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 تربية املسلم من القرآن والسنة
  مقدمة:

ف كالشمس وضحاىا وبسنة  آرسولو بالقر  احلمد هلل الذي أرسل ،بسم اهلل الرضبن الرحيم
عنهما فقد  خذ يف ضوء النهار إذا جالىا، ومن أعرضأخذ منهما أفمن كالقمر إذا تالىا، 

 ىا.يغشا عاش يف ظلمات الليل إذا
 وبعد:

يعاين ادلسلموف عامة وادلسلم خاصة من فراغ روحي وضياع فكري متخبط يف ظلمات 
اجلهل والفوضى والبعد عن اهلل عز وجل لتمسكهم دبعطيات العلم ادلادي، لألسف مل يرشدىم 

 .ىذا العلم إىل غايات ىذه احلياة ومل يصلهم بأعماقها
اإلنساف عندما تغرقك الوسائل ادلادية وتضيعك عن الغايات، فتشغلك  أيها أتعسك فما

 .بالقشر عن اجلوىر
ومن ىنا يأيت شقاء ادلسلم الذي لن جيد الرشد واذلدي والراحة والسعادة إذا مل يرجع فطرتو 

إال  إلو فالإىل خالقو وصانعو الكبَت العظيم، أال وىو اهلل عز وجل خالق ىذه البشرية والكوف، 
 .اهلل

فكر خارج الشريعة من كل قيد و  لتحرير اإلنساف عادلياً  اهلل كانت فداءً  إالال إلو 
دلولد رلتمع متميز بنظامو، ال طبقية، ال عنصرية، ألنو  ال اهلل كانت إيذاناً إإلو  اإلسالمية، ال

 .ينتمي إىل اهلل وحده
 عليو وسلم رضواف اهلل عليهم، هبذا الشعار آمن وعمل وترىب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل

 .فأصبحوا سادة ىذا العامل
ف الكرمي وبإتباع السنة آبة بتطبيقهم العملي الًتبوي للقر وقد ذبلى سر عظمة خلق الصحا

،  بداً أتركت فيكم ما أف سبسكتم هبما لن تضلوا  )): قاؿ صلى اهلل عليو وسلمالنبوية الشريفة، 
 .1((كتاب اهلل وسنيت 
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من حق نبينا صلى اهلل عليو وسلم أف نتعلم ونعمل هبذه الًتبية اإلسالمية ادلعجزة  أليس
 الفريدة... ؟

أماـ اهلل عز وجل يف حجة  لو علينا كل احلق صلى اهلل عليو وسلم، خاصة بعد أف أشهدنا
  .الوداع

الذي ف والسنة، قدمت حبثي الصغَت ىذا، و آهم عملية الًتبية للمسلم من القر لف وتبسيطاً 
 :فكاف منهج البحث ىو التايلىو كبَت يف مغزاه، 

ف والسنة. أسسها، أساليبها، آر قموثقة بأدلة من القمت بتعريف الًتبية، مث أىدافها، 
رلاالهتا، مث مراحلها ووسائل تطبيقها، وجعلت اخلاسبة بدعاء يناسب البحث، عسى أف يتداركنا 

اءت بو الًتبية اإلسالمية، بشوؽ يدفعنا للمزيد، فإف لطف اهلل ورعايتو لنا، فلنطبق ولنعمل دبا ج
 جاءتنا مسألة أجبنا، وإف تعاقبت علينا أجياؿ علمنا، ونسألو أف يكوف ىذا العمل خالصاً 

 .لوجهو الكرمي
 األول: تعريف الرتبية وما أهدافها: املبحث

 تعريف الًتبية.  املطلب األول:
 لكلمة الًتبية أصوؿ لغوية ثالثة. 

 مِّن آتَػْيُتم َوَما} :عاىلت ويف ىذا ادلعٌت نزؿ قولواألوؿ: رىب يربو دبعٌت زاد أو منى،  األصل
 ُىمُ  َفُأْولَِئكَ  اللَّوِ  َوْجوَ  تُرِيُدوفَ  زََكاةٍ  مِّن آتَػْيُتم َما اللَِّهوَ  ِعندَ  يَػْربُو َفاَل  النَّاسِ  أَْمَواؿِ  يف  لِّيَػْربُػوَ  رِّباً 

 . 1{اْلُمْضِعُفوفَ 
 األصل الثاين: رىب يرىب على وزف خفي خيفى، ومعناىا :نشأ وترعرع. 

 وقاـ عليو ومناه.  :ورب الشيء دبعٌت صاغو وتوىل أمره وساسورب يرباألصل الثالث:
)الرب يف األصل دبعٌت  :(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) اإلماـ البيضاوي يف تفسَته قاؿ

 (. فشيئاً  الًتبية، وىي تبليغ إىل كمالو شيئاً 
                                                                                                                                                                             

  .11135مسند أضبد، الكتاب : باقي مسند األكثرين، رقم احلديث  1
  .39سورة الرـو :  1
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 : لًتبية يف تعريفها ذلا عناصر وىي: أف اعبد الرضبن الباين األستاذ قاؿ
 فطرة الناشئ ضلو احملافظة عليها ورعايتها.  .1
 تنمية مواىبها واستعداداتو ذلا.  .2
 توجيو ىذه الفطرة وىذه ادلواىب كلها ضلو صالحها وكماذلا الالئق هبا.  .3
 . 1ليها البيضاوي شيئا فشيئاالتدرج يف ىذه العملية وىي ما يشَت إ .4

متدرجة لتسَت وفق نظاـ  فالًتبية عملية ىادفة ذلا أىدافها وغاياهتا، تقتضي منا خططاً 
متصاعد تنقلنا من مرحلة البداية إىل مرحلة النهاية بدوف شطط أو تعقيد، إمنا بًتسيخ وتطبيق 

 مرف. 
ف تربية ادلسلم تستمد منو، فهو شريعة اهلل ألىذا ادلعٌت للًتبية يؤدي بنا فطرة إىل اإلسالـ، 

 على ضبل األمانة.  اً أصبح قادر عز وجل على األرض، بعد أف 
 َوَأْشَفْقنَ  ََيِْمْلنَػَها َأف َفأَبَػُْتَ  َواجْلَِباؿِ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َعَلى اأْلََمانَةَ  َعَرْضَنا ِإنَّا}: تعاىل قاؿ

َها نَسافُ  َوضَبََلَها ِمنػْ  .2{َجُهوالً  ظَُلوماً  َكافَ  ِإنَّوُ  اإْلِ
 أىداؼ الًتبية.  املطلب الثاني:

حلاجة ادلسلم الضرورية لتحديد ىدفو يف ىذه احلياة كي ال يضيع ويتشتت عقلو، بَُت  نظراً 
 .3{لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما}:قاؿ تعاىلوجل يف كتابو العظيم ىذا اذلدؼ.  اهلل عز

وادلقصود بالعبادة ليس فقط الصالة والصـو والزكاة، إمنا العبادة اليت تستغرؽ حياة ادلسلم  
كلها وال تستنفذ جهودىا صبيعها، والعبادة اليت خلقنا من أجلها تشمل كل طاعة نتقرب فيها 

 إىل اهلل. 
الساعي على األرملة ))عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو 

 .1((وادلسكُت كاجملاىد يف سبيل اهلل أو القائم الليل صائم النهار 
                                                           

دار الفكر ادلعاصر / بَتوت لبناف، دار  الفكر /  –أصوؿ الًتبية اإلسالمية أساليبها يف البيت وادلدرسة واجملتمع: د. عبد الرضبن النحالوي  1
  .13دمشق سورية ص

  .72سورة األحزاب:  2
  .56سورة الذاريات:  3
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من كاف لو أرض فليزرعها أو )): عن النيب صلى اهلل عليو ومل قاؿ وعن أنس رضي اهلل عنو
 . 2((ليمنحها أخاه فاف أىب فليمسك أرضو

 ويهتدي هبديو، وىو الذي فهدؼ الًتبية ىو إعداد ادلسلم الصاحل التقي الذي يعبد اهلل
 يعمر األرض ويفي بشروط اخلالفة فيها. 

ادلسلم مكلف بعمارة ىذا الكوف ربت سلطاف العبودية هلل، لتحقيق خالفة إسالمية  إذاً 
بإتباع منهج الشريعة وبإعداد صحي سليم للجسد اإلنساين وتوازف فكري  حقيقية يف األرض

 قليب. 
 أسس تربية املسلم.   املبحث الثاني:

 أسس عقدية.  األول: املطلب
تطلق العقيدة على الفكرة اليت يقتنع هبا ادلرء قناعة تامة فقبلها عقلو واستقرت يف قلبو 

 واطمأنت هبا نفسو وامتزجت بروحو. 
لتكوف لو أدوات يستخدمها يف رلاؿ  مفكراً  وعقالً  واهلل عز وجل رزؽ اإلنساف حواساً 
خلدمتو وهبذا يصل إىل قوانُت الكوف بطريقة علمية  ادلعرفة األولية وجعل أمامو الكوف مسخراً 

من وحدانية ىذه القوانُت الثابتة واليت ال تبديل وال تغيَت  ليصل إىل وحدانية اهلل اخلالق انطالقاً 
 فيها. 

احملرؾ األساسي الفعاؿ  يأف أمور العقيدة والتوحيد ذلا أثر تربوي يف حياة ادلسلم فه ودبا
 لو. 

القرآنية ربث ادلسلم إىل التفكر والتأمل يف حقيقة أصلو مث يف سنن  لذا فاف أكثر اآليات
اهلل اإلمياف باهلل تعاىل وألجل ذلك ضبل  إىل الكوف الثابتة فيصل مع دليلو وىي الفطرة اإلنسانية

 ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوالَ } :تعاىل قاؿعز وجل مسؤولية تعطيل ىذه األدوات اليت رزقو إياىا. 

                                                                                                                                                                             

  .4934: النفقات، رقم احلديث : صحيح البخاري: ربقيق د. مصطفى البغا، الكتاب1 
 2172صحيح البخاري: ربقيق د. مصطفى البغا، الكتاب: ادلزارعة، رقم احلديث :  2
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. وادلسلم ادلؤمن باهلل وحده يبعث 1{َمْسُؤوالً  َعْنوُ  َكافَ  أُولػِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْلمٌ 
 واحد. إلو  جلأنو يعمل ويسعى من أواالستقرار  ذلك على نفسو الطمأنينة

 َعاملِِ  ِإىَل  َوَستُػَرد وفَ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  َوَرُسولُوُ  َعَمَلُكمْ  الّلوُ  َفَسيَػَرى اْعَمُلواْ  َوُقلِ } :قاؿ اهلل تعاىل
 . 2{تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  دبَا فَػيُػَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ 

ىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الستة واليت ذكر  إميانو بعد أف يؤمن بأركانوفادلسلم جيٍت شبار 
 . 3((اإلمياف أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر والقدر خَته وشره ) )وسلم: 

 أسس تعبدية.  :املطلب الثاني
بوي يفرض كاف البد لو من برنامج تر   عقالً من بو فطرة و آربو و  إىل بعد أف اىتدى اإلنساف

تعود عليو وعلى  لو فيزداد وينمو إميانو باهلل تعاىل ويثمر شباراً  روحياً  عليو تنفيذه ليكوف غذاءً 
 خروية. واألاجملتمع بالفائدة الدنيوية 

 :ادلختلفة وجعل شرطية قبوذلا ولذلك فرض اهلل عز وجل علينا العبادات بأشكاذلا
  فيها. اإلخالص هلل تعاىل .1
 أف تكوف موافقة للشريعة اإلسالمية.  .2

اإلنساف يف حياتو اليومية فهي مادة اختباره وامتحانو أماـ  ومفهـو العبادة يشمل أعماؿ
 تَػَباَرؾَ }:القو جل وعال كما يف قولو تعاىلاهلل عز وجل وذلك ليزداد ىذا ادلسلم ربطا وخضوعا خل

 .4{َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  اْلُمْلكُ  بَِيِدهِ  الَِّذي
فالعبادات القائمة هلل تعاىل ذلا تأثَت عظيم يف تربية ادلسلم وجعلو فردا صاحلا لتبدأ بو عملية 
بناء رلتمع صاحل تقي ونقي تربط بُت أفراده عالقات منظمة خاضعة لسلطاف الًتبوية واأللوىية 

 يف ىذا الكوف. 
 

                                                           
  .36سورة اإلسراء:  1
  .105سورة التوبة:  2
  .408صحيح البخاري: ربقيق د. مصطفى البغا، الكتاب: اإلمياف، رقم احلديث:  3
  .1سورة ادللك:  4
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 أسس تشريعية.  املطلب الثالث:
تطبيق كل من العقيدة والعبادة فعي لتنظيم احلياة واجملتمعات اإلنسانية والتشريع ىي شبرة 

ضابط خلقي حلياة الفرد واألسرة واجملتمع أراد اهلل عز وجل أف ينتظم سَت ىذه البشرية فكانت 
ل فمنو التشريع ومنا جمَزية البشرية الفذة أهنا اعتمدت على الوازع الديٍت يف اخلوؼ من اهلل عز و 

ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمن نَػَفرَ  فَػَلْوالَ  َكآفَّةً  لَِينِفُرواْ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َكافَ  َوَما}:لقولو تعاىلاإلجابة والتطبيق.   مِّنػْ
 . 1{ََيَْذُروفَ  َلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعواْ  ِإَذا قَػْوَمُهمْ  َولِيُنِذُرواْ  الدِّينِ  يف  لَِّيتَػَفقَُّهواْ  طَآئَِفةٌ 

 الثالث: أساليب تربية املسلم.  املبحث

 الًتبية بالقدوة.  املطلب األول:
على حب التقليد واالقتداء بالغَت دلا يف ذلك من تأثَت   جعل اهلل عز وجل اإلنساف مفطوراً 

كبَت يف هتذيب النفس البشرية يفوؽ تأثَت الكالـ قوة ولذلك بعث اهلل عز وجل زلمد صلى اهلل 
كاف ترصبة عملية بشرية حية   يف تطبيقو منهجو الًتبوي فقد عليو وسلم ليكوف قدوتنا صبيعاً 

 ف الكرمي. آللقر 
 تدي بو ودبن اقتدى بو من السلف الصاحل. وادلسلم جيب أف يق

 اآْلِخرَ  َواْليَػْوـَ  اللَّوَ  يَػْرُجو َكافَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسوؿِ  يف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ } :قاؿ تعاىل
 .2{َكِثَتاً  اللَّوَ  َوذََكرَ 

 الًتبية بالقصة.  املطلب الثاني:
 إذ توقظ مشاعره اإلنساف القصة بسرعة وقوة تأثَتىا واستمرار ذلك التأثَت يف نفس سبتاز

فالقصة  انفعاالتو وندفعو إىل تغيَت سلوكو بعد ربديد العزمية حسب العربة ادلأخوذة من القصةو 
 من احلياة.  راً غمص سبثل منوذجاً 

 ثالثة أنواع : ف الكرميآوالقصة يف القر 

                                                           
  .122سورة التوبة:  1
  .21سورة األحزاب:  2
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خذ العربة منها وسبثل قصص األمم السابقة أ ىدفهاقصة تارخيية واقعية  .1
 .الـوقصص األنبياء عليهم الس

دـ وخروجو من اجلنة بسبب آكقصة  خذ ادلوعظةأىدفها  ،قصة واقعية .2
 الغَتة واحلسد. 

مكاف وزماف ومع تقدـ حدث ادلاضي ميكن أف تقع يف أي ، قصة سبثيلية .3
فهي تبُت غرور الكافر ادلادي أما  : صاحب اجلنتُت يف سورة الكهفأي إنساف ومثاذلا

 ادلؤمن بربو فهو واثق باهلل تعاىل فنصل لنهاية القصة خسراف ادلتكرب وصلاح ادلؤمن. 
البسط وىدفها الكبَت أمثلة يف تربية النفس اإلنسانية  ولقد قدمت القصص النبوية بأسلوهبا

واألعمى وقصة  واألبرص دبوضوع جديد وأسلوب طريف منها قصة األقرع فكل قصة نبوية
 السحابة ادلمطرة وغَتىا من القصص. 

 الًتبية بضرب األمثاؿ.  املطلب الثالث:
ف الكرمي يف تربية ادلسلم على ضرب األمثاؿ بكثرة ألنو بضرب األمثاؿ يتضح آاعتمد القر 

 َمَثلُ }:من ذلك قاؿ تعاىلشد من األفكار اجملردة. أ ادلعٌت وجيعلو مفهوما لدى العقل فيكوف تأثره
 اْلَعنَكُبوتِ  لَبَػْيتُ  اْلبُػُيوتِ  َأْوَىنَ  َوِإفَّ  بَػْيتاً  ازبَََّذتْ  اْلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  أَْولَِياء اللَّوِ  ُدوفِ  ِمن ازبََُّذوا الَِّذينَ 

 1{يَػْعَلُموفَ  َكانُوا َلوْ 
أسلوب تربوي بليغ لتأديب  اهلل عليو وسلم جعل يف ضرب األمثاؿ وكذلك النيب صلى

أف ادلؤمن للمؤمن كالبنياف ادلرصوص يشد بعضو  )): قولو صلى اهلل عليو وسلموتربية الصحابة. 
 . ((بعضا وشبك بُت أصابعو

 الًتبية باحلوار و اجلدؿ.  املطلب الرابع:
بشرط وحدة ادلوضوع أكثر. سؤاؿ وجواب.  إف معٌت احلوار أف جيرى حديث بُت طرفُت أو

 معيناً  موقفاً  ىم يتبادلوف النقاش وقد ال يصل واىل نتيجة ولكن السامع ىو ادلستفيد. يأخذو 
 :حسب نوعية احلوار أو عقلياً عاطفياً 

                                                           
  .41سورة العنكبوت:  1
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 .1{َنْسَتِعُتُ  وإِيَّاؾَ  نَػْعُبدُ  ِإيَّاؾَ }: حوار تعبدي: قولو تعاىل .1
 َوَأينِّ  َعَلْيُكمْ  أَنْػَعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُرواْ  ِإْسرَائِيلَ  َبٍِت  يَا}: حوار تذكَتي .2
 .2{اْلَعاَلِمُتَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ 
ـْ  اْلُمْزفِ  ِمنَ  أَنزَْلُتُموهُ  أَأَنُتمْ  َتْشَربُوَف، الَِّذي اْلَماء أَفَػرَأَيْػُتمُ }:حوار عاطفي .3  َأ

 . 3{اْلُمنزُِلوفَ  ضَلْنُ 
العقل على التفكَت فاحلوار بأنواعو يريب النفس على كراىية الباطل وربي احلق بتدريب 

ادلوضوعي فكاف احلوار وسيلة إلقناع العقالء وادلفكرين. وقد استخدـ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 من يرجى إقناعو.  إلقناع

 الًتبية بالًتغيب والًتىيب.  املطلب اخلامس:
إف من الفطرة اليت فطر اهلل عز وجل اإلنساف عليها ىي الرغبة يف النعيم وادللذات والبقاء 

ف الكرمي ىذا األسلوب لًتبية العواطف آلذلك كثر يف القر والرىبة من األمل والشقاء وسوء ادلصَت 
يأس من برضبتو وال ي وادلشاعر عند اإلنساف على االعتداؿ واالتزاف فال يتمادى بادلعاصي طمعاً 

 رضبتو فيًتؾ العمل بالشريعة. 
 .4{رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّوُ  اْلِعَقابِ  َسرِيعُ  َربَّكَ  ِإفَّ }:قولو تعاىل

 الًتبية بالعربة وادلوعظة.  املطلب السادس:
اإلنساف بعد معرفة ادلشاىد ما ليس مشاىد يف قلبو  العربة ىي حالة نفسية يصل إليها

 وعقلو وادلراد منها التأمل والتفكَت وأساليب العربة يف القراف الكرمي كثَتة. 
 َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرى الّلوِ  َسِبيلِ  يف  تُػَقاِتلُ  ِفَئةٌ  اْلتَػَقَتا ِفَئتَػُْتِ  يف  آيَةٌ  َلُكمْ  َكافَ  َقدْ } :قاؿ تعاىل

َرةً  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  َيَشاءُ  َمن بَِنْصرِهِ  يُػَؤيِّدُ  َوالّلوُ  اْلَعُْتِ  رَْأيَ  َلْيِهمْ مِّثػْ  يَػَرْونَػُهم ُْويل  َلِعبػْ  . 5{األَْبَصارِ  ألَّ
                                                           

  .5سورة الفاربة:  1
  .57سورة البقرة:  2
  .69-68سورة الواقعة:  3
  .165سورة األنعاـ:  4
  .13سورة آؿ عمراف:  5



نبيلة حسن القوصي الباحثة                                                               تربية ادلسلم من القرآف والسنة      

www.naseemalsham.com                                                                              موقع نسيم الشام 9 

 
ماف البنو خَت قوموعظة لأما الوعظ فهو النصح والتذكَت ادلباشر باخلَت ليندفع إىل العمل. 

لُْقَمافُ  قَاؿ َوِإذْ }:قاؿ تعاىلمثاؿ.   َلظُْلمٌ  الشِّْرؾَ  ِإفَّ  بِاللَّوِ  ُتْشرِؾْ  اَل  بُػٍَتَّ  يَا يَِعظُوُ  َوُىوَ  اِلبِْنوِ  ََ
 . 1{َعِظيمٌ 

ولقد اعتمد النيب صلى اهلل عليو و سلم ىذا األسلوب البالغ التأثَت و الفائدة وتابع 
 (واعظاً كفى بادلوت ) –ي اهلل عنو رض –الصحابة نفس األسلوب. وما مقولة عمر بن اخلطاب 

 تأكيد لذلك.  إال
 : جماالت تربية املسلم. املبحث الرابع

 الًتبية الصحية.  املطلب األول:
نَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ }:تقومي حيث قاؿ تعاىل خلق اهلل عز وجل اإلنساف يف أحسن  يف  اإْلِ

ادلسلم َيفظوف ىذا .ورزقو احلواس والفطرة السليمة كجنود ضباية ورعاية لقلب 2{تَػْقِوميٍ  َأْحَسنِ 
القلب كي يصبح مهبط النور اإلذلي وجسم اإلنساف ىو ادلركبة اليت تتم فيها ىذه العملية البناءة 

) ادلؤمن القوي خَت من ):قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم  للخَت ربتاج إىل رعاية وعناية. ولذلك
وقوة وعافية تعينو على أداء . فادلسلم جيب أف يتمتع بصحة 3(ادلؤمن الضعيف ويف كل خَت (

 ُكُلواْ  النَّاسُ  أَيػ َها يَا}: فقاؿ اهلل تعاىلأو تعب أو ملل.  واجباتو ضلو ربو وضلو عباده دوف إرىاؽ
 وُكُلواْ }:.وقاؿ أيضاً 4{م ِبُتٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ  الشَّْيطَافِ  ُخطَُواتِ  تَػتَِّبُعواْ  َوالَ  طَيِّباً  َحاَلالً  اأَلْرضِ  يف  شلَّا

تضم يف طياهتا عناية بصحتو  .فًتبية ادلسلم صحياً 5{اْلُمْسرِِفُتَ  َيُِب   الَ  إنَّوُ  ُتْسرُِفواْ  َوالَ  َواْشَربُواْ 
عرب توصيات عامة. ونلمس يف ىذه التوصيات طلب التوازف والوسطية يف كل شيء كي تنمو 

 عو. طاقات ادلسلم بدوف إفراط وتفريط وتتجو ضلو اخلَت لو وجملتم
                                                           

  .13سورة لقماف:  1
 .4سورة التُت:  2
  .4816صحيح مسلم. كتاب: القدر. رقم احلديث :  3
  .168سورة البقرة:  4
  .31سورة األعراؼ:  5
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 الًتبية العقلية.  املطلب الثاني:
 تنمو بالعلم والتدريب ف القدرات العقلية عند اإلنسافعن احليواف بالعقل أل اإلنساف ميتاز

ف الكرمي العقل ليدلو على وجود اهلل وحثو على التفكر يف الكوف آوالتفكَت ولذلك خاطب القر 
للقراءة  األوؿ اإلذلي األمر اإلنساين فكانت آياتواخللق األوؿ. والتفكَت مع العلم غذاء العق 

 التفكَت. و 
نَسافَ  َخَلَق، َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  باْسمِ  اقػْرَأْ }:قاؿ اهلل تعاىل  .1{َعَلقٍ  ِمنْ  اإْلِ

اإلمياف باهلل  واآليات اليت ربض على التفكر والتعقل كثَتة واذلدؼ من ذلك للوصوؿ إىل
 .و قلباً  واخلضوع لو عقالً 

))من سلك والنيب صلى اهلل عليو وسلم حّض على العلم وجعلو ميزة العقالء، حيث قاؿ: 
. فًتبية ادلسلم لتنمية عقلو على التفكَت 2طريقًا يلتمس فيو علماً، سهل اهلل لو طريقًا إىل اجلنة((

  السليم، ليبتعد عن أتباع اذلدى والضالؿ، كي تسلم أموره يف الدنيا واآلخرة. 
 الًتبية االجتماعية.  الثالث: املطلب

 يقصد بو، تربية ادلسلم مشاعره باالرتباط مع رلتمعو وتنمية ىذا االرتباط بتطويره ضلو اخلَت
والتعرؼ على أساليب السلوؾ اجلماعي الناجح، وتنمية األفكار واألىداؼ ادلشًتكة اليت 

اربو، مث ضلو أصدقائو مث تنعكس يف نفوس ادلسلمُت، حيث تبدأ بالفرد دخل أسرتو مث ضلو أق
 رلتمعو. 

ىذا وتربية ادلسلم على اإلخالص هلل تعاىل، ذبعل اجلميع ينتموف ضلو امة واحدة، جعلت 
 من منهجها، األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، فال يبقى عنصرية وال عصبية. 

َهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  تَْأُمُروفَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيػْرَ  ُتمْ ُكن}قاؿ اهلل تعاىل:  .3{اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتَػنػْ

                                                           
  .2 – 1سورة العلق:  1
 .346سنن الدرامي: رقم احلديث:  2
 .110سورة آؿ عمراف:  3
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حاديث النبوية كثَتة اليت ترعى ىذا السلوؾ وربث عليو، قاؿ النيب صلى اهلل عليو واأل
 . 1حدكم حىت َيب ألخيو ما َيب لنفسو((أ))ال يؤمن وسلم: 

 الًتبية الروحية.  املطلب الرابع:
خلق اهلل عز وجل اإلنساف من طُت ونفخة من روحو، ومن عناصره الطُت يًتكب اجلسد، 
واجلسد ال َييا بدوف طعاـ وشراب ادلستخرجُت من الطُت، أما غذاء الروح ادلناسب لطبعها 
وادلالئم جلوىرىا، ىو كل ما يؤدي إىل هتذيب النفس ومسو اإلنساف بالفضائل ليبتعد عن الرذائل، 

 تم إال باالىتماـ بأمور العقيدة وادلعامالت واألخالؽ احلميدة. وذلك ال ي
 َقدْ } قاؿ تعاىل: وبقدر اىتماـ ادلسلم هبذا اجلانب اذلاـ من حياتو يرتفع وتسمو نفسو، 

ىي الوسيلة اجملهولة اليت توصلنا باهلل عز  . فالروح2{َدسَّاَىا َمن َخابَ  َوَقدْ  ،زَكَّاَىا َمن أَفػَْلحَ 
 وجل، ألهنا من روح اهلل اليت أودعها فينا. 

 . 3{ َساِجِدينَ  َلوُ  فَػَقُعواْ  ر وِحي ِمن ِفيوِ  َونَػَفْختُ  َسوَّيْػُتوُ  فَِإَذا}قاؿ تعاىل: 
ولذلك ُعٍت القرآف الكرمي وسنة النيب صلى اهلل عليو وسلم، بًتبية روح ادلسلم عن طريق 
وصلو باستمرار مع اهلل عز وجل يف كل حلظة، ومع كل فكرة وشعور، ليبقى ادلسلم على حّبو 

 وخشيتو وتقواه والتطلع الدائم إليو، واللجوء إىل ضباه والرضى دبا َيب ويرضى. 
 ًتبية اجلمالية. ال املطلب اخلامس:

افظة على هتدؼ الًتبية اجلمالية إىل العناية بأجسامنا أواًل ومن مث ببيوتنا وشلتلكاتنا، واحمل
ادلرافق العامة، ومن مث الزيادة يف ادلتعة والشعور بالبهجة بكل ما ىو و نظافة الطرؽ واحلدائق 

صبيل، البتكار وصنع أشياء صبيلة تريح النفس من التعب، وتدفع عنها اذلمـو واألحزاف، ولكن 
 دبنظار الشرع، وعدـ ذباوز احلالؿ واحلراـ. 

                                                           
 .12صحيح البخاري: ربقيق د. مصطفى البغا، الكتاب: اإلمياف، رقم احلديث:  1

 .10 – 9سورة الشمس:   2
 .29سورة احلجر:   3
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نْػَيا السََّماء َزيػَّنَّا َوَلَقدْ } قاؿ تعاىل: . وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم، يريب 1{حَ دبََصابِي الد 
صحابتو على العناية دبظهرىم، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

، واألحاديث كثَتة اليت تقـو باالىتماـ هبذا اجلانب لدى ))من كاف لو شعر فليكرمو((وسلم: 
 ادلسلم، يف نفسو وأىلو وبيتو، وبيئتو. 

 الًتبية االنفعالية.  لب السادس:املط
نفعالية ذلا دور كبَت للتكييف االجتماعي السوي، فاضطراب الصالت الًتبية اال

ل حلل فوىذه الًتبية تبدأ يف تعليم الطية، اإلنساناالجتماعية ناشئ عن اضطراب االنفعاالت 
موره دوف إطالؽ العناف النفعاالتو، وربرص ىذه الًتبية على هتذيب احلسن أو ومعاجلة مشاكل

وتشذيب القبيح، وحرص اإلسالـ على توجيو االنفعاالت توجو حسن سوي، فجعل زلبة اهلل 
 َوِإْخَواُنُكمْ  َوأَبْػَنآؤُُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َكافَ  ِإف ُقلْ }قاؿ تعاىل: ورسولو ىي يف ادلقاـ األوؿ لدى ادلسلم، 

تَػَرفػُْتُموَىا َوأَْمَواؿٌ  َوَعِشَتَُتُكمْ  أَْزَواُجُكمْ وَ   إِلَْيُكم َأَحبَّ  تَػْرَضْونَػَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَىا زَبَْشْوفَ  َوذِبَاَرةٌ  اقػْ
 . 2{ اْلَفاِسِقُتَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي الَ  َوالّلوُ  بَِأْمرِهِ  الّلوُ  يَْأيتَ  َحىتَّ  فَػتَػَربَُّصواْ  َسِبيِلوِ  يف  َوِجَهادٍ  َوَرُسولِوِ  الّلوِ  مِّنَ 

 املبحث اخلامس: مراحل تربية املسلم. 

 . مرحلة ما قبل الوالدة املطلب األول:
فهي اليت تعنيو يف تبدأ ىذه ادلرحلة باختيار الزوج للزوجة الصاحلة عند تأسيس األسرة، 

))زبَّتوا لنطفكم فإف العرؽ والد تربية إسالمية. قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: أمور تربية األ
 . 3دساس((

ـ تعمل على هتيئة اجلو ادلناسب ذلم، فاألوتنتهي ىذه ادلرحلة بقدـو ادلولود إىل احلياة، 
وهتيئة نفسها لتكوف ذلم قدوة، فعلى القدوة والتقليد نريب أوالدنا، قاؿ النيب صلى اهلل عليو 

 . 1نصرانو((يو أو ميجسانو أفأبواه يهودانو ))يولد ادلولود على الفطرة، وسلم: 
                                                           

 .5سورة ادللك:   1
 .24سورة التوبة:   2
 .1958سنن ابن ماجو، كتاب: النكاح، رقم احلديث:   3
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 مرحلة الطفولة.  املطلب الثاني:
و السابعة من عمره، فرعاية أد الوردة وتنتهي إىل سن السادسة تبدأ ىذه ادلرحلة من عن

األسرة للطفل جيب أف تكوف من كافة اجلوانب، الروحي، اجلسمي، الفكري. ويف ىذه ادلرحلة 
نقـو بتأسيس وتقوية العقيدة اإلسالمية عند األطفاؿ عند الصغر ومساعدهتم بازباذ أساليب 

حيد والربوبية، واحلذر تربوية صاحلة مستخدمُت الوسائل ادلادية لتعينهم للوصوؿ غلى ىدؼ التو 
وىل يف بناء اجملتمع فاألسرة ىي النواة األمن أف تنقلب الوسيلة غلى ىدؼ فتضيع األىداؼ، 

 ادلسلم. 
 مرحلة الصبا والبلوغ.  املطلب الثالث:

تبدأ ىذه ادلرحلة ما بعد الثامنة، وتنتهي يف سن البلوغ، يف ىذه ادلرحلة تنمو الغرائز 
وتنضج، فال بد من االىتماـ هبم وتوجيههم توجيو شرعي يف سلوكهم والعواطف عند اإلنساف  

 ومعامالهتم، كي ينشؤوا على حب اخلَت والفضيلة، وكراىة الرذائل والقبائح. 
وادلعرفة العلمية، فالشعوب ال تتقدـ  هم بالعلم النافعبإليهم ونرغويف ىذه ادلرحلة ضلبب 

قاؿ والعمل وسيلتا اجملتمع لبناء حضارة شاسلة.  بدوف ذلك، والعلم يؤدي إتقاف العمل، والعلم
 . 2{اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  يَػْرَفعِ } اهلل تعاىل: 

 مرحلة الشباب.  املطلب الرابع:
تعد ىذه ادلرحلة من تبدأ ىذه ادلرحلة ما بعد البلوغ وسبتد إىل مرحلة الشيخوخة والكرب، 

 هنا مرحلة العطاء واإلنتاج، أما ادلراحل السابقة فقد كانت مرحلة التأسيس. ألىم ادلراحل، أ
َيةٌ  ِإنػَُّهمْ  بِاحلَْقِّ  نَػَبَأُىم َعَلْيكَ  نَػُقص   ضَلْنُ }قاؿ تعاىل:  مْ  آَمُنوا ِفتػْ  َوَرَبْطَنا، ُىًدى َوزِْدنَاُىمْ  ِبَرهبِِّ

. يف ىذه ادلرحلة يكملوا دراستهم يف ادلدارس وادلعاىد واجلامعات، مث يتوجهوف 3{قُػُلوهِبِمْ  َعَلى
إىل العمل واحلياة األسرية فال بد أف يكونوا مؤىلُت لبناء أسرة مسلمة، ومؤىلُت لبناء رلتمع 
                                                                                                                                                                             

 .6110صحيح البخاري، كتاب: القدر، رقم احلديث:   1
 .11سورة اجملادلة:   2
 .14 - 13سورة الكهف:   3
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كثر النيب صلى اهلل عليو وسلم، من نصائحو ألذلك مسلم قوي تبدأ قوتو وحصانتو من األسرة، 
))تنكح ادلرأة ؤىلُت للزواج، كيف وعن من يبحثوف. قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: للشباب ادل

 . 1جلماذلا، وماذلا، وحسبها، ونسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداؾ((
 مرحلة الشيخوخة.  املطلب اخلامس:
مر اهلل أ ولذلكخَتة من حياة اإلنساف، يعود ضعيفاً كما يف مرحلة الصغر، ىذه ادلرحلة األ

 َوَقَضى}قاؿ تعاىل: عز وجل باإلحساف إىل الوالدين، وقرهنا بالعبادة، وهنى عن انزعاج ذلما، 
ُلَغنَّ  ِإمَّا ِإْحَساناً  َوبِاْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَػْعُبُدواْ  َأالَّ  َرب كَ   تَػُقل َفالَ  ِكاَلُُهَا َأوْ  َأَحُدُُهَا اْلِكبَػرَ  ِعنَدؾَ  يَػبػْ
َُما َهْرُُهَا َوالَ  ُأؼ   ذلَّ َُما َوُقل تَػنػْ  اْرضَبُْهَما رَّبِّ  َوُقل الرَّضْبَةِ  ِمنَ  الذ ؿِّ  َجَناحَ  ذَلَُما َواْخِفضْ ، َكرمياً  قَػْوالً  ذلَّ
 . 2{ َصِغَتاً  َربػََّياين  َكَما

كما حذر النيب صلى اهلل عليو وسلم، من عدـ احًتاـ الكبَت كما جاء يف حديث ابن 
)) ليس منا من مل يرحم صغَتنا ويوقر  عباس رضي اهلل عنو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 . 3كبَتنا((
وىكذا فقد أعطى اإلسالـ اىتمامو جلميع ادلراحل، وخص كل مرحلة خباصية تناسب مقاـ 

لة، فمرحلة الطفولة ربتاج غلى رعاية وحناف وحب واىتماـ جبميع النواحي ومرحلة البلوغ ادلرح
ربتاج إىل وعي وإدراؾ يف تربيتهم، ومرحلة الشباب ربتاج غلى ذباذب فعاؿ بينهم وبُت اجملتمع، 
أما مرحلة الكهولة والشيخوخة ربتاج غلى رعاية واىتماـ وحب بدوف ملل وال تذمر، وىكذا ىو 

منا العظيم يف تربيو للمسلم، شامل كامل شامخ وقوي، فاحلمد هلل على نعمة اإلسالـ دين إسال
 لنا. 

 

 
                                                           

 .2076سنن الدرامي، باب: النكاح، رقم احلديث:   1
 .24 - 23سورة اإلسراء:   2
 .2214مسند أضبد: مسند بٍت ىاشم، رقم احلديث:   3
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 ائل تربية املسلم. سالسادس: واملبحث 

  األسرة.  املطلب األول:
األسرة ىي الوسيلة البشرية األوىل يف حياة ادلسلم، وفيها يناؿ مطعمو ومشربو، ويتعلم لغتو 
األوىل، اليت سبكنو من االتصاؿ بالعامل اخلارجي، فهو يتلق أصوؿ عقيدتو قواًل وعماًل، ويقـو 

ُت ىي ببعبادتو ادلفروضة عليو، وفيها يكتسب عاداتو احلسنة، وينشئ أوؿ عالقة إنسانية لو، 
 فراد األسرة، وبذلك تتحدد معامل شخصيتو. أ

))كلكم راع وكّل مسؤوؿ وعلى األبوين مسؤولية الرعاية األوىل: قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: 
عن رعيتو، والرجل راع يف أىلو وىو مسؤوؿ عن رعيتو، وادلرأة راعية يف ببيت زوجها ومسؤولة عن 

 النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَاراً  َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها يَا}قاؿ تعاىل: . 1رعيتها... ((
 . 2{َواحلَِْجاَرةُ 

 فاألسرة منوذج مصغر من اجملتمع، وىي األساس لبناء اجملتمع. 
 ادلدرسة.  املطلب الثاني:

مع تعدد أساليب احلياة، وتطور ورقي اجملتمع، كل ذلك أدى إىل عجز الوالدين يف تعليم 
 أوالدىم ما َيتاجونو ظهرت ادلدارس، كعامل تكميلي لدور األسرة تربوياً وتعليمياً. 

وؿ مدرسة صباعية منظمة عرفها ادلسلموف، لتعليم الكبار والصغار حىت أوكاف ادلسجد 
طاب رضي اهلل عنو الذي أنشأ أوؿ مدرسة للصغار إىل جانب ادلسجد عهد سيدنا عمر بن اخل

مث تطورت لتأخذ أشكااًل معينة، خيضع فيها األطفاؿ إىل نظاـ مرحلي متدرج يف التعليم، وىذا 
النظاـ َيتاج غلى إعداد مدرسُت ومعلمُت دبستويات علمية عالية ليكونوا مشرفُت على عملية 

وؼ ورجاء القبوؿ من اهلل عز وجل، فهدؼ اجلميع رضى اهلل، ليتم الًتبية والتعليم، بتقوى وخ
إنشاء وإعداد أجياؿ يعتمد عليهم يف بناء اجملتمع اإلسالمي احلقيقي ودبا أف مهمة ادلعلمُت 

                                                           
 .844صحيح البخاري، كتاب: اجلمعة، رقم احلديث:   1
 .6سورة التحرمي:   2
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عظيمة جيب أف يكونوا مسلحُت بأسلحة علمية متنوعة، عقيدًة، سلوكاً، علماً، عماًل حىت يأيت 
 كامل. دورىم التعليمي الًتبوي ال

  ادلسجد.  املطلب الثالث:
بيت من بيوت اهلل، لو اثر يف الًتبية اإلسالمية فعلى كل مسلم أف يرتبط دينو، وفيو تنشأ 
روابط اجتماعية صحيحة ادلنشأ، من اجتماع ادلسلمُت بعضهم مع بعض ووقوفهم يف الصالة 
بانتظاـ، تتحقق آثار تربوية صبيلة، لذلك كانت صالة اجلماعة أعظم اجر، لقولو صلى اهلل عليو 

))من تطهر يف بيتو، مث مشى إىل بيت من بيوت اهلل ليقضي فريضة من فرائض اهلل،  وسلم: 
 . 1كانت خطوتاه إحداُها ربط خطيئتو، واألخرى ترفع درجة((

َا}والذكر لقولو تعاىل:  ـَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِالّلوِ  آَمنَ  َمنْ  الّلوِ  َمَساِجدَ  يَػْعُمرُ  ِإمنَّ  َوآَتى الصَّاَلةَ  َوأَقَا
 . 2{ اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  َيُكونُواْ  َأف أُْولَػِئكَ  فَػَعَسى الّلوَ  ِإالَّ  خَيْشَ  وملَْ  الزََّكاةَ 

 .ادلريب :الرابعاملطلب 
لقد أشار القرآف الكرمي إىل دور ادلعلمُت من األنبياء وأتباعهم إىل أف وظيفتهم األساسية 

 َوابْػَعثْ  َربػََّنا}تعلم شرع اهلل وتعليمو للناس، كتاباً وحكمًة، وتزكية نفوسهم وتطهَتىا لقولو تعاىل: 
ُهمْ  َرُسوالً  ِفيِهمْ  ُلو مِّنػْ  الَعزِيزُ  أَنتَ  إِنَّكَ  َويُػزَكِّيِهمْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلُِّمُهمُ  آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَػتػْ

 .3{ احَلِكيمُ 
 اجملتمع. املطلب اخلامس:

دبا أف اإلنساف اجتماعي بالفطرة، كاف اىتماـ القرآف الكرمي يف اجملتمع كبَتاً، فحملو 
َْتِ  ِإىَل  َيْدُعوفَ  أُمَّةٌ  مِّنُكمْ  َوْلَتُكن}قاؿ تعاىل: مسؤولية تربية أفراده،  َهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  َويَْأُمُروفَ  اخلَْ  َويَػنػْ

 . 4{ اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  َوأُْولَػِئكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ 

                                                           
 .1070صحيح مسلم، كتاب: ادلساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث:   1
 .18سورة التوبة   2
 .129سورة البقرة   3
 .104سورة آؿ عمراف:   4
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فاجملتمع يُعتمد عليو كوسيلة قوية لتدعيم وترسيخ ادلنهج الًتبوي يف أىدافو... أف صبيع 
سلم ادلؤمن فيها ىو أساس كل ىذه الوسائل الًتبوية التعليمية، يف ربقيق أىدافها، فالفرد ادل

وسيلة تربوية، ودبجموع األفراد وتتشكل وتتجمع اخلاليا، لتكوف جسداً واحداً، كقوؿ النيب صلى 
اهلل عليو وسلم، يف تشبيهو ىذه للمجتمع كجسد واحد، إذا اشتكى منو عضوًا تداعى لو سائر 

ُت يف توادىم وتراضبهم ))مثل ادلؤمناجلسد بالسهر، وقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: 
 . 1وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى((

 اخلامتة
قاؿ تعاىل: ليس األمر من ىذه الدراسة، أف نردد الكالـ والقوؿ من غَت فعل وتطبيق، 

وال يف أف نسمعو، فنغفل عن ىديو، ومغزاه،  .2{ تَػْفَعُلوفَ  اَل  َما تَػُقوُلوا َأف اللَّوِ  ِعندَ  َمْقتاً  َكبُػرَ }
ية ثانياً، وبتوجيو من سلطاف اإلنسانفمسؤولية كل فرد تتوجو أواًل ضلو نفسو سلوكاً، وضلو اجلماعة 

نسجاـ بُت الكوف واحلياة حبقيقة عبودية ىذا ادلسلم؟؟ وىل ودية هلل فهل يا ترى ربقق ىذا االالعب
 ؟؟ـ جهل اجلاىلوف بوأ واقعنا يًتجم

لعنادىم وعصياهنم ومردىم، وبعدىم عن النبع الصايف، وبعدىم عن سلطاف وقوة جذب 
 القرآف العظيم يف تربيتو، الفريدة ادلعجزة. 

نقاذ، إال بتدبر وتنفيذ ذلذا ادلنهج الًتبوي القائم خلدمة وسعادة ادلسلم، روحياً، ولن يتم اإل
 عقلياً، جسدياً، عملياً علمياً. 

 األلوىية وعلى أعتاب الربوبية ونتضرع قائلُت: فلنقف يف زلراب
 عاد.. بىا ضلن اىتدينا إىل عظيم سلطانك بعد ال إذلي: 

 ونأمل بتوبة ال رجعة، فنطمع منك ادلغفرة. 
 ونشكو غليك العجز اجلسدي والروحي فنأمل أف تسعفنا وتأخذ بيدنا. 

 فاجعل من عبوديتنا لك ادلوجو وادلريب لنا..  إذلي: 

                                                           
 .2586مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، باب: تعاطف ادلسلمُت وتراضبهم وتعاطفهم، رقم احلديث:  أخرجو  1
 .3سورة الصف:   2
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دنا، واجعل قرآنك العظيم، وسنة نبيك، غاية علمنا، ونور لقلبنا، واجعلنا بو ىادين فال تر 
 مهتدين. 

واحلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالـ على سيد ادلرسلُت، ىذا البحث الكبَت، كاف 
بو صغَت، فالوقت لو قصَت، ولكن خرجت منو بالشعور يف التقصَت ضلوه، وإف شاء اهلل العمل 
 القصد بو عظيم، ونسأؿ اهلل ادلغفرة والقبوؿ والرضى. تعاىل 

 


