیسى، إبراھیم علي؛ الشرقاوي، أحمد محمد
  .الرشد

المضامین التربویة المستنبطة من قصة موسى ). ه١٤٣٣. (العیسى، عبد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا
. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. علیھ السالم وتطبیقاتھا في الواقع المعاصر

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى
صلى اهللا -آیات القرآن في الحكمة في الدعوة وتطبیق النبي ). م٢٠١٤. (الغامدي، إبراھیم بن محمد

 الخدمة مركز مجلة.  لھا في دعوتھ وحكمة التدّرج في التشریع تبلیًغا وتطبیًقا-علیھ وسلم
 .مصر. المنوفیة جامعة. كلیة اآلداب.البحثیة لالستشارات

رؤیة : اقعھا المعاصرالوظیفة التربویة لإلعالم اإلسالمي وو). ه١٤٣٦. (فوارس، ھیفاء فیاض
  .١٠٢ -٧٥ص ص . ٨١العدد . السنة الحادیة والعشرون. إسالمیة المعرفة. تحلیلیة نقدیة

معالم الرحمة في الدعوة إلى اهللا في القرآن ). ھـ١٤٣٧. (القاسم، خالد بن عبد اهللا بن عبد العزیز
. مة في اإلسالمبحوث المؤتمرات الدولي األول، الرح. الكریم مع سورة األعراف نموذًجا

  .الریاض. السعودیة. جامعة الملك سعود. كلیة التربیة. قسم الدراسات اإلسالمیة
المضامین التربویة المستنبطة من ). ه١٤٢٩. (القحطاني، جابر بن مشبب بن سلمان آل كاسي

. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. سورة الماعون وتطبیقاتھا التربویة في األسرة
  .مكة المكرمة. معة أم القرىجا
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وزارة الشؤون : الریاض. الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى. )ھـ١٤٢٣(. القحطاني، سعید بن علي

  .اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد
. مفھوم الحكمة إلى اهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة). ـھ١٤٢٥. (القحطاني، سعید بن علي

  . للنشر والتوزیعمؤسسة الجریسي: الریاض
. دور المرأة في الدعوة إلى اهللا في ضوء الكتاب والسنة). ھـ١٤٠٩. (القویفلي، لولوة عبد الكریم

 .كلیة الدعوة وأصول الدین. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. رسالة ماجستیر غیر منشورة
دة وتطبیقاتھا المضامین التربویة المستنبطة من سورة السج). ه١٤٣٦. (الكلیب، سلطان أحمد

جامعة اإلمام . كلیة العلوم االجتماعیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التربویة في األسرة
 .الریاض. محمد بن سعود اإلسالمیة

مكتبة : ، المدینة المنورة٢الطبعة . أھداف التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٨. (الكیالني، ماجد عرسان
  .التراث

 .دار الدعوة: القاھرة. المعجم الوسیط). ـھ١٤٠٠. (مجمع اللغة العربیة
 .دار االعتصام: القاھرة. ھدایة المرشدین). ھـ١٤٠١. (محفوظ، علي

 :المراجـــــــــــع
  .مكتبة لینة: دمنھور. مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر). ـھ١٤٠٩. (المرشد، علي بن صالح

المسند الصحیح المختصر ). ه٢٦١ت. (مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري
دار إحیاء التراث : بیروت. -صلى اهللا علیھ وسلم-بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

 . العربي
رسالة . -دراسة تحلیلیة مقاصدیة–القیم التربویة في قصص الكھف ). م٢٠١٤. (معروف، سعاد

 .الجزائر. قایدجامعة أبي بكر بل. كلیة العلوم اإلنسانیة. ماجستیر غیر منشورة
). ٢(ط . األسس العلمیة لمنھج الدعوة اإلسالمیة). ـھ١٤٣١. (المغذوي، عبدالرحیم بن محمد

  .دار الحضارة: الریاض
   مكتبة دار الزمان. عقیدة التوحید في القران الكریم) م١٩٨٥(. محمد خلیل، ملكاوي

دار : دمشق). ٥(ط . أسسھااألخالق اإلسالمیة و). ه١٤٢٠. (الرحمن حسن حبنكة المیداني، عبد
  . القلم

فقة الدعوة إلى اهللا وفقھ النصح واإلرشاد واألمر ). م١٩٩٦. (المیداني، عبد الرحمن حسن حنبكة
 .دار القلم: دمشق. ١ج . بالمعروف والنھي عن المنكر

جامعة : األردن. مفھوم الحكمة وأبعادھا شرًعا ووضًعا). م٢٠١٣. (ناصر الدین، یعقوب عادل
 .ق األوسطالشر

الخطاب التربوي الموّجھ للمرأة المسلمة كما جاء في ). م٢٠٠٩. (النجار، ھناء عبد الرحمن محمد
الجامعة . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. - دراسة تحلیلیة–السنة النبویة 
 .اإلسالمیة بغزة

. واجھة النظام العالمي الجدیدالتربیة اإلسالمیة في م). ـھ١٤١٨. (الرحمن  عبدعبد الرحمنالنقیب، 
  .العربي الفكردار : القاھرة

ط ). ٢٠(ج ". دعوة- خمار"الموسوعة الفقھیة ). ـھ١٤٢٨. (وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة
  .مطابع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة: الكویت). ٤(

  . الكتبعالم: الریاض. التربیة األخالقیة اإلسالمیة). ھـ١٤١٧. (یالجن، مقداد
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المضامین التربویة المستنبطة من قصة اإلسراء ). ـھ١٤٢٨(. یماني، بندر بن محمد بن قاسم
. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. والمعراج وتطبیقاتھا التربویة

  .مكة المكرمة
). ٢(ط. ت إلیھاالدعوة اإلسالمیة مفھومھا وحاجة المجتمعا). ھـ١٤١٥. (یوسف، محمد خیر

  .دار طویق للنشر والتوزیع: الریاض
  
 


