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 ملخصال

هدددال ال إدددا تلدددع التعدددرل عمدددع يهدددؼ ميدددا ا وميددداكرؽ التربيدددة  ددد  ال دددر   ال دددريؼ،  
واسددتمال لتإ يددك الددػ الطددظبا ا سددتظ اط  الدد ا قعتطددا عمددع ال ددراضاا الطؾسددعة  ددؾ  مؾ ددؾ  
ال إا، والعطل عمع استظ اط وتإميل اآلراض وا تياهداا واف  دار مدؽ  دي   ا ال در   ال دريؼ، 

تؾصدل تليبدا ي  ميدا ا التربيدة  د  ال در   ال دريؼ متعداكة ومتظؾعدة، وقدا ومؽ يهؼ الظتائا التد  
اهتطدددددددو نبدددددددل جؾاندددددددل النسدددددددا ة اليسدددددددطية، والع ميدددددددة، والرو يدددددددة، وا نفعاليدددددددة، واليظسدددددددية، 
وا جتطاعيدددة، كطدددا ي  هددد   الطيدددا ا والطيددداكرؽ هددد  التددد  تتإ دددك  بدددا وعدددؽ طري بدددا يهددداال 

 التربية.

  .، ميا ا التربية   ال ر   التربية الكلمات المفتاحية:

 المقجمة

 با، والظريدددك الددد ا ميدددا ا التربيدددة هددد  الطيددداا  الددد ا تتإ دددك  يددد  يهددداا
لبمدؾ  اارتبدا، ويدتؼ تإاردا معدالؼ هد ا الطيداا   رسدؼ معدالؼ الظدر   قيل السير  ي 

 الطؤكقة لمبال الطظشؾك، وكشف  ثار السال يؽ عميبا.
تتظددداو  التربيدددة جؾاندددل ا نسدددا  اليسدددطية والع ميدددة والرو يدددة، ثدددؼ تتيددداو  
الددػ تلددع تبدد رل انفعا تدد  وعؾاطفدد ، وتبددتؼ نطشدداعر  وي اسيسدد ، وتإدداك عيقتدد  
نغير  عمع يسس سميطة،  ب  تشطل جؾاندل متعداكة مظبدا التربيدة البانيدة، والتربيدة 
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، والتربيدددددة ا نفعاليدددددة، والتربيدددددة الع ميدددددة، والتربيدددددة ا جتطاعيدددددة، والتربيدددددة الرو يدددددة
اليطاليدددة، والتربيدددة اليظسدددية،  الطتقمدددل  ددد  ال دددر   ال دددريؼ قيدددا ت دددعاعاا التربيدددة 
ال ر نية، تشطل كا ة اليؾانل     ظداض الد اا النسدانية، وبظداض الطيتطدا، كطدا ينبدا 

الػ  ي فو عمع الإياة رون ًا وبباًض، وجطاً  وإت انًا، نظر  ويساليل متظؾعة، وما
 ت  لب ا الت امل التربؾا    ال ر   ال ريؼ.

 مذكلة البحث

 تتبمؾر مشبمة ال إا    التساؤ  اآلت : 
 ما ميا ا التربية    ال ر   ال ريؼ؟

 أهجاف البحث

لع التعرل عمع نعض ميا ا التربية    ال در   ال دريؼ، ربال ال إا ت 
والط تر دددداا الماصددددة كطددددا ربددددال يقضددددًا تلددددع الؾصددددؾ  تلددددع نعددددض التؾصددددياا 

 نطؾ ؾ  ال إا.
 أهمية البحث

 ت طؽ يهطية ال إا    اآلت :

 .    ياة كل تنسا ميا ا التربية ال ر   تفعيل عمع الإا  .1
مؽ  مسدفة التربيدة كطدا جداض  د  كتداا ى تعدالع  ال در    مبؼٍ ت را  جانٍل  .2

 ال ريؼ(.
ق دد  مددؽ قُقعددا هدد ا ال إددا مددؽ ال إددؾي الطبطددة  دد  ميددا  التربيددةة فندد   .3

الطعدديؽ افو   ال ددر   ال ددريؼ(   سدديطا وي  هظدداض ُنددارة وا ددإة  دد  م ددل 
 ه ا الظؾ  مؽ افنإاي     اوك عمؼ ال ا ا.

 الطبتطيؽ  ب ا الظؾ  مؽ ال إؾي والاراساا. ياا تفقا ئتانالؾصؾ  تلع  .4
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 منهج البحث

اعتطددددا ال ا ددددا مددددظبا ال إددددا ا سددددتظ اط  الدددد ا قعتطددددا عمددددع ال ددددراضاا  
الطؾسددعة  ددؾ  مؾ ددؾ  ال إددا، ومراجعددة الطصدداكر العمطيددة، ويك يدداا الطؾ ددؾ ، 

كطددا ي  ال ا ددا قددا ، والعطددل عمددع اسددتظ اط وتإميددل اآلراض وا تياهدداا واف  ددار 
ػ الطرا دل قستمال التف ير ا ستظ اط     نعض مرا ل نإ  ، و صؾصًا  د  تمد

الت  تإتاج تلع ي  قبؾ  لمع ل كوٌر ممطؾٌس  يبا،  بداو  ا سدتظ اط ت دؾ  معغدؼ 
معاليدددداا ال ا ددددا لمإ ددددائك التدددد  جطعبددددا عددددؽ طريددددك الطي غددددة ايددددر م طددددرة، 

 (.40، 2004 عظيفة، 

 حجود البحث

تتإدداك  دداوك ال إددا  دد   دداوك  الطؾ ددؾعية الطتعم ددة نطؾ ددؾ  ال إددا،  
 ال ر   ال ريؼ. وه  ميا ا التربية   

 التربية:مفههم  /أوالا 

 التربية في اللغة العربية:معنى ( 1

ت  التربية    المغة مق ؾاة مدؽ الفعدل  َرب(دع( ُمضدع(ف العديؽ، ت دؾ  رب(دع 
 : ه (َنددُ ، ويصددل الطدداكة:ادد ا  وجعمدد  رظطددؾ، وَرب(ددع افسددتاا التمطيدد  :يا ،افا ولددا 

 (.222، 1795 اك ونطا،  الرا ا،  :يا ،ربا رربؾ
َى  وقا ورك ه ا الطعظع    ال ر   ال ريؼ عظاما قا  تعالع:  ْْ ًى حىػرىل ألَى َّ ْٔ آيىاحًهً إٔى ًْ كى

ةىْج  ْى زَّْت كى اءى ألهْخى ٓى ُْ ا أل ْيهى ِى ـى ا  ٖى ُْ زى إًذىأل إٔى ثن نى اًشفى يا نطدو و اكا ( 38)سهرة فرلت, اآلية:  خى
لطا تاا ل  يبا مؽ الطداض والظ اتداا، وهبد ا رتضدطؽ الطعظدع المغدؾا لمتربيدة عطميدة 
الظطؾ والزياكة، وي  ه ا الظطؾ   ا وي  قبؾ  مؽ جظس الش ض، وبالظسد ة لننسدا  

وي دؾ  الراادل  (15, 1994)الفنييش, قبؾ  ه ا الظطؾ    جسدط  وع مد  و م د  
ا، الددرا  دد  افصددل: التربيددة، وهددؾ تنشدداض الشدد ض افصددفبان   دد  كتاندد  الطفددركا

 (.15, 2006)الدعيج,  اً   إاً  تلع  ا التطال 
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 مفههم التربية بمعنى التأديب: (2
كددددا  مفبددددؾل التربيددددة لدددداة افقددددؾال الباائيددددة وقبددددل وجددددؾك الطارسددددة قعظدددد   

ا التقكرددددل، يا ي  رمتددددزل الفددددرك نيطيددددا الددددظغؼ وال ؾاعددددا وال ددددؾانيؽ الطتعددددارل عميبدددد
والطعطؾ   با    اليطاعة، وك لػ العاكاا والت اليا السدائاة،   دل مدؽ قمدرج عدؽ 
الػ و  رمتزل ن  قظمك عمي  نقن  ... اير مترب ... وي  ه ا الطفبؾل ما ا  سائاًا 

( وب لػ 21, 2007)بجر, لاة العارا مؽ العائيا و اصة    ال رة وافريال 
الممك الإسددؽ، والسدديرة الظي ددة، وا لتددزال  دد   صددفاا الفددرك الطتربدد  هدد  التطتددا ندد

التدد  تتمدد  مددؽ سدديرة الرسددؾ  ال ددريؼ مظبيددا نددالظغؼ وال ددؾانيؽ التدد  يقرتبددا اليطاعددة 
ّو   اطل ى رسؾل  ن ؾل :   ا ، لبا ًؾي ـى ِيوو  لى خي ُىفى ًى  َّ إًٕ )سيهرة القليم, اآليية ر يم,  كى
4). 
 المفههم الجارج واالصظالحي للتربية: (3

ت  الطفبؾل الاارج يو ا صظي   لمتربية رتضح مؽ  ي  ما راور  يؽ 
 عامدددة الظددداس، وي  الطفبدددؾل الددد ا يصدددظمح عميددد  وجدددرة عمدددع يلسدددظة الظددداس هدددؾ 

 –ويي دددد  ي  العارددددا مددددؽ ال تاندددداا تتظدددداو  هدددد   الطفددددا يؼ الطتااولددددة  -لتعمدددديؼا–
 ددداًا، عمدددع الدددراؼ مدددؽ وكقنبدددا تعظددد   دددي ًا وا -التربيدددة، التعمددديؼ، التقكردددل، التددداريل

الفار     الطالؾ   يؽ ه   الطفا يؼ، وقا رّ ح لاة العارا مؽ الظاس ندق  التربيدة 
 (.22, 2007)بجر, ت تصر عمع يكا السمؾض، يا التربية نالطعظع التقكرب  

 المفههم الذامل للتربية: (4
ل ددا ُعر ددو التربيددة تعريفدداا ك يددرة ت  ي  مددؽ يهطبددا تعريدد   كرددؾا( الدد ا  

يورك  ي طددا الظشدديش  دد  كتاندد  يصددؾ  التربيددة، والدد ا عددرل التربيددة نقنبددا  الإيدداة 
نفسددبا، وليسددو ميددرك تعددااك لمإيدداة، وإنبددا عطميددة نطددؾ وعطميددة تعمددؼ، وعطميددة  ظدداض 

 (.17, 1994نيش, )الفوتيارا مستطريؽ لممبرة، وعطمية اجتطاعية  
كطددددا يورك عطددددر التددددؾم  الشددددي ان  تعريفددددًا لطرجريددددو ميددددا، التدددد  ريا ي   

التربيدددة هددد  العطميدددة ال  ا يدددة والظري دددة التددد  قصددد ح  بدددا الؾليدددا النسدددان  الياردددا 
 .(266, 1980)الذيباني, نسان  معيؽ تعضؾًا كامًي    ميتطا 
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 بعض مجاالت التربية في القرآن الكريم: /ثانيا
، والظريك ال ا التربية يا  التربية: هؾ الطياا  ال ا تتإ ك  ي  يهاالم 

قيل السير  ي  لبمدؾ  اارتبدا، ويدتؼ تإاردا معدالؼ هد ا الطيداا   رسدؼ معدالؼ الظدر  
 الطؤكقة لمبال الطظشؾك، وكشف  ثار السال يؽ عميبا.

  وتتظدداو  التربيددة جؾانددل النسددا  اليسددطية والع ميددة والرو يددة، ثددؼ تتيدداو  
الددػ تلددع تبدد رل انفعا تدد  وعؾاطفدد ، وتبددتؼ نطشدداعر  وي اسيسدد ، وتإدداك عيقتدد  
نغير  عمع يسس سميطة،  ب  تشطل جؾانل متعاكة مظبا: التربية البانيدة، والتربيدة 
الع ميدددددة، والتربيدددددة ا جتطاعيدددددة، والتربيدددددة الرو يدددددة، والتربيدددددة ا نفعاليدددددة، والتربيدددددة 

 تفصيل  يبا سيبؾ  عمع الظإؾ اآلت :اليطالية، والتربية اليظسية، وال
رؾلا ا نسا  صغيرًا  عيفًا، ثؼ رظطؾ وي ؾة  ي ًا  شي ًا  تدع  التربية البجنية:( 1

ربمددأ ي ددا ، وبعددا الددػ تطيددل يعضدداؤ  تلددع الضددطؾر، وقؾتدد  تلددع الضددعف،  تددع 
تظتبدددد   ياتدددد  عمددددع هدددد   افرل، ول ددددا ينعددددؼ ى عميدددد  نالصددددؾرة الإسددددظة وال ددددؾال 

ؽ تإفغدا  الطعتا ، ومظإ  عيظديؽ جطيمتديؽ ر صدر  بطدا ولسدانًا رظظدك ند ، و دفتي
ًٔ   ط  ويسظان  وتعيظان  عمع الظعال وال يل، قا  تعدالع:  ػ ًػ  أىْخصى افى ف ٖىا ألإلًنصى ْي ِى ْد خى يى ُى

ّو  ْيوًي نًْ   ، وقا  تعالع: (40)سهرة التين, اآلية  تى خى ػهى شى ػإان كى ًُصى ٖىػنًْ  كى ْْ ـى ػهي  ُى  َْ ىْجفى ٕ ّْ ُى  أى
 .(9-8)سهرة البلج, اآلية 
تتغ ة نالمبؽ نعا و كتبدا لفتدرة تظدؾ  لداة  - نسا نطا  يبا ا–وال ارياا 

ا نسا  تلع عاميؽ وت صر لاة اير  تلع ي بر معاوكة. وي ضدل لدبؽ رتغد ة ند  
الظفدل مدؽ الظا يدة الصدإية والظفسدية هدؾ لدبؽ يمد ، وقدا ثبدو د عمطيدًا د ي  تركيدل 

وقارتد  لبؽ افل رتغير ما نطؾ الظفل الر يا نطا رتظاسل مدا  اجتد  تلدع الغد اض 
عمع هضط ،  يبؾ  رقي ًا  شيفًا    الباض، ثؼ رزكاك تركيزًا وترتفا نس ة الاسؼ  ي  
كمطددا كبددر الر دديا، وهدد ا المددبؽ نغيدد  وايددر ممددؾي ندداليراثيؼ التدد  تطدد  الزجاجددة 

و دعؾر الظفدل ندافمؽ  ،والإمطة الصظاعية الت  رتظاولبا  ديؽ ُقإدرل مدؽ ثداا يمد 
والسرور  يؽ رؾ ا     ير يمد  لتر دع  قيعمد  قسدتفيا مدؽ لبظبدا  ائداة كاممدة 

 (.151, 2000)عمر, ويظطؾ نطؾًا  سظًا مؽ الظا ية اليسطية والعاطشية 
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وبعددا الفظددال قإتدداج الظفددل تلددع الغدد اض، وقددا ي ددل ى لظددا الظعددال الظيددل 
 . بياالظا ا، و رل عميظا ما هؾ  ار 

ّْ  ا  تعالع: ق ٍي َّهي لى اًف إًٕ ْيػى وىألًت ألُشَّ ػي وأل خي تًفي
ال حىتَّ ِّْتان كى ًَ خىالالن غى ْْ ا فً  ألَى َّٓ ًْ يوأل  ِي َّٖاسي ك يىا أىيُّهىا ألُ

تًن ه  ْي كٌّ   (.168)سهرة البقرة, اآلية:  ـىدي
ّو يى  وقا  تعالع:  ىى غىاـً ـىل ْان  َّ ْيَحى ى َّ  ًل كحً ى إ

ي ا أ ْى َْ ال أىًجدي فً   َىْػان ىي ػثن أىْك  ْْخى ْى ٓيهي إاًلَّ أىْف يىٍيوفى  ْػفى

ال َّ كىنْرى ةىاغو كى ْٔ ألْطُطي ٓى ً ألهَّللً ةًهً نى نْر ََّ ًُلى هً
ي َّهي ًْْجسه أىْك نًْصيان أ إًٕ و نى ّى خًٖزًير ْد ُى ْصهيوخان أىْك  ّه  ْى خًي ْى ْه  و ًى كىهي ةَّ ْى إًفَّ   ـىاَو نى

 (.145)سهرة األنعام, اآلية: 
سدرال  د  الظعدال والشدرااة فند  ردؤكا تلدع ا دظراا  د  ونبانا عدؽ ال

جبا  البضؼ، يو قيعل  يقا اليسؼ تت داس نالشدإؼ الد ا تظدؾض نإطمد  افطدرال 
 ويص ح عب ًا ثقيًي عمع ال مل.

ػػنًن ى  قدا  تعدالع:  ٓيْفً ُْ َّػػهي ال ييًدػبُّ أل ػنيوأل إًٕ ال تيْفً ةيػػوأل كى ألْرى يػوأل كى ِي ك )سيهرة األعييراف,  كى
ويمرنددددا نالصدددديال، فندددد  رددددؤكا تلددددع تممددددص اليسددددؼ مددددؽ الفضدددديا  (31اآلييييية: 

 والرواسل الطتراكطة  ي ، مطا قيعم  مؽ يهؼ يس اا  ف  الصإة.
ويإتددداج الظددداس تلدددع ثيددداا ت ددديبؼ البدددرك والإدددر، وتسدددتر عدددؾراتبؼ، وتدددزيؽ 

ِى  يجسامبؼ قا  تعالع:  ـى ا  ٖى ُْ زى ْد إٔى ـى ىى َى ْيػوىل يىا ةىنًي آ ًُتىػاسي ألُخَّ ًْيشػان كى ّْ كى ْوآحًٍي ألًْم شى ّْ ًُتىاشان ييوى ْيٍي

كفى  ي
رَّ ّْ يىػذَّ هي َِّ فى ُى ْٔ آيىاًت ألهَّللً  ًْ ًى  ً نْره ذىُ ًى خى ً ، وُي در ال در   (26)سيهرة األعيراف, اآليية:  ذىُ

ال دددريؼ القيدددال نالتطريظددداا الريا دددية التددد  تزيدددا اليسدددؼ قدددؾة ونشددداطًا ولمصدددية يثدددر 
 دك مدراا   ه   الظا يدة،  بد  تيعدل معغدؼ عضديا اليسدؼ تتإدرض  ر ممطؾس  

بددا مرونتبددا، كطددا ينبددا ُتظشددل الدداورة الامؾيددة نسددبل عاردداة كددل رددؾل، مطددا قإفدد  ل
ا ددتيل يو ددا  اليسددؼ  دديؽ الركددؾ  والسدديؾك والقيددال واليمددؾس والظبددارة التدد    

يدر مدؽ اليدراثيؼ تصح الصية  اونبا، تيعل اليسدؼ نغيفدًا ونشديظًا، وتقيد   در ك 
 تددل والفظريدداا، ويظبددع ال ددر   عددؽ التعددرل ل وب ددة السددارية، ويإددرل ا نتإددار وال

وقا  ر  ال صدا  واليدزاض العداك  لطدؽ ُق دال  كو   ك وإق ا  يا  رر ناليسؼ،
مددع سدديمة النسددا  و  دد   دد  عمددع قتددل ايددر  يو رتمددف عضددؾًا  يدد ، لمطإا غددة ع

   نبتو افجسال ن اتًا  سدظًا ونطدو نطدؾًا سدميطًا،   اا ما ُروعيو ه   الظؾا الإياة،
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وبدددد لػ قصدددد ح النسددددا  قددددؾا اليسددددؼ صددددإيح البظيددددة، وهدددد ا مددددا قيعمدددد  قضددددظما 
 .(298, 1985)حدن, نالت الي  الطم اة عمي  وي ؾل نالؾاج اا الطظمؾبة مظ . 

هدد   التربيددة يهددؼ وي ظددر مددؽ التربيددة اليسددطيةة ف  النسددا   التربييية العقلييية:( 2
قطتا  عؽ الإيؾا  نع م ، وليس الع ل تمػ ال تمدة مدؽ افعصداا الطؾجدؾكة كا دل 
عغال اليطيطة والت  ُتسط  الاما ، ول ؽ الاما   رورا لإيداة النسدا  ولقيدال 

رورة ال مدددل الدددتعمؼ كضددديعضدددائ   ؾعائفبدددا، وليعمددد  قددداكرًا عمدددع الإدددس والشدددعؾر و 
ونس ة الع ل تلع الاما  كظس ة الرؤية الع العيؽ والإركة تلدع اليدا،  لإياة اليسا،

 الع ل نتيية  اصيٌة جعمبا ى    الاما  وميز  بدا النسدا  عدؽ سدائر الببدائؼ، 
وهؾ ال ا قستعا ن  ل بؾ  العمؾل الظغرية وتدا ير الصدظاعاا المشيدة الف ريدة، وبد  

 .(25ت, -الغزالي, ب  قعرل عؾاقل افمؾر.
وليس ال صدا مدؽ التربيدة الع ميدة نطدؾ الداما ،  ظطدؾ  مدرت ل  ظطدؾ اليسدؼ، 
 ددل نطددؾ الدد كاض، و يدداكة ال ددارة عمددع التف يددر وال دداا ، وجعددل النسددا  يك ددر عمطددًا 

كطدا  ل نطبطت     الإياة عمع يكطل وج ،ومعر ة، وجعم  رزكاك  برة ومبارة، لمقيا
لننسدا  تظطدؾ ندالتعمؼ والتداريل والتف يدر، ويطبدؽ قيداس الد كاض ي  ال اراا الع ميدة 

ة ومي غدددة ومي غدددة ارتفاعددد  نالتربيدددة الطظاسددد ة، كطدددا قطبدددؽ قيددداس طدددؾ  ال امددد
وييدل ي  تمضدا الطظداها التربؾيدة لماراسدة والتيربدة، وي    ياكتبا     ترة الظطؾ،

  ت تصدددر عمدددع تيعدددل نشدددبل ردددؤكا تلدددع نطدددؾ الددد كاض وال دددارة عمدددع التف يدددر،   ي
وصدمتبا نغر تلدع  داجتبؼ تليبدا، معمؾماا تم ؽ لمظيا، ويؤمرو  نإفغبا كو  

 نالإياة الت  تسعع التربية لعااكهؼ لمؾل اطارها.
ول ا مضع العصر الد ا كدا  قغدؽ  يد  ي  العمطداض تؾصدمؾا لطعر دة كدل  د ض،   

لظددديا، وكاندددو الطظددداها التربؾيدددة  يددد  تشدددطل  يصددداا ل دددل العمدددؾل، ليإفغبدددا ا
 العمطاض يص إؾا يك ر تؾا عًا وي يظًا نق  عمؾمبؼ مإاوكة، وي  ما قيبمؾند  يك در 

اائرة التد  تظظدؾا  يبدا مطا قعمطؾن ، وتتسا كائرة الطيبؾ  يمدامبؼ كمطدا اتسدعو الد
وعددرول الإيدداة   تسددتطر عمددع نطددل وا ددا،  ددل تتغيددر مددؽ  دديؽ تلددع  معمؾمدداتبؼ،

ولد لػ يصد إو التربيدة  لإضارة ورق  الطيتطاةيرها  ت ال ا  ر، وتزكاك سرعة تغ
تسددعع ليعددل النسددا  رؾاجدد  الغددرول الطمتمفددة التدد  تطددر عميدد ، وجعمدد  قبتسددل 
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مرونة وقارة عمع التف ير والت ي  ما الغرول الياراة، وإقيداك الإمدؾ  لمطشداكل 
الظارئة، وجعم  ربا  طرقًا جاراة    تنيا  يعطالد ، ويمتدر  يكواا  ار دة تسدبل 

, 2000)عمير, ي  مبام ، ويبت ر يجبزة مع اة ت ؾل نطا لؼ قبدؽ  د  الإسد ا  عم
154.) 

والتف يدددر والعمدددؼ هطدددا الدددزاك الددد ا قغددد ا الع دددؾ  ويظطددد  الددد كاض، وقدددا يمدددر 
ال ر    تإصيل العمؼ و ا عمع التف ير، وال الطت عيؽ آلنائبؼ كو  تف ير وبغيدر 

ً عمؼ قا  تعالع:  ّْ ألحَّت ُىهي َى  إًذىأل ىًي ّْ كى ىافى آةىاؤيهي ْو ك ُى ىا أىكى ٕ ْيهً آةىاءى ِى ـى ا  ٖى ْْ ُْهى ا أى ْى ىتَّتًؿي  ٕ َْ اُيوأل ةى زىؿى ألهَّللي ىى ا إٔى ْى وأل  في

كفى  دي ال يىْهخى ْيئان كى ْفيًِيوفى شى ّْ  وقدا  تعدالع:  (170)سهرة البقيرة, اآليية:  ال يى ػ هي ُى َى  إًذىأل ىًيػ كى

ىى  ًل إ زىؿى ألهَّللي كى ا إٔى ْى ىى  ًل ْوأل إ ُى ا فى ال تى ػْيئان كى ٓيوفى شى ِى ْف ّْ ال يى ىافى آةىاؤيهي ْو ك ُى ىا أىكى ٕ ْيهً آةىاءى ِى ـى ىا  ْدٕ جى ا كى ْى ا  ٖى ي اُيوأل خىْصب وًؿ ىى ألُرَّشي

كفى  دي ولديس ي در عمدع ا نسدا  وي ظدر عمدع  (104)سهرة المائيجة, اآليية:  يىْهخى
ْى  الإك مؽ ات ا  البؾة، وتعظيل الع ل والإؾاس، قا  تعالع:  أىيْجى  ْى ػهي أى هى ُى ً ػذى إ خى

ْٔ ألحَّ

ى  ّْ إاًلَّ ك فيوفى أىْك يىْفيًِيوفى إًْف هي ٓى ّْ يىْص ىرىهي ث ٌْ بي أىفَّ أى ـْ حىْدصى ًٌيالن أى ِىْيهً كى ـى وفي 
ْجى حىٍي ٕى ألقي أىنىأ بًيالن هىوى َُّ شى ّْ أىطى َْ هي اـً ةى  اَىنْفى

 .(44-43)سهرة الفر ان, اآلية: 
مددع العمطدداض الطف ددريؽ والع دديض وبالط ا ددل  دد   ى سدد إان  وتعددالع يثظددع ع

ال ا  يؽ ال رؽ رتف رو     السطؾاا وافرل، ويظغرو  تلع ما  يبطا مدؽ ي دياض 
مإبطدة الصدظا، ويتؾصددمؾ  تلدع معر دة ال ددؾانيؽ التد  تسدير عميبددا،  يؤمظدؾ  نددا  

وى الؾا ا ال ا  مك السطؾاا وافرل ونغ(ؼ ال ؾ ، قدا  تعدالع:  ٓى ػ ِْػًو ألُصَّ ًػ  خى  ألًت إًفَّ ف

زىؿى  ا إٔى ْى َّٖاسى كى ؿي ألُ ا يىٖهى ٓى ً ُْتىَْحً ة تًي حىْجرًم فً  أل
َُّ ًً أل ِْ ُْهي أل ًْ كى َّٖهىا ألُ ًَ كى ْي َِّ ألْخخاًلًؼ ألُ ًَ كى ْْ ألَى ْٔ كى ًْ اًء  ٓى ْٔ ألُصَّ ًْ ألهَّللي 

يًم ألُرِّ  ْْصً تى ألةَّثو كى َى  َِّ ي ْٔ ك ًْ ا   نًيهى
ةىدَّ ا كى ْوحًهى ْى َى بىْفدى  ْْ ا ةًهً ألَى ْخيى

ى أ اءو نى اًء ْى ٓى ػ ً ةىػنْ ى ألُصَّ
َّخَّ ٓيصى ُْ اًب أل دى ألُصَّ يىاًح كى

ْفيًِيوفى  ْوـو يى ًَ آليىاتو ًُيى ْْ ألَى  .(164)سهرة البقرة, اآلية:  كى
ق ضددد  النسدددا   ياتددد  كمبدددا  ددد  وسدددل اجتطددداع ، و   التربيييية االاتما:يييية:( 3

و  دا  الطعظؾية الت  ق امبا لد  اآل درو ،قطبظ  ي  قستغظ  عؽ الماماا الطاكقة و 
مؽ ا ترال الظداس ومعداممتبؼ نالإسدظع ليدتؼ التعداو   يطدا  يدظبؼ، و  قسدتظيا الفدرك 
ي  رت يددد  مدددا الطيتطدددا ويإصدددل عمدددع الت دددارر وا  تدددرال  يددد  مدددا لدددؼ رت بدددل  راض 
ميتطعددة ومفا يطدد  ونغرتدد  تلددع الإيدداة والؾجددؾك، و  ر  ددع الطيتطددا مإا غددًا عمددع 



 
 
 

أبوبكر ساسي عبدالقادر   
 

(0202( العدد الثاني )ديسمبر 33المجلد )  
109 

طددل ال ددر   عمددع وقددا ع ا ي ددراك  عميبددا،وث ا تدد  مددا لددؼ قظ دد مصدديت  و صائصدد  
مؤسسددددات  الصددددغيرة وال بيدددرة، وعظددددع  تربيددددة اف ددددراك تربيددددة تطاسدددػ الطيتطددددا نبددددل 

 .(155, 2000)عمر, اجتطاعية  ا مة 
ويو  مؤسسددة اجتطاعيددة رظتطدد  الفددرك تليبددا هدد  افسددرة، وقددا  ددر  ال ددر   

ؽ عضدائبا، وتطبظبدا مدة والطدؾكة  ديؽ ي اف بال الت  تيعمبا متطاسدبة وتإ دك افلفد
القيال  اورها ا جتطاع  عمع يكطل وج ، وبدي(ؽ ي  ى ادرس  د  قمدؾا الدزوجيؽ 

ألجػان  ميل كّل مظبطا نإدؾ اآل در، قدا  تعدالع:  ّْ أىْاكى ْٔ أىنهيًصػٍي ػ ًْ  ّْ ٍيػ ِىػوى لى ْٔ آيىاحًػهً أىْف خى ػ ًْ كى

ثن  ٓى ْخ ْى ةن كى ََّ وى ْى  ّْ
ٖىٍي ْْ َى ةى فى جى ا كى ْيهى ُى ً يوأل إ ْصٍٖي يكفى  ًُخى

َُّ هى ػْوـو يىػخى ًى آليىاتو ًُيى ً )سيهرة اليروم, اآليية:  إًفَّ فً  ذىُ
21.) 

ويمددر الرجددل نال سددا  تلددع امريتدد  وإكرامبددا  تددع  دد   ددا  كرهبددا، قددا  
َى ألهَّللي تعالع:  ػ يىْجفى ػْيئان كى هيػوأل شى ى ُْ ْف حى

ي أى سى َّٔ نىفى ٓيوهي هْخي ً ْفريكًؼ نىإًْف رى ٓى ُْ َّٔ ةًا كهي ـىاًري رًنػرألن كى ٌى نْػرألن   نًيػهً خى
 (.19)سهرة النداء, اآلية: 

كطدددددا يمدددددر الطدددددرية نظاعدددددة  وجبدددددا و فددددد  مالددددد  وعر ددددد ، قدددددا  تعدددددالع: 
ًهؼى ألهَّللي ا خى ٓى ً ْيًب ة ِْلى ً اته ُ اته خىانًؾى إًخى اتي ىى اًُدى  .(14)سهرة النداء, اآلية:  نىاُصَّ

 يبدا الؾلدا  وه ا ال سا  واجل    كل الإا ا،  تع الإالة الت  قبؾ  
مؤمظددًا والؾالددا مشددركًا، ايددر يندد    قظيعدد   يطددا قمددالف ي بددال الشددر ، قددا  تعددالع: 

 ْفريكنان ْى ْٕيىا  ا فً  ألُدُّ ٓى اخًتْهي صى ا كى ٓى ّه نىال حيًػْفهي ِْ ًى ةًهً ـً ُى ُىْيسى  ا  ْى ؾى بً   ـىلى أىْف تيْْشً ألؾى  اهىدى إًْف جى ْٔ كى ْى َى  بًي تًْؿ شى
ألحَّ  كى

ي  ى َّ ذ ًل ىابى إ ِيوفى إٔى ٓى ْف ّْ تى ٖخي
ٌي ا  ٓى ً ّْ ة

ي ئٍي ىتِّ ٕي أ ّْ نى ٍي رًْجفي ْى ى َّ  ًل  .(15)سهرة لقمان, اآلية:  َّّ إ
ثؼ يمر نال سا  تلع الييرا ، سؾاض ال ريل مظبؼ يو ال عيدا، قدا  تعدالع: 

 ةًًذم إان كى ًٔ إًْخصى يْ ُْوىألًُدى ةًا ْيئان كى وأل ةًهً شى ٌي ال تيْْشً كأل ألهَّللى كى ـْتيدي أل ىى كى ب ْ ُُْقي ُْجىاًْ ذًم أل أل اًٌنً  كى صى ٓى ُْ أل ىى كى ام ْىخى ُْ أل ىى كى ب ْ ُُْقي أل

ى  ْٔ ك ْى ّْ إًفَّ ألهَّللى ال ييًدبُّ  ي ٍي إ ٓى ٍىْج أىيْ ِى ْى ا  ْى ًَ كى بًي ًٔ ألُصَّ ألةْ ُْجىًْٖب كى اخًًب ةًا ألُصَّ يًب كى ُْجٖي ًْ أل ُْجىا أل وْألن كى االن نىخي ْخخى ْي  افى 
 .(36) سهرة النداء, اآلية: 

لتددددرا ؼ والتعدددداطف  دددد  ال ددددر   ال ددددريؼ عمددددع افسددددرة وال بيمددددة و  ق تصددددر ا
والييرا  والطإتاجيؽ،  ل قشطل ي راك الطيتطا كا ة،   ا جعل ى الطؤمظيؽ ت ؾة، 
ويمددرهؼ نددق  قبؾنددؾا متإددا يؽ، وبددق  قصددمإؾا  دديؽ يا  ددري يؽ يو  ددركرؽ تاا تظا عددا، 



 
 
 

 بعض مجاالت التربية في القرآن الكريم

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

110 

ًًْٖن ى  قا  تعالع:  ٓيْؤ ُْ ْٔ أل ًْ اًف  خى إًْف غىائًهى ل  كى ىػى ألَيْ ى ل ـى ا  ٓى ألهي ػْج إًْخػدى ػإًْف بىلى ا نى ٓى ٖىهي ْْ وأل ةى ْصًِدي
ى أ ِيوأل نى ألْىتىخى

أىْىًصػي  ْدًؿ كى ُْفى ا ةًا ٓى ٖىهي ْْ وأل ةى ْصًِدي
ى أ ْت نى إًْف نىاءى ً ألهَّللً نى ر ْْ ىى أى ًل َّي حىفً ءى إ َُّتًي حىْتغً  خىت احًِيوأل أل يى ٓيْيًصًػن ى نى ُْ وأل إًفَّ ألهَّللى ييًدبُّ أل

ا  ٓى َّ ٓيوفى إًٕ ّْ حيرْخى ٍي َِّ فى ُى وأل ألهَّللى  يي
ألتَّ ّْ كى يٍْي وى وأل ةىنْ ى أىخى ْصًِدي

ى ةه نىأ ًْٖيوفى إًْخوى ٓيْؤ ُْ -9)سهرة الحجرات, اآلية:  أل
10.) 

ومدددؽ مسدددتمزماا هددد   اف دددؾة ي  قعامدددل كدددل  دددرك ت ؾانددد  كطدددا قإدددل ي  
 ولمطإا غددة عمددع اف ددؾة  دديؽ الطسددمطيؽ اممؾ ، وي  قإددل لبددؼ مددا قإددل لظفسدد ،قعدد

ببؼ، وعدددؽ التيسدددس والغدددؽ نبدددع ى عدددؽ السدددمرية مدددؽ اآل دددريؽ وعدددؽ اكدددر عيدددؾ 
ويتعددداة هددد ا البدددر وال سدددا  الطسدددمطيؽ تلدددع ايدددرهؼ مدددؽ الطدددؾاطظيؽ  السددد ض  بدددؼ،

ّْ  والطعاهارؽ والطستقمظيؽ، قا  تعدالع:  ػ ُى ًٔ كى ي ًػ  ألُػدِّ ّْ ف ٌي ػاحًِيو ّْ يييى ػ ُى ٔى  ػًذي َُّ ْٔ أل ـى ّْ ألهَّللي  ٌي ا ْٖهى ال يى

ٓيْيًصًػن ى  ُْ ّْ إًفَّ ألهَّللى ييًدبُّ أل ْيهً ُى ً وأل إ ْيًصػي تي ّْ كى ىرُّكهي ّْ أىْف حىب ٌي ْٔ ًَيىاًْ ًْ  ّْ ٌي جيو )سهرة الممتحنة, اآلية:  ييَّْخً
8.) 

وكطددا  ددر  ال ددر   عمددع تربيددة الفددرك تربيددة اجتطاعيددة تيعمدد  رظسدديؼ مددا 
  ندد   ددر  عمددع اآل ددريؽ وُيإسددؽ تلدديبؼ، ويطتظددا عددؽ تردد ائبؼ والعدداوا  عمدديبؼ، 

تربيتدد  نطددا قيعمدد  قسددبر عمددع سدديمة ميتطعدد  ويمظدد ، ويسددبؼ  دد  رقيدد  وت امدد ، 
ويعطل عمع تؾجيب  لطا رر   ى، ومظعد  مدؽ ا نإدرال والضدي ، ووقارتد  مدؽ 

ٖيػوأل ةًػاهَّللً  , و ال تعالى:(157, 2000)عمر, الزيأ والفسداك  ْى ٔى آ ػًذي َُّ ًْٖيػوفى أل ْؤ ٓي ُْ ا أل ٓى َّ إًٕ

ػاًَىيوفى  ّي ألُصَّ ًى هيػ ُى ًػ يك ًَ ألهَّللً أ ػبًي ًػ  شى ّْ ف أىْنهيًصػهً ّْ كى ً ألًُه وى ْْ
ى كأل ةًػأ اهىدي جى ّْ يىرْحىاةيوأل كى ُى  َّّ ي وًُهً ذ شي ْى الحجيرات:   كى

15). 
: ل ا ي دفع ى عمدع ك يدر مدؽ مممؾقاتد  جطداً  و يظدة قإدس التربية الجمالية( 4

ػػثو  ندد  كددل اا  ددس مرهددف و ددعؾر كقيددك، قددا  تعددالع:  ٖى ا ةًزًي ْٕيى اءى ألُػػدُّ ٓى ػػ ػػا ألُصَّ َّٖ يَّ َّػػا اى إًٕ

اًًٌب  ٍىوى  (.6)سهرة الرافات, اآلية:  ألْل
ّْ  والنسا  مركل عمع ي سدؽ صدؾرة ويجطدل هي دة، قدا  تعدالع:  ٌي ْى ػوَّ صى كى

ؾى ألهَّللي ْى ّْ نىتىتىػا يػ ةٍُّ ْى ّْ ألهَّللي  تىػاًت ذىلًٍيػ ِّْ ْٔ ألُػَّ ًْ  ّْ ٍي ىى زى ْى ّْ كى ٌي ْى وى ٔى صي ْخصى
ى أ ُىًٓن ى  نى ػا ُْفى بُّ أل )سيهرة ايافر,  ْى

 (.64اآلية: 
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ويشعر الظاس نالطتعة  يؽ رظغدرو  لمإيؾانداا التد  سدمرها ى لبدؼ، لطدا 
ٖىػانًؿي  رمطسؾ   يبا مؽ اليطا  والطتعة، قا  تعالع:  ْى ػا ًَْؼءه كى ّْ نًيهى ٍيػ ا لى هى يى ِى ـى خى ا ألَىْنفى كى

ٓى  ا جى ّْ نًيهى
ٍي لى يوفى  كى ِي ا حىأْك ًْْٖهى يوأل ةىاًُلًيهً إاًلَّ بًًشوِّ كى ّْ حىٍيوٕ ُى ِىدو  ىى ةى ًل ّْ إ ٍي الى َي أىْثيى حىْدًٓ خيوفى  كى ْفى خًن ى تى اؿه خًن ى حيرًيديوفى كى

ا ال ْى يىْخِيوي  ٖىثن كى اًي تيوهىا كى ٌى ىرْ ًٓنرى ًُت ُْدى أل اؿى كى ُْتًلى أل َى كى ْي ُْخى أل ّه  كى خًي ْى رىءيكؼه  ُى  ّْ ي ةٍَّ ْى ٓيو ألَىنهيًس إًفَّ  ِى ْف )سهرة  فى تى
 (.8-5النحل, اآلية: 

وافرل وهدد  تزيظبددا افنبددار واف دديار والددؾروك واف هددار،  تددع ي  هدد   
الزيظددة ك يددرًا مددا تغددرا الظدداس نا سددتطتا   بددا، وتيعمبددؼ رظسددؾ  الغاقددة التدد   م ددؾا 

َي فجمبا،  يإتاجؾ  تلع ما رظبببؼ ل لػ نقمر ق ض  عميبا، قا  تعالع:  ػ رى ْى ػا  ٓى َّ إًٕ

ُْدى  األ ألَىْنفى َّٖاسي كى َي ألُ ي ا يىأْك َّٓ ًْ  ًَ ْْ ىتىاتي ألَى ِىعى ةًهً ٕ اًء نىاْخخى ٓى ْٔ ألُصَّ ًْ ٖىاقي  ُْ ى ْز  إٔى
اءو ٓى ٌى ا  ْٕيى ْت يىاةً ألُدُّ ذى َّي إًذىأل أىخى ـي خىت

يْ  ُى ىا  رٕي ْْ ا أىحىاهىا أى ْيهى ِى ـى كفى  ْي ً اَ ّْ ىى َّهي ا إٔى َّٔ أىهِْيهى ؽى ٖىْج كى يَّ ألاَّ ا كى هى نى ْ ي َي اي ْْ ّْ ألَى ُى ْف 
ى أ ٌى ٖىاهىا خىًصيدألن  ِْ فى اْألن نىجى ىهى الن أىْك ٕ

يكفى 
َُّ هى ْوـو يىخى َي ألآليىاًت ًُيى صِّ ًى نيهى ً ُ ذى ٌى ًس  ْْ ٔى ةًاَى ْل  (.24)سهرة يهنس, اآلية:  تى

ػػًذم  والُإسددؽ واليطددا  رتصددف ندد  كددل  دد ض  م دد  ى، قددا  تعددالع:  َُّ أل

أى  ةىدى هي كى يى ِى ْيءو خى ََّ شى ي ٔى ك ْٔ غًن و أىْخصى ًْ اًف  ِْوى ألإلًنصى  (.7)سهرة الدججة, اآلية:  خى
ول ا ُ ظر الظاس عمع  ل الزيظة وا ستطتا  ناليطا ،  تع ينبؼ رركظؾ  

َّٖػاًس خيػبُّ تلع الانيا الت  قيل ي  قيعمؾها سبيًي لماار اآل رة، قا  تعدالع:  ٔى ًُِ يِّػ اي

 ُْ أل ًن ى كى ُْبٖى أل اءً كى ِّٖصى ْٔ ألُ ًْ وىألًت  هى
ًث ألُشَّ ْ َُْحى أل اـً كى ألَىْنفى ًث كى ْى وَّ ٓيصى ُْ ًَ أل ْي ُْخى أل ًث كى ًُْهظَّ أل هىًب كى

ْٔ ألُذَّ ًْ ةً  ى ُْٖطى ٓييى ُْ ً أل ٖىاغًنر يى

آًب  ٓى ُْ ٔي أل قي خيْص ْٖدى ألهَّللي ـً ا كى ْٕيى يىاةً ألُدُّ ُْدى اعي أل خى ْى ًى  ً  (.14)سهرة آل عمران, اآلية:  ذىُ
ؼ الظي ددداا مدددؽ ايدددر وى سددد إان  وتعدددالع ي دددل لع ددداك  الزيظدددة، ويندددا  لبددد

تسددرال يو تيدداو  لمإدداوك، ونددا بؼ تلددع التددزيؽ  دديؽ الدد هاا تلددع الطسدداجا وإقامددة 
الصية واجتطا  نعضبؼ   عض، و  بؼ عمع تظاو  الإي  الظيل ال ا قيعمبدؼ 

َِّ ررابؾ   يطا يعا  ى لمطت يؽ    اآل رة، قا  تعالع:  يػ ْٖػدى ك ّْ ـً ٍي ٖىخى كأل اًي ذي ـى خي َى  يىا ةىنًي آ

تًي أىْ ى 
َُّ ٖىثى ألهَّللً أل ـى اًي َّ ْٔ َحى ْى  َْ ٓيْفًنًن ى ىي ُْ َّهي ال ييدًبُّ أل نيوأل إًٕ ال تيْفً يوأل كى ة ألْرى يوأل كى ِي ك ْصجًدو كى ْٔ ْى ًْ ِّْتىاًت  ألُػَّ ً كى جى ًًُفتىاًَق

ػ ْى ا ُْيًيى ـى أل ػثن يىػْو اًُصى ا خى ْٕيى يىاةً ألُدُّ ُْدى ٖيوأل فً  أل ْى ٔى آ ًذي َِّ ً َْ هً ى ُ ٓيػوفى ألُرِّْاًؽ ىي ِى ْف ػْوـو يى َي ألآليىػاًت ًُيى ػ صِّ ًى نيهى ً ُ ػذى ٌى  ًث 
 (.32-31)سهرة األعراف, اآلية: 



 
 
 

 بعض مجاالت التربية في القرآن الكريم

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

112 

و  ق تصددر اليطددا  عمددع مددا اكرنددا ،  ددل قشددطل كددل مددا قيددا  يدد  النسددا   
ل ة نع م  و ؾاس  و   ه ا ق ؾ  المال ي ؾ  اما الغزال :  ولننسا  ع ل و طس 

مددػ الإاسددة مددا قسددتم : لدد ة الظغددر  دد   ددؾاس، ول ددل  اسددة تكراض، و دد  مدداركاا ت
الط صددددراا اليطيمددددة كالمضددددر والطدددداض اليددددارا والؾجدددد  الإسددددؽ، وباليطمددددة سددددائر 

ولمشؼ الروائح  ،افلؾا  اليطيمة، وه     م ا مة ما قبر  مؽ افلؾا  ال ارة ال بيإة
الظي دددة، وهددد   ددد  م ا مدددة النتدددا  الطسدددت رهة، ولمددد و  الظعدددؾل الم رددد ة كالاسدددؾمة 

وة والإطؾ ددددة، وهدددد   دددد  م ا مددددة الطددددرارة الطست شددددعة، ولمطددددس لدددد ة المدددديؽ والإددددي
ولمع ددددل لدددد ة العمددددؼ  ،والظعؾمددددة والطيمسددددة، وهدددد   دددد  م ا مددددة المشددددؾنة والضراسددددة

   لػ افصدؾاا الطاركدة نالسدطا تظ سدؼ  يبل وال يكةوالطعر ة، وه     م ا مة ال
-)الغزاليي, دتلع مسدتم ة كصدؾا العظداك  والطزاميدر، ومسدت رهة كظبيدك الإطيدر  

 .(270ت, 
وهب ا تبال التربية اليطالية تلع الطإا غة عمدع مؾا دا اليطدا  والزيظدة 

ك وإلع العظاقة نقجسامظا وبيؾتظا ومطتم اتظا، والطإا غة عمع نغا ة الظر  والإداائ
كطدددا تبددددال تلدددع  يدددداكة الطتعددددة  ،والطرا دددك العامددددة وجعمبدددا جطيمددددة تسدددر الظدددداعريؽ

والشعؾر نالببية نبل ما هؾ جطيل، وإلع ا ت ار و ا اف ياض اليطيمة مطا رريح 
الدظفس مدؽ عظداض العطدل وييعمبدا ت دؾل  ؾاج اتبدا كو   دعؾر نالتعدل، ويدا ا عظبدا 

عمير, تيداو  لمإدي  والإدرال   البطؾل واف زا ، والدػ  دطؽ  داوك الشدر  وكو  
2010 ,90). 

قظمدك ا نفعدا  عمدع الطشداعر ال ؾيدة لداة ا نسدا  كالمد ة  التربية االنفعاليية:( 5
ويطيددز ال ددا  ؾ   دديؽ ينددؾا  ومسددتؾياا مددؽ  ،وافلددؼ والفددر  والإددز  وال مددك والغيددرة

ثير   صائصد  وتدقا نفعا ،  بظاض البييا  والعاطفة والبؾة، ول ل مظبدا طانعد  و 
 نسا  وتصر ات .   تف ير ال

 ،وقا تظإرل ه   ا نفعا ا عؽ الظضا وا سدتؾاض،  تإتداج تلدع التربيدة الطيئطدة
 البييدددا  ا دددظراا  ددداك قصددديل الفدددرك، يساسددد  نفسددد ، ويشدددطل السدددمؾض والمبدددرة 
الشددددعؾرية، ويإدددداي تثددددر مؾاجبددددة الطددددرض لط يددددر عظيدددد ، و  ردددداول طددددؾيًي، وم مدددد  

ر ،  يددا قضددظرا الشددعؾر والتف يددر، ويتغيددر لددؾ  الؾجدد  المددؾل والغضددل والفدد
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وقسدددطات ، ويرتفدددا  دددغل الدددال يو ردددظمفض، وتتغيدددر سدددرعة التدددظفس عدددؽ  التبدددا 
العاكقدددة... ويرا دددك هددد   التغيدددراا سدددمؾض تقددداام  يو ت يدددام  ق دددؾل نددد  الطظفعدددل، 
 دديبيؼ وي اتددل  دد   الددة الغضددل، ويبددرا  دد   الددة المددؾل، ويضددإػ  دد   الددة 

ويتغيدددر البييدددا   ددد  م يراتددد  ومشددداعر  وتعدددا ير   سدددل مرا دددل  ،ورالفدددر  والسدددر 
العطددددر، ويصددددل تلددددع مسددددتؾة مظاسددددل مددددؽ الظضددددا نعددددا البمددددؾ ، و يظ دددد  رتطيددددز 
نا عتدداا ،  ددي قبدددؾ  الطددرض  دددعي  التددقثر متبمددداًا، و  سددريا التدددقثر ر ددؾر فتفددد  

 ح الفدرك رتطيز نالؾاقعية  د  ميا بدة مشداكل الإيداة،  يصدقيل ي  كطا  ،افس اا
مؾ ؾعيًا    تكراك  لمعالؼ الطإيل ن  متإررًا مؽ ال اتية العاطشية والع مية، ومدؽ 
ا ت الية عمع اآل ريؽ ويتطيز يقضًا نالتؾا    يؽ جطيدا ا نفعدا ا والداوا ا،  دي 
رؾجا  يظبا ما هؾ مسديظر مدتإبؼ  د  اليطيدا، و  قضدعف نعضدبا لارجدة ال بدو 

 ددد ل الددظفس وا تطدددا  الصدددعؾباا والإرمدددا ، وعمدددع الشددارا ويصددد ح قددداكرًا عمدددع 
ويتسؼ نالرصانة وعدال الت مدل  ،تقجيل الم اا العاجمة مؽ يجل تإ يك يهاال ينعا

عا ل,  يؽ الطر  وا نق ال والفر  والإز  يو الضإػ وال باض والتإطس والفتؾر  
1965 ,346). 

الصددإة والظضددا ا نفعددال  عامددل يساسدد   دد  الت يدد  ا جتطدداع  السددؾا و 
الظفسية السميطة،  ا ظراا الصيا ا جتطاعيدة والعيقداا النسدانية نا د  عدؽ 
ا ظراا ا نفعا ا النسانية، كطا ي  الظيا  يو النفدا   د  الإيداة رتؾقدف تلدع 

ويتعمدددك الظضدددا ا نفعدددال  نعددداة عؾامدددل وراثيدددة  ، دددا كبيدددر عمدددع عؾامدددل انفعاليدددة
ت ؾ     تعمديؼ الظفدل  دل مشداكم  ومعاليدة واجتطاعية وتربؾية، والتربية السميطة 

 تاليم .يمؾر  كو  ي  قظمك العظا   نفعا ت ، وكو  تسرال    ك ح جطا   يو 
ا نفعددددا  نإددددؾ الط يددددراا ا جتطاعيددددة الطظاسدددد ة،  وتإددددر  التربيددددة عمددددع تؾجيدددد  

وتمميصدد  مددؽ يسدد اا الثددارة الظفؾليددة تاا كانددو   تظاسددل ا نفعددا  الظا ددا و  
 ط يراا الفر  يو الغضل يو المؾل عظا  ،تتفك ما متظم اا الت ي  ا جتطاع 

 ية الظفل والطراهك   ت ؾ  جطيعبا م بؾلة عظا الرا ارؽ، ول ا رظ غ  جعمبا نا
يمددا العاطفددة  بدد   الددة انفعاليددة تتطيددز نشددعؾر معدديؽ نإددؾ مؾ ددؾ  مددا،  ،معتالددة

وتتصدددددف نا سدددددتطرار وال  ددددداا، كطدددددا تتطيدددددز  ظزعدددددة لمقيدددددال  ددددد عض ا سدددددتياناا 
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والتصر اا، وب ا مية لثارة البييدا  نطدا رتضدطظ  مدؽ  داة الشدعؾر والسدمؾض ومدؽ 
وقددا ت ددؾ  العاطفددة  ،وا  ت ددار يم متبددا: الإددل وال ددر  والإ ددا وا  تددرال والعيدداا

معتالة، وقا ت ؾ  قؾية جيا ة تسيظر عمع نقية العؾاطدف، وتقسدر الشدمص  د  
 ددعؾر  وسدددمؾك ، وتيعمددد  مظير دددًا  ددد  تيارهددا، عددداجزًا عدددؽ م اومدددة قؾتبدددا الاا عدددة، 
مسددمرًا لطددا تطميدد  عميدد ، وهدد ا الطسددتؾة مددؽ العاطشيددة قسددطع  البددؾة( ومددؽ يم متدد  

ا قيعددل صددا    مدامظًا، وهددؾة الريا ددة مطدا قيعمدد  مظددا عًا هدؾة  ددرا المطددر مطد
 (161, 2000عمر, نإؾها، ق ض  وقت   يبا، ويظشغل تف ير  و عؾر   با.  

وتظطدددؾ الإيددداة العاطشيدددة كغيرهدددا مدددؽ جؾاندددل الإيددداة الظفسدددية،  تدددزكاك اظدددًع 
 واكتطداً   تددع تصددل نعددا البمددؾ  تلددع نضددا نسددب  رتطيددز نا سددت رار وا رت دداض تلددع

ويددؤثر الؾسددل ا جتطدداع   دد  نشددقة العؾاطددف نإددؾ نعددض  ،الطؾ ددؾعاا افسددطع
 ،اف ما  كافل وافا والزميل والزعيؼ، يو نإؾ نعض اف ياض وافعطا  والقديؼ

ولط ددداكل الطيتطدددا وتظمعاتددد  كور كبيدددر  ددد  تؾجيددد  كوا دددا اف دددراك وتركيزهدددا  دددؾ  
قثيرهدددا  ددد  التؾجيددد  نعدددض الطؾا ددديا كو  نعضدددبا اآل دددر، ولمعؾامدددل الشمصدددية ت

ا ، ويصإاا ،  الشمصياا ا نفعالية تتي  عؾاطفبؼ نإؾ اف مالعاطف  لمفرك
ت ددؾ  لدداربؼ ميددؾ  نإددؾ الريا ددة يو افعطددا  التدد  تإتدداج ا سددتعااكاا الإركيددة ر

تلددع نشدداط جسدداا اال ددًا، كطددا ي  ال ا ميدداا الع ميددة ُتسددبؼ  دد  ت ددؾيؽ الطيددؾ  نإددؾ 
طددك الف ددرا، وقددا قطيددل الفددرك تلددع مؾ ددؾ  كو  ي  الطؾ ددؾعاا التدد  تتظمددل التع

رتؾا ر لاق  ا ستعااك يو ال ارة  ي . ولممبراا السان ة كورها    ت ؾيؽ العؾاطف، 
, 1960)الرفيياعي, و  سدديطا  دد   بددراا الظفؾلددة، سددؾاض يكانددو سددارة يل مزعيددة 

130.) 
سددا  وقددا  ددر  ال ددر   عمددع التربيددة ا نفعاليددة السددؾية،  ؾجدد  عؾاطددف الن

وانفعا تددد  نإدددؾ مدددا هدددؾ جدددارر  بدددا، وجعمبدددا معتالدددة نالشدددبل الطظاسدددل،  الطإ دددة 
ف  ى  ةالمالصددة ت ددؾ  س ورسددؾل ، و  رؾجددا مددؽ قسددتإك الإددل ال بيددر سددؾاهطا

هددؾ المددالك الددرا   والطددظعؼ نبددل الددظعؼ والطتفضددل نبددل  دد ض، والرسددؾ  هددؾ الدد ا 
طدرض تاا مدظح   د  لشد ض يك در مدؽ هاانا تلدع الصدراط الطسدتقيؼ و  قصدح تقطدا  ال
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ألؿه  ى ورسؾل ، قا  تعالع:  ػوى ْْ أى ّْ كى ي ـىًشػنرىحٍي ّْ كى ألجيٍيػ أىْاكى ّْ كى ي ٍي ألٕ إًْخػوى ّْ كى ٌي ٖىػاؤي أىةْ ّْ كى ٌي ىافى آةىاؤي َْ إًْف ك ىي

 ًْ  ّْ ُىْيٍي ً ىهىا أىخىبَّ إ ْوٕ ٔي حىرْطى ً اٌ صى ْى َىهىا كى ا صى ٌى وْفى  ةه حىْخشى ْى حًجىا ٓيوهىا كى وأل ألْىتىرىْنخي تىرىبَّصي بًيًِهً نى و فً  شى ًجهىاَ وًُهً كى شي ْى ْٔ ألهَّللً كى

اًشيًن ى  ُْهى ـى أل ْو يى ُْ ألهَّللي ال يىْهًدم أل ً كى رًق ْْ
ى تً ى ألهَّللي ةًأ

ْ َّي يىأ  (.24)سهرة التهبة, اآلية:  خىت
ومددددؽ الطددددؤمظيؽ مددددؽ ق ددددال لغيددددر  مددددا قإتدددداج تليدددد ، ويصددددل  دددد لػ تلددددع يسددددطع 
الفضددائل وينبددل التضددإياا، وهدد ا هددؾ الر ددار الدد ا يثظددع ى عمددع الطتصددفيؽ ندد  

ّْ  مؽ افنصار وايرهؼ ن ؾل :  ْيهً ُى ً رى إ ْٔ هىاجى ْى ّْ ييًدتُّوفى  ً ْتًِه ْٔ ىى ًْ افى  ٓى ألإلًي ْى كى أل يكأل ألُدَّ ٔى حىتىؤَّ
ًَُّذي أل ال كى كى

ْٔ ييوؽى  ْى ثه كى اصى صى ّْ خى ً ىافى ةًه ْو ك ُى ّْ كى ىى أىنْهيًصهً ـىل ييْؤذًريكفى  يكحيوأل كى ا أ َّٓ ًْ ّْ خىاجىثن  ً كًْه دي كفى فً  صي ًى يىجًدي ً ُى  يْك أ حَّ نىْهًصهً نى شي

ٓيْهًِديوفى  ُْ ّْ أل  .(9)سهرة الحذر, اآلية:  هي
وقا نبع ى عؽ مغا ة الطرض نعؾاطفد  وانفعا تد ، وير دا تلدع مدا قيعمبدا 

خًن ى  متؾسظة الشاة متزنة   دا :  ً ُْْفى ْح إًفَّ ألهَّللى ال ييًدبُّ أل ْْفى سهرة القرص, اآليية:   ال تى
76.) 
تظمك الرو  عمع معظييؽ: ي اهطا ما قفار  ن  الإ  الطيو  التربية الروحية:( 6

ضدداض اليسددؼ و ؾاسدد  قدداكرة عمددع الإركددة والإددس والقيددال  ؾعائفبددا. ومددا قيعددل يع
وليس ه ا الطعظع م صؾكًا    ه ا ال إا، وثانيبطا هؾ ال ؾة المظيفة الطاركة مؽ 

)الغزالييي, النسددا ، وقددا قظمددك هدد ا الطعظددع عمددع ال مددل، وقددا قظمددك عمددع الددظفس 
ا طط ظا   د   طؽ تطيق  عمع ال مل ما جاض مؽ وصف  نالمشؾ  و  (4ت,  -ب

ً  قؾل  تعالع:   ّْ إ ْحهي َى أل ّْ آياحيهي اى ْيهً ِى ـى ًيىْج  إًذىأل حِي ّْ كى ِىْج ىيِيوةيهي ًج ٔى إًذىأل ذيًرى ألهَّللي كى
ًذي َُّ ًْٖيوفى أل ْؤ ٓي ُْ ا أل ٓى َّ ىان إًٕ إ ٓى ي

يوفى 
َِّ ك وى ّْ يىخى ةِّهً ْى ىى  ـىل  (.2)سهرة األنفال, اآلية:  كى

َّْٖهسي  قؾل  س إان  وتعالع: ن  ومؽ تطيق  عمع الظفس ما جاض  ا ألُ هى يىا أىيَّخي

رًْطيَّثن  ْى ألًطيىثن  ْى  ًً ةِّ ْى ىى  ًل ًجعً  إ ْْ َّٖثي أل ً ٓى  ْػ ٓي ُْ و  ُميدز 22-29 سؾرة الفير، اآلقة:  أل ( وه   الدرو
 با ا نسا  عمدع سدائر الطممؾقداا، وببدا اسدتإك الت دريؼ والتفضديل، قدا  تعدالع: 

  ٓى ِْ ً ًى ُ ةُّ ْى اؿى  إًذْ ىى كحً  كى ْي  ْٔ ًْ ْخجي نًيهً  نىهى يْخيهي كى وَّ إًذىأل شى ْصٖيوفو  نى ْى إو  ٓى ْٔ خى ًْ اؿو  ِْصى ْٔ صى ًْ ألن  اًُوه بىْشى ِّ  خى ًن ٍىًث إ ً الئ

ٔى  اًجًدي ُىهي شى وأل  في يى  (.29-28)سهرة الحجر, اآلية  نى
والتربيدددة الرو يددددة تعظدددد  مدددا ُرددددؤكا تلددددع تبددد رل الددددظفس وسددددطؾ النسددددا ، 

عددؽ الراائددل، ويبددؾ  الددػ نالع يدداة والع دداكاا واف ددي   والتإمدد  نالفضددائل وال عددا



 
 
 

 بعض مجاالت التربية في القرآن الكريم

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

116 

الإطيدداة. وهدد  ير ددا يقسددال التربيددة ويك رهددا يهطيددة. وب ددار  صددؾ  النسددا  عمددع 
التربية    ه ا الطيدا  ررتفدا  دقن  وتسدطؾ نفسد .  دالظغؼ الطاكقدة التد  تبطدل هد   

  ق ضدة تالتربية تإل مؽ  ق  النسدا  وتمفدض مدؽ قدار ة ف  ا نسدا  مدا هدؾ 
مؽ طيؽ ونفمة مؽ رو  ى، ومؽ عظاصر الظيؽ رتركل جسا ، واليسا   قإيا 

فيدر مدؽ كو  الظعال والشراا وهطا قستمرجا  مدؽ الظديؽ،  الطداض الد ا نشدرب  رت
والظعدال الد ا  و رظدز  مدؽ السدطاض ويمدتمل  ترا بدا،ي رظا يا افرل وييدرا  ؾقبدا،

نتظاولددد ، نعضددد  نإصدددل عميددد  مدددؽ الظ اتددداا التددد  تسدددتطا عظاصدددرها مدددؽ الظددديؽ، 
وبعضدد  اآل ددر نإصددل عميدد  مددؽ الإيؾاندداا، وهدد  تتغدد ة نالظ اتدداا وت ددّؾ  مظبددا 
لإؾمبا ويل انبا، وك لػ الرو    تستغظ  عدؽ الغد اض، واد اض الدرو  هدؾ الطظاسدل 

  (4ت,  -)الغزالي, بلظ عبا والطيئؼ ليؾهرها. 
و  قعمؼ ما رظاسببا وييئطبدا  دك العمدؼ ت  ى الد ا جعمبدا  د  النسدا ة 
ول لػ   ن  لدؼ راعد  رتمد ل  د  هد   افرل ويضدل  د  يرجائبدا، وانطدا يندز  تليد  

ػا  ما رباق  تلع سؾاض السبيل، وييظ   الغؾاقة والضي ، قا  تعالع:  ْٖهى ًْ ا  اؿى ألهْتًػى ىى

 ّْ ٍي ًٓيفان بىْفظي ال يىْشقىى جى َُّ كى ًظ ألمى نىال يى تىؿى هيدى
ْٔ ألحَّ ٓى ل نى ًْنِّي هيدن  ّْ

ٍَّٖي ْى ً ا يىأْح َّْ ً كٌّ نىإ ـىدي ْٔ   ًُتىْفضو  ـى َى  ْْعى
ْٔ أى ْى كى

ٓىى ـْ ًث أى ْى ا ُْيًيى ـى أل قي يىْو ي ىْدْشي ٕ  كى
ٖكان ثن طى ًفيشى ْى هي  ُى إًفَّ  م نى  (.124-123)سهرة طه, اآلية:  ذًْرً

ول ددددا اقتضددددو  بطددددة ى سدددد إان  وتعددددالع ي  قيعددددل مددددا قصددددمح الإسددددا 
ويمدا مدا قصدمح الدرو   بدؾ  و   ينفسبؼ كا ا قدؾا لمإصدؾ  عميد ،معرو ًا لمظاس، 

ومؽ  ب و نفس   ع عمؼ وبصيرة ل شف  وا نتفا  ن ،اامض ومع ا، و  قإتاج تل
ى الظدداس   قظم دد  و  قإددر  عميدد ،  ددل قعددرل عظدد  ويظفددر مظدد ، ولدد لػ جعددل 

قضربؾ     افرل ويقكمؾ  مؽ ر ق ، ويرسل الرسل، وينز  عمديبؼ الدؾ   الد ا 
 .(49, 1988)عرسان, قصمح افروا  ويسعا الظاس 

: وتبال ه   التربية تلدع تدؾ ير الإيداة السدارة الطتزندة الط طدرة التربية الجندية( 7
هؼ ي  اليدظس  د ض ل ل  رك، ومؽ يارا دبا الرئيسدية ي  رظشدق الظداس و د  اعت داك

 (.50, 2010)مرظفى, ر يا نغي  سميؼ 
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وُتعظددددع هدددد   التربيددددة  تؾصدددديل الطعمؾمدددداا اليظسددددية تلددددع افطفددددا  نالط دددداار 
والظري ددة الطظاسدد ة لبددؼ، وبيددا  العيقددة  دديؽ   ددائك التشددريح ووعددائف افعضدداض، 

ي  وت اليددا الطيتطددا ونغامدد ، وتسددتطر هدد   التربيددة طيمددة الإيدداة، ول ددؽ مددؽ الطبددؼ 
تتظاسدددل مدددا الطرا دددل التددد  قطدددر  بدددا الطدددرض  ددد   ياتددد ، وييدددل ي  قفبدددؼ افطفدددا  
الإ دددائك الفسددديؾلؾجية افساسدددية قبدددل  تدددرة الطراه دددة، و اصدددة التغيدددراا التددد  تظدددري 
عمدددديبؼ  يبددددا، والددددػ ل دددديي رتم فددددؾا معمؾمدددداا ايددددر صددددإيإة مددددؽ يقددددرانبؼ والدددد رؽ 

ارهؼ،  بظدداض   ددائك قفضددل ي  ت ددؾ  سددب ًا  دد  انإددرا بؼ وبمبمددة ي  ددو قإيظددؾ   بددؼ 
, 1980)الجمالي, تعرل يثظاض الطراه ة يو     اارتبا، وي رة قبل الزواج وبعا  

40). 
ولطدددا كاندددو التربيدددة اليظسدددية ُتعظدددع ن جانددداا الصدددغار عدددؽ مظشدددق افو ك  

وكيشيددة  ددروجبؼ تلددع الددانيا لطددا قظددري عمدديبؼ  دد  سددؽ البمددؾ ،  دد   الطددربيؽ قيدداو  
ال دريؼ  يدا  هد ا الشدق    دا ي دار ال در   ال دريؼ ال دارة الؾا دإة     قاا ال در   

ّى  تلع البمؾ  واف بال الطترت ة عمي     قؾ  ى تعالع:  ِيػ ُْدي ّْ أل ٍْٖي ػ ًْ ػاؿي  ػقى ألَىغْهى ِى إًذىأل ةى كى

ٍي  ًى ييتىنِّ ي ألهَّللي لى ً ُ ذى ٌى  ّْ ً ْتًِه ْٔ ىى ًْ ٔى  ًذي
َُّ أْذىفى أل ٓىا ألْشخى ٌى يوأل  أْذًٕ ِْيىْصخى ّه نى ي ًٍ ّه خى ًِي ـى ألهَّللي  )سهرة النهر,  ّْ آيىاحًهً كى

ّْ . وقؾل  س إان  وتعدالع: (59اآلية:  ْٖهي ًْ  ّْ ِّٖكىاحى نىإًْف آنىْصخي وأل ألُ ِىلي ي إًذىأل ةى
َّ ىى خىت ام ْىخى ُْ ِيوأل أل ألةْخى كى

 ّْ هي ُى أل وى ْْ ّْ أى ْيهً ُى ً وأل إ َْنىفي ا ْشدألن نى  .(6)سهرة النداء, اآلية:  ْي
 يؽ رتعر ؾ  لط ل هاتيؽ اآلرتديؽ ي  رتؾسدعؾا  د  معظدع وعمع الطربيؽ  

البمددددؾ  وعيماتدددد ، وي  قييبدددددؾا عددددؽ افسدددد مة الطتعم دددددة ندددد  كو   يددددل يو  دددددعؾر 
 ال ر   صريح    ي  الإطل نتيية ليتصا   يؽ الزوجيؽ ، قا  تعدالع:  ،نالإرج

 ْك ًْْٖهىا اى َى  فى جى ةو كى ألخًدى ْٔ نىْهسو كى ًْ  ّْ ٍي ِىيى ًَُّذم خى رَّْت هيوى أل ٓى  نى
ًهيهان ْٓالن خى ِىْج خى ٓى اهىا خى

شَّ لى ا تى َّٓ ِى ا نى ْيهى ُى ً ٔى إ ا ًُيىْصٍي هى جى

ٔى  ي اًرً ْٔ ألُشَّ ًْ  َّٔ ى ٖىٍيوٕ ُى اًُدان  ٖىا صى ْْتى ْٔ آحى ً ُى  ا  ٓى ةَّهي ْى ـىوىأل ألهَّللى  َى ِىْج  ا أىْثيى َّٓ ِى )سهرة األعراف, اآلية:  ةًهً نى
189.) 

وقا اكر الطرا ل الت  قطر  بدا اليظديؽ مظد  ي  قبدؾ  نظفدة  تدع و كتد ،  
نطا   قسا العالؼ الطمتص نعمؼ افجظة ت  التسميؼ لطا    تمػ الطرا ل مدؽ الاقدة 

ْٔ غًن و  والشطؾ ، قا  تعالع:  ًْ ُىثو  ال ْٔ شي ًْ افى  ٖىا ألإلًنصى ْي ِى ْد خى يى ُى ى   كى ًػ   ى ػثن ف يْػهى ٖىػاقي ٕ ِْ فى َّّ جى
ي ْو ذ أل
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ًٍن و  ـى  ْى ػا ًُْفؾى ىا أل ػْوٕ ٍىصى اْػان نى ثى ـًؾى ٓيْظػلى ُْ ٖىا أل ْي ِى ثن نىخى ْظلى ْي ثى  يى ِى ُْفى ٖىا أل ْي ِى ثن نىخى يى ِى ـى ثى  ْػهى ُّٖ ٖىا ألُ ْي ِى َّّ خى ي َّّ  ذ يػ ُىْدٓػان ذ

اًُيًن ى  ُْخى ٔي أل ؾى ألهَّللي أىْخصى ْى ى نىتىتىا ِْيان آ ى ىاقي خى إْٔ  (.14-12)سهرة المؤمنهن, اآلية:  أىنشى
ػوًف  وبّيؽ ي  اليظيؽ قمرج مؽ نظؽ يم ،   ا  تعالع:  ْٔ ةيػي ػ ًْ  ّْ ٍيػ جى ألهَّللي أىْ ى كى

ْيئان  ٓيوفى شى ِى ْف ّْ ال تى احًٍي هى َّْ ي ما وبا عتطاك عمع ه   اآلقاا و ( 78)سهرة النحل, اآلية:  أ
ؽ   قشددعرو  نشدد ض مددؽ الإددرج  دديؽ قشددر ؾ  هدد   قشددا ببا  دد   الؾالددارؽ والطددربي

 و ك يو قييبؾ  عؽ التساؤ ا الطتعم ة  با.الإ ائك ل 
                 

 نتائجال

 تساؤ الي  قييل عؽ  ي  و    اتطة ه ا ال إا ال ا  او  ال ا ا 
ميا ا التربية    ال ر   ال ريؼ،     ال ا ا ررة ي  ال ر   ما وهؾ  الطظرو 

ال ريؼ قا ي ار تلع يهؼ ميا ا ومياكرؽ التربية الإار ة، ه  التربية البانية، 
والع مية، وا جتطاعية، واليطالية، وا نفعالية، والرو ية، واليظسية، وهؾ  ب ا 

ؽ مؽ يكاض رسالت  الت  كمف  ا هتطال ربتؼ نالنسا  مؽ جطيا جؾان  ،  تع رتطب
ى  با عمع ه   افرل، وبب ا رتبيؽ لظا جميًا ي  ال ر   ال ريؼ كتاا عغيؼ 
م اٌس لؼ رترض  اركة و  واركة ت  اكرها، كطا ين  مصار ويساس كل العمؾل، و  
رظ صظا ت  ي  نتا ر  قات ، كطا يمرنا ربظا    كتان  العزيز وي  نستمرج ما  ي  

ْيءو  ؾل و بؼ، قا  تعالع: مؽ عم ْٔ شى ً  ْ اًب ًٍخى ٖىا فً  ألْل َّغْ ا َفى )سهرة األنعام, اآلية:  ْى
 -صا  ى العغيؼ، ومؽ يهؼ الظتائا الت  تؾصل تليبا ال ا ا ما ققت : (39

 ت  ميا ا التربية    ال ر   ال ريؼ متعاكة ومتظؾعة. .1
جؾانل النسا ، اليسطية ت  ميا ا التربية    ال ر   ال ريؼ اهتطو نبل  .2

 والع مية والرو ية وا نفعالية، واليظسية وا جتطاعية واليطالية.
ت  ميا ا التربية ومياكرظبا    ال ر   ال ريؼ ه  الطياا  ال ا تتإ ك  ي   .3

 يهاا با.
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 التهصيات

ا هتطال نالاراساا الطتعم ة نال ر   ال ريؼ وتا ر  و بؼ معاني ، وجعم  مؽ  .1
 و اصة  التربؾية مظبا . الطؤسساا التعميطيةلط ررة نطمتمف الطؾاك ا

 ياكة ر ا مستؾة الؾع  التربؾا السيم  و ك ما جاض    ال ر   ال ريؼ  .2
 لمطربيؽ وال ائطيؽ عمع العطمية التربؾية.

 تنشاض مراكز عمطية متمصصة    العيا  العمط  لم ر   ال ريؼ وعمؾم .  .3
 المقترحات

 ال التربية    ال ر   ال ريؼ.تعااك نإا  ؾ  يها .1
 تجراض نإا  ؾ  الط اكل التربؾية    ال ر   ال ريؼ. .2
التؾسا    تعااك كراساا وبإؾي مؽ ه ا الظؾ  عمع  بل رسائل ماجستير  .3

 وككتؾرا .
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Abstract    

This study aims to identify the most important fields of education 
through the Holy Quran. The deductive approach was used to achieve 
the research objectives. The study found that the Quranic concept of 
education concerns all aspects of the human being: Physical, mental, 
spiritual, emotional, sexual, and social which throughout them the 
objectives of education can be achieved. 
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