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 ملخص البحث
 ( دراسة تحليلية موضوعية طرائق التربية الوجدانية في سورة )المؤمنون()

عله شمَس هدايٍة منَّ اهلل ـــ سبحانه و تعالى ـــ على عباده بنعمة القرآن الكريم، و ج
للناس أجمعين، و ألن الناس تهتـد  و تضعـب بتربيـة وجـدانهم، اقـد اشـتمآ القـرآن الكـريم 
علــى أســس التربيــة الوجدانيــة التــا تهدهــد مشــاعر النــاس وأحاسيســهم، و تحــدو عقــولهم و 

 أاعالهم إلى سبيآ الرشاد.
اســيس جعلــ  ومــب مــا يعانيــه المــرد المســلم اــا امونــة األضيــر  مــن تبلــد اــا األح

الضير و الشر، الحـ  والبالـآ يتسـاويان عنـده أحيانـا، وداعتـه إلـى اعبتعـاد عـن كتـا  اهلل 
اا أحيان أضرى، ومن ثم، ونظًرا لما تقوم به التربية الوجدانية من دور شـديد األهميـة اـا 
 بناء الشضصية اإلسالمية وتأسيسها على اإليمان باهلل وحده، والتحلى بالمعائآ، اقـد رـرر
الباحــأ أن يبحــأ اــا ســور  نالمنمنــون  عــن لرائــ  التربيــة الوجدانيــة وأسســها وأهــدااها، 
ولم يكن من العسير اعهتـداء إلـى هـاه اللرائـ ، اـالنر القرآنـا ثـر  بالـدعع  التربويـة، 
و كآ لريقة للتربية الوجدانيـة تعلـن عـن نمسـها بهـدوء للقـارم المـتمعن، و رـد جـاء البحـأ 

 نحو امتا:اا اصلين على ال
المصــآ األوآ : اإللــار النظــر ، و يشــتمآ علــى مبحثــين: أولهمــا: اإللــار العــام 
للدراســـــة، وايـــــه يعـــــرا الباحـــــأ مشـــــكلة الدراســـــة، و أهميتهـــــا، وأهـــــدااها، و تســـــانعتها، 
ومصللحاتها، وحدودها، ومنهجهـا، والمبحـأ الثـانا: ممهـوم التربيـة الوجدانيـة و أهـدااها، 

وممهــــوم التربيــــة الوجدانيــــة، وأهــــدااها، وأسســــها: العقــــد   وجــــدانو يعــــرا ايــــه ممهــــوم ال
 واعنمعالا و القيما والمكر .   

أمــا المصــآ الثــانا اقــد جــاء بعنــوان: اإللــار التلبيقــا، ورــام ايــه الباحــأ بتحليــآ 
سور  نالمنمنون  لمعراة لرائ  التربية الوجدانية ايهـا،  اشـتمآ علـى مبحثـين علـى النحـو 

 امتا:
منهـــا: التر،يـــ ، األوآ: لرائـــ  التربيـــة الوجدانيـــة اـــا ســـور  المنمنـــون، و  المبحـــأ

والترهيـ ، وعـرا القــيم الليبـة مـن ضــالآ صـما  المـنمنين، وعــرا دعئـآ رـدر  اهلل اــا 
رناع العقآ باألدلة الواعحة، والمبحـأ الثـانا:  الضل ، وعر  المثآ بمن كابوا الرسآ، وا 

اإليمــان ســور  نالمنمنــون ، ورــد تحقــ  مــن أهــدااها: أســس التربيــة الوجدانيــة وأهــدااها اــا 
تحقيــــ  الكرامــــة  بـــاهلل وتوحيــــده،  تحريــــر الوجــــدان مــــن أســــر الضرااــــا  والعــــادا  الســــيئة،

واعلمئنان والراحة واعتـاان النمسـا، تربيـة المـرد المسـلم علـى المعـائآ، تهـاي  الحاجـا  
شباعها  . الوجدانية وا 

 الكلمات اإلفتتاحية :
العمير ، التربية الوجدانية، أسس التربية الوجدانية و أهدااها،   لوجدان ، 

 لرائ  التربية الوجدانية
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Research Summary 
)Methods of emotional education in Surat (believers) objective 

analytical study( 
From Allah - the Almighty - to His slaves by the grace of the Holy Quran, 

and make it a sun as a guide for all people, and because people are guided and 
subjected to the upbringing of their conscience, the Koran included the foundations 
of emotional education that threaten people's feelings and feelings, and challenge 
their minds and actions to the path Cress. 

And with the recent suffering of the Muslim individual in the sensations have 
made good and evil, right and wrong equal with him sometimes, and led him to stay 
away from the book of God in other times, and then, and because of the emotional 
education plays a very important role in building the Islamic personality Based on 
the belief in God alone, and the virtues, the researcher decided to search in Surat 
(believers) for the methods of emotional education, foundations and objectives, and 
it was not difficult to find these methods, the Koranic text is rich in educational 
connotations, and each method of emotional education declares itself quietly For the 
careful reader, and may DONC research in two chapters as follows: 

The first chapter: the theoretical framework, and includes two topics: First: 
the general framework of the study, in which the researcher presents the problem of 
study, and its importance, objectives, questions, terminology, limits, and 
methodology, and the second topic: the concept of emotional education and its 
objectives, and presents the concept Emotion and the concept of emotional 
education, and objectives, and foundations: nodal and emotional and values and 
intellectual. 

The second chapter is entitled: The applied framework, in which the 
researcher analyzed Surat (believers) to know the methods of emotional education 
in it, included two researches as follows: 

The first topic: Methods of emotional education in Surat al-Muminoon, 
including: carrot, intimidation, and show good values through the attributes of 
believers, and show signs of God's ability in creation, and the example of those who 
lied to the apostles, and persuade the mind clear evidence, and the second topic: 
the foundations of emotional education and its objectives in Surah (believers), has 
achieved its objectives: faith in God and unification, liberation of conscience from 
the families of myths and bad habits, achieve dignity and tranquility and comfort and 
psychological balance, educate the Muslim individual on the virtues, and refine the 
emotional needs and satisfy them. 
Keywords: 

Conscience, conscience, conscience education, the foundations and 
objectives of conscience education, methods of conscience education 

Heshamrslan18@gmail.comاإليميل  
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 الفصل األول: اإلطار النظري

 المبحأ األوآ: اإللار العام للدراسة
 أوال: المقدمة

السـالم علـى ضـاتم و  الصـال و  الحمد هلل الا  أنعم بالقرآن على المسـلمين،
 صحبه أجمعين، أما بعد..و  المرسلين، وعلى آآ بيته

 هـــو كتـــا  محكــــمو  رـــد مـــنَّ علــــى عبـــاده بنعمـــة القـــرآن الكــــريم،اـــان اهلل 
ـــآ الضـــال  الحكـــيم العلـــيم،و  ـــه اهلل شـــمَس هدايـــٍة للنـــاس و  ممصـــآ مـــن رلَب رـــد جعل

يهــــد  و  علــــم ،ايــــر، ينيــــر العقــــوآو  مــــب مــــا ايــــه مــــن شــــرع حكــــيم،و  أجمعــــين،
مـن ثـم كـان مـن البـدها و  تضعب بتربيـة وجـدانهم،و  التائهين، اان الناس تهتد 

حـــو  القـــرآن الكـــريم أســـس التربيـــة الوجدانيـــة التـــا تهدهـــد مشـــاعر النــــاس أن ي
 أاعالهم إلى سبيآ الرشاد.و  تحدو عقولهمو  وأحاسيسهم،

و نظــًرا لمــا تقــوم بــه التربيــة الوجدانيــة مــن دور شــديد األهميــة اــا بنــاء 
الشضصية اإلسالمية وتأسيسها على اإليمان باهلل وحده، والتحلى بالمعائآ، اقد 

 الباحـــأ أن يبحـــأ اـــا ســـور  نالمنمنـــون  عـــن لرائـــ  التربيـــة الوجدانيـــةرـــرر 
لم يكـن مـن العسـير اعهتـداء إلـى هـاه اللرائـ ، اـالنر القرآنـا ثـر  و  أسسها،و 

كآ لريقة للتربية الوجدانية تعلـن عـن نمسـها بهـدوء للقـارم و  بالدعع  التربوية،
الثــــانا: و  نظــــر ،رــــد جــــاء البحــــأ اــــا اصــــلين: األوآ : اإللــــار الو  المــــتمعن،

رـــام ايـــه الباحـــأ بتحليــآ ســـور  نالمنمنـــون  لمعراـــة لرائـــ  و  اإللــار التلبيقـــا،
 التربية الوجدانية ايها.
 ثانًيا: مشكلة الدراسة

ــد اــا األحاســيس جعلــ   يعــانا المــرد المســلم اــا امونــة األضيــر  مــن تبل
عــاد عــن داعتــه إلــى اعبتو  الشــر، الحــ  والبالــآ يتســاويان عنــده أحيانــا،و  الضيــر

من هنا رما  مشكلة الدراسة أمـام عينـا الباحـأ، و  كتا  اهلل اا أحيان أضرى،
األمـر الـا  داعـه إلــى تسـلير هـاه الدراسـة راجًيــا أن يوعـأ مـن ضاللهـا أهميــة 

لمــا كانــ  التربيــة الوجدانيــة اــا القــرآن الكــريم و  التربيــة الوجدانيــة للمــرد المســلم،
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اقــد رــرر الباحــأ أن يهــا اــروع نســور   ارعهــا اــا الســماء،و  شــجر  أصــلها ثابــ 
المنمنون ؛ كاشًما عن لرائ  التربيـة الوجدانيـة ايهـا، لعلهـا تـنتا ثمارهـا للقـارم 

 كآ حين باان ربها.
 ثالثًا: أهمية الدراسة

ارتبالـــه و  اكتســـب  الدراســـة أهميتهـــا مـــن لبيعـــة الموعـــوع الـــا  تناولتـــه
 بالوارب المعيش اا حيا  المرد المسلم، حيأ: 

ــــ تلعــ  التربيــة الوجدانيـة دوًرا بــال  األهميــة اــا تشـييد دعــائم القــو  لشضصــية  1
 األضال  الكريمة.و  المسلم الا  يتحلى بالمعائآ

عـدم و  توحيـده هللو  ـــ تقوم التربية الوجدانية بدور كبيـر اـا ايـاد  إيمـان المسـلم 2
 الشرك به.

العـــادا  و  م مـــن الضرااـــا ــــــ للتربيـــة الوجدانيـــة دور اعلـــاآ اـــا تضلـــير المســـل 3
 السيئة.

 ـــ تقوم التربية الوجدانية باشباع الحاجا  لدى المرد المسلم. 4
 الصحة النمسية للمسلم.و  ـــ تحق  التربية الوجدانية الكرامة 5
ـــ تكشــا لرائــ  التربيــة الوجدانيــة عــن ثــراء الــنر القرآنــا 6 ردرتــه و  بال،تــهو  ــ

رــدر  و  المســلم؛ لتــاداد شضصــيته رــو علــى تمجيــر ينــابيب اإليمــان اــا نمــس 
 على مواجهة تحديا  الحيا . 

 رابًعا: أهداف الدراسة
ـــ تعريــا ممهــوما الوجــدان 1 ـــ الورــوا علــى أهــداا  2التربيــة الوجدانيــة.   و  ــ ــ

 التربية الوجدانية.
 ـــ التعرا على أسس التربية الوجدانية الموجود  اا القرآن الكريم. 3
  المضتلمــة التــا اتبعهــا الــنر القرآنــا اــا نســور  المنمنــون  ـــــ معراــة اللرائــ 4

 للتربية الوجدانية. 
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 خامًسا: تساؤالت الدراسة
ـــ مــا ممهــوم الوجــدان   1 ـــ مــا المــر  بــين الوجــدان 2ــ ـــ مــا ممهــوم  3العــمير و  ــ ــ

 التربية الوجدانية 
 انية ـــ ما أسس التربية الوجد 5ـــ ما أهداا التربية الوجدانية      4
ـــــ مــا اللريقــة أو اللرائــ  التــا اتبعهــا الــنر القرآنــا اــا نســور  المنمنــون   6

 للتربية الوجدانية 
 سادًسا: مصطلحات الدراسة

: تلــك القــو  الروحيــة الضميــة التــا يشــعر بهــا اإلنســان اــا نمســه، الوجدددان
تهـون عليـه مـا يلقـى مـن األاى اـا سـبيآ و  تحثه على اعآ الواج  وتحسنه له،

 ها التا تقبأ له القبيأ.و  أداء الواج ،و    الح نصر 
 األرــواآو  الليــ  مــن األعمــاآو  : اســتعداد نمســا إلدراك الضبيــأالضددمير

 استقباح القبيأ منها.و  استحسان الحسنو  التمررة بينها،و  األاكار،و 
: مجموعـــــة العمليـــــا  التـــــا تهـــــتم بتنميـــــة الجوانـــــ  التربيدددددة الوجدانيدددددة

 تهــــايبهاو  انمعــــاع ،و  أحاســــيسو  عوالــــاو  اعرالوجدانيــــة لــــدى المــــرد مــــن مشــــ
 توجيهها التوجيه اإلسالما السليم.و 

 سابًعا: حدود الدراسة
 ارتصــر  هــاه الدراســة علــى آيــا  ســور  نالمنمنــون  التــا تتنــاوآ لرائــ 

دراســــة الجانــــ  التربـــو  اــــا هـــاه اميــــا  يقتعــــا و  أســـس التربيــــة الوجدانيـــة،و 
البال،ـــة القرآنيـــة؛ للورـــوا علـــى  اععتمـــاد علـــى بعـــا التماســـير وبعـــا كتـــ 

 ما تشتمآ عليه من دعع  تربوية.و  معانا اميا 
 ثامًنا: منهج الدراسة 

اعتمد الباحأ اا هاه الدراسة على المـنه  التحليلـا الموعـوعا، حيـأ 
يقــوم بتحليـــآ اميــا  محـــآ الدراســة؛ للورـــوا علــى الجوانـــ  التربويــة الوجدانيـــة 

تركيــــ  اميــــا  اــــا تأديــــة و  البال،ــــا لصــــيا،ةمحاولــــة إظهــــار الــــدور و  ايهــــا،
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التــــأثير اــــا الوجــــدان بمــــا يتســــ  مــــب التربيــــة األضالريــــة و  المعــــمون التربــــو ،
 امتثاله ألوامره.و  يايد إيمانه باهلل،و  اإليمانية للمرد المسلم، بشكآ يسمو بروحه،
 أهدافها  و  المبحث الثاني: مفهوم التربية الوجدانية

 أوال: مفهوم الوجدان
 ددد الوجدان لغة 1

الحــان، يقــوآ و  الحــ و  دار معنــى الوجــد اــا لســان العــر  حــوآ ال عــ 
ــدد  ـًداو  ابن منظور: " وجد عليه اـا ال عـ  يجد ــدد َوجد ـَد ً و  يجل ـَد ً و  جل ـَداًنا: و  َمودجل ولجد

ــًدا: اــا الحــ  ع ،يــر،و  يقــوآ أيًعــا: "و  ،  1ن،عــ  "  نــه ليجــد و  وَجــَد بــه َوجد ا 
ــًدا شــديًدا إا وَجــَد و  يقــوآ: "و  ،  2نا كــان يهواهــا ويحبهــا حًبــا شــديًدا " بمالنــة وجد

ًدا: حالن،  .  3نتوجد  لمالن أ  حان  له " و  الرجآ اا الحان وجد
و ورد الوجد بمعنى الشكاية اا تهاي  الل ـة، يقـوآ األاهـر : " رـاآ أبـو 

ع يشـكون و  هم ع يتواجدون سهر ليلتهم،و  سعيد: توجد االن أمر كاا أ  شكاه،
 .  4نمسهم من مشقة "  ما

وحـوآ المعـانا السـابقة دار معنـى الوجـد اـا المعـاجم معظمهـا، ،يــر أن 
المعجم الوسيل، أعاا معنى الوجدان اا الملسمة هكاا: " الوجدان اا الملسمة 

ثانًيــــا: علـــى عــــر  مــــن و  األلــــم،و  يللـــ  أوع: علــــى كـــآ إحســــاس أولــــال باللـــا 
أو األلـم اـا مقابـآ حـاع  أضـرى تمتـاا  الحاع  النمسية من حيأ تأثرها باللا 

 . 5نالمعراة " و  باإلدراك
                                                 

، دار المعارا، القاهر ،اللبعة الثالثة، 6ابن منظور: جماآ الدين أبو المعآ ، لسان العر ، ج  1ن
 .4774وجد، ر  م، ماد :1894

 ـ الساب  نمسه.   2ن
 ـ الساب  نمسه.  3ن
، ملابب سجآ العر ، د  ، ر 11ـ األاهر  : محمد بن أحمد نابن منصور ، تهاي  الل ة، ج   4ن

164. 
مجموعة منلمين: المعجم الوسيل، رام باضراج هاه اللبعة د/ إبراهيم أنيس، د/ عبدالحليم منتصر، ـ   5ن

محمد ضلا اهلل أحمد، المكتبة اإلسالمية، إسلنبوآ ـ تركيا، اللبعة د/ علية الصوالحا، 
 .1413، ماد : وجد، ر 2الثانية،ج
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 دددد الوجدان اصطالًحا 2
رــدم مجموعــة مــن العلمــاء عــد  تعريمــا  للوجــدان تلتقــا جميعهــا اــا أنــه 

ليس أمًرا حسـياا ملموًسـا، ايـرى و  أمر معنو  الر  موجود داضآ نمس اإلنسان،
جميـب الحـاع  النمسـية التـا يقـوى  محمد سعيد المقا أن الوجدان " كلمة تشـمآ

 الحـــ و  العلـــشو  ايهـــا شـــعور اإلنســـان بمـــا يصـــاحبها مـــن لـــا  أو ألـــم، اـــالجوع
الرجـــاء كلهـــا وجـــدانيا  تصـــآ إلـــى الـــنمس و  اليـــأسو  الحـــانو  الســـرورو  الـــب او 

ن كانــ  مشـــوبة بنــوع مــن التمكيـــر و و  هــاو  اتحــدأ بهــا لــا  أو ألًمـــا، اإلراد  ع ا 
 .  6نتح  مظهر الوجدان " تندرج اا علم النمس إع 

البالآ، و  يرى أحمد أمين أنه: " رو  ،رياية يميا بها اإلنسان بين الح و 
هـاه القـو  و  اكآ إنسان إاا عرا عليه عمـآ تلهمـه هـاه القـو  أنـه ضيـر أو شـر،

مدنحناها لنميا بها بين الضير والشر، اعنـدما توسـوس لـه نمسـه بكـا  أو بسـررة 
كــالك عنــدما و  إتيــان الــك اــيحكم عليــه بأنــه شــر،يشــعر باشــمئااا لبيعــا مــن 

يشعر ضبًرا با،اثة ملهوا أو إحسان إلى اقير أو عدآ اا حكـم يشـعر بارتيـاح 
 .  7نلبيعا، ايحكم على الك بأنه ضير" 

كمـــا يدَعـــرَّا الوجـــدان بأنـــه " تلـــك القـــو  الروحيـــة الضميـــة التـــا يشـــعر بهـــا 
تبعـأ و  تشـجعه عليـه،و  نه لـهتحسـو  اإلنسان اا نمسـه، تحثـه علـى اعـآ الواجـ 

تهــون عليــه مــا يلقــى مــن و  الســرور عنــد اعــآ كــآ حســن نــااب،و  ايــه اللمأنينــة
 هـــــــــا التـــــــــا تقـــــــــبأ لـــــــــه و  أداء الواجـــــــــ ،و  األاى اـــــــــا ســـــــــبيآ نصـــــــــر  الحـــــــــ 

 .  9نالقبيأ " 
و يعــرا أحــد البــاحثين الوجــدان بأنــه " رــو  روحيــة ضميــة، تســب  الســلوك 

تحـاره و  داعـه إليـه،و  يهـه إلـى اعـآ الواجـ تسـبقه اـا توجو  تلح  بـه،و  اإلنسانا

                                                 
ملبعة محمد علا، و  عالجها اا الشريعة اإلسالمية، مكتبةو  ـ محمد سعد المقا، النمس أمراعها  6ن

 .57، ر 1874القاهر  
 .26م، ر 2412الثقااة، القاهر ، و  ـ أحمد أمين، كتا  األضال ، منسسة هنداو  للتعليم  7ن
 .348،  ر 2ـ محمد أحمد جاد المولى، الضل  الكامآ، منسسة الرسالة، بيرو ، د  ، ج  9ن
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ألـم عنـد و  شـعور بـوضاو  تتبعه براحة وسرور عند اعـآ اللاعـة،و  من المعصية،
هــــاه التعريمــــا  تجعــــآ و  ، 8نإلرادتــــه"و  ارتـــراا المعصــــية، اهــــا ملامــــة ل نســــان

الوجدان مساوًيا للعمير أو الدااب النمسا القـو  الـا  يشـكآ رـو  معنويـة داضـآ 
تبصــره بعوارــ  األاعــاآ، اــااا كــان العــمير و  ترشــده إلــى الضيــر، نمــس اإلنســان

الليــ  مــن و  كمــا ورد اــا المعجــم الوســيل هــو " اســتعداد نمســا إلدراك الضبيــأ
اســتقباح القبــيأ و  استحســان الحســنو  التمررــة بينهــا،و  األاكــار،و  األرــواآو  األعمــاآ
ا  العلمـــاء بـــين الوجـــدان كمـــا ورد اـــا تعريمـــو  اـــال اـــر  إان بينـــه  14نمنهـــا " 

هــــــاا مــــــا يراعــــــه الباحــــــأ، االوجــــــدان اــــــا رأ  الباحــــــأ يتصــــــآ و  الســــــابقين،
باإلحساس، أما العمير اهو الدااب إلى اعآ الضير، أو اجتنا  الشـر، " نشـعر 

 ينهانــا عــن الشــرو  بــه كأنــه صــو  ينبعــأ مــن أعمــا  صــدورنا، يأمرنــا بــالضير،
 ن* لو لم نرجد مكااأ  أو نضَش عقوبه " و 

الشدعور  و  اإلحسدا ما سب  يـرى الباحـأ أن الوجـدان هـو  بناء علىو  
األحاسدي  تجداا األمدور و  أو القوة النفسية التدي تثيدر فدي اإلنسدان المشداعر

بـين العـمير، االعـمير يضتلـا عـن و  مـن ثـم ع ينب ـا الضلـل بينـهو  ،المختلفة
ن كـــان كالهمـــا مـــن الميـــادين التـــا تعمـــآ التربيـــة الوجدانيـــة علـــى و  الوجـــدان، ا 

 تهايبها.و  حهاإصال
رـــــد رســـــم محمـــــد تقـــــا الوجـــــدان إلـــــى رســـــمين: القســـــم األوآ: الوجـــــدان و 

األمـم ــــ مـن أ  لبقـة كـانوا ــــ بملـرتهم و  هو " إدراك جميـب الشـعو و  التوحيد ،
ردر  عظيمة ،ير ضاععة و  وجدانهم البالنا أن هناك رو  ع محدود و  اللبيعية

تـــا يـــدركها كـــآ إنســـان هـــا اهلل للت يـــرا  تســـيلر علـــى الكـــون، تلـــك الحقيقـــة ال

                                                 
السنة النبوية، و  ـ عالء الدين موسى إبراهيم أبو مصلمى، معالم التربية الوجدانية اا القرآن الكريم  8ن

كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، ،ا ، ماجستير، مضلول، إشراا/ أد/ محمود ضليآ أبو دا، 
 .24م، ر 2448هـ ،  1434

 .544، ماد : عمر، ر 1ـ المعجم الوسيل، ج  14ن
 .15ـ كتا  األضال ، ر  ن* 
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هـو " القـو  المدركـة و  ، أما القسم الثانا ايسميه الوجدان األضالرا،  11نتعالى " 
التـا توجـد اـا بـالن و  المودعة اا بالن كآ ارد، التا تميـا الضيـر مـن الشـر،

األرــوام، رــو  مدركــة مســتنير  يســتليعون بهــا و  كــآ األاــراد مــن مضتلــا الشــعو 
الماســد  مــن دون الحاجــة إلــى معلــم أو مــر  و  مــور الصــالحةإدراك كثيــر مــن األ

 .  12نأو كتا  أو مدرسة " 
 ثانًيا: مفهوم التربية الوجدانية

تهـاي  و  تهدا التربيـة الوجدانيـة اـا المقـام األوآ إلـى عـبل اعنمعـاع 
من ثم دار ممهوم التربية و  اإليمان،و  الح و  الضل  اإلنسانا وتوجيهه إلى الضير

يــة اــا هــاا الملــك، ايــرى بعــا العلمــاء أن التربيــة الوجدانيــة هــا " التــا الوجدان
تحـرر و  الوسـواس،و  تسعى إلى تجن  العمير عثرا  الشـك والحيـر  والعـالآ

 التهااــ و  الحيلولــة دون أن يصــا  بالضلــآو  علــى الحمــاظ علــى صــحة الوجــدان،
رـا، ع يبـدع درو  سـلوكه األضالو  اإلجرام؛ ليمسـا المـرد سـيد نمسـه،و  المراو 

نمـا بـوعا مـا و  ع األنمـواج أو العـرا،و  ع الايـاو  التقاليد الاائمـةو  باتباع العاد  ا 
بالقـدر  علـى شـرح عملـه أو حكمـه و  يمعآ، وبمعراـة ال ـرا الـا  يرجـوه بمعلـه،

 .  13نأمام أ  إنسان اكا حياد  " 
يـة التربية الوجدانو  و من التعريما  التا تربل بين التربية الوجدانية عامة

اــا اإلســالم للمــرد المســلم هــاا التعريــا الــا  يقدمــه عبــد البــديب الضــولا، حيــأ 
رسوله لت يير و  يدَعرِّا التربية الوجدانية بأنها " التربية الموجهة من اهلل ـــ تعالى ـــ

الـدور و  األهداا المرتبلة بالرسالة الضاتمة،و  وجدان اإلنسان المسلم ت ييًرا يتم 
هــا و  جماعــا  اــا حمــآ مــنه  اهلل إلــى ضلقــه،و  ون أاــراًداالــا  يقــوم بــه المســلم

التكــوين الوجــدانا عامــة " و  اعنمعــاع  ضاصــة،و  التربيــة التــا تتنــاوآ العوالــا

                                                 
 .252م، ر 1891التربية، دار التعاون للملبوعا ، بيرو ، و  ـ محمد تقا، اللمآ بين الوراثة  11ن
   ـ الساب  نمسه.  12ن
 .196،  195م، ر 1861عوا، الوجدان، ملبعة جامعة دمش ، دمش ، ـ عادآ ال  13ن
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دور المــرد المســلم اــا و  هــاا التعريــا يــربل بــين أهــداا رســالة اإلســالمو  ،  14ن
ن تقـويم انمعاعتــه، بشـكآ موجـه مــو  حمـآ مـنه  اهلل، مـن ضــالآ تهـاي  عوالمـه

سـلم ــــ لتكـوين الوجـدان و  رسوله الكريم ـــ صلى اهلل عليهو  تعالى ـــو  اهلل ـــ سبحانه
 حمآ دعوته.و  رسولهو  اإلسالما القادر على التعامآ مب متللبا  اإليمان باهلل

يــرى أحــد البــاحثين أن التربيــة الوجدانيــة هــا " مجموعــة العمليــا  التــا و 
ـــة لـــدى  ـــة الجوانـــ  الوجداني  أحاســـيسو  عوالـــاو  المـــرد مـــن مشـــاعرتهـــتم بتنمي

توجيهها التوجيه اإلسالما السليم مما يجعلهـا تـنثر ثـأثيًرا و  تهايبهاو  انمعاع ،و 
 .   15نإيجابًيا على سلوك الك المرد " 

يرى الباحأ أن التعريا األضير هو أرر  التعريمـا  إلـى وعـب ممهـوم و 
لســابقة عليــه رــد انصــ  دريــ  لمصــللأ التربيــة الوجدانيــة؛ الــك أن التعريمــا  ا

اهتمامها على توعيأ أهداا التربية الوجدانية أكثر من توعـيأ ماهيـة التربيـة 
 الوجدانية. 

 ثالثًا: أهداف التربية الوجدانية
 تعــــللب التربيــــة الوجدانيــــة بعــــد  أدوار بال ــــة األهميــــة اــــا حيــــا  المــــرد،

جتمــب، االتربيــة المو  تكمــن أهميتهــا ايمــا يترتــ  عليهــا مــن آثــار اــا حيــا  المــردو 
 الوجدانيـــة تهـــدا كمـــا يـــرى عـــادآ العـــوا إلـــى " تحريـــر المـــرء مـــن أســـر ،رائـــاه،

 اــا امضــرين،و  تحســين الكيــان اإلنســانا ايــهو  ر،باتــه الجامحــة،و  أهوائــه الــدنياو 
التمـــاهم ليرتقـــا البشـــر بســـلوكهم األضالرـــا الحـــر و  العمـــآ علـــى ايـــاد  التعـــاونو 

 التكااـــــــــآ و  اـــــــــا ارو  التقـــــــــديم األصـــــــــيآاألضالريـــــــــة و  بالتقـــــــــاء القـــــــــيم المكريـــــــــة
 .   16نالالنهائا "

                                                 
 المبادم، المنلقة العربية للثقااةو  ـ عبد البديب الضولا، المكر التربو  العربا اإلسالما ــ األصوآ  14ن

 .544،  543م، ر 1897العلوم، تونس، و 
التربوية، ماجستير، مضلول،  تلبيقاتهاو  ـ محمد علا أحمد الشهر ، التربية الوجدانية لللمآ  15ن

إشراا/ أد/ نجم الدين عبد ال مور األنديجانا، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية 
 . 54هـ ، ر 1434ــ  1428التربية بمكة المكرمة، 

 .196،  195ـ الوجدان، ر   16ن
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و بهــاا الشــكآ تكــون الــنمس اــا مرمــى شــباك التربيــة الوجدانيــة، تحــاوآ 
 الر،بــا  المعيبــة، تنمــا ايهــا حــ  المعــيلةو  تضليصــها مــن ال رائــاو  ترويعــها

تقواهـــا تحتــاج التربيــة التـــا و  كراهيــة الرايلــة، اــالنمس التـــا ألهمهــا اهلل اجورهــاو 
 تدبعدها عن المجور.و  تداعها إلى التقوى

 كــالك مــن أهــداا التربيــة الوجدانيــة أنهــا " تعمــآ علــى ترريــة المشــاعر،و 
 تهاي  النمس بحيأ يسلك المـرد سـلوًكا سـوياا، يمعـآ الضيـر ع ألنـه ضيـر اقـل،و 
نما ألن نمسه توارة إليه تستسي هو   .  17نتستعابه " و  ا 

تلهيــر و  ة تســعى إلــى تربيــة الوجــدان،وهكــاا يتعــأ أن التربيــة الوجدانيــ
هنـا و  تأصيآ األضال  الماعـلة اـا المـرد المسـلم،و  العمير من الراائآ،و  النمس

 لاعتـــهو  يـــأتا دور القـــرآن الكـــريم اـــا تربيـــة وجـــدان المســـلم علـــى اإليمـــان بـــاهلل
 اعـــآ الضيـــرا ؛ ر،بـــة اـــا نعـــيم الجنـــة،و  حـــ  العمـــآ الصـــالأو  اتبـــاع منهجـــه،و 
 ار. ر،بة عن عاا  النو 

اا كــان القــرآن الكــريم الســنة النبويــة الملهــر  همــا المنبــب الــرئيس الــا  و  وا 
نســتقا منــه التربيــة الوجدانيــة الصــحيحة للمــرد المســلم، امــن ضاللهمــا يمكننــا أن 

 نستقا أهم أهداا التربية الوجدانية ونلضصها ايما يأتا:
 توحيداو  دددد اإليمان باهلل1 

اــراده و  وجــدان المســلم علــى اإليمــان بــاهللســعى القــرآن الكــريم إلــى تربيــة  ا 
العلـم و  ما يتبب الك من تمـام التوكـآ علـى اهلل وحـده،و  عدم الشرك به،و  بالعبود 

من ثـم عـدم إاعآ الـنمس بالضعـوع ل يـره و  ع عار إع اهلل،و  اليقينا أند ع نااب
ـــ على الـك جآل و  تعالى ـــ ورد أكد المولى ـــ عاو  أو التوكآ على ،يره ـــ سبحانه

اا أكثر من آية بداية من إيجاا الـك المبـدأ الراسـي اـا سـور  واحـد  هـا سـور  
َحٌد  ﴿اإلضالر، حيأ راآ ـــ جآل اا عاله ــــ : 

َ
ُ أ ُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّلله ََ م ُ ٱلصه  ٢ٱَّلله

                                                 
 .543المبادم، ر و  المكر التربو  العربا اإلسالما ــ األصوآـ   17ن
 ـ سور  اإلضالر.  19ن
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ۡ َولَۡم يُوََلۡ  َحمُد   ٣لَۡم يَِلد
َ
ُۥ ُكُفموا  أ ـــ سـبحانه ــــ كمـا أكـد ـ ،  19ن ﴾  ٤َولَۡم يَُكن َّله

ِد   ﴿ الك اا سور  المرران اا روله ـــ تعالى ـــ : ض
َ
ِد َوٱۡأ و مَ وَ  دي ََّلُۥ ُملُۡك ٱلسه ٱَّله

ۡذ َوََلد  ء  َولَۡم َيتهخد لۡكد وََخلََق ُُكه ََشۡ َُ ۡ ُۥََشديٞك ِفد ٱل ي د    َولَۡم يَُكن َّله َرهُۥ َتۡقمدد  ٢ا َفَقده
 . 18ن﴾

وآ ما اهتم " بتحريـر الوجـدان البشـر  مـن إان ع شك أن اإلسالم اهتم أ
من الضعوع ألحد ،ير اهلل، اما ألحد عليـه ،يـر اهلل مـن و  عباد  أحد ،ير اهلل،

ع و  مــا مــن أحــد يملــك لــه عــًراو  مــا مــن أحــد يميتــه أو يحيــه إع اهلل،و  ســللان،
بين و  ليس بينهو  ع اا السماء،و  ما من أحد يراره من شاء اا األراو  نمًعا،
الكآ سواه عبيد، ع يملكـون و  اهلل وحده هو الا  يستليب،و  ع شميب،و  سيلاهلل و 

 .   24نع ل يرهم شيًئا " و  ألنمسهم
 العادات السيئةو  ددد تحرير الوجدان من أسر الخرافات 2

كما اهتم اإلسالم بتحرير اإلنسان مـن الشـرك، اقـد راـب اإلسـالم ،مامـة و 
الضرااــا ، الــم يعــد يــدور اــا ســارية  أســقل عــن كاهلــه نيـرو  األوهـام عــن عينيــه،

ســـلوكه وتمكيـــره مـــن أســـر األوهـــام و  الضـــوا مـــن القـــوى الضميـــة، احـــرر وجدانـــه
تعليــ  السـحر  و اعتـاد النـاس الـاها  إلـى العـراا والكهـان و الضرااـا ، ابعـد أن و 

ــــ علـى ر، رعـى المـولى ــــ سـبحانه وتعـالى داب األعـرااألحجبة لجل  المنااب و 
لضرااــا  منكــًدا أنــه وحــده ـــــ ســبحانه ـــــ الــا  يملــك النمــب والعــر، او  تلــك األوهــام

دُضُ   ﴿والك اا روله ـــ جـآ شـأنه ــــ:  ُ ب َسۡسَك ٱَّلله َۡ ۥ  ِداه ُهمَو   ِإَون َي ََ ََّلُ م فَََل ََكشد
ۡي  
َ َسۡسَك ِبد َۡ ء   ِإَون َي د ََشۡ

و ُُكُ يٞ   َفُهَو لََعَ  .  21ن ﴾ ١٧قَدد
 االتزان النفسيو  الراحةو  طمئناناالو  ددد تحقيق الكرامة3

                                                 
 .2ـ سور  المرران، امية   18ن
م، 1883هـ ، 1413، 13ـ سيد رل ، العدالة اعجتماعية اا اإلسالم، دار الشر ، القاهر ، ل   24ن

 .33ر 
 
 .17ـ سور  األنعام، امية   21ن
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 ن يصــد  المــرد اــا التوكــآ علــا إن مــن ثمــرا  اإليمــان الحقيقــا بــاهلل أ
مـن ثـم يتحـرر اإلنسـان مـن عبوديـة العبـاد إلـى عبوديـة و  تعالى ــــو  ــ سبحانهاهلل 

 اا عبودية هلل العا وو  ر  العباد،
ع و  ، اــال نــااباعلمئنــان؛ إا ع ضــوا مــن أحــدو  الراحــة النمســيةو  الكرامــة
 ع راا  إع اهلل، وهــــــو المــــــالا والمســــــتعان بــــــه اــــــا كــــــآ شــــــد  و  عــــــار إع اهلل،
 :روله ـــ تعالى ـــأكد المولى ـــ سبحانه ـــ الك اا سور  األنعام اا رد أو عي ، و 

ۡمنُ  ﴿
َ
ْوَلَٰٓئدَك لَُهُم ٱۡأ

ُ
دُظلٍۡم أ بدُسو  ْ ِديَ وَنُهم ب

ديَن َء َمُنو ْ َولَۡم يَلۡ ۡهَتُدوَن  ٱَّله  .  22ن ﴾ ٨٢وَُهم مُّ
تجنًبا لالنمعاآ الا  يتسب  اا التضري ، أو كب  اعنمعاآ الا  يـند  و 

 العمـو،و  كظـم ال ـيظو  يوجهنا المولى ـــ سبحانه ـــ إلى عبل الـنمس إلى اعكتئا 
َوَا تَۡسممَتودي ﴿مقابلـة اإلسـاء  باإلحســان، يقـوآ ــــ سـبحانه ــــ اــا سـور  اصــل : و 

ۥ ٱۡۡلَسَ  ُُ ههم
َ
وَو ٞ َكن مََٰ ََ ۥ  ُُ دي بَۡيَنَك َوَبۡيَنم ۡحَسُن فَإدَذ  ٱَّله

َ
َ أ ِتد ِهد

دٱله ُۚ ٱۡدَفۡع ب دَئُة ُي َنُة َوَا ٱلسه
ٌّ ََحديٞم  ُشموَن  ﴿ كما يقوآ ـــ جآل اـا عـاله ــــ: ، 23ن﴾٣٤َوِلد َۡ ديَن َي َدَباُد ٱل هِنَٰمۡح ٱَّله َو

ِد َهۡوهد  ض
َ
َد ا ِإَوَذ  َخاَطَبهُ لََعَ ٱۡأ و مََٰ ََ دهدۡم  ٦٣ا ُم ٱلَۡجوهدلُوَن قَمالُو ْ  دمَ ُب ديمَن يَبديُتموَن ل

َوٱَّله
دد  جه َد َُ  .  24ن﴾٦٤ا   َوقدَيو

 ددد تربية الفرد المسلم على الفضائل.4
شباعها.و  ددد تهذيب الحاجات الوجدانية5   ا 

                                                 
 .92ـ سور  األنعام، امية   22ن
 .34ـ سور  اصل ، امية   23ن
 .63ن، امية ـ سور  المررا  24ن
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 رابًعا: أس  التربية الوجدانية
 ســتقا  مــن القــرآن الكــريمالمبــادم مو  للتربيــة الوجدانيــة مجموعــة مــن القــيم

يمكــن و  هــا مــا نللــ  عليــه أســس التربيــة الوجدانيــة،و  الســنة النبويــة الشــريمة،و 
 :  25نرصد أهمها ايما يأتا 

 ددد األسا  العقدي: 1
ويتعــمن مجموعــة مــن القــيم بال ــة اعهميــة مثــآ اإليمــان بــاهلل تعــالى ـــــ 

 اإليمان بالقعـاءو  كتبه،و  مالئكتهو  وحده ع شريك له، واإليمان برسله أجمعين،
 النار.و  الجنةو  اإليمان باليوم امضرو  شره،و  القدر ضيرهو 
 ددد األسا  االنفعالي: 2

يتعل  األساس اعنمعالا بالحاجا  اعنمعالية اإليجابية أو السلبية، ايهتم 
،يرهــا، كمــا و  النــدمو  الرعــىو  التمــانآو  بتنميــة اعنمعــاع  اإليجابيــة مثــآ: المــرح

 ،يرها.و  الحانو  الحسدو  تهاي  اعنمعاع  السلبية مثآ: ال ع يعمآ على 
 ددد األسا  القيمي: 3

 يتعلــ  هــاا األســاس بــاألضال  الحميــد  التــا حــأ عليهــا القــرآن الكــريمو 
الواـــاء بالعهـــد و  الرحمـــة والعـــدآو  الحلـــمو  األمانـــةو  الســـنة النبويـــة مثـــآ: الصـــد و 

 ،يرها. و  والتقوى واإليثار

                                                 
السنة عند: محمد علا أحمد الشهر ، التربية الوجدانية و  ـ راجب أسس التربية الوجدانية اا القرآن  25ن

عالء الدين موسى إبراهيم أبو مصلمى، معالم التربية الوجدانية اا و  تلبيقاتها التربوية،و  لللمآ
ن، أسس التربية الوجدانية لللمآ اا انظر: أحمد محمد عقلة الابو و  السنة النبوية،و  القرآن الكريم

، العدد 1اإلسالم، بحأ، جامعة البلقاء التلبيقية، األردن، نشر بمجلة اللمولة، جامعة القاهر ، ج
 ما بعدها.و  7م، ر 2416، 22
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 فكري:ددد األسا  ال 4
يتعمن هاا األساس مجموعة من القيم تتعل  بالتأمآ اا الكون، والتدبر 
اا ضل  اهلل، ودعئـآ ردرتـه، ونعمـه الكثيـر ، والتصـور اإلسـالما للكـون والحيـا  

 تكريمه.و  واإلنسان وحقيقة ضلقه
     خامًسا: سورة )المؤمنون( 

العشـرون اـا و  أثمانا عشـر  آيـة، ترتيبهـا الثالـو  سور  مكية، آياتها مائة
المصـــحا، " تعـــال  أصـــوآ الـــدين مـــن التوحيـــد والرســـالة والبعـــأ، ســـمي  بهـــاا 
شــاد  بمــهثرهم واعــائلهم الكريمــة التــا اســتحقوا  اعســم: المنمنــون تضليــًدا لهــم، وا 

 .  26نبها ميراأ المردوس األعلى اا جنا  النعيم " 
 الفصل الثاني: اإلطار التطبيقي

  المنمنــــون أكثــــر مــــن لريقــــة أو أســــلو  اتبــــب الــــنر القرآنــــا اــــا ســــور 
لتحقيـ  التربيـة الوجدانيــة للمـرد المســلم، وهـو اــا هـاه اللرائــ  واألسـالي  يحقــ  

ينللــ  مــن األســس العامــة و  أهــداا التربيــة الوجدانيــة اــا القــرآن الكــريم عامــة،
 للتربية الوجدانية اا القرآن الكريم التا سب  اكرها.   

 ية الوجدانية في سورة المؤمنونالمبحث األول: طرائق الترب
التربيــــــة الوجدانيــــــة للمــــــنمنين مــــــن أهــــــداا الــــــنر القرآنــــــا اــــــا ســــــور  

 رد سلك النر القرآنـا عـد  لـر  للوصـوآ إلـى التربيـة الوجدانيـةو  نالمنمنون ،
 لعآ منو  تحقيقها من ضالآ آيا  السور ،و 
 ما يأتا:لرائ  التربية الوجدانية للمرد المسلم اا سور  نالمنمنون   أهم 

 أوال: البداية الترغيبية
ۡنمدُنمموَن ﴿ تبـدأ سـور  نالمنمنـون  كمـا يــأتا، رـاآ تعـالى: َُ ۡ فۡلَممَل ٱل

َ
 ١قَممۡد أ

ُعوَن  دهدۡم َخوشد ديَن ُهۡم ِفد َصََلت
ۡغود ُمۡع دُضوَن  ٢ٱَّله

ند ٱلله ََ ديَن ُهۡم 
ديَن ُهمۡم  ٣َوٱَّله َوٱَّله

                                                 
هـ  1442ـ محمد علا الصابونا، صمو  التماسير، دار القرآن الكريم، بيرو ، اللبعة الرابعة،   26ن
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وعدلُوَن  َكوو د َف دلزه ديَن ُهمۡ  ٤ل هدۡم َحوفدُظوَن  َوٱَّله ۡو َما َملََكۡت  ٥لدُفُ وجد
َ
هدۡم أ ۡزَووجد

َ
َٰٓ أ ِداه لََعَ

يَۡ وُنُهۡم فَإدنهُهۡم َغۡيُ َملُومدنَي 
َ
ْوَلَٰٓئدمَك ُهمُم ٱلَۡعماُدوَن  ٦أ

ُ
دمَك فَُ ول ند ٱۡبَتََغو َوَر  َء َذ ََ  ٧َف

وَن  َُ هدۡم َرو َموَنوتدهدۡم وََعۡهدد
َ
ديَن ُهۡم أد ديم ٨َوٱَّله َمافدُظوَن َوٱَّله َُ دهدۡم  وت و َصملََ 

 ٩َن ُهمۡم لََعَ
وردثُوَن  ْوَلَٰٓئدَك ُهُم ٱلَۡ 

ُ
وَن  ١٠أ ُ ديَن يَ دثُوَن ٱلۡفدۡ َدۡوَس ُهۡم فديَها َخوِلد

 .  27ن ﴾١١ٱَّله
ــا، تعــاا أجمــآ و  إن هــاه البدايــة التر،يبيــة تــنثر اــا الــنمس تــأثيًرا إيجابيا

الـك و  ارًحـا بهـاه المكانـة العاليـة،يليـر و  األلحان اا وجدان المسلم الا  يسـعد
ـــ لــه اــا الجنــة، ــده اهلل ـــــ ســبحانه ــ لــيس أدآ و  بشَّــره بــه،و  الثــوا  الكبيــر الــا  أعل

سلم ــــ و  على التأثير الكبير اا نمس المنمن من رد اعآ النبا ـــ صلى اهلل عليه
ول  أنـه رـاآ أثنـاء ناولهـا: " اللهـم  ادنـا وع عندما نال  عليـه هـاه اميـا ، اقـد رد

 .  29نع تنثر علينا " و  آثرناو  ع تحرمنا،و  ع تهنا، وأعلناو  أكرمناو  تنقصنا،
ـــ صــلى اهلل عليــه ـــ بهــاا الثــوا  و  إن هــاا الكــالم ينكــد ارحــة النبــا ــ ســلم ــ

سـلم و  لالك رـاآ ــــ صـلى اهلل عليـهو  تعالى ـــ للمنمنين،و  الا  أعده اهلل ـــ سبحانه
يــا : " لقــد أدنالــ  علــال عشــر آيــا  مــن أرــامهن دضــآ ـــــ عنــد انتهــاء نــاوآ ام

 .  28نالجنة " 
 ســلم ـــــ تنكــد ارحــة المــنمنينو  و ر،ــم أن ارحــة النبــا ـــــ صــلى اهلل عليــه

تنثر اا وجدانهم، إع أن النر القرآنا نمسه يحمآ المبشرا  التا تنثر تأثيًرا و 
 يــا  بالتأكيــد بـــ نرــد إيجابًيــا اــا وجــدان المســلم كلمــا رــرأ اميــا ، حيــأ تبــدأ ام

بالمعآ الماعا نأالأ  لتنكد اوا المنمنين واالحهم، الك المالح الـا  يـاكرنا و 
تعالى ـــ " يستعير من االحة األرا ليعبر و  بمالحة األرا، االمولى ـــ سبحانه

                                                 
 .11:  1ـ سور  المنمنون، اميا    27ن
ـ إسماعيآ بن عمر بن كثير القرشا الدمشقا، تمسير القرآن العظيمنتمسير ابن كثير ، تحقي :   29ن

، ر 5م، ج1888هـ ، 1424ساما بن محمد السالمة، دار ليبة، السعودية، اللبعة الثانية، 
458. 

 ـ الساب  نمسه.  28ن
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اواه بالنعيم المقيم اا امضره، االمالح يحرأ أرعه ويسقيها و  عن االح المنمن
 . 34نهكاا سيكون الجااء اا امضر  " و  الحبة بسبعمائة حبة، ويرعاها اتعليه

بهــاا الشــكآ تبــدأ الســور  بــأمر محبــ  إلــى النمــوس، تبــدأ بالتأكيــد مــرتين 
تر،يـ  اـا و  اـا هـاا تر،يـ  للمـنمنين اـا الجنـة،و  اـالح المـنمنين،و  على اوا

،ـراء ا  و  التر،ي  " وعد يصـحبه تحبيـ و  األعماآ التا تحق  لهم الموا والمالح،
بمصلحة أو لا  أو متعة آجلة، منكد  ضير  ضالصـة مـن الشـوائ ، مقابـآ القيـام 
بعمـــآ صـــالأ، أو اعمتنـــاع عـــن لـــا  عـــار  أو عمـــآ ســـي ، ابت ـــاء مرعـــا  اهلل 

مــن ثــم ســيكون هــاا التر،يـ  حــااًاا للمــنمنين علــى الضشــوع اــا و  ،  31نتعـالى " 
 الواــاء بــالعهودو  المــروج،حمــظ و  أداء الاكــا ،و  اإلعــراا عــن الل ــو،و  صــالتهم،

ح ؛ ليستح  أن يكون مـن الـوارثين، و  األمانا ، كآ الك يمعله المنمن بر،بةو 
وَن  ﴿ ُ ديَن يَ دثُوَن ٱلۡفدۡ َدۡوَس ُهۡم فديَها َخوِلد

المـولى ــــ سـبحانه ــــ ع يتضلـى و  ، ﴾١١ٱَّله
ضتــتم التأكيــد علــى الواــاء بالوعــد بــدضولهم الجنــة، حيــأ يو  عــن لمأنــة المــنمنين

الـــنر القرآنـــا هـــاه البدايـــة التر،يبيـــة بثالثـــة دواآ علـــى اللمأنـــة؛ ليســـتقر اـــا 
هاه الـدواآ و  وجدان المنمنين استحقارهم الجنة حاآ اتصااهم بالصما  السابقة،

 ها:
: الجملة اعسمية: أولئك هم الوارثون، اها جملـة اسـمية دالـة علـى األول

 جداآ ايه.الثبو ، اكأن وراثتهم الجنة أمر ثاب  ع 
 هـــاه الممـــرد  تـــدآ علـــى اللمأنـــة مـــن جهـــة الصـــي ةو  : الوارثـــون،الثددداني

أمـا مـن و  الدعلة، اقـد ورد  اـا صـي ة اسـم الماعـآ الدالـة علـى ثبـو  الصـمة،و 
اا كــان و  ناحيـة الدعلـة اهـا تـدآ علــى الوراثـة، واإلرأ حـ  ارعـه اهلل للـوارأ، ا 

                                                 
 لشعراو ، ، تمسير الشعراوى ، أضبار اليوم،  رلاع الثقااة والكت  والمكتبا ،ـ محمد متولا ا  34ن
 . 8864م، ر  1889القاهر   
المجتمب، دار و  المدرسةو  أساليبها اا البي و  ـــ عبد الرحمن النحالو ، أصوآ التربية اإلسالمية  31ن

 . 296م، ر 1893هـ ، 1443المكر، دمش ، اللبعة الثانية، 
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يــراأ مــأضوا ب يــر عقــد؛ ألنــه اإلرأ حــ  للــوارأ بمــرا اهلل، " اــال تقــآ: إن الم
مـن ثـم يلمـئن المنمنـون أن و   32نهـو العقـد مـن اهلل " و  رائم علـى أوثـ  العقـود،
 عقده.و  الجنة ح  لهم بوعد اهلل

لكـــن إاا كـــان المنمنـــون يرثـــون الجنـــة بوعـــد اهلل، اممـــن يرثونهـــا  إنهـــم و 
اكن التــا يســتحقون أوع أمــاكنهم التــا أعــدها اهلل لهــم اــا الجنــة، ثــم يرثــون األمــ

أعدها اهلل اا الجنة لمن دضلوا النار، اقد رو  " أن اهلل ـــ جآ ثنانه ـــ جعآ لكآ 
بيتًـا اـا النـار، امـن عمـآ عمـآ أهـآ النـار ورأ بيتـه مـن و  امرم بيًتا اا الجنـة

مــن عمــآ عمــآ أهــآ الجنــة ورأ بيتــه مــن و  الجنــة مــن عمــآ عمــآ أهــآ الجنــة،
 .  33نالنار من عمآ عمآ أهآ النار .." 

 : هم ايها ضالدون: جملة اسمية دالة على ثبـو  البقـاء اـا الجنـة،الثالث
اهــا إمــا أن   34نهــا جملــة " اــا محــآ نصــ  حــاآ مــن الماعــآ أو الممعــوآ " و 

هـو الضلـود اـا الجنـة، أو مبينـة أن حـاآ الجنـة هـو و  تكون مبينة حاآ المـنمنين
ــدائم ضلــود المــنمنين ايهــا، كمــا أن الممــرد  نضالــدون  تــدآ علــى عــدم و  البقــاء ال

الك بضـالا نعـيم الـدنيا و  المناء ما يلمئن المنمنين على دوام النعيم اا الجنة،
 الاائآ بت ير األحواآ مب تقلبا  الحيا ، أو  باواآ الدنيا.

إان امـــن جمـــاآ الصــــيا،ة اـــا هــــاا الـــنر القرآنــــا أن الســـور  تتصــــدر 
د أالـأ المنمنـون ، اـالنر يبـدأ بحسن اعستهالآ والبشار  اا روله ـــ تعالى ــــ نرـ

المنثر  اا الوجدان بحيأ تـداب و  هو من األمور المحببة إلى النمسو  بالتر،ي ،
هـاا أدعـى إلـى إتقـان العمـآ ــــ و  لمًعـا،و  ر،بـةو  اللاعـة حًبـاو  المسـلم إلـى العمـآ

                                                 
 .8871مسير الشعراو ، ر ـ ت  32ن
عرابه، تحقي  د/ عبدالجليآ عبده شلبا، و  ـ الاجاج: أبو اسح  إبراهيم بن السر ، معانا القرأن  33ن ا 

 .9، ر 4م، ج 1899هـ ، 1449عالم الكت ، بيرو ، اللبعة األولى، 
سسة اإليمان، بيانه، دار الرشيد دمش  ـ بيرو ، من و  صراهو  ـ محمود صااا،الجدوآ إعرا  القرآن  34ن

 .161، ر  8م، مجلد 1885هـ ، 1416بيرو ، اللبعة الثالثة، 
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مـن األمـور و  عند كثير من الناس ـــ من العمـآ تحـ  عـ ل التضويـا والتهديـد،
 تجعآ اميا  أكثر تأثيًرا اا النمس ما يأتا:و  لوجدانالمحببة إلى ا

ـــ وراثة المردوس: اقد أكد المولى ـــ سبحانه ـــ أن المنمنين سـيرثون المـردوس،  1
اـــااا كانـــ  الـــنمس تحـــ  دضـــوآ الجنـــة، اـــال شـــك أنهـــا أكثـــر حًبـــا لـــدضوآ 

هـا محببـة إلـى المـنمنين و  المردوس؛ الـك أن المـردوس أعلـى منـااآ الجنـة،
وس، حيأ راآ ـــ صلى اهلل عليه يًعا للل  النبا منهم أن يسألوا اهلل المردأ
 درجـة كمـا بـين السـماءو  سلم ـــ " إن اا الجنة مائة درجة ما بين كآ درجةو 
مـن و  منهـا تمجـر أنهـار الجنـة األربعـة،و  األرا، والمردوس أعالهـا درجـة،و 

 .   35ن" اورها يكون العرش، اااا سألتم اهلل ااسألوه المردوس 
ــــ ضلـــ  الجنـــة ليكـــرم بهـــا عبـــاده المـــنمنين، وهـــو الكـــريم  2 ــــ ســـبحانه ــ ــــ أن اهلل ــ ــ

المــنعم، اجــاء  اــا أبهــى صــور ، وع شــك اــا الــك لتليــ  بــالكريم القــادر، 
اأثنـ  الجنــة والمالئكــة علــى حســن ثــوا  المــنمنين، " اعــن أبــا ســعيد رــاآ: 

، وَ،َرَسها، وراآ لها تكلمـا، ضل  اهلل الجنة، لبنة من اه ، ولبنة من اعة
اقالــــ : رــــد أالــــأ المنمنــــون، اــــدضلتها المالئكــــة اقالــــ : لــــوبى لــــك منــــاَآ 

 .   36نالملوك!" 
 ثانًيا: عرض القيم الطيبة من خالل صفات المؤمنين

مــن اللرائــ  التــا انتهجهــا األســلو  القرآنــا للتربيــة الوجدانيــة اــا ســور  
التأكيد على أنها من صما  المـنمنين و  عةالمنمنون عرا القيم األضالرية الراي
 حسن الثوا .و  القيم بالمكانة العالية،و  المائاين بالجنة، أو ربل هاه الصما 

دعــو  إلــى التحلــا بهــا، و  إن مجــرد عــرا القــيم الليبــة هــو تحبيــ  ايهــا
اــــااا وعــــع  هــــاه الصــــما  اــــا مقابــــآ الصــــما  الســــيئة أو القــــيم األضالريــــة 
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رـد عـرا و  أرـوى للتحلـا بهـا واعبتعـاد عـن القـيم السـيئة،الماسد ، يكون الحااا 
الــنر القرآنــا اــا ســور  نالمنمنــون  الصــما  الليبــة والقــيم األضالريــة الجميلــة 

اـواهم و  اا موععين: األوآ اا بداية السـور  عنـد الحـديأ عـن اـالح المـنمنين
 بالجنـــة، اقـــد أوعـــح  اميـــا  الصـــما  الكريمـــة للمـــنمنين التـــا تـــنهلهم للمـــوا

 هاه الصما  ها: و  بالجنة،
ُعونَ  ﴿ـــ 1 دهدۡم َخوشد ديَن ُهۡم ِفد َصََلت

 .  ﴾ ٱَّله
ۡغود ُمۡع دُضونَ  ﴿ ـــ2

ند ٱلله ََ ديَن ُهۡم 
 .﴾ َوٱَّله

وعدلُونَ  ﴿ ـــ3 َكوو د َف دلزه ديَن ُهۡم ل  . ﴾ َوٱَّله
هدۡم َحوفدُظوَن  ﴿ ـــ4 ديَن ُهۡم لدُفُ وجد

 .﴾َوٱَّله
دينَ  ﴿ ـــ5 ونَ  َوٱَّله َُ هدۡم َرو َموَنوتدهدۡم وََعۡهدد

َ
 .﴾ ُهۡم أد

َافدُظونَ  ﴿ـــ 6 َُ دهدۡم  وت و َصلََ 
ديَن ُهۡم لََعَ  .﴾ َوٱَّله

ـــنمس ويربـــا الوجـــدان علـــى القـــيم  إن اعتصـــاا بهـــاه الصـــما  يهـــا  ال
أمــا الموعــب الثــانا الــا   ،الليبــة ومــن ثــم يصــبأ المــنمن بهــا مســتحًقا للجنــة

 لليبة للمنمنين اهو اا اميا  امتية:ورد  ايه بعر الصما  ا
ۡشمفدُقوَن  ﴿ رـاآ تعـالى: دهدمم مُّ ديَن ُهم ُمدۡن َخۡشمَيةد َرُب

ديمَن ُهمم  ٥٧ِدنه ٱَّله َوٱَّله
دهدۡم يُۡنمدُنوَن أَِب دهدۡم َا يُۡۡشدُكوَن  ٥٨ََٰيوتد َرُب دَ ُب ديَن ُهم ب

ديَن يُۡنتُموَن َمما  َء تَمو ْ  ٥٩َوٱَّله َوٱَّله
قُلُوبُ  ُعوَن وه دهدۡم َروجد نهُهۡم ِدََلو َرُب

َ
لٌَة أ ِد وَُهمۡم لََهما  ٦٠ُهۡم وَجد و وَن ِفد ٱۡۡلَۡيمَ  َُ ْوَلَٰٓئدَك يَُسو د

ُ
أ

 . 37ن﴾ ٦١َسوبدُقوَن 
 إن هــاه اميـــا  تحمـــآ مـــن الصـــما  الكريمـــة مـــا يايـــد المـــنمنين مكانـــة،

 رلوبهم ثانًيا، اهم:و  اا أعين الناسو  يدعلا ردرهم عند اهلل أوع،و 
 يضشون الـانو  التـا تسـتوج  العقوبـة، اـر،م إحسـان المـنمنو  ـــ يضااون اهلل،1

ا رلبــــه ضــــواين: الضشــــية مــــن اهلل، حســــن اعلــــه، إع أن اميــــة تجمــــب لــــه اــــو 
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رد يكون صد  اإليمان هو الا  مأل رلـ  و  الثانا: الضوا من عقا  اهلل،و 
لبصـر : " الك على ضالا العاصا كما راآ الحسـن او  المنمن بضشية اهلل،

ن المناا  جمب إساء و  شمقة،و  إن المنمن جمب إحساًنا  .(83)أمًنا " و  ا 
ـــ يصدرون بهيـا  اهلل الشـرعية، و" آياتـه الكونيـة وهـا الـدعئآ والبـراهين الدالـة 2

 . 38نعلى وجوده سبحانه " 
ـــ يوحدون اهلل وع يعبدون معه ،يـره، و" رـاآ اإلمـام المضـر: المـراد نمـا الشـرك 3

ـــــا لرعـــــوانه"ال ـــــاد  لوجـــــه اهلل وللًب ـــــر اـــــا العب ـــــأن يضل ـــــك ب    44نضمـــــا، وال
 اال يتسر  الرياء إلى رلبه، وع يتوكآ على ،يره.

ــــ يقـــدمون العلـــاء،4 هـــم ضـــائمون أع تدقبـــآ أعمـــالهم، و  يمعلـــون أعمـــاآ الضيـــرو  ــ
الك و  النر هنا يمتأ با  العلاء من المنمنين على مصراعيه دون تقييد،و 

 من جهتين: 
ــاا الممعــوآ األوآ، الــم يحــدد لجهددة األولددىا : ممعــولا العلــاء، اقــد حد

؛ جاء الممعوآ و  يمتأ با  العلاء لجميب الناس،و  الك ليميد العمومو  يدعلون َمند
الثانا نما  الموصولة المشتركة التا تميد العموم، الم يحدد يعلونهم مااا، إنما 

اء المعلــا، مــا يحمــا كميتــه دون تحديــد لتتورــا علــى ســضو  تــرك نــوع العلــاء
 المنمنين على الاياد  اا العلاء، كٌآ ردر استلاعته.

رلـوبهم ضائمـة و  : حاآ المـنمنين أثنـاء العلـاء، اهـم يدعلـونالجهة الثانية
أعماآ و  العلاءو  أع تدقبآ أعمالهم، ربما لضواهم أن يكونوا رد رصروا اا العباد 

 ﴿هـم اـا النهايـة و  و الريـاء،الضير، أو اضتلل  هـاه األعمـاآ بنـوع مـن الكبـر أ
ُعونَ  دهدۡم َروجد  سـوا يحاسـبهم علـى مـا اـا هـاه األعمـاآ مـن تقصـير،و  ،﴾ ِدََلو َرُب

 عملهــم الصــالأ؛ ر،بــة اــا إرعــاء المــولى ـــــ ســبحانهو  مــن ثــم يــاداد علــانهمو 
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مـن و  النعـيم الـدائم اـا الجنـة،و  حتى تلمئن رلوبهم إلـى حسـن الثـوا و  تعالى ـــو 
 التالية نتيجة منلقية لما سب ، اهم: ثم تأتا الصمة

أنواع اللاعا ، يسابقون َمند  يسابقون ،يرهم مـن و  ـــ يسابقون اا اعآ الضير5
المــنمنين الــاين التــبس إيمــانهم بشــاء مــن نمــا ، أو يســابقون الكــاارين، ثــم 

 ﴿اللاعــا  منكــًدا: و  يلمئــنهم الــنر القرآنــا علــى اــواهم اــا ســبا  الضيــر
المستحقون و  ، اهم الجديرون بالسب ، القادرون على الموا﴾ بدُقونَ وَُهۡم لََها َسو 

ألن اهلل ع و  اللاعــا ،و  الــك ألن اــا وســعهم عمــآ المايــد مــن الضيــرو  لــه،
لـــالك جـــاء  اميـــة التاليـــة موااقـــة لموعـــعها و  يكلـــا نمًســـا إع مـــا تســـتليب،

ــــ  تماًما، ملمئنة للمنمنين، لـارد  للضـوا مـن نموسـهم، حيـأ ينكـد المـولى
دٱۡۡلَُقد وَُهمۡم  ﴿ جآ ـــ :و  عا ُق ب ۡيَنا كدَتوٞب يَنطد ُۚ َوََلَ َعَها َۡ  ُو

ا ِداه َُ َنۡفسا د َوَا هَُكلُ
وَن  َُ  . 41ن ﴾ ٦٢َا ُيۡظلَ

ثوابهــــا يجعــــآ رلــــ  المــــنمن و  مكانتهــــاو  إن الحــــديأ عــــن هــــاه الصــــما 
 من حيأ ع يعلم.و  يتشربها، اتربا وجدانه من حيأ يعلم،

 دالئل قدرة اهلل في الخلق ثالثًا: عرض 
لمنمنـــــون  مضالبـــــة اكـــــر مـــــن لرائـــــ  التربيـــــة الوجدانيـــــة اـــــا ســـــور  ناو 

 التأمــآ اــا ضلــ  اإلنســانو  حــثهم علــى التــدبر اــا دعئــآ رــدر  اهلل،المــنمنين، و 
سَسومَن مدمن  ﴿الك اا روله تعـالى: و  الحيوان،و  النبا و  السماءو  َولََقۡد َخلَۡقَنما ٱۡإد

ولَة   ََٰ ُُ ُنۡطَفةد  ١٢ ُمدن طدني   َُ كدني   ِفد قََ  ر   ُثمه َجَعلَۡنو لََقمةد  ١٣ مه ََ  ُثممه َخلَۡقَنما ٱطُّۡطَفمَة 
َد  فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغةد  َظو َد ۡضَغَة  َُ ۡ مفََخلَۡقَنا ٱل َد ُُ ا فََكَسۡوهَا ٱلۡعدَظومَم َۡلۡ ََٰو

ۡ
سَشمُ

َ
ا ُثممه أ

ۡحَسُن ٱ
َ
ُ أ ُۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله ا َء َخَ  ُيدُتموَن  ١٤لَۡخولدقدنَي َخلۡقا ََ

َ دَك ل ول ُثممه  ١٥ُثمه ِدههُكم َبۡعَد َذ
ةد ُتۡبَعُثوَن  ََ مند  ١٦ِدههُكۡم يَۡوَم ٱلۡقدَيو ََ دمَق َوَمما ُكنهما 

 ِ مۡبَع َطَ   ََ َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوقَُكۡم 
دَقَدر   ١٧ٱۡۡلَلۡقد َغوفدلدنَي  َء  ب

ا ءد َما  ََ هَزۡطَا مدَن ٱلسه
َ
َۡ  َوأ

َ
و َذَهابِۢ فَُ

ِۖ ِإَوهها لََعَ ِد ض
َ
ُُ ِفد ٱۡأ و َكنه
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ُروَن  ۦد لََقودد ُد وت   ١٨ب ۦد َجنه ُد هَا لَُكم ب
ۡ
سَشن
َ
ديل   فَُ

َنوب   ُمدن َّنه َۡ
َ
ُُ  َوأ وكدم لهُكمۡم فديَهما فََ 

ُكلُوَن 
ۡ
م َوَشَجَ  د  ١٩َكثدَي ٞ َومدۡنَها تَُ ۡهند َوصد دمٱَلُّ َء تَُُبمُت ب

مۡيَنا  ََ  ۡبغ  ََتُۡ ُج مدن ُطمورد 
دنَي  هَۡعومد لَعدۡۡبَ د   ٢٠لُدٓأۡلِكد

َ
دَهما َولَُكمۡم فديَهما  ِإَونه لَُكۡم ِفد ٱۡأ ما ِفد ُبُطوه َه ُّۡسمقديُكم ُمد س
ُكلُوَن 

ۡ
لُوَن  ٢١َمَنوفدُع َكثدَي ٞ َومدۡنَها تَُ ََ لَۡيَها َولََعَ ٱلُۡفلۡكد ُُتۡ ََ  . 42ن﴾٢٢َو

 ها: و  اا الضل ، تعرا هاه اميا  مجموعة من دعئآ ردر  اهلل
، حيــأ مـرل اإلنســان اـا ضلقــه بعـد  مراحــآ، المرحلــة مراحددل خلددق اإلنسدانــــ  1

األولى عندما ضلقـه اهلل ــــ سـبحانه ــــ مـن سـاللة مـن لـين، أ  ضالصـة مـن 
سـلم ــــ أنـه رـاآ: إن و  لين األرا، اقد " رو  عن النبـا ــــ صـلى اهلل عليـه

األرا، اجاء بنو آدم على رـدر  اهلل ضل  آدم من ربعة ربعها من جميب
الضبيـــــأ و  بـــــين الـــــك،و  األبـــــيا،و  األســـــودو  األرا، جـــــاء مـــــنهم األحمـــــر

بنيــة منياــا مــن أصــال  و  ، ثــم جعــآ اهلل اريــة آدم 43نالليــ ، وبــين الــك " و 
كدني   ِفد قََ  ر   ُنۡطَفةد ﴿الرجاآ يستقر اا رحم المرأ :  مـن جمـاآ التعبيـر و  ،﴾مه

ناتجة عن التقابآ بين لراا هاه المرحلة من مراحآ القرآنا تلك المماررة ال
ضل  اإلنسان، االنر القرآنا يصا رحـم المـرأ  المعرواـة بعـعمها بـالقرار 

لَۡم ﴿يصا نلمة الرجآ المشهور بقوته بالماء المهين الععيا: و  المكين،
َ
أ

هدني   ء  مه
ا  م ُمدن مه كدمنيٍ  ٢٠ََّنۡلُقكُّ مَ  ر  مه

ُُ ِفد قَ ربمـا ليقلـآ َمـند ،  44ن﴾فََجَعلَۡنوم
يتدبر ملن الرجاآ اـا آيـا  ضلـ  اإلنسـان حدتـه اـا التعامـآ مـب المـرأ ، أو 

ألن المكـــان و  لتـــرويا ،ـــرور الرجـــآ المتبـــاها بقوتـــه اـــا مواجهـــة المـــرأ ،
ما تتعرا له المرا  من حركة و  الثاب  أكثر أماًنا للجنين ضالآ اتر  الحمآ

ــَن لــالك، أو عمــآ، وودصــا الــرحم بأنــه مكــين؛ " ألنــه هديِّــَ  لــه ليســتقر و  مدكِّ
 .  45نايه إلى بلوغ أمره الا  جعله له ررارا " 
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بعــد الــك تتــوالى مراحــآ ضلــ  اإلنســان إا تتحــوآ النلمــة إلــى دم متجمــد 
بعــدها و  بعــدها إلـى عظـام،و  بعـدها إلـى رلعــة لحـم صـ ير  نمعـ ة ،و  نعلقـة ،

عد هاه المراحـآ يـنمي ايـه اهلل مـن يكسو اهلل ـــ سبحانه ـــ هاه العظام باللحم، ثم ب
بعـد أن يعـيش حياتـه يمـو  ثـم و  روحه ليصير ضلًقا مضتلًما عـن صـوره السـابقة،

 يدبعأ يوم القيامة للحسا .
من جماآ التعبيـر القرآنـا اـا هـاه اميـا  الـك الترتيـ  الـدري  لمراحـآ و 

 ضل  اإلنسان، وهاا
التتـــابب الــــا  يــــدآ عليــــه اســــتضدام حــــرا العلــــا نالمــــاء  الــــداآ علــــى  
التعقيـــ  بـــين مجموعـــة مـــن المراحـــآ المتتابعـــة اـــا الترتيـــ  و  الترتيـــ و  الســـرعة

الامنــا القصــير: العلقــة االمعــ ة االعظــام اــاللحم، ااســتضدام المــاء هنــا لمراعــا  
المراحآ التا الك اا مقابآ استضدام حرا العلا نثم  بين و  اتصاآ المراحآ،

بينها اتر  امنية لويلة، مثآ المد  الامنية اللويلة بين ضل  آدم مـن سـاللة مـن 
مثـــآ المتــر  الامنـــة التـــا تلــوآ عـــاد  بـــين و  اســـتقرار النلمـــة اــا الـــرحم،و  لــين،
البعأ، " اأحياًنا ينظر إلى لوآ الامان ايعلا و  المو ، وبين المو و  الميالد
الحـالين ثانيهمـا بأولهمـا مـن ،يـر ااصـآ بينهمـا  أحياًنـا ينظـر إلـى اتصـاآو  بثم،

 . 46نب يرهما ايعلا بالماء " 
ُيدُتمونَ  ﴿ المتأمآ اا هاه امية:و  ََ

َ دَك ل ول يجـد أن الـنر  ﴾ ُثمه ِدههُكم َبۡعَد َذ
هــا حقيقــة ثابتــة يعراهــا و  الــالم ،و  القرآنــا ينكــد حقيقــة المــو  بمنكــدين: نإن ،

ع تحتاج إلى و  يشاهدونها اا الوارب اليوما بينهم،ع ينكرها أحد؛ ألنهم و  الجميب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
هـ ،  1415ألولى، عصام اارس الحرستانا، منسسة الرسالة، اللبعة او  د/ بشار عواد معروا
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 تأكيد، اما الدااب وراء التأكيد على حدوثها بمنكدين ! إن المو  حقيقة بالمعآ،
لكـــن الحقيقـــة المنلمـــة أن النـــاس يتناســـون المـــو  اـــا ،مـــر  الحيـــا ، ينشـــ لون و 

مــو  ي ملــون عــن العمــآ ليضــر ، يد معــون أعيــنهم عــن الو  بــأمور الحيــا  الــدنيا
ــا مــوتى، مــن ثــم تبــدو براعــة الــنر القرآنــا اــا و  اكــأنهم ع يعراــون أنهــم جميًع

إنــاالهم منالــة مــن ينكــر المــو ، اجــاء التأكيــد بمنكــدين لينكــد لهــم الحقيقــة التــا 
 عقولهـم وأعمالهم. و  ضل  منها رلوبهــم

ۡبعَ ﴿: خلق السماوات السبع بنظام دقيق ددد2 ََ دَق َوَمما  َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوقَُكۡم 
 ِ َطَ  

ند ٱۡۡلَلۡقد َغوفدلدنيَ  ََ المالحـظ هنـا أن الحـديأ عـن ضلـ  السـماء يـأتا و  ،﴾ُكنها 
ر،ــم تأكيــد و  بعــد الحــديأ عــن ضلــ  اإلنســان ر،ــم تقدمــه اــا آيــا  أضريــا ،

جآ ـــ أن ضل  السماوا  واألرا أكبر من ضل  الناس حيـأ و  المولى ـــ عا
و ﴿راآ تعالى:  َ وَ  ۡكمَرَ َۡلَلُۡق ٱلسه

َ
نه أ ۡكَۡبُ مدۡن َخلۡقد ٱطهاسد َوَلوكد

َ
ِد أ ض

َ
ِد َوٱۡأ

وَن  َُ راًعـا و  ربمـا كـان التقـديم هنـا تكريًمـا ل نسـان،و  ، 47ن ﴾٥٧ٱطهاسد َا َيۡعلَ
ــــك ليناســــ  البدايــــة التر،يبيــــة التــــا تتحــــدأ عــــن صــــما  و  مــــن مكانتــــه، ال

 وراثتهم المردوس األعلى.و  المنمنين
دَقَدر  ﴿ :ء المطرإنزال ما ددد 3 َء  ب

ا ءد َما  ََ هَزۡطَا مدَن ٱلسه
َ
و  َوأ ِۖ ِإَوهها لََعَ ِد ض

َ
ُُ ِفد ٱۡأ و َكنه َۡ

َ
فَُ

ُرونَ  لََقومدد ۦد ُد نمـا تمتـد و  ع تتورـا هـاه النعمـة عنـد إنـااآ الملـر،و  ،﴾َذَهابِۢ ب ا 
نظـًرا و  بعد الك إلى حمظـه اـا ينـابيب اـا بـالن األرا لينتمـب بـه اإلنسـان،

،ملة اإلنسان اا التعامآ معه، ترتمب و  ضلور  اإلسراا ايه،و  لماء،ألهمية ا
ُرونَ  ﴿ تتجه إلى التهديـد:و  نبر  الضلا  القرآنا، ۦد لََقومدد ُد و َذَهابِۢ ب

، ﴾ِإَوهها لََعَ
 ااهلل الا  حمظ الماء لكم رادر على جعله " ي ور إلـى مـدى ع تصـلون إليـه

ناسـ  مـب إنـااآ المـاء بقـدر، اقـد أنـاآ هاا التهديـد يتو  ، 49نع تنتمعون به " و 
 اهلل ـــــــ ســــبحانه ـــــــ مــــاء الملــــر " بحســــ  الحاجــــة، ع كثيــــًرا ايمســــد األرا

                                                 
 .57ـ سور  ،اار، امية   47ن
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الثمـــار، بـــآ بقـــدر الحاجـــة إليـــه مـــن و  ع رلـــيال اـــال يكمـــا الـــاروعو  العمـــران،و 
اا كـــــان مـــــاء اللـــــر أدنـــــاآ بحســـــ  و  ، 48ناعنتمـــــاع بـــــه " و  الشـــــر و  الســــقا ا 

مـــن ثــم كـــان و  ه حتـــى ع يقــب النــاس اـــا المشــقة،الحاجــة، اــال ينب ـــا إهــدار 
 التهديد؛ ليرتدع من يدهدرون الماء أو يمسدونه. 

وت   ﴿: إخراج النبات مختلف األشكال كثير الفوائدــــ 4 ۦد َجنه ُد هَا لَُكم ب
ۡ
سَشن
َ
ُمدن  فَُ

ديل  
َنوب   َّنه َۡ

َ
ُكلُونَ  َوأ

ۡ
ُُ َكثدَي ٞ َومدۡنَها تَُ وكد اه النعمـة نتيجـة هـو  ،﴾لهُكۡم فديَها فََ 

رـد اضـتر اهلل و  للنعمة السابقة، اناوآ ماء الملر نت  عنه إنشـاء الحـدائ ،
ـــ النضيــآ ألنهمــا " و  األعنــا  بالــاكر لمــا ايهمــا مــن منــااب كثيــر ،و  ـــــ ســبحانه ــ
 .  54نأكثر اواكه العر  " 

هۡ  ﴿مــا ايهــا مــن منــااب متعــدد : و  ـــــ ضلــ  األنعــام5
َ
 َعومممد لَعدممۡۡبَ د  ِإَونه لَُكممۡم ِفد ٱۡأ
ُكلُونَ 

ۡ
دَها َولَُكۡم فديَها َمَنوفدُع َكثدَي ٞ َومدۡنَها تَُ ا ِفد ُبُطوه َه ُّۡسقديُكم ُمد نلحـظ و  ،﴾س

مـب السـابقة عليهـا، اـالنر و  تكرار شبه الجملة نلكم  مـرتين مـب هـاه النعمـة
:ن يجا  انتباه السامعين باعلتما  من التكلم اـاو  القرآنا يثير اهن المتلقا

 ال يبـة اـا: ن اأسـكناه ، بـه  إلـى المضالـ  اـا نلكـم ،و  ضلقنا، كنا، أنشـأنا 
اســتضدام كــاا الضلــا  تجعــآ المتلقــا أيــا كــان يشــعر أن هــاه الن مــة لــه، و 

 اكأن اهلل يضتصه بها.
 رابًعا: ضرب المثل بمن كذبوا الرسل 

 ان،الحيــو و  النبــا و  الســماءو  بعــدما اكــر اهلل أدلــة ردرتــه اــا ضلــ  اإلنســان
الـك عنـدما و  على الناس، يقـدم هنـا لريقـة أضـرى للتربيـة الوجدانيـة، اكر نعمهو 

الـك و  ما نالها من عقا  شـديد،و  يعر  المثآ ببعا األمم التا كاب  رسلها
 عـــر  األمثلـــة لالتعـــاظ هـــا إحـــدى لرائـــ  التربيـــة الوجدانيـــة،و  ليـــتعظ النـــاس،

المثـــــآ اـــــا ســـــور  رـــــد عـــــر  اهلل و  عاربتـــــه،و  الـــــك عـــــن لريـــــ  تقـــــديم المعـــــآو 

                                                 
 ـ الساب  نمسه.  48ن
 .345، ر 2ـ صمو  التماسير، ج   54ن



 
 
 

 دراسة موضوعية تحليلية ي سورة ) المؤمنون(طرائق التربية الوجدانية ف

 

مـن و  عيسـى ابـن مـريم ــــ علـيهم السـالم ــــو  موسـىو  هودو  نالمنمنون  بقصة نوح
ما ِدََلو  ﴿أمثلة الك رصة نوح ـــ عليه السالم ـــ حيأ راآ تعالى:  لَۡنا هُوحا ََ ۡر

َ
َولََقۡد أ

 ٍُ َ َما لَُكم ُمدۡن ِدَلو وَقۡومد ٱۡعُبُدو ْ ٱَّلله ۥ ُۚ  قَۡومدُۦد َفَقاَل ََٰي فَََل َتتهُقونَ  َغۡيُهُ
َ
لَمُن ْ  ٢٣أ ََ ۡ َفَقاَل ٱل

لَۡيُكۡم َولَمۡو  ََ َل  ن َيَتَفضه
َ
ُكۡم يُ ديُد أ

ديَن َكَفُ و ْ مدن قَۡومدُۦد َما َهوَذ   ِداه بََۡشٞ ُمدۡثلُ ٱَّله
هَزَل َمَلَٰٓئدَكةد 

َ
ُ َأ لدنَي  َشا َء ٱَّلله وه

َ
دَنا ٱۡأ

 ِ دَهوَذ  ِفد  َء بَا ۡعَنا ب َد ََ ا  دمُۦد ِد  ٢٤مه  رَُجُل  ب
ۡن ُهَو ِداه

و حدني   ۦد َحِته ُد بهُصو ْ ب نهةٞ َفََتَ بُوند  ٢٥ جد ا َكذه ََ د ِند ب ند  ٢٦قَاَل َرُبد ٱهُُصۡ
َ
وَۡحۡيَنما  ِدَيۡمُد أ

َ
فَُ

ملُۡك فديَهما مدمن  َۡ ۡمُ هَا َوفَاَر ٱتلهنُّموُر فَٱ
َ
دَنا َووَۡحيدَنا فَإدَذ  َجا َء أ ۡعُين

َ
ُد َك ب

  ٱۡصَنعد ٱلُۡفلۡ
 ُُكُ
و  ْ  َُ ديَن َظلَ ۡبِند ِفد ٱَّله لَۡيُد ٱلَۡقۡوُل مدۡنُهۡم  َوَا تَُخوطد ََ َبَق  ََ  َمن 

ۡهلََك ِداه
َ
َزوَۡجنۡيد ٱثۡننَۡيد َوأ
ۡغَ قُوَن  دي  ٢٧ِدنهُهم مُّ د ٱَّله ه مُد َّللد َۡ كد َفُقملد ٱۡۡلَ

َعَك لََعَ ٱلُۡفلۡ هَت َوَمن مه
َ
َتَوۡيَت أ َۡ فَإدَذ  ٱ

وَنا مد  َدنَي ََنهى ولد هزدلِۡند ُمزَناد  ٢٨َن ٱلَۡقۡومد ٱلظه
َ
ٗد َوقُل رهُبد أ َباَر زندلدمنَي  مُّ َُ

ۡ هَت َخۡيُ ٱل
َ
 ٢٩ َوأ

دَك ٓأَلََٰيوت   ول ۡبَتلدنيَ  ِدنه ِفد َذ َُ َ  . 51ن ﴾ ِإَون ُكنها ل
ـــ بدايــة مــن إرســاله دعــو  و  تحكــا هــاه اميــا  رصــة نــوح ـــــ عليــه الســالم ــ

ظهار الحـ  لهـم و  هو يبدأ متضًاا أسلو  اعستمالةو  وحده،رومه إلى عباد  اهلل  ا 
عندما يناديهم رائال: نيا روما  باعااة نروم  إلىنيـاء المـتكلم  التـا تـدآ علـى 

أنــه حــرير علــيهم، ثــم و  رومــهو  التضصــير، اهــو يــاكرهم أنهــم أهلــهو  اععتــااا
فَََل َتتهُقونَ ﴿يماج هاه الررة بنوع من التهديد حين يقوآ: 

َ
اهـو ينكـد لهـم أنـه  ،﴾أ

لـــين مـــن ،يـــر عـــعا، يـــدعوهم بللـــا إلـــى و  يعـــاملهم بررـــةو  يـــدعوهم بحكمـــة،
 عباد  اهلل وحده، ثم يضواهم من عقابه إاا عبدوا ،يره. 

، اقـــد ودوجهـــ  دعـــو  نـــوح بـــالراا، الحكمـــة اـــا الـــدعو و  ر،ـــم الللـــاو 
ًكـــا مـــن لـــو أراد ألرســـآ إلـــيهم ملو  أنكـــروا أن يدرســـآ اهلل إلـــيهم رســـوع مـــن البشـــرو 

نعتـــوه و  الســـياد  علـــيهم بـــالنبو ،و  ادعـــوا أنـــه يريـــد أن يكـــون لـــه المعـــآو  الســـماء،
لَممُن ْ  ﴿ لكــن َمــند الــاين تصــدروا مشــهد الــراا والمواجهــة، إنهــمو  بــالجنون، ََ ۡ ٱل
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ديَن َكَفُ و ْ مدن قَۡومدمُۦد الكمـر  رنسـانهم الممعنـون اـاو  أ : " أشـراا رومـه ﴾ٱَّله
 . 52نالعالآ " و 

و  التوحيـد؛ ضوًاـا علـى مناصـبهم اعمانهم لدعو  ى ساد  القومهكاا تصدو 
مــن المســاد اــا المجتمــب، و و  ون بالشــرمصــالحم، " ألنهــم هــم المنتمعــو  مكــانتهمو 

،  53نمكـانتهم " و  مصلحتهم أن يستمر هـاا الوعـب لتبقـى لهـم سـللتهم المكانيـة
عمــاآ العقــو  مــن ثــم يجــ  الحــرر اــا اتبــاع المتبــوعين،و  اهلل، اتبــاع مــنه  و  آا 
 عدم السير معصوبا العينين ضلا أحٍد. و 

عنــدما تصــدَّر كبــار القــوم اريــ  الكــاارين و  مــب هــاه القــو  اــا المواجهــة،و 
من ثم تأتا اللمأنـة مـن و  لجأ نوح ـــ عليه السالم ـــ إلى ربه، لل  منه النصر ،

م ــــ أن يصـنب تعالى ـــ نبيه نوًحا ـــ عليـه السـالو  اهلل إلى نبيه، يأمر اهلل ـــ سبحانه
دَنا َووَۡحيدَنا ﴿ لكنه يصنعهاو  سمينة، ۡعُين

َ
ُد توجيهاتـه، اـااا رعايتـه و و  : بحمظ اهلل﴾ ب

ع شاء أدآ على الرعاية يقمون عدك اان اهلل معك يرعاك، و كان رنساء القوم 
يضشى عليه يديم النظـر إليـه حتـى و  من استضدام نبأعيننا ؛ ألن من يرعى شيًئا

هلل المثـــآ و  درتهـــا،اـــا الـــك دعلـــة علـــى حســـن الرعايـــة و و  ه،ع ي يـــ  عـــن عينيـــ
دَنما َووَۡحيدَنما ﴿األعلى االمقصود من رولـه  ۡعُين

َ
ُد الحمـظ علـى سـبيآ : الرعايـة و ﴾ ب

 اعستعار .
الســضرية و  مــب الصــدو  يــة لويلــة،بعــد اســتمرار الــدعو  إلــى اهلل اتــر  امنو 

نجــا  المــنمنين، و  ارينرا  الكــااــا نهايــة الــدعو  صــدر حكــم اهلل بــا،، و الــرااو 
لالك لل  اهلل ـــ سبحانه وتعالى ـــ من نوح ـــ عليه السالم ـــ أن يحمـآ معـه اـا و 

ســمينة النجــا  التــا صــنعها برعايــة اهلل َاَكــًرا وأنثــى مــن كــآ نــوع مــن المضلورــا  
هاا أمر أهله، و و  أمره أن يحمآ المنمنينحمظ نسلها، كما و  التا أراد اهلل بقاءها

 عقــا  الكمــر ســيكون ال ــر و  ألن جــااء اإليمــان عبــد أن يكــون النجــا ،لبيعــا؛ 
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؛ ألنهـــم وجـــ  علـــيهم  54نلـــالك اســـتثنى اهلل الكـــاارين مـــن أهـــآ نـــوح و  الهـــالك،و 
ـــ نوًحــا عــن الشــماعة للكــاارين:  ـــ ســبحانه ــ َوَا ﴿العــاا  بكمــرهم، كمــا نهــى اهلل ـــ

مممو  ْ ِدنهُهمممم  َُ ديمممَن َظلَ ۡبمممِند ِفد ٱَّله ۡغَ قُمممونَ تَُخوطد ــــ ، ﴾ مُّ  إن هـــاا النهـــا مـــن اهلل ــ
ـــ لرسوله عن المراجعة اا أمر الكاارين أو الشماعة لهم ايه تأكيد على سبحانه 

انتهــى األمـر اـال تراجعنــا و  اسـتحقارهم لل ــر ، لـالك ردعـا أمـرهمو  سـوء العاربـة
 ايه.

ــــ مـن هنـا يللـ  اهلل ــــ سـبحانه و  هكاا ينجو المنمنون بركـوبهم السـمينة،و 
مـن ثـم و  نوح ـــ عليه السالم ـــ أن يحمد اهلل على نعمة النجا  من القوم الكـاارين،

يج  أن يتاكر المنمن ريه اا السراء ايشكره على نعمه؛ اشكر النعمة يديمها، 
 يلل  عونه.و  كما يتاكره اا العراء

 مدمن قَۡومدمُد  ﴿على الشاكلة السابقة راا روم هـود: و 
ُ َُ م ََ ۡ ديمَن  َوقَماَل ٱل ٱَّله

ۡنَيا َما َهوَذ   ِداه بََۡشٞم ُمدمۡثلُكُ  تَۡ فَۡنوُهۡم ِفد ٱۡۡلََيوو د ٱَلُّ
َ
َ  د َوأ دلدَقا ءد ٱٓأۡلخد بُو ْ ب ۡم َكَفُ و ْ َوَكذه

ُبوَن  ا تَۡۡشَ َه ُُ َويَۡۡشَُب مد ُكلُوَن مدۡن
ۡ
ا تَُ َه ُكُل مد

ۡ
م ٣٣يَُ َطۡعمُتم بََۡشد

َ
ا ُمدمۡثلَُكۡم َولَمئدۡن أ

ونَ ِدذد  ِدههُكمۡ  ُ مۡيَةُة   ﴿، اكانـ  عـاربتهم وضيمـة:  55ن﴾ ٣٤  لهَخوِسد َخمَذۡتُهُم ٱلصه
َ
فَُ

 ُۚ دٱۡۡلَُقد فََجَعلَۡنوُهۡم ُغَثا ءد َدنَي َفُبۡعدد  ب ولد دلَۡقۡومد ٱلظه  .  56ن﴾ ٤١  لُ
ما َالدمنَي  ﴿هـارون: و  راـا رـوم موسـىو  هُو ْ قَۡوما َٗ و ْ َو َتۡكَۡبُ َۡ َفَقمالُو  ْ  ٤٦فَٱ
هُممۡنمد 

َ
وبدممُدوَن أ مما َطَمما َن ََ ممۡيند مدۡثلدَنمما َوقَۡوُمُه ، اكانــ  عــاربتهم (75) ﴾ ٤٧ُن لدبََۡشَ

ۡهلَكدنيَ ﴿وضيمة: َُ ۡ ا فَََكهُو ْ مدَن ٱل ََ بُوُه  . 59ن﴾٤٨فََكذه

                                                 
نجا و  اتبعهو    بكمرهما، بينما آمن بهاستحقا ال ر و  ابنها كنعانو  ـ كمر من أهآ نوح إحدى اوجتيه  54ن

،  14416اوجاتهم. انظر: تمسير الشعراو ، ر: و  يااأو  حامو  أبنائه سامو  معه: اوجته األضرى،
14417. 
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دَك ٓأَلََٰيوت   ﴿ إن اهلل ـــ سبحانه ـــ يسو  هاه القصـر للعظـة: ول ِإَون  ِدنه ِفد َذ
ۡبَتلدممنيَ  َُ َ لنهايــة الوضيمــة للكااريــة للتــأثير اــا وجــدان المــنمنين يكــرر او  ،﴾ُكنهمما ل

ـــى الهـــدى ـــى اللريـــ  الصـــحيحة،و  ايـــداعهم إل ينكـــد الـــك اـــا رولـــه و  الســـير عل
ةد ﴿تعـالى: مه

ُ
ا  ُُكه َما َجا َء أ لََنا َتَۡتَ َُ لَۡنا ُر ََ ۡر

َ
ۡتَبۡعَنا َبۡعَضُهم َبۡعضد  ُثمه أ

َ
بُوهُ  فَن ولَُها َكذه َُ ا ره

 
َ
دَقۡوم  َحادديَثُۚ َفُبۡعدد وََجَعلَۡنوُهۡم أ  . 58ن﴾٤٤اه يُۡنمدُنوَن    لُ

تنكـد علـى و  المكابين،و  إن هاه امية تضتصر رصة الصراع بين األنبياء
بهـــاا الشـــكآ يكـــون و  هـــنعء المكـــابين لالتعـــاظ،و  عـــر  األمثلـــة بهـــاه القصـــر

 عر  األمثلة بالمكابين من أروام الرسآ شكال من أشكاآ التربيـة الوجدانيـة اـا
 سور  المنمنون.
 خامًسا: الترهيب

الترهيــ  مــن لرائــ  التربيــة الوجدانيــة عامــة؛ إا ع يــند  بعــا النــاس 
األعماآ المكلمون بها إع بالتضويا من عاربـة عـدم العمـآ، وع يرتـدع عـدد مـن 

الترهيـ  هـو " و  الناس عن اعـآ الشـر واألاعـاآ المامومـة إع إاا ضشـا العقـا ،
ــــراا إثـــم أو انـــ  ممـــا نهـــى اهلل عنـــه، وعيـــد أو تهديـــد بعقوبـــة   تترتـــ  علـــى ارتــ

أو على التهاون اـا أداء اريعـة ممـا أمـر اهلل بـه، أو هـو تهديـد مـن اهلل يقصـد 
،  64نالمعاصا "ر من ارتكا  الهموا  و به تضويا عباده ليكونوا دائًما على حا

مــن  االترهيــ  يــرتبل بالعقــا  جــراء ارتكــا  المعصــية، لكنــه مســبو  بالتحــاير
الوروع ايها، " والهدا من الترهي  هو تحقي  ررابة ااتية اا نمس المرد، تحوآ 

من ثم يقـوم الترهيـ  و  ، 61ندون الوروع اا المضالمة، وليكونوا دائًما على حار" 
بتربيـــة وجــــدان المســـلم تربيــــة مـــن نــــوع ضـــار: اهــــو يداعـــه إلــــى اعبتعـــاد عــــن 

يماًنا به  م ضائنة األعين وما تدضما الصدور.     بأنه يعلو  المضالمة حًبا هلل، وا 
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 .296المجتمب، ر و  المدرسةو  أساليبها اا البي و  أصوآ التربية اإلسالميةـ   64ن
 التعايا اا القرآن الكريم، منسسة الرسالة ـ و  ـ الحسين جرنو محمود جلو، أسالي  التشوي   61ن
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ــــة الوجدانيــــة ايهــــا علــــى أســــلو  و  مــــن النصــــور التــــا اعتمــــد  التربي
مند ﴿الترهي  اا سـور  نالمنمنـون  رولـه تعـالى: ََ َ  د  ديَن َا يُۡنمدُنوَن بدمٱٓأۡلخد

ِإَونه ٱَّله
َ وطد لََنوكدُبوَن  دهدمم ٧٤۞ٱلُصد َۡنوُهۡم َوَكَشۡفَنا َما ب مو ْ ِفد ُطۡغَيومندهدۡم  ُمدمن ُ ُ  َولَۡو رََحد لَجُّ

له
ُهوَن  ََ وَن  ٧٥َيۡع َُ دهدۡم َوَما َيَتَضه دَ ُب َتََكهُو ْ ل َۡ ا ٱ ََ َعَذ بد َف

دٱلۡ َخۡذََٰوُهم ب
َ
َٰٓ ِدَذ   ٧٦َولََقۡد أ َحِته
لَۡيهدم بَابد  ََ َذ ب  َفَتۡةَنا  ََ يٍد ِدَذ  ُهۡم فديُد ُمۡبلدُسوَن  ا َذ    .  62ن﴾٧٧َشدد
الحســـا  عـــن اللريـــ  و  اميـــا  انحـــراا َمـــند ينكـــرون البعـــأ تنكـــد هـــاه

ــــا  القويمــــة، كمــــا تنكــــد أن المشــــركين المعانــــدين المكــــابين يســــتحقون الشــــد  ا
رداــب عــنهم الــبالء الــا  أصــابهم و  لــو عوملــوا بالرحمــة،و  المعاملــة،

عســتمروا  ن* 
 شـــدائدلــالك ابــتالهم اهلل بالعــاا  والو  تجــاواوا الحــد ايــه،و  الكمــرو  اــا العــالآ

لـم يرجعـوا إلـى اهلل و  ر،م الك لم يضععوا هلل ـــ جآ اا عاله ـــو  الجوع،و  القحلو 
لـالك لـن و  عصـيانهم،و  منمنين متواعـعين لـالبين الرحمـة، بـآ ظلـوا اـا كبـرهم

 تضعب ررابهم إع عندما يرون عاا  امضر  الشديد.
ن الترهيـــ  للكــاارين مـــو  بهــاا الشــكآ توعـــأ اميــا  نوًعـــا مــن التضويــا

من ثم تضالـ  هـاه اميـا  وجـدان و  امضر ،و  العاا  الشديد المستمر اا الدنيا
 تثبـتهم علـى إيمـانهم،و  المنمنين، تهنئهم على إيمانهم الا  نجـاهم مـن العـاا ،

 اعنحراا.             و  اإلصرار على المعصيةو  العنادو  ترهبهم من الكبرو 

                                                 
 .77:  74ـ سور  المنمنون، اميا    62ن

ضللى رسوآ اهلل ـ صلى و  أسلمو  ـ ادكر اا سب  ناوآ هاه امية أنها نال  اا ثمامة بن أدثاآ لما أدسر ن* 
اهلل ع يأتيكم من اليمامة حبة و  راآ:و  بين المير  ناللعام و  سلم ـ سبيله، حاآ بين مكةو  اهلل عليه

الجوع و  أضا اهلل ـ سبحانه ـ رريًشا بالقحلو  سلم ـو  حنلة حتى يأان ايها رسوآ اهلل ـ صلى اهلل عليه
كآ ، اقاآ أبو سميان: أنشدك اهللو  يدشوىو  العلها نصوا يبلونه بالدمو  الكال و  حتى أكلوا الميتة  يدند

ما أراك إع رتل  امباء  الرحم، أليس تاعم أن اهلل بعثك رحمة للعالمين  راآ: بلى، راآ: اواهللو 
م ۡ  َوَلو:نرتل  األبناء بالجوع، اناآ روله تعالىو  بالسيا، هدمۡ  َرحل رل  مِّن بلهلم َما َناۡ  َوَكَشا ۡ  نََٰ  ۡ  عد

واد  نلهلمۡ  الا لد  لََّلجُّ  .316، ر 2 ، انظر: صمو  التماسير، جَمهدونَ ۡ  َيب ۡ  يََٰ
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 سادًسا: إقناع العقل
وجدانيــة إلــى العقــآ، تحــاوآ إرناعــه باألدلــة الواعــحة وهنــا تلجــأ التربيــة ال

ارتنـب بهـاه األدلـة و  الدام ة التا يقر بها كآ عارآ يستضدم اكره، اااا أرر العقـآ
عبد أن يتبعه الوجدان، ألن التسـليم العقلـا التـام بـاألمر هـو آكـد اللـر  للتـأثير 

المنمنون  رولـه المكر اا سور  نو  من اميا  التا ضالب  العقآو  اا الوجدان،
وَن  ﴿تعالى:  َُ ُِ َوَمن فديَها  ِدن ُكنُتۡم َتۡعلَ ض

َ
ند ٱۡأ ََ د

ُ فَمََل  ٨٤قُل ل
َ
دُۚ قُمۡل أ ه مَيُقولُوَن َّللد ََ

ُ وَن  يمد  ٨٥تََذكه ۡبعد َوَربُّ ٱلَۡعۡ شد ٱلَۡعظد ِد ٱلسه و َ وَ  دُۚ ُقۡل  ٨٦قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه ه َيُقولُوَن َّللد ََ
فَََل َتتهُقوَن 

َ
ء   ٨٧أ د ََشۡ

ُِ ُُكُ ۦد َملَُكو ه لَۡيُد ِدن ُكنمُتۡم  قُۡل َمن  بدَيدد ََ وَُهَو ُُيدُي َوَا ُُيَاُر 
مممممممممممموَن  َُ و  ٨٨َتۡعلَ ّه

َ
دُۚ قُممممممممممممۡل فَممممممممممممن ه ممممممممممممَيُقولُوَن َّللد ََ 

 . 63ن﴾٨٩تُۡسَةُ وَن  
الــك و  تلــر  هــاه اميــا  بــا  العقــآ لرًرــا عنيًمــا عــن لريــ  اعســتمهام،

ة المعـمون، واعـحة اإلجابـة، اـال تحتمـآ إع إجابـة بتوجيه ثالثة أسـئلة واعـح
َهــ  للمــنمن أو الكــاار لكانــ  اإلجابــة واحــد ،و  واحــد ، مــن ثــم ع يجــد و  لــو ودجِّ

 يقتنب.و  عارآ أمامها إع أن يدَسلِّم
تعــالى ـــــ مــن نبينــا محمــد ـــــ و  تبــدأ هــاه األســئلة التــا يللــ  اهلل ـــــ ســبحانه

ُِ ﴿ها إلى كمار رـريش بهـاا السـناآ: سلم ـــ أن يوجهو  صلى اهلل عليه ض
َ
مند ٱۡأ ََ د

ُ ل
   ثــم يدعلمــه اهلل " أنهــم ســيقرون بأنهــا هلل ملكـــًا دون ســائر األشــياء ﴾َوَمممن فديَهمما  

ه أل  شضر سيقر أن اهلل ضـال  األرا ومـن و  ، 64ن،يره "  هاا السناآ لو ودجل
اإلجابــة، إنمــا  الــنر القرآنــا ع يتــرك ألحــد ارصــة التــردد اــاو  مــا ايهــا،و  عليهــا

ِدن  ﴿:يايــآ أ  تــردد حينمــا يكمــآ الســناآ بهــاا الشــرل الســريبو  يجليهــا أمــامهم
ممونَ  َُ ، أ  إن كنـتم تعلمـون ضالًقـا لــألرا اـأضبرونا بـه، وهنـا يقــيم ﴾ُكنممُتۡم َتۡعلَ

 الحجة عليهم؛ ألنهم لن يجدوا ضالًقا ،ير اهلل.

                                                 
 .98:  94ـ سور  المنمنون، اميا    63ن
 .394، ر 5بر ، م  ـ تمسير الل  64ن
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من نبينا محمد ـــ صلى  تعالى ـــو  السناآ الثانا الا  لل  اهلل ـــ سبحانهو 
ۡبعد َوَربُّ  ﴿ سلم ـــ أن يواجه به كمار رريش اهو:و  اهلل عليه ِد ٱلسه و َ وَ  َمن رهبُّ ٱلسه

مميمد  اإلجابــة الواعــحة التــا ســيقر بهــا الجميــب هــا: اهلل؛ اــال و   ﴾ ٱلَۡعممۡ شد ٱلَۡعظد
ن يوجد من ادعى، أو يستليب أن يدعا أنـه ضـال  السـماوا  السـبب بمـا ايهـا مـ

 ضال  العرش العظيم.و  نجوم،و  أرمارو  شموس
ء   ﴿ أما السناآ الثالـأ اهـو: د ََشۡ

ُِ ُُكُ ۦد َملَُكو ه وَُهَو ُُيدُي َوَا ُُيَاُر  َمن  بدَيدد
لَۡيُد  المتصـرا اـا كـآ و  مـن المالـكو    امن ضال  هاا الكون الواسـب إع اهلل،﴾ََ

آ يســـتليب أحـــد أن هـــو  هـــاا الكـــون ســـوى اهلل، ومـــن المجيـــر الم يـــأ ،يـــر اهلل 
قر كآ عقآ أن يضالا أمر اهلل أو يتصرا اا حكمه أو يرد رعاءه  بدها سي

المتصرا اا هاا الكون هو اهلل، والدليآ أن رعـاءه نااـا، اـال و  المالكالضال  و 
ن ودجــد مــن يســتليب الــك الــيعلن عــن نمســهو  ع راد لقعــائه،و  معقــ  لحكمــه،  ا 

ن كنتم تعلمونه اأضبر و  يظهر ردرته،و   ونا به. ا 
من جماآ النر القرآنا أن يتبب كآ سناآ ممحـم سـناآ إنكـار  للتـوبيي و 

 بالترتي  امتا:
ُ ونَ  ﴿ـــ 1 فَََل تََذكه

َ
فَََل َتتهُقوَن  ﴿ ـــ2 .﴾أ

َ
و تُۡسَةُ ونَ ﴿ ــ3 .﴾أ ّه

َ
بينها و  ،﴾فَن

هــو أشــد و  ترتيــ  جميــآ: حيــأ بــدأ باعتعــاظ أوع، ثــم ثنلــى بــالضوا مــن العــاا 
ايــه انتقــار مــن و  التضــبلو  ضــتم بــنقر العقــآو  ا لمــا يتعــمنه مــن التهديــد،تــأثيرً 

ـــة و  عقـــولهم ـــة هلل وحـــده مـــب هـــاه األدل ـــة لمـــن ع يقـــر بالعبودي هـــو نتيجـــة منلقي
 استحقاره للعباد  دون ،يره.و  الدام ة على وحدانيته

من اميا  التا تتضا من اإلرناع العقلا لريًقا لتربية الوجدان اا سور  و 
ُ مدن َوََل  ﴿منون  روله تعالى: نالمن  ََذ ٱَّلله ٍُ  ِدذد  َما ٱَته ۥ مدۡن ِدَلوم ُُ َهمَب َوَما ََكَن َمَع َ   َّله

و َبۡعض    ا َخلََق َولََعََل َبۡعُضُهۡم لََعَ ََ د ِۢ ب ُو ُفوَن  ُُكُّ ِدَل ا يَصد َه د َع ۡبَحوَن ٱَّلله َُ٩١﴾ (56). 
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 شــركين أن هلل ولــًدا،تعتمــد هــاه اميــة علــى الــرد المنلقــا علــى ادعــاء الم
أن معه آلهة شركاء اا الملك، اامية تبدأ بنقا اعدعاء أوع، ااهلل ــــ سـبحانه ــــ و 

هـو مـأضوا مـن لبيعـة و  ليس معه آلهة، ثم تقدم الدليآ علـى الـكو  ليس له ولد،
األسياد، اكآ ملك أو سـيد ع يحـ  أن يشـاركه أحـد اـا ملكـه و  الاعماءو  الملوك

أجـــرى و  لــو ودجـــد مــب اهلل آلهـــة عنمــرد كـــآ إلــه بمـــا ضلــ و  ه،أو ســيادته أو حكمـــ
األمـر و  لكن هـاا األمـر ،يـر موجـود االملـك كلـه هلل الملـك الحـ ،و  حكمه عليه،

 لــم يقــو أحــد علــى ادعــاء الملــكو  كلــه بيــده ع متصــرا اــا شــأن الضلــ  ،يــره،
حـدأ لو كان مب اهلل آلهة شـركاء اـا الملـك، إان لو  محاولة اعنمراد بما ضل ،و 

صدام بـين الملـوك اـا محاولـة مـن كـآ ملـك ألن يمـرا سـيلرته علـى و  صراع
الك كما يحـدأ و  يمسد،و  من النتائ  اللبيعية لالك أن يعلر  الملكو  الملك،

تجـد و  الممالك التا تعانا من الصراع على الملك، حيأ يكثر القتآو  اا الدوآ
لسيلر  علـى الملـك، ومـن ثـم او  اعبن يقتآ أباه لالنمراد بالحكمو  األخ يقتآ أضاه،
هـــاا األمـــر لـــم يحـــدأ اـــا ضلـــ  اهلل، اـــالكون و  تعـــم الموعـــى،و  ينتشـــر الضـــوا،

ــــــ ســـــبحانه ـــــا  أبدعـــــه اهلل ــ ــــــ دون أ  و  منـــــتظم يســـــير واـــــ  النظـــــام ال تعـــــالى ــ
هــاه و  العقــآ والوارــب المدشــاَهد يقــران بوحدانيــة اهلل،و  مــن ثــم اــالمنل و  اعـلرا ،

 الوارـب المدشـاَهد تدمحـم المدعانلـدو  د على الربل بين العقـآاألدلة المنلقية التا تعتم
 وجدانه بوحدانية اهلل.و  تجعله يقر بعقلهو 

عرض القديم الطيبدة مدن و  الترهيب و  مما سبق كله يتضح أن الترغيب 
ضرب المثل بمن و  عرض دالئل قدرة اهلل في الخلق و  خالل صفات المؤمنين 

قناع العقل باألدلة و  كذبوا الرسل  الواضحة هي طرائدق التربيدة الوجدانيدة فدي ا 
 سورة )المؤمنون(.
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تحقيددددق أهدددددافها فددددي سددددورة و  المبحددددث الثدددداتي: أسدددد  التربيددددة الوجدانيددددة
 )المؤمنون(

 أوال: أس  التربية الوجدانية في سورة )المؤمنون(
الك علـى و  اشتمل  سور  نالمنمنون  على بعا أسس التربية الوجدانية

  النحو امتا:
 سا  العقدي:دد األ1

حيأ تحدث  بعا اميا  عن اإليمان باهلل تعالى ـــ وحده ع شريك لـه، 
مـــن أمثلـــة الـــك رولـــه و  النـــار،و  الجنـــةو  واإليمـــان برســـله، واإليمـــان بـــاليوم امضـــر

َ َما لَُكمم ُمدمۡن ﴿تعالى:  وَقۡومد ٱۡعُبُدو ْ ٱَّلله ا ِدََلو قَۡومدُۦد َفَقاَل ََٰي لَۡنا هُوحا ََ ۡر
َ
ٍُ َولََقۡد أ ِدَلوم

فَََل َتتهُقوَن 
َ
ۥ ُۚ أ سَسماَب بَۡيمَنُهۡم ﴿رولـه تعـالى: و  ،﴾٢٣َغۡيُهُ

َ
ورد فَمََل  أ فَإدَذ  هُفدَخ ِفد ٱلصُّ

ۡفلدُةموَن  ١٠١َوَا يَتََسا َءلُوَن  يَۡوَمئدذ   َُ ۡ ْوَلَٰٓئدمَك ُهمُم ٱل
ُ
ۥ فَُ ُُ وزديُن ن َثُقلَۡت َمَ  ََ َوَممۡن  ١٠٢َف

ْوَلَٰٓ 
ُ
ۥ فَُ ُُ وزديُن ۡت َمَ  وَن َخفه ُ هُفَسمُهۡم ِفد َجَهمنهَم َخومِلد

َ
مو  ْ أ ُ ديمَن َخِسد تَلَۡفمُل  ١٠٣ئدمَك ٱَّله

لدُك ٱۡۡلَقُّ   ﴿روله تعـالى: و  ،﴾١٠٤وُُجوَهُهُم ٱطهاُر وَُهۡم فديَها َكولدُةوَن  ََ ۡ ُ ٱل َفَتَعوََل ٱَّلله
َعۡ شد ٱلَۡك ديمد 

َُ ِداه ُهَو َربُّ ٱلۡ و ا َء َخمَ  َا بُمۡ َهوَن ََّلُۥ  َوَمن يَۡدُع َمعَ  ١١٦َا  ِدَل د ِدَلوها ٱَّلله
وفدُ وَن  ۥ َا ُيۡفلدُل ٱلَۡك ُُ ۦد ُۚ ِدهه ُد َدنَد َرُب ۥ  ُُ َسابُ ا حد ََ ۦد فَإدنه ُد  .﴾١١٧ب

 ددد األسا  االنفعالي:2
اقـــد اشـــتمل  الســـور  علـــى بعـــا اميـــا  التـــا تحـــدث  عـــن اعنمعـــاع  

ُۚ  ﴿ :اإليجابية أو السلبية، ومثاآ الك رولـه تعـالى دَئَة مُي ۡحَسمُن ٱلسه
َ
َ أ ِتد ِهد

دٱله ٱۡدَفۡع ب
ُفوَن  ا يَصد ََ د لَُم ب َۡ

َ
و  ْ  ﴿رولـه تعـالى:و  ،﴾٩٦ََنُۡن أ ما َصمَۡبُ ََ د د َجمَزۡيُتُهُم ٱۡيَممممۡوَم ب

ُّ د ِ
دُزوَن 

 ِ نهُهمممۡم ُهمممُم ٱلَۡفا
َ
 .﴾١١١أ
 ددد األسا  القيمي: 3

يـــد  التـــا حـــأ حيـــأ عرعـــ  آيـــا  كثيـــر  مجموعـــة مـــن األضـــال  الحم
ۡنمدُنوَن  ﴿عليها القرآن الكريم ومن أمثلة الك روله تعـالى:  َُ ۡ فۡلََل ٱل

َ
ديمَن  ١قَۡد أ ٱَّله
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ُعوَن  دهدۡم َخوشد ۡغود ُمۡع دُضوَن  ٢ُهۡم ِفد َصََلت
ند ٱلله ََ ديَن ُهۡم 

َكوو د  ٣َوٱَّله دلزه ديَن ُهۡم ل َوٱَّله
وعدلُوَن  هدۡم َحو  ٤َف ديَن ُهۡم لدُفُ وجد

 .﴾٥فدُظوَن َوٱَّله
 ددد األسا  الفكري: 4

اقــد احتــو  الســور  علــى عــد  آيــا  تقــدم مجموعــة مــن القــيم التــا تتعلــ  
مثـــاآ الـــك رولــــه و  دعئـــآ ردرتــــه،و  بالتأمـــآ اـــا الكـــون، والتــــدبر اـــا ضلـــ  اهلل،

ولَة   ﴿تعـالى: ََٰ َُ سَسوَن مدن  ُُ ُنۡطَفم ١٢ ُمدن طدني   َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡإد مَ  ر   ةد ُثمه َجَعلَۡنوم
 ِفد قَ

كدني   لََقةد  ١٣ مه ََ م فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغةد  ُثمه َخلَۡقَنا ٱطُّۡطَفَة  َد َظو َد ۡضمَغَة  َُ ۡ ا فََخلَۡقَنا ٱل
َد  ۡحَسُن ٱلَۡخولدقدمنَي فََكَسۡوهَا ٱلۡعدَظوَم َۡلۡ

َ
ُ أ ُۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله ا َء َخَ  ُُ َخلۡقا ََٰو

ۡ
سَشُ
َ
ُثممه  ١٤ا ُثمه أ

ُيدُتوَن ِدههكُ  ََ
َ دَك ل ول مةد ُتۡبَعُثموَن  ١٥م َبۡعَد َذ ََ َولََقمۡد َخلَۡقَنما  ١٦ُثممه ِدههُكمۡم يَمۡوَم ٱلۡقدَيو

ند ٱۡۡلَلۡقد َغوفدلدنَي  ََ دَق َوَما ُكنها 
 ِ ۡبَع َطَ   ََ  .﴾١٧فَۡوقَُكۡم 

 ثانًيا: أهداف التربية الوجدانية التي تحققت في سورة )المؤمنون(
داا التربيــــــة الوجدانيــــــة عبــــــر آيــــــا  ســــــور  تحققــــــ  مجموعــــــة مــــــن أهــــــ

 الك كما يأتا:و  نالمنمنون ،
 توحيداو  دددد اإليمان باهلل1

عيســى أرــوامهم إلــى و  موســىو  هــودو  الــك مــن ضــالآ دعــو  الرســآ: نــوحو 
مواد  ﴿ مثاآ الك روله تعـالى:و  اإليمان باهلل وحده، َُ ملَۡنا فدميهدۡم َر ََ ۡر

َ
ند فَُ

َ
 ُمدمۡنُهۡم أ

 َ فَََل َتتهُقوَن  ٱۡعُبُدو ْ ٱَّلله
َ
ۥ ُۚ أ ٍُ َغۡيُهُ و  . ﴾٣٢َما لَُكم ُمدۡن ِدَل

 العادات السيئةو  ددد تحرير الوجدان من أسر الخرافات 2
 الــك مــن ضــالآ الــدعو  إلــى الــتضلر مــن بعــا العــادا  الســيئة كالانــاو 

تيان النسـاء ب يـر عقـد شـرعى،و   الضعـوع لهـم،و  الشـيالينو  الضـوا مـن الجـنو  ا 
هدۡم َحوفدُظوَن  ﴿ تعـالى: مثاآ الك رولـهو  ديَن ُهۡم لدُفُ وجد

ۡو  ٥َوٱَّله
َ
هدمۡم أ ۡزَووجد

َ
َٰٓ أ ِداه لََعَ
يَۡ ومممممُنُهۡم فَمممممإدنهُهۡم َغمممممۡيُ َملُمممممومدنَي 

َ
مممممند  ٦َمممممما َملََكمممممۡت أ ََ  َف

ْوَلَٰٓئدَك ُهُم ٱلَۡعاُدوَن 
ُ
دَك فَُ ول دمَك مدمنۡ ﴿رولـه: و  ،﴾٧ٱۡبَتََغو َوَر  َء َذ موُذ ب َُ

َ
 َوقُمل رهُبد أ

َيوطدنيد  ِد ٱلشه و َز ََ وند  ٩٧َه ُۡضُ ََ ن 
َ
دَك َرُبد أ وُذ ب َُ

َ
  .﴾٩٨َوأ
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 االتزان النفسيو  الراحةو  االطمئنانو  ددد تحقيق الكرامة3
اعتصـاا و  تصـدي  الرسـآ،و  يتحق  الك عن لري  اإليمان بـاهلل وحـدهو 

 قَمدۡ ﴿ من أمثلـة الـك رولـه تعـالى:و  بالصما  الحميد  التا حأ عليها اإلسالم،
ۡنمدُنوَن  َُ ۡ فۡلََل ٱل

َ
نهُهممممۡم ُهممممُم  ﴿، ورولـه: ﴾١أ

َ
و  ْ أ ا َصَۡبُ ََ د د َجَزۡيُتُهُم ٱۡيَمممۡوَم ب

ُّ د ِ
دُزوَن 

 ِ ما  ﴿ رولـه تعـالى: ،﴾١١١ٱلَۡفا ََ د لَمُم ب َۡ
َ
ُۚ ََنۡمُن أ دَئَة مُي ۡحَسمُن ٱلسه

َ
َ أ ِتد ِهد

دٱله ٱۡدَفۡع ب
ُفوَن   .﴾٩٦يَصد

 لفضائل.ددد تربية الفرد المسلم على ا4
ـــــ المــــنمنين علــــى و  ـــــ ســــبحانه ــ الســــور  تمتلــــ  بالمعــــايآ التــــا حــــأ اهلل ــ
من أمثلة الك رولـه و  التنعم اا الجنة،و  ر،بهم اا الك بالثوا  الكبيرو  اتباعها،
ُعوَن  ﴿تعالى:  دهدۡم َروجد نهُهۡم ِدََلو َرُب

َ
لٌَة أ قُلُوُبُهۡم وَجد ديَن يُۡنتُوَن َما  َء تَو ْ وه

 .﴾٦٠َوٱَّله
شباعهاو  ددد تهذيب الحاجات الوجدانية5  ا 

الــتضلر مــن و  لــيس أدآ علــى الــك مــن تضميــا حــد  الشــهوا  كالانــا،و 
 أصبحوا للاكا  ااعلون.و  ضعوع الناس لسلو  الماآ، اقد تضلصوا من الربا

 نتائج البحثو  الخاتمة
اــــرل  بــــين و  التربيــــة الوجدانيــــة،و  تحــــدأ البحــــأ عــــن ممهــــوما الوجــــدان

أسســــها اـــا القــــرآن و  عــــمير، ثـــم عــــرا أهـــداا التربيــــة الوجدانيـــةالو  الوجـــدان
التربيـــة الوجدانيـــة اـــا ســـور   الكـــريم، ثـــم تتبـــب اللرائـــ  التـــا تمـــ  مـــن ضاللهـــا

 من النتائ  التا توصآ إليها البحأ ما يأتا:و  نالمنمنون ،
ـــ 1 الشــعور، أو القــو  النمســية التــا تثيــر اــا اإلنســان و  الوجــدان هــو اإلحســاســ

 األحاسيس تجاه األمور المضتلمة.و  المشاعر
ـــ 2 ن كــان كالهمــا مــن الميــادين التــا تعمــآ و  العــمير يضتلــا عــن الوجــدان،ــ ا 

 تهايبها.و  التربية الوجدانية على إصالحها
ـــ التربية الوجدانية ها مجموعة العمليا  التا تهتم بتنمية الجوانـ  الوجدانيـة 3

توجيههــا و  تهــايبهاو  اع ،انمعــو  أحاســيسو  عوالــاو  لــدى المــرد مــن مشــاعر
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ــا علــى ســلوك الــك  التوجيــه اإلســالما الســليم ممــا يجعلهــا تــنثر ثــأثيًرا إيجابًي
 المرد.

 اإليمـان بـاهللمن أهداا التربية الوجدانية التا تحقق  اـا سـور نالمنمنون :  ـــ4
تحقيــــ   العــــادا  الســــيئة،و  توحيــــده،  تحريــــر الوجــــدان مــــن أســــر الضرااــــا و 

اعتــــاان النمســـــا، تربيـــــة المــــرد المســـــلم علـــــى و  الراحـــــةو  اناعلمئنـــــو  الكرامــــة
شباعها. و  المعائآ، تهاي  الحاجا  الوجدانية  ا 

ـــ من أسس التربية الوجدانية الموجود  اا سـور  نالمنمنـون  مـا يأتا:األسـاس 5
 األساس اعنمعالا، األساس القيما، األساس المكر . العقد ،

 التر،يـــــ ، المنمنـــــون  عـــــد  لرائـــــ  منهـــــا:ــــــــ للتربيـــــة الوجدانيـــــة اـــــا ســـــور  ن6
عـرا دعئـآ و  عرا القيم الليبـة مـن ضـالآ صـما  المـنمنين،و  الترهي ،و 

رنــاع العقــآ باألدلــة و  عــر  المثــآ بمـن كــابوا الرســآ،و  رـدر  اهلل اــا الضلــ ، ا 
 الواعحة.
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 المراجعو  المصادر
 القرآن الكريم

عرابه، تحقي  و  القرأنـــ إبراهيم بن السر  أبو اسح  نالاجاج  ، معانا  1  ا 
هـ 1449د/ عبدالجليآ عبده شلبا، عالم الكت ، بيرو ، اللبعة األولى، 

 م.1899، 
الثقااة، القاهر ، و  ـ أحمد أمين، كتا  األضال ، منسسة هنداو  للتعليم 2

 م. 2412
ـ أحمد محمد عقلة الابون، أسس التربية الوجدانية لللمآ اا اإلسالم، بحأ،  3

قاء التلبيقية، األردن، نشر بمجلة اللمولة، جامعة القاهر ، جامعة البل
 م.2416، 22، العدد 1ج

ـ إسماعيآ بن عمر بن كثير القرشا الدمشقا نابن كثير ، تمسير القرآن  4
العظيمنتمسير ابن كثير ، تحقي : ساما بن محمد السالمة، دار ليبة، 

 م.1888هـ ، 1424السعودية، اللبعة الثانية، 
اآ الدين أبو المعآ نابن منظور  ، لسان العر  ، دار المعارا، ـ جم 5

 م. 1894القاهر ،اللبعة الثالثة، 
التعايا اا القرآن الكريم، و  ـ الحسين جرنو محمود جلو، أسالي  التشوي  6

منسسة الرسالة ـ دار العلوم اإلنسانية، بيرو  ـ دمش ، اللبعة األولى، 
 م.1884هـ،1414

، 13دالة اعجتماعية اا اإلسالم، دار الشر ، القاهر ، ل ـ سيد رل ، الع7
 م.1883هـ ، 1413

 م.1861ـ عادآ العوا، الوجدان، ملبعة جامعة دمش ، دمش ،  9
المبادم، و  ـ عبد البديب الضولا، المكر التربو  العربا اإلسالما ــ األصوآ 8

 م.1897العلوم، تونس، و  المنلقة العربية للثقااة
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 أساليبها اا البي و  الرحمن النحالو ، أصوآ التربية اإلسالميةـــ عبد  14
هـ ، 1443المجتمب، دار المكر، دمش ، اللبعة الثانية، و  المدرسةو 

 م. 1893
ـ عالء الدين موسى إبراهيم أبو مصلمى، معالم التربية الوجدانية اا القرآن 11

 ضليآ  السنة النبوية، ماجستير، مضلول، إشراا/ أد/ محمودو  الكريم
 م.2448هـ ،  1434أبو دا، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، ،ا ، 

ـ علا بن محمد بن إبراهيم الب داد  نالضاان  ، تمسير الضاان المسمى  12
لبا  التأويآ اا معانا التنايآ، تحقي : عبد السالم شاهين، دار الكت  

 م.2444هـ ، 1425العلمية، بيرو ، اللبعة األولى، 
ـ مجموعة منلمين: المعجم الوسيل، رام باضراج هاه اللبعة د/ إبراهيم ــ 13

أنيس، د/ عبدالحليم منتصر، د/ علية الصوالحا، محمد ضلا اهلل أحمد، 
 المكتبة اإلسالمية، إسلنبوآ ـ تركيا، اللبعة الثانية،د  .

 ـ محمد أحمد جاد المولى، الضل  الكامآ، منسسة الرسالة، بيرو ، د  .  14
، ملابب 11ـ محمد بن أحمد ابن منصور ناألاهر  ، تهاي  الل ة، ج  15

 سجآ العر ، د  . 
التربية، دار التعاون للملبوعا ، بيرو ، و  ـ محمد تقا، اللمآ بين الوراثة 16

 م.1891
ــ محمد بن جرير ناللبر  ، نتمسير اللبر   من كتابه جامب البيان عن 17

عصام اارس و  ر عواد معرواتأويآ آ  القرآن، تحقي : د/ بشا
 م.1884هـ ،  1415الحرستانا، منسسة الرسالة، اللبعة األولى، 

عالجها اا الشريعة اإلسالمية، و  ـ محمد سعد المقا، النمس أمراعها 19  
 . 1874ملبعة محمد علا، القاهر  و  مكتبة

، تلبيقاتها التربويةو  ـ محمد علا أحمد الشهر ، التربية الوجدانية لللمآ18
ماجستير، مضلول، إشراا/ أد/ نجم الدين عبد ال مور األنديجانا، 
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المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية بمكة المكرمة، 
 هـ .1434ــ  1428

ـ محمد علا الصابونا، صمو  التماسير، دار القرآن الكريم، بيرو ،  24
 م.1891هـ  1442اللبعة الرابعة، 

ولا الشعراو ، ، تمسير الشعراوى ، أضبار اليوم،  رلاع الثقااة ـ محمد مت 21
 م.  1889والكت  والمكتبا ، القاهر  

بيانه، دار الرشيد دمش  ـ و  صراهو  ـ محمود صااا،الجدوآ إعرا  القرآن 22
 م.1885هـ ، 1416بيرو ، منسسة اإليمان، بيرو ، اللبعة الثالثة، 

بيانه، المجلد السادس، دار و  لقرآن الكريمـ محيا الدين الدرويش، إعرا  ا 23
ابن كثير، دار اليمامة، بيرو  ـ دمش ، دار اإلرشاد للشئون الجامعية، 

 م.1882هـ ، 1412حمر، سورية، اللبعة الثالثة، 
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