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انرتبية املهىية يف آيات انقران انكريم
سناء حسين خلف

كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى

مهخص انبحث :
يكااااد يكاااان مااان المتناااو مليااان مناااد الجميااام كنناااا نعاااان مااان اجااااد م اااكبل
كثياااري مااا مجااااا العماااا االمعناااةى االااااا يااادماا كلاااى االالتماااا بالتربياااة المعنياااة ى
لمااا تحتلاان يامااا بعااد يااا ماان مكانااة متيدمااة ى ااالميااة متجااددي م ا ا ل ا األن مااة
التربايااااةى اان التربيااااة ماااا اإلساااابل ىااااد ساااابي الاااان التربايااااة األخاااار ماااا
التأكياااد ملاااى االمياااة العماااا املاااى االمياااة الجانااا المعنااا لئلنساااان ى االااااا ماااا
اكاااد مليااان الباحثاااة مااان خااابلا رياااا الياااران الكاااري ى االبحااار دراساااة ا ااانية
تعتمااااد ملااااى ا ااااف اتحليااااا مااااا يتناااامنن اليااااران الكااااري ماااان ن ااااا اا
مبلىااااة بالتربيااااة المعنيااااة ى االااااً بمراجعااااة اىااااااا المنساااارين ااالسااااتنادي ماااان
اىااااااا العلماااااء اررابعاااا االتربااااايين المساااالمين ميمااااا يتعلااااو بالتربيااااة المعنيااااة ى
سااايما ماااا يتعلاااو بأالاااداف البحااار ى مااان حيااار التعااارف ملاااى الياااا اليررنياااة
الكريماااة التااا تنااامن التربياااة المعنياااة اماااا ارد ميعاااا مااان معااان ى ااىت ااار
حاااداد البحااار ملاااى الياااران الكاااري ى امااان النتاااابب التااا تا ااال كليعاااا الباحثاااة كن
االتجاااال كلاااى التربياااة المعنياااة الياااد النكاااري اا ال اااريعة اإلسااابلمية التااا ال تعااات
بااااالعل الن اااارت دان التطبيااااوىاكن اليااااران الكااااري ىااااد ا ااااتما ملااااى الكثياااار ماااان
المعااان االحااارف مااا ماانااام مديااادي ابأساااالي مختلناااة ا لنااا ن ااار المسااالمين
ألالميااة تلااً المعاان االحاارفى كمااا ااجاا اليااران الكااري ملااى كااا ماارد مساال ان
يساااعى ايعماااا ايجتعاااد ملتمساااا الااارسهى حتاااى يهنااا ننسااان ايساااد حاجتااان اينناااو
ملى اسرتن.
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أهمية انبحث واحلاجة إنيه :
تحتا التربية المعنية ياما بعد يا مكانة متيدمة ى ااالمية متجددي م ا ل
األن مة الترباية المعا ري ى ايليى التعلي التين االتدري المعن االتماما متسايدا
م بياع كثيري من العال ى با كن الحاجة كلى مثا الاا التعلي االتدري تسداد ب كا
متسارع ن را لما امرسل تعيد الحياي المعا ري اتنامعا من كثري م المعن
ااألمماا االا ابف االحرف الت تحتاج كلى تعلي اتربية معنية املة.
الالً مان "التربية المعنية " ل تعد مباري من تدري معن بح ى اكنما
ا بح مرما من مراع التربية ييا ملى ا اا ن رية ااسس مكرية ى اينتم
كلين باحثان امن ران ى اتيا لن خطط ابرامب امؤسسا اجامعا ى اتعلو ملين
الماا م حا بعض الم كبل (المحيمد ى ٖٕٓٓ . )ٗ44
منعا ماىف الرات العا من األمماا اليداية ال ي جم الالد ملى االلتحاه بمعنة
يلار بعا جسمن اثيابن معا ال ييبا ملى المدارس المعنية (ابا عيري ىٕٔٔٓ
ٓ٘).
ااينا الن ري المتدنية للمعن اليداية من ىبا ال با اتننيا األمماا االا ابف
المكتبيةى ا عارال بان العما اليدات مين تيليا لييمة اإلنسان امكانتن االجتماميةى
مم ىلة الا ابف المكتبية المتاحة م ال راف الحالية (يمان ى. )ٗ ٕٓٓ4
االال الم كلة نتب منعا م كبل اخر انعكس سلبا ملى تيد بعض
المجتمعا انماالا ااسدالارالا ى اساال الً م اجاد اختبلال اجتمامية
ااىت ادية كثيري تنسح تليابيا ملى الماىف من المؤسسا التعليمية المعنية ى
حير تا ف الدراسة م مثا الال المؤسسا بأنعا اىا ىيمة من االنخراط م
مؤسسا التعلي الن رية (الخطي ى ٘.)٘4 ٔ99
ديد م كا من العمالة الماالري االمتاسطة المعاري
اكما نعان من اجاد ني
ا سيما م مجاال اإلنتاج ى اكالً نر تدن اإلنتاجية
م مختلف التخ
الحرمية االمعنية م المجتمعا العربية (يمان ى.)ٕ ٕٓٓ4
اان المعن م مجتمعنا االن ليس كنيلة باستيبللن من يرل من الداا امما يؤكد
الً " انن لا ىيا لكا ء م الببلد اإلسبلمية (مد من حير اتي ) لخ ي ان
يم الناس حناي مراي ال يجدان من نم ايديع ما يكتسبان اال ما ال يركبانى
با لخ ي ان يجامااىالن ببلدال ال تستطيم االكتناء الاات من الحبا ىاملى الاا
مان هللا لن ييبا تدينا ي لنُ الاا ال لا الهرب ايجعا من اإلسبل اااللن طنالة تحتاج
من يرالا الن يطعمع ايسييع ايمدال بالسبلح كاا اراد" (الهسال ىٕ. )ٕٙ ٔ94
اىد حر الدين اإلسبلم ا الديانا السمااية األخر ملى العما اتؤكد مابدتن
ااالميتن م كس الرسه اتلبية متطلبا احاجا الحياي م داخا األسري ااإلسعا
م تطار المجتمم اتيدمن كاا كان جادا" اميننا" (العجيل ارخرانىٕٔٔٓ .)ٙٙ
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اان التربية اإلسبلمية لتحما مبادئ ااتجاالا تيف جنبا كلى جن مم ما يسمى
اليا بالتربية الحديثة ميد ربط بين العل االعما ابين الن رية االتطبيو الن
اإلسبل ال مكان مين للن ا بين العل االعما اا بين الن رية االتطبيو ى االعما الا
السبيا كلى النعاض بالنرد االمجتمم ملى السااء (مبادى. )94 ٔ911
يياا ( لاً ) ان التربية المعنية ال تعدف ميط كلى تن ي اىت اد الببلد من
طريو اللجاء كلى التاجين المعن االتعلي المينن ى اا من طريو تكيف الناس مم
المادي ااألمماا ى انعا تعدف اينا كلى التآلف بين اإلنسان امعنتنى ابين اإلنسان
اا ينتن .ابالً تعدف الى التآلف بينن ابين مال جديد تمنعن األن ار اليديمة من
معمن ى مع تبه مسامدتن ملى تجااس التناىنا (بدرخان ىٕٔٔٓ .)9
ممن خبلا التربية المعنية تتحدد المعارا البلسمة لكا مستا ممرت اتامية
التبلميا م مرحلة ممرية ما بإدراً اااتع امسامدتع ملى تاسم اماىع المعنية
اكدراً ىيمة العما االسلاً المعن (اسماميل ىٕٔٔٓ ٕٓٔ).
االتربية المعنية تحيو ارتناع مستا اإلنتاج الكم ى بأىا جعد ى ااىا تكلنة
ىابأسرع اى ى اترمم من مستا اإلنتاج االىت ادت من حير الجادي ااستثمار
الثراا (الحاسم ى ٕٓٓٓ ٔٗ).
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وٌمكن تلخٌص أهمٌة البحث :
 .0حاجة مجتمعنا كلى التربية المعنية ى حير ان من م االر التكيف مم البيبة
االجتمامية ما يطلو ملين التكيف المعن ى انراري تنمية المجتمعا اإلنسانية
اترىيتعا اسد حاجتعا .
تن يط راح العما بين األمرادى اتنمية ىيمتن م نناسع بحك دارال النعاا
.2
م التطار االجتمام االتنمية االىت ادية .
 .7ت حر المربين االمسؤالين من التعلي م االمية انم منعب للتربية المعنية
ى مراحا التعلي العا .
أهذاف انبحث:
 .0التعريف بالتربية المعنية .
التعرف ملى اليا اليررنية الكريماة التا تنامن التربياة المعنياة اماا ارد
.2
ميعا من معن.
حذود انبحث  :اليران الكري .

مصطهحات انبحث :
التربٌة المهنٌة ( ) Vocational education
مرمعا كبل" من
 .0مايش()ٕٓٓ9
" ن ا تعليم تعلم يعدف كلى ككسا الطلبة معارف امعارا ااتجاالا اا
لة بمعنة اا حرمة ما ى خبلا متري سمنياة محاددي ى تياد مان خبللعاا بارامب ن رياة
ااخر مملية تكان ميدمة اللتحاه الطلبة بمعاالد اا جامعا اا مؤسسا تادري ى
ليت تاأاليلع بمعناة اا تخ ا ير باان بان تمعيادا لرمادال للمجتمام مسالحين بمعناة
تساااااااااااااااااااااااااع مااااااااااااااااااااااااا بنااااااااااااااااااااااااااء المجتمااااااااااااااااااااااااام ااسدالاااااااااااااااااااااااااارل"
(مايشى.)ٕٕ ٕٓٓ9
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 .2العنيدت(ٕٓٓٓ)
" ال العملية الت تجمم حااا المعناة جميام الياي العلمياة ااالجتمامياة االخليياة
االجماليااة الت ا تاارتبط ارتباطااا منطييااا اطبيعيااا ماان خاابلا مااا تيدماان لئلنسااان ماان
معارف يحتاج كليعا لنعا مملان ى حيار تنما ميان محبتان اتباين لان المعناى اإلنساان
لمعنتاان اتعلماان جمياام الننااابا المرتبطااة بممارسااتعا ( ات انعااا ممليااة إلمااداد الناارد
للييا باإلمماا المترابطة) (العنيدتى ٕٓٓٓ .)ٕ1
 .7اتعرمعا الباحثة
" الااا مملياااة ترباياااة يكتسااا خبللعاااا التلمياااا المعرماااة ااالتجاالاااا االاااام
االمعاااارا النااارارية للنجااااح مااا سااااه العماااا اال باااد مااان تامرالاااا مااا جميااام
المستايا التعليمية".
انفصم انثاوي  :أدبيات ودراسات سابقة
مفهوم العمل والمهنة:
العما المعنة االنعا ى االجمم اممااى اىيا العما لهيرلى ااألمماا لننسن.
الم ْعنَةى ال َم َعنَةى ال َم ِعنَةى كلن الحاه بالخدمة االعما انحال.
المعنة ال َم ْعنَةى ِ
العما المعن الا الجعد البدن النكرت الات يبالن ال خ لتحييو مننعة.
اىااد مباار منعااا اباان خلاادان بيالاان امل ا ان ال اانامة الا ملكااة ما اماار ممل ا
مكرت ى االعمل الا الجسمان .
االعمااا المعن ا ينيس ا الااى ىساامين بساايط امرك ا ى ايعُباار منعااا منااد األىاادمين
بال نابم ى يياا ابن خلدان ى اال نابم منعا البسيط ى امنعا المرك ى االبسايط الاا
الات يخت بالنراريا ى االمرك الا الات يكاان للكمالياا ى االمتياد منعاا ما
التعلي الا البسيط لبساطتن ااالىاألنن يخت بالنرارت الات تتاامر الاداام ملاى
نيلن ى ميكان سابيا م التعلي .
ابعاااا مااان المعاان البساايطة الاا المياادما للمعاان المتيدمااةى االاا التاا ال نااى
للمرك منعا ى مأ بح نرارية لن (الحاسم ىٕٓٓٓ ٖ.)ٔ1
ما هٌة التربٌة المهنٌة :
يعد منعا التربية المعنية من المناالي الحديثة ما التعلاي الن اام ملاى المساتايين
المحل االعالم ى ايعاد ن أتن كلى بداية السبعينا م الاالياا المتحادي األمريكياة
مندما ا ار " سيدن مارلند" كلاى ان كاا التربياة ى تربياة معنياة اا يجا ان تكاان ى
اان جميم الجعاد الترباية يج ان تكرس إلمداد التلميا لا ينة منيدي.
االتربية المعنية ال نتاج الجعد الكل للتعلي العا االا تعادف كلاى مساامدي"جميم
األمراد لي بحاا ملى النة ادراية بيي العما اتا ينعا م حياتع ال خ ية بطرياو
ي بح مععا العما ممكنا امنيدا ااا معنى (مايشى.)9٘ ٕٓٓ4
ابااالً تكااان التربيااة المعنيااة ال ا األساااس للااتمعن م ا م اار ال يمكاان للناارد ان
يعي اان دان ان يكااان اااح معنااة ى ايااا كانا الااال المعنااة مااا داما تنناام المجتماام
ات ااكا باختبلمعااا األساااس الااات يلب ا حاجااا المجتماام المختلنااة ى لتتكامااا المعاان
اتسااير مععااا م ااالح األمااراد االجمامااا بيساار اسااعالة ى التتحيااو مبلمااح التكامااا
االتعاان م المجتمم بأملى درجاتعا اابعى ارالا (مايشى. )ٕٔ ٕٓٓ9
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الفلسفات التربوٌة ونظرتها إلى التربٌة المهنٌة:
ح ي التربية المعنية باالالتما مانيا احانرا ى ات عار مؤ ارا كثياري ملاى
انعااا سااتح ى باالالتمااا مسااتيببل ى الااً ان الاااا الع اار الااا م اار الااتمعن بأ ااكالن
المختلنة  .امن النلسنا الت ح ي التربية المعنية بمكانة منادالا ىالنلسانة الطبيعياة
االبرجماتية ااال تراكية االراسمالية ااإلسبلمية.
مياار اتباااع النلساانة الطبيعيااة اناان ماان الااج ا تاارً األطناااا يعملااان ايتعلمااان
لاحدال بعيدا من تدخا الاساطاء مان المجتمام ىماألطنااا امياا لعاال النلسانة يالادان
الديع من اليدرا ما يؤاللع للييا بالعما بمنردال من طريو الخبري ال من طريو
الكت احس (مايشى.)ٕ1 ٕٓٓ9
االنلساانة البرجماتيااة ال ا الت ا تساااد الااداا الراساامالية اال اانامية المتطاااري م ا
الع ار الحديثة تر بان األحكا الت ت در ملى ات ء كنماا تعتماد ملاى نتيجاة
تطبيو الاا ال ء ا ما يحيين من نتاابب مملياة ننعياة ل ااحبن ايااال ا احا الاال
النلسنة كلى ابعد من الاا حير ييدمان العما ملى النكر الن ارت مان خابلا احاد االا
مبادئ ملسنتع الم عاري االمسمى بمبادا الاتعل مان طرياو العماا( Learning By
 )Doingاالات ي يران بن كلى كن األمكار كنما تن اأ مان خابلا العماا (اباا اعيري
ا بارتىٕٓٔٓ .)ٖٔ9
اىااد االتما النلساانة اال ااتراكية (الجماميااة) بااالعل االتكنالاجيااا ااالميااة تا ينعااا
لخدمة الجمامة ى اانعكس الً ملى االتما ان ار النلسنة اال اتراكية بمساار التعلاي
المعن ا كلااى جان ا التعلااي األكاااديم ىاامتااد الاااا االالتمااا كلااى التأكيااد ملااى االميااة
تا يف مخرجا التعلي المعن لخدمة العما الماادت المناتب الناامم اجتمامياا .العلان
مان المنيااد اإل ااري كلااى كن النلساانة اال اتراكية امتباار العمااا الييماة الربيسااية التا
يساااتمد منعاااا المجتمااام الايتااان ى ابالتاااال يمكااان الحكااا ملاااى تياااد ات مجتمااام مااان
المجتمعا بيدر االتمامن بالعما المعن (السيدى.)ٕ9 ٕٓٓ9
اماااا النلسااانة الراسااامالية (النردياااة) ان ااار كلاااى النااارد بماااا يمتلكااان مااان معاااارف
امعارا ماالتم الاال النلسانة بالجاانبين الن ارت االعملا كأسااس للعملياة الترباياة
اخا ة م المجاا المعن .
ا ح ي ا التربيااة المعنيااة بمكانااة ماليااة منااد ان ااار النلساانة اإلساابلمية الااً كنعااا
دم ا كلااى الااتمعن ى احث ا ملااى احتاارا العمااا االعاااملين ى كا اال ا االتمامااا بالهااا
بتربياااة النااارد تربياااة ااامالية متكاملاااة ادمااا كلاااى العلااا الناااامم االعماااا ال اااريف
(مايشى. )ٕ4 ٕٓٓ9
اان التربية اإلسبلمية تتنمن مجمامة من المناالي الت ترتبط ببعنعا م كطاار
مكرت ااحد يستند الى األ اا االمبادئ الت اتى بعا اإلسابل ى االتا ترسا ماددا"
من اإلجراءا االطرابو العملياة ى تعادت الاى ان يسالً ساالكعا سالاكا يتناو امييادي
اإلسبل .
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اىااد تناامن ريااا اليااران الكااري مااددا" ماان األ اااا ااألسااس تت ااا بعاادد ماان
المعن مثا ال نامة االتجاري االماا ااالىت اد ا يرالاا ى كماا احتاا ملاى ا ااا
ااحكا م المعامبل االعبلىا بين النااس بماا يساع ما بنااء المجتمام ى اتانايح
اري خ ية المسل الكاما خليا اادبا" املما اتعامبل ى اميما يج ان يحتات بان
من المثا العليا اا ما يتحلى بن من مكار األخبله (مل ىٕ.)91 ٔ99
التربٌة المهنٌة واألخالق:
كااان ماناااع اخاابله المعنااة ماان الماناااما الربيسااية الت ا تناالعااا العاار
االمساالمان بالدراسااة ى اساابياا ميعااا ياارال ى اكاااناا ااا ماان ادركاااا م ا كتاابع ى
االمية المبادئ ااألسس الت تيا مليعا المعنة (ابا عيريى.)ٔٔ9 ٕٓٓٙ
اان التربية المعنية م النكر التربات اإلسبلم خابلا الياران الخماس األالاى ىاد
ساااابي النكاااار التربااااات الحاااادير ميمااااا يتعلااااو بأخبلىيااااا المعنااااة (ابااااا ااااعيري
ا بارتىٕٓٔٓ ٖٖٗ) .
ايي د بأخبلىيا المعنة ال مجمامة اليي األخبلىية النانلة الت يج ان ت عار
ملى المرء حين ادابن لعملن المعن الم راع .
االمعنة نراري كنسانية ُملحة ى اان الحياي ال يمكن ان تيا بدان مما الن العماا
يامر لئلنسان ما يحتااج ى اان العماا ال يساتيي اال يثمار الثماري المرجااي منان بادان
اخبلىيا تحك مسارل االً ان العما المعن يحتااج كلاى ارتبااط اثياو مام األخابله
ليكان لن انعكاس ايجاب ملى مسيرتن ليؤدت كلى ىطاف ثمارل ى ماألخبله معماة ما
العماااا ى اكاا م ااالنا بينعماااا اا ااابح األخااابله بمعاااسا مااان العماااا ى مااابل يمكااان
الح اا ملى ثمري سليمة .
اال بااد ان يكااان العمااا منناابطا باااألخبله الناناالة ااال ملاان يااؤت ثمااري سااليمة
اسيح ا تناسع بين كطرامن (ابا سيدىٖٕٓٓ ٘.)ٔٓ-
التوجٌه المهنً وعالقته بالتربٌة المهنٌة:
يبدا التاجين المعن كعملية ممعدي للتربية المعنية ى ايساتمر م ااحبا لعاا حتاى ينماا
النرد م احسن ال راف المناسبة ى ايتحدد النره بينعما بالعادف ى ماإاا كاان العادف
مسامدي النرد ملاى اختياار معناة ااإلماداد لعاا ادخالان ميعاا ى كانا العملياة تاجيعاا
معنيا ى اما كاا كان العدف الا اإلمداد لمعناة مختااري ى كانا العملياة تربياة معنياة اا
تأاليبل معنيا .
ار ا اخااتبلف الاااتين العمليتااينى مااان كاابل منعمااا ناارارية لؤلخاار ى اال يجاااس
م لعما ى ملن تكان التربية المعنياة ناجحاة دان التاجيان ى الان يتحياو التاجيان دان
تربية معنية تكملن ىكما ان التربية المعنياة ىاد تخاد التاجيان ب اكا رخار ى مياد يختاار
النرد معنة من المعن يبدا م اإلمداد لعاا ى متخدمان التربياة المعنياة ما اساتطبلع ماا
كاا كان اختيارل مامياا ا ال ى بعااا تكاان التربياة المعنياة مجااال لخبارا اساتطبلمية
تؤكاد اا تادحض احة اختياار النارد لمعناة مان المعان ى متكاان باالً ماناا للتاجيان
المعن (ابا عيريى. )ٕٔ1 ٕٓٓ4
دراسات سابقة :
 )1الدراسة األولى (الحسٌنً:)4891,
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" االتجال الباليتكنيك م التربية اإلسبلمية"ى االا رساالة ماجساتير يار من ااري ى
ميدمة من الباحر  /دمحم كماا طن الحسين ى كلى ىس ا اا التربيةى جامعة المناميةى
ٗٓٗٔالجرية.
الاادف الدراسااة تاناايح منعااا االتجااال الباااليتكنيك ما التربيااة اإلساابلمية ى االااات
ييا ملى ربط العل بالعما االن ريا بالنااح العملية.
منعب الدراسة استخد الباحر المنعب الميارن م الميارنة باين االتجاال البااليتكنيك
م ا التربيااة المعا ااري ااالتجااال الباااليتكنيك ماا التربيااة اإلساابلميةى كمااا اسااتعان
الباحر بالمنعب التاريخ لتتبم االتجال الباليتكنيك م التربية ملى مر الع ار.
نتابب الدراسة
 .0تانيح منعا االتجاال البااليتكنيك ما التربياة اإلسابلميةى االاات يياا ملاى
ربط العل بالعما االن ريا بالنااح العملية.
التأخر المعا ر للمسلمين م مجاا العما كنما الا نتيجة تنريط المسلمين ما
.2
دينع اتاركع لتاراثع اإلسابلم االلعار نحاا الحنااري الهربياة ااألخاا منعاا بادان
ىياد.
كن االتجاالااا الثياميااة التا تساااد المجتماام اإلساابلم محنااسي لتنميااة اإلنسااان
.7
المسل الات يتكاما م حياتن الجانبان النكرت االعمل مما يمكنن مان ممارساة دارل
كانسان منتب م المجتمم اإلسبلم (الحسين ىٗ.)ٔ94
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 )2الدراسة الثانٌة (النقٌب :)4891 ,
" مدخا لدراسة االتجال الحرم االمعن م التربية اإلسابلمية" ىبحار للادكتار مباد
الرحمن النيي ىمرض الباحر م دراستن الال لبعض الحارف االمعان اال اناما
م ا كطااار ن ااري اإلساابل كلااى العمااران الب اارت امبلىتعااا باالتجااال المعن ا ى كمااا
تعرض للمؤسسا التعليمية المعنية امد االتما رااد التربية ما اإلسابل باالحرف
االمعن ى ااالمية العن ر األخبلى م تكاين خ اية النارد المسال ب اكا ماا ى ثا
االميااة األخاابله الخا ااة بكااا معنااة اا حرمااة ى ااكاار امثلااة الرتباااط بعااض المعاان
بأخبله معينة خا ة بعا .
ال دف الدراسة كمطاء المجتمام مادخبل ملمياا لدراساة االتجاال الحرما االمعنا ما
التربية اإلسبلمية.
ماانعب الدراسااة اسااتخد الباحاار الماانعب الا اان لتاناايح مااد االتمااا التربيااة
اإلسبلمية ب كا ما باالتجال المعن االحرم .
نتابب الدراسة
 .0نراري التركياس ملاى خ ا ايتنا اإلسابلمية ما اإلماداد المعنا االحرما
م التخطيط للتربية المعنية .
نااراري اسااتننار راح العمااا اإلساابلمية امااا تمثلاان ماان كماابلء لييمااة العمااا
.2
اكتيانن مم نراري األخا بأخبلىيا المعن االحرف م اإلسبل ( النيي ى .)ٔ941
 )3الدراسة الثالثة (البنغالً :)4881,
" التربية المعنية م المملكة العربية السعادية ادارالا ما تحيياو مطالا التنمياة "ى
رسالة ماجستير يار من ااري ميدماة مان الباحثاة  /كااثر مباد النتااح البنهاال ى كلاى
ىس التربية اإلسبلمية االميارنة بكلية التربيةى جامعة ا الير ى ما ٖٔٗٔ الجرية.
الااادف الدراساااة التعااارف ملاااى منعاااا التربياااة المعنياااة ااتجاالاتعاااا مااا النكااار
اإلسبلم ااالتجاالا الحديثةىاكبراس دارالا م تحييو مطال التنمية السعادية.
منعب الدراسة اساتخدم الباحثاة المانعب الا ان بعادف الا ااا كلاى منعاا ماا
للتربية المعنية ااتجاالاتعا ث دارالا م تحييو االداف التنمية السعادية.
نتابب الدراسة
 .0كن اإلسبل دين مماا امباادي مابل رالبانياة ى مالعاماا العاباد خيار مناد هللا مان
العابد المنيطم للعبادي.
التربية المعنية نراري لتحييو مطال التنمية من اليا المدربة.
.2
 .7حاجااة المملكااة العربيااة السااعادية كلااى العمالااة الاطنيااة م ا ااتى المجاااال (
البنهال ىٖ.)ٔ99
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 )4الدراسة الرابعة (الزبٌدي:)2002 ,
" التربيااة بالعمااا ااالميتعااا م ا تن اابة الطنااا المساال " اال ا رسااالة ماجسااتير ياار
من اااري ميدمااة ماان الباحاار  /احمااد ملاا السبياادت ى كلااى ىساا التربيااة اإلساابلمية
االميارنة بكلية التربية ى جامعة ا الير ى ما ٕٕٗٔالجرية.
الدف الدراساة كباراس االمياة التربياة بالعماا امكاناة الطناا ما التربياة اإلسابلمية ى
االتعاارف ملااى اال ا طااره التربيااة بالعمااا ااال ا الثااار التربايااة لعااا ى اتبااين كينيااة
االستنادي من الطره الترباية للتربية بالعما من خبلا التطبييا الترباية لعا.
منعب الدراسة استخد الباحر المنعب الا ن االطريية االستنباطية.
نتابب الدراسة
ان للتربيااة بالعمااا العديااد ماان الطااره االمعااا الم اااالدي االتكاارار ااألحاادار
.0
االن اط االلع ى الكا طريية مدد من الناابط .
 .2ان للتربيااة بالعمااا رثااارا متعااددي منعااا الثاااا ااألجاار ى اح ا العمااا انبااا
الكسا ى كتيان العما ى رساخ العل ى الثية بالننس ى سيادي النما االىت ادت.
ان لؤلسري االمدرسة ااإلمبل دارا م يما م تربية الطنا من خابلا العماا
.7
(السبيدتى ٕٕٓٓ).
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 )5الدراسة الخامسة (ٌمانً )2009,
" التربيااة المعنيااة م ا الساانة النبايااة اتنعيلعااا م ا المدرسااة الثانايااة"ى اال ا رسااالة
ماجستير ير من اري ميدمة من الباحر  /مل بان مباد الياادر بان دمحم يماان ى كلاى
ىسااااا التربياااااة اإلسااااابلمية االميارناااااة بكلياااااة التربياااااة ى جامعاااااة ا اليااااار ى ماااااا
ٕٔٗ9الجرية.
االداف الدراسة
 .0بيان منعا التربية المعنية ى اابعادالا.
 .2تانيح مكانة التربية المعنية م اإلسبل .
 .7بيااان مبلمااح التربيااة المعنيااة م ا الساانة النبايااة ى اتحديااد اال ادامعا امجاالتعااا
ااتجاالاتعا ااساليبعاى االً بح ر الن ا النباية التا تادماا كلاى العماا المعنا
حيح البخارت ى ادراستعا امناى تعا الستخبل ما تدما كلين من تربياة
م كتا
معنية .
 .3انم ت ار لكينية تنعيا التربية المعنية م المدرسة الثاناية.
منعب الدراسة استخد الباحر المنعب الا ن .
نتابب الدراسة
 .0ااج اإلسبل ملى كا مرد مسل ان يسعى ايعما ايجتعاد ملتمساا الارسه ى
حتى يهن ننسن ايسد حاجتن ايننو ملى اسرتن .
كن اإلسبل ىد جعا العما ملى ىدر الطاىة ى االاا تكليف الع لاا ينبه ملى
.2
المسل ان يلتحو بالعماا الاات يناسابن اا يساتطيم اداءل بكنااءي اميادري مابل ينبها ان
يختار ممبل ل يؤالا لن اال يستطيم اداءل اال يحسنن
كن السنة النباية ىد ات بنمااج للمعن االحارف تنامن السراماة اال انامة
.7
االتجاري ى اىطاع الخدما ا يرالا من المعن االحرف المختلنة .
 .3كن العمااا ماا اإلساابل يعتمااد ملااى الناحيااة الخلييااة املااى مراىبااة الناامير
اخ ية هللا اكثر مما يعتمد ملى االلتسا االسيطري الت تامرالا الياانين الانعية.
٘.كن التربيااة المعنيااة لعااا تاااري جيااد ما مناااالب التعلااي المعنا ما المملكااة العربيااة
السااعادية ى الكنعااا لا تح ااى باالالتمااا الكبياار ما التعلااي العااا ال ا يكاان لعااا ماانعب
خا مين (يمان ى. )ٕٓٓ4
مناقشة الدراسات السابقة:
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كن الدراسا السالنة الاكر ى ىدم نمااج اامثلة متعددي ألالداف ااجراء انتاابب
اخااا ما جملتعااا اايها ملميااة ى كانا لعااا ماابااد كثيااري جاادا ما الااال الدراسااة ما
نااااح متعاادديى حياار تتنااو الدراسااة الحاليااة ماام الدراسااا السااالنة الاااكر ماان حياار
االتما اإلسبل بالعما االمعنة ى اكالً استخدم الدراسا السابية المنعب الا ان
التحليل ا ى اكمااا امتمااد البحاار الحااال ملااى الماانعب الا اان التحليل ا ى امااا ااجاان
االخااتبلف بااين الدراسااة الحاليااة االدراسااا السااالنة ى منا دراسااة الحسااين ا ااار
الدراسة كلى االتما اإلسبل بالعما انراري ربط العل بالعما االن رياة باالتطبيو ى
اما م دراسة النيي مارض الباحار بعاض الحارف االمعان اال اناما ما كطاار
ن اااري اإلسااابل كلاااى العماااران الب ااارت امبلىتعاااا باالتجاااال المعنااا ى كماااا تعااارض
للمؤسسا التعليمية المعنيةى امد االتما رااد التربية م اإلسبل باالحرف االمعان
ى ااالمية العن ر األخبلى م تكاين خ ية النرد المسال ب اكا ماا ىام دراساة
البنهال ى تحدث من المجاا التين االتحديا المعا ري الت يااجععا ى اما دراساة
السبياادت مأ ااار كلااى االتمااا اإلساابل بالعمااا حياار تناال ا االميااة التربيااة بالعمااا
امكانااة الطنااا م ا التربيااة اإلساابلمية االتعاارف ملااى اال ا طااره التربيااة بالعماااى ا
بالنساابة كلااى دراسااة يمااان مترتكااس ملااى اسااتنباط التربيااة المعنيااة ماان الساانة النبايااة
امعرمة ا العا ااسسعا امبادبعا امناامينعا التا تياا مليعاا ى اكينياة تنعيلعاا ما
المدرسااة الثانايااة التا تعتباار ماان اال ا المراحااا لتحني اس ال اابا نحااا العمااا المعنا
اانطبلىع نحا ساه العماى ى كماا الدراساة الحالياة مترتكاس ملاى التربياة المعنياة ما
ريا اليران الكري اما تنمنتن اليا من معن.
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انفصم انثانث :انعمم واملهه يف بعض اآليات انقرآوية
تاجد ك ارا كثيري من العماا االمعان ما الياران الكاري ى تاناح المكاناة التا
ح بعا االمنسلة الت احتلعاا  .ااالتماا الياران بالعماا ينطلاو مان الن اري اليررنياة
كلى العما با نن معبل خبلىا ارسالة كنسانية تساات الحياي ااساتمرارية العايش ميعاا
كاادار تكليااف اامتحااان امبااادي .اىااد تعاادد اليااا اليررنيااة التا تاادماا كلااى العمااا
االحر ملين.
َّ
ام ُاا مِ َمنَا ِك ِب َعاا َا ُكلُااا ِمان ِ ّر ْسىِا ِن
ض اَلُاال مَ ْ
ىاا تعالى { ُال َا الاِت َج َع َا لَ ُك ُ ْاأل َ ْر َ
ار } (٘ٔ) ساري الملً.انعاا دمااي للمسال كاا انتعاى مان ابلتن ان يعماا
َا ِكلَ ْي ِن النُّ ُ ُ
ايجتعااد لطلا الاارسه الحاابلا الااً ان الاااا السااع االم ا مبااادي كسااابر العبااادا ى
اا ااف العمااا النااا بأناان ماان منااا هللا ى اان السااع االعمااا سااب الناابلح (ابااا
عيريى.)٘ٗ ٕٓٓٙ
ن ا ِا ا َّ ِ
ض َاا ْبتَهُاااا ِماان مَ ْ
ن ا َي ِ ال َّ ا َابلي ُ مَانت َ ِ ا ُاراا مِ ا ْاأل َ ْر ِ
ىاااا تعااالى {مَ اإِاَا ىُ ِ
َاا ْا ُك ُراا ا َّ َ َكثِيرا لَّ َعلَّ ُك ْ ت ُ ْن ِل ُحانَ } (ٓٔ) ساري الجمعة.ليد اجعناا هللا تعاالى ما الاال
الياة كلاى ابتهااء منالن ى الاات منان التكسا بالعماىاالاً مان اجاا كاف الاننس مان
المسالة(الحاسم ىٕٓٓٓ .)ٔ19
م َرمَا ٍ
ملَ ْي ُك ْ ُجنَا ٌح اَن ت َ ْبتَهُااْ مَنْبل ِ ّمن َّر ِبّ ُك ْ مَإِاَا اَمَ ْ
نت ُ ِ ّم ْن َ
ْس َ
اىاا تعالى {لَي َ
مَا ْا ُك ُرااْ ا ّ َ ِمندَ ْال َم ْ َع ِر ْال َح َرا ِ َاا ْا ُك ُرالُ َك َما َالدَا ُك ْ َا ِكن ُكنت ُ ِ ّمن ىَ ْب ِل ِن لَ ِمانَ النَّاآلِّينَ }
( )ٔ94ساااري البيااريى معااال اليااة تحاار ملااى العمااا حتااى ماا ااىااا اداء بعااض
مراض العبادي ى منيعا ت ريح باإلان م التجاري انحاالاا ما حااا اإلحارا ى ألنعا
در اإلسبل (ابا عيريى. )٘ٙ ٕٓٓٙ
كاناا يتحرجان من الً م
اً
سى َربُّ ُك ْ اَن يُ ْع ِل َ
ىاا تعالى {ىَالُااْ اُااِينَا ِمن ىَ ْب ِا اَن تَأْتِينَا َا ِمن بَ ْع ِد َما ِجبْتَنَا ىَا َا َ
م َ
ااف ت َ ْع َملُاااانَ } ( )ٕٔ9سااااري األماااراف.
ماااد َُّا ُك ْ َا َي ْسااات َ ْخ ِلنَ ُك ْ مِااا األ َ ْر ِ
َ
ض مَ َين ُااا َر َك ْيا َ
مالعما النامم ال الح الا محار المسؤالية التا حملعاا اإلنساان ياا اساتخلنن هللا ما
األرض(يمان ى.)ٙ٘ ٕٓٓ4
َ
ْ
{ا ِكلَاى ث َ ُمااادَ اخَاا ُال ْ َ اا ِلحا ىَااا َا يَاا ىَ ْاا ِ ا ْمبُاد ُاا ا ّ َ َمااا لَ ُكا ِ ّم ْ
ان ِكلَا ٍن
اىالان تعاالى َ
ض َاا ْست َ ْع َم َر ُك ْ مِي َعا مَا ْست َ ْه ِن ُرالُ ث ُ َّ تُابُااْ كِلَ ْي ِن كِ َّن َر ِبّ ىَ ِريا ٌ
َي ُْرلُ ُال َا اَن َأ َ ُك ِ ّمنَ األ َ ْر ِ
ُّم ِجي ٌ } (ٔ )ٙساري الاادى المعناى امار كا بعمااري ماا تحتااجان اليان بنااء المسااكن
ىاحنر األنعار ا رس األ اجار...ات طلا مانك امماار األرض (المادرسىٕٔ99
ٖٓٔ).
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اىااد ىاارن اليااران الكااري العمااا باإليمااان ما كااا اليااا التا تعااد بااالخير احساان
العاىبة لئلنسان م الدنيا االخري امان باا تر يا اإلسابل باإلنتااج االعماا ى ىااا
م ِم َا َ ا ِلحا ِ ّمن اَ َك ٍر ا َ ْا اُنثَى َا ُال َا ُمؤْ ِم ٌن مَلَنُ ْح ِي َينَّنُ َح َيااي َ
تعالى { َم ْن َ
ط ِيّ َباة َالَن َْج ِاس َينَّ ُع ْ
س ِن َما َكانُااْ يَ ْع َملُانَ } ( )91ساري النحا ى اىالن تعاالى { َم ْ
سا ِيّبَة
ان َ
م ِما َا َ
ا َ ْج َر ُال بِأ َ ْح َ
اً يَا ْد ُخلُانَ
م ِم َا َ ا ِلحا ِ ّمان اَ َك ٍار ا َ ْا اُنثَاى َا ُال َاا ُماؤْ ِم ٌن مَأ ُ ْالَبِ َ
مَ َبل ي ُْجسَ كِ َّال ِمثْلَ َعا َا َم ْن َ
{اىُ ا ِا
ْال َجنَّ اةَ ي ُْرسَ ىُااانَ مِي َعااا ِبهَ ْيا ِار ِح َ
سااا ٍ} (ٓٗ) ساااري ااامرى اىالاان تعااالى كااالً َ
م َملَ ُك ْ َا َر ُ
ماا ِل ِ ْالهَيْا ِ َاال َّا َعادَيِ
سات ُ َردُّانَ كِلَاى َ
سيَ َر ا ّ ُ َ
ساالُنُ َا ْال ُمؤْ ِمنُاانَ َا َ
ا ْم َملُااْ مَ َ
مَيُنَ ِبّب ُ ُك ِب َما ُكنت ُ ْ ت َ ْع َملُانَ } (٘ٓٔ) ساري التابة ىمن الال اليا يبلح ان اإلسبل ماد
العمااا ما حااد ااتاان مباديىاالمساال يثااا ملااى الااً ما الاادنيا االخااري (ابااا ااعيرل
ىٕٓٓٙى ٘٘).
اىااد اكاار العمااا ميتاارن ب اانة ال اابلح ما اكثاار ماان اربعااين ماناام ما اليااران
الكااري ى اارد مباااري " الاااين امناااا امملاااا ال ااالحا  "..ما اكثاار ماان خمسااين
مانعا م اليران الكري .
ىاا تعالى { َمن َكانَ ي ُِريد ُ ْال ِع َّسي َ مَ ِللَّ ِن ْال ِع َّسي ُ َج ِميعا ِكلَ ْي ِن يَ ْ ا َعد ُ ْال َك ِلا ُ َّ
الط ِيّا ُ َا ْال َع َما ُا
اار }
مااَا ٌ َ ادِيد ٌ َا َم ْكا ُار ا ُ ْالَبِا َ
ال َّ ااا ِل ُح يَ ْرمَعُانُ َاالَّااِينَ يَ ْم ُكا ُارانَ ال َّ
اً ُالا َاا يَبُا ُ
سا ِيّبَا ِ لَ ُعا ْ َ
(ٓٔ) ساري ماطر ى مالعما ال الح يرمم الكبل الطي ى ملاال العما ال الح ل يرمم
الكبل مبل ييبا ىاا كال بعما (ال ابان ىجٖ .)ٔٗٓ ٔ999
{ا َما ْ
اً لَ ُعا ُ الاد ََّر َجا ُ ْالعُلَااى}
م ِما َا ال َّ ااا ِل َحا ِ مَأ ُ ْالَ ِبا َ
ان َيأ ْ ِتا ِن ُمؤْ ِمنااا ىَا ْد َ
اىاااا تعااالى َ
(٘ )1ساري طـنى ات من لي ربن يا المعاد ى مؤمن اليل ىد اده ناميرل بيالان
امملن مأالبً لع الدرجا العلى ات الجناة اا الادرجا العالياا (ال اابان ىجٕ
ٕ.)ٗ4٘ ٔ99
اليد خنف هللا سبحانن اتعالى من رسالن لى هللا ملين االن اسل امن اىتد بان
من المسلمين امباء ىيا الليا ألسابا ى منعاا كال يرالاو التعباد الابعض لايبل مييعادال
من طل الرسه نعاراى ام الاا يياا سبحانن اتعالى {كِ َّن َرب ًََّ يَ ْعلَ ُ اَنَّ ًَ تَيُا ُ ا َ ْدنَاى
ِمن ثُلُث َ ِ اللَّ ْي ِا َانِ ْ نَنُ َاثُلُثَنُ َا َ
م ِلا َ اَن
طابِنَةٌ ِ ّمانَ الَّااِينَ َم َع َ
اار َ
اً َاا َّ ُ يُيَادّ ُِر اللَّيْا َا َاالنَّ َع َ
سايَ ُك ُ
ناى
ملَا ْي ُك ْ مَاا ْى َرؤُاا َماا تَيَ َّ
ان ِمان ُك َّم ْر َ
رن َ
لَّن ت ُ ْح ُ الُ مَتَا َ َ
م ِلا َ اَن َ
س َار ِمانَ ْاليُ ْار ِ
سا ِبي ِا ا َّ ِ
ض َي ْبتَهُانَ ِمن مَنْا ِا ا َّ ِ َارخ ُ
َارخ َُرانَ َين ِْربُانَ ِم ْاأل َ ْر ِ
َارانَ يُيَاا ِتلُانَ ِما َ
س َار ِم ْنانُ َااَىِي ُمااا ال َّ َابلي َ َارتُااا َّ
سانا َا َماا
الس َكااي َ َاا َ ْى ِر ُ
مَا ْى َرؤُاا َماا تَيَ َّ
نااا ا َّ َ ىَ ْرناا َح َ
ت ُيَ ِدّ ُماا ِألَننُ ِس ُك ِ ّم ْن َخي ٍْر ت َ ِجد ُالُ ِمندَ ا َّ ِ ُال َا َخيْارا َاا َ ْم َا َ ا َ ْجارا َااسْات َ ْه ِن ُراا ا َّ َ كِ َّن ا َّ َ
ار َّر ِحي ٌ} (ٕٓ) ساري المسماى ات " مل ان سايكان مان الاال األماة اااا امااار
َ نُ ٌ
م ترً ىيا الليا من مرنى ال يستطيعان الً ى امساامرين ما األرض يبتهاان
من منا هللا من المكاس االمتاجرى ارخرين م هالين بالجعاد م سبيا هللا
(ابن كثيرىٕ. )ٖٗ9 ٔ99

-771-

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102

سناء حسيه خلف

اىااااد حثاااا كثياااار ماااان ريااااا اليااااران الكااااري ملااااى العمااااا االكساااا ب اااايهة
األمرىايتكرر الاا الحر كلى الدرجة الت تاح بان الياران دمااي كلاى العماا بمعناال
سااابُبل
ساااطا} (ِ { )ٔ9لت َ ْسااالُ ُكاا ِم ْن َعااا ُ
ض ِب َ
{اا َّ ُ َج َعاا َا لَ ُكااا ُ ْاأل َ ْر َ
ال اااما ىىاااا تعاااالى َ
مِ َجاجا} (ٕٓ) ساري ناح ى من الال اليا ك اري كلى التكييف الاات ت اكل بماجبان
األرض ىبحير تكاان مبلبماة لساع اإلنساان ىاانت اارل ميعاا ىاتمكنان مان تساخيرالا
اار ِلتَسْا ُكنُاا مِيا ِن َا ِلت َ ْبتَهُااا ِمان
{ا ِمن َّر ْح َمتِ ِن َج َع َا لَ ُك ُ اللَّيْا َا َاالنَّ َع َ
لخدمتن ىاىاا تعالى َ
ى مخلو الليا للراحة االسكان االنعار
ن ِل ِن َالَعَلَّ ُك ْ ت َ ْ ُك ُرانَ } (ٖ )1ساري الي
مَ ْ
للعما االكس (ابا عيريى.)٘ٙ ٕٓٓٙ
اىد اكد اليران الكري نراري مراماي مياا النرد اىدراتن مناد ار اادل كلاى نااع
العلا الت تناسبن اساسا لتربيتن المعنتن ى احين يرتبط النرد بالعما الاات تؤاللان لان
ىدراتن امااالبن يمكن ان ي بح العما م درا معما لتحيياو الااا اتياديرالا ى ييااا
ساابَ ْ َربَّنَااا الَ
تعااالى {الَ يُ َك ِلّ ُ
س ابَ ْ َا َ
ملَ ْي َعااا َمااا ا ْكت َ َ
ااف ا ّ ُ نَ ْنسااا كِالَّ ُاسْااعَ َعا لَ َعااا َمااا َك َ
اخ ْانَا ِكن نَّ ِساينَا ا َ ْا ا َ ْخ َ
طأْنَاا َربَّنَاا َاالَ ت َ ْح ِم ْ
ملَاى الَّااِينَ ِمان
ت ُ َؤ ِ
ملَ ْينَاا ِك ْ ارا َك َماا َح َم ْلتَانُ َ
اا َ
ىَ ْب ِلنَا َربَّنَا َاالَ ت ُ َح ِ ّم ْلنَاا َماا الَ َ
ار َح ْمنَاآ اَنا َ َم ْاالَنَاا
منَّاا َاا ْ ِن ْار لَنَاا َا ْ
طاىَاةَ لَنَاا بِا ِن َاامْا ُ
ف َ
ملَى ْاليَ ْا ِ ْال َكامِ ِرينَ } ( )ٕ4ٙساري البيري (يمان ى.)ٙٗ ٕٓٓ4
مَان ُ ْرنَا َ
اىد اكر اليران الكري بعض م االر مما األنبياء االرسا ى معن الرسا جميعا بين
اً ِمانَ
س ْالنَا ىَ ْبلَ َ
{اماا ا َ ْر َ
انع كاناا كالب ر يأكلان ايم ان م األساااه ىااا تعاالى َ
سلِينَ ِك َّال ِكنَّ ُع ْ لَيَأ ْ ُكلُانَ َّ
ض مِتْنَاة
نا ُك ْ ِلابَ ْع ٍ
ه َا َج َع ْلنَاا بَ ْع َ
ْال ُم ْر َ
الط َعا َ َايَ ْم ُانَ مِا ْاألَس َْااا ِ
اً بَ ِ اايرا} (ٕٓ) ساااري النرىااانى يياااا ال ااابان " ات امااا
اَت َ ْ ابِ ُرانَ َا َكااانَ َربُّا َ
ارسلنا ىبلً يا دمحم احدا من الرسا كال اال يأكلان اي ربان ايتجالان م األسااه
للتكس االتجاري ى متلً ال سنة المرسلين من ىبلً ى مل ينكران الً ملياً االاا
جاا من ىالع ما لعاا الرساا يأكا الطعاا معااا ياساف يطلا العماا مان ملاً
ض ِك ِنّا َح ِنااي ٌ
م اار ى اما الااً يياااا مااس اجااا {ىَااا َا ْ
ملَااى َخااسَ ربِ ِن األ َ ْر ِ
اج َع ْلنِا َ
م ِلي ٌ} (٘٘) ساري ياسف.
َ
اىااد اكاار ال ااابان ان النب ا سااليمان ملياان الساابل كااان ي اانم الاادراع ايبيععااا
ميعتاش ايت ده ى اليد امرل هللا مس اجا ان ياتين الاال ال انامة حتاى تكاان كاملاة
الاىاية ى احتى تكان حليتعا متيناة ال يخترىعاا ساع ى اال تكاان ثييلاة ملاى حاملعاا ى
بحير تت ف بالجادي( ابا عيريى.)ٙٗ ٕٓٓٙ
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اآلٌات التً أشارت إلى أنواع من الحرف والمهن :
كن لن ااة معنااة ل ا تاارد م ا اليااران الكااري اان ارد بعااض م ااتياتعا الكاان بمعااان
اخاار كال اناان ارد مياان اكاار بعااض المعاان اا األمماااا المعنيااة اا بعااض متعلياتعااا
الااسمعا اا اإل اري كليعا تح النا اخر كما م الت
 .0السرامة االحراثة كن اليران يحض ملى العما م السرامة م ىالن تعالى
{ا َج َع ْلنَا
{ار َيةٌ لَّ ُع ُ ْاأل َ ْر ُ
ض ْال َم ْيتَةُ ا َ ْح َي ْينَاالَا َااَ ْخ َر ْجنَا ِم ْن َعا َحبًّا مَ ِم ْننُ َيأ ْ ُكلُانَ } (ٖٖ) َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
ُان} (ٖٗ) { ِليَأكلاا ِمن ث َم ِر ِل َا َما
مِي َعا َجنا ٍ ِمن ن ِخي ٍا َاا ْمنَا ٍ َامَ َّج ْرنَا مِي َعا ِم ْن العُي ِ
م ِملَتْنُ ا َ ْيدِي ِع ْ اَمَ َبل َي ْ ُك ُرانَ } (ٖ٘) ساري يس ى ميد حر اليران الكري ملى السرامة
َ
من طريو كحياء األرض الميتة ى بجعلعا الحة للسرامة بإسالة السب الات جعلعا
ير الحة (مبدل ايحيىىٗ.)ٔٙ9 ٔ94
اىد نال اليران الكري بالسراع االثمار ب نتعا م عرا حيا يدا ملى اجاد هللا
تعالى امبلمة ملى ىدرتن ااحدانيتن احكمتن ى ام عرا من م االر انعامن ملى
س َماء َماء مَأ َ ْخ َر ْجنَا ِب ِن نَ َبا َ
ِت اَنسَ َا ِمنَ ال َّ
الناس االحياان ى يياا تعالى َ
{ا ُال َا الَّا َ
َنرا نُّ ْخ ِر ُج ِم ْننُ َحبًّا ُّمت َ َرا ِكبا َا ِمنَ النَّ ْخ ِا ِمن َ
ط ْل ِع َعا ىِ ْن َا ٌ
ان
ُك ِّا َ ْ ءٍ مَأ َ ْخ َر ْجنَا ِم ْننُ خ ِ
دَانِيَةٌ َا َجنَّا ٍ ِ ّم ْن ا َ ْمنَا ٍ َا َّ
الر َّمانَ ُم ْ تَبِعا َا َي َْر ُمت َ َابِ ٍن ان ُ ُرااْ كِ ِلى ث َ َم ِر ِل
الس ْيتُانَ َا ُّ
ِكاَا اَثْ َم َر َا َي ْن ِع ِن ِك َّن مِ اَ ِل ُك ْ ل َيا ٍ ِلّيَ ْا ٍ يُؤْ ِمنُانَ } ( )99ساري األنعا ىاىالن تعالى
ان كِلَى َ
س ُ
ض
ط َع ِ
اإلن َ
ام ِن} (ٕٗ){اَنَّا َ َب ْبنَا ْال َماء َ بًّا } (ٕ٘ ){ث ُ َّ َيَ ْينَا ْاأل َ ْر َ
{مَ ْليَن ُ ِر ْ ِ
{اسَ ْيتُانا َان َْخبل} ()ٕ9
{ا ِمنَبا َا َىنْبا} (َ )ٕ4
َيًّا} ({ )ٕٙمَأَن َبتْنَا ِمي َعا َحبًّا} (َ )ٕ1
ام ُك ْ } (ٕٖ) ساري مبس
{امَا ِك َعة َااَبًّا} (ٖٔ) { َّمتَاما لَّ ُك ْ َا ِأل َ ْن َع ِ
{ا َحدَابِوَ ُ ْلبا} (ٖٓ) َ
َ
( ابا عيريى.)ٙٓ ٕٓٓٙ
َ
ض
{ااأل ْر َ
ام التر ي بمعنة السرامة امساالة األمماا السرامية يياا تعالى َ
{ا َجعَ ْلنَا لَ ُك ْ
َمدَ ْدنَاالَا َاا َ ْليَ ْينَا مِي َعا َر َاا ِس َ َااَن َبتْنَا مِي َعا ِمن ُك ِّا َ ْ ءٍ َّم ْا ُس ٍ
ان} (َ )ٔ9
ش َا َمن لَّ ْست ُ ْ لَنُ ِب َر ِاسىِينَ } (ٕٓ) ساري الحجرىكن المراد بسطعا اتاسعتعا
ِمي َعا َم َعا ِي َ
ليح ا بعا االنتناع ى اجعلنا لك ميعا معايش ات ما تعي ان بن من المطام
االم ار االمبلبس ا يرالا ( الدين االبهدادتىٗ.)ٕ1ٗ ٔ99
ملَ ْي َعا ْال َماء ا ْالت َ َّس ْ
ض خَا ِ عَة مَإِاَا اَنسَ ْلنَا َ
{ا ِم ْن ريَاتِ ِن اَنَّ ًَ تَ َر ْاأل َ ْر َ
اىاا تعالى َ
ِير} ( )ٖ9ساري م ل
ملَى ُك ِّا َ ْ ءٍ ىَد ٌ
َا َر َب ْ ِك َّن الَّاِت ا َ ْح َياالَا لَ ُم ْح ِي ْال َم ْاتَى ِكنَّنُ َ
ىاالخ اع االا مستعار لحاا األرض ااا كان ميحطة ال نبا مليعا ى ااالالتساس
حيييتن لربا األرض بالنبا ى بن حاا انباتعا اارتنامعا بالماء االنبا بعد ان
كان منخننة خامدي (ابن ما ارىالمجلد التاسم ٕٖٓ).
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س َماء َماء مَأ َ ْخ َر َج ِب ِن
ض َااَنسَ َا ِمنَ ال َّ
اىالن تعالى {ا ّ ُ الَّاِت َخلَوَ ال َّ
س َم َااا ِ َااأل َ ْر َ
ار}
ت ِم ْالبَ ْح ِر بِأ َ ْم ِر ِل َا َ
ِمنَ الث َّ َم َرا ِ ِر ْسىا لَّ ُك ْ َا َ
س َّخ َر َل ُك ُ األ َ ْن َع َ
س َّخ َر لَ ُك ُ ْالنُ ْل ًَ ِلت َ ْج ِر َ
ار} (ٖٖ) ساري
س َا ْاليَ َم َر دَر ِب َبينَ َا َ
{ا َ
س َّخ َر لَ ُك ُ اللَّ ْي َا َاالنَّ َع َ
س َّخر لَ ُك ُ ال َّ ْم َ
(ٕٖ) َ
كبراالي ات هللا الات انسا الماء االا المطر ماخرج الثمرا رسىا لك تعي ان بن
اسخر لك السنن بان ييدرك ملى نعتعا ااستعمالعا لتجرت م البحر بم يبتن ى
اسخر األنعار ات جعلعا معدي النتنامك حير ت ربان اتسيان سرامك (الدين
االبهدادتىٗ.)ٕٔٓ ٔ99
اىد اكثر هللا مس اجا من اكر األرض اال مس االماء االسماء االمطر
االعيان ى ااألنعار االرياح ى االداا ى االال النع تحتاج كلى استهبلا احسن
استعماا من ىبا امراد المجتمم ماستهبلا األرض بالسرامة اكنتاج الحبا االثمار
المتنامة االمختلنة ى يحتاج كلى العماا المعري م التعاما مم األرض ى امم رال
السرامة اجن الثمار ى ااختيار السبلال الجيدي المنتجة ااستخدا األسمدي ا يانة
التربة (ابا عيري ى. )ٙٔ ٕٓٓٙ
م ْاا ا َ ْن َعا َم ُك ْ ِك َّن مِ اَ ِل ًَ َليَا ٍ ِ ّأل ُ ْا ِل النُّ َعى} (ٗ٘)
.2الرم ىاا تعالى { ُكلُاا َا ْ
ار َ
ساري طـن ى ات ء لطعامك اماكعتك ى ا ء ألنعامك ألىااتعا خنرا ايابسا
(ال ابان ىٔ999جٕ ٔ.)ٗ4
.7ال يد ىاا تعالى {يَا اَيُّ َعا الَّاِينَ ر َمنُااْ لَ َي ْبلُ َانَّ ُك ُ ا ّ ُ بِ َ ْ ءٍ ِ ّمنَ ال َّ ْي ِد تَنَالُنُ ا َ ْيدِي ُك ْ
ماَا ٌ ا َ ِلي ٌ} (ٗ)9
َا ِر َما ُح ُك ْ ِل َي ْعلَ َ ا ّ ُ َمن َيخَامُنُ ِب ْالهَ ْي ِ مَ َم ِن ا ْمتَدَ َب ْعدَ اَ ِل ًَ مَلَنُ َ
ساري المابدي ى يعن انن تعالى يبتليع بال يد يه اال م رحالع يتمكنان من اخال
باأليدت االرماح سرا اجعرا ى لت عر طامة من يطيم منع م سرل اا جعرل
(ال ابان ىٔ999جٔ ٔ٘٘) .
يد السمً اا ال يد البحرت ىاا تعالى {ا ُ ِح َّا لَ ُك ْ َ ْيد ُ ْالبَ ْح ِر َا َ
طعَا ُمنُ َمتَاما لَّ ُك ْ
ِت كِلَ ْي ِن ت ُ ْح َُرانَ } ()9ٙ
َا ِلل َّ
َّار ِي َا ُح ِ ّر َ َ
سي َ
ملَ ْي ُك ْ َ ْيد ُ ْال َب ِ ّر َما د ُْمت ُ ْ ُح ُرما َااتَّيُااْ ا ّ َ الَّا َ
ساري المابدي ى يعن ما ي طاد منن طريا( اطعامن) ما يتساد منن مليحا يابساىاىاا
يدل ما اخا منن حيا ( اطعامن) ما لن ن
ابن مباس م الرااية الم عاري منن
ميتا(ال ابان ىٔ999جٔ ٖ٘٘).
{اتَت َّ ِخاُانَ َم َ انِ َم
.3البناء ىالن تعالى {اَتَ ْبنُانَ ِب ُك ِّا ِريمٍ ريَة ت َ ْعبَثُانَ } (َ )ٕٔ4
لَ َعلَّ ُك ْ تَ ْخلُد ُانَ } ( )ٕٔ9ساري ال عراء ى الريم المكان المرتنم مند جااد الطره
الم عاري ى يبنان الناً بنيانا محكما الاببل باالرا ى العاا ىاا (اتبنان بكا ريم
رية)ات معلما بناء م عارا ى ( اتتخاان م انم لعلك تخلدان)ى ىاا مجاالد
االم انم البراج الم يدي البنيان المخلد (ال ابان ىٔ999جٕ ٔ٘.)ٙ
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س َاا
بناء السداد ا نامتعا من الحديد ىاا تعالى {رتُا ِن ُس َب َر ْال َحدِي ِد َحتَّى ِكاَا َ
ملَ ْي ِن ىِ ْ
بَيْنَ ال َّ دَمَي ِْن ىَا َا اننُ ُخاا َحتَّى كِاَا َجعَلَنُ نَارا ىَا َا رتُانِ ا ُ ْم ِر ْ
طرا } ()9ٙ
غ َ
ساري الكعف ى السبرى جمم (سبري) اال اليطعة منن اال كاللبنة ى ات انم
بعنن ملى بعض من األساس ى حتى كاا حاا بن رؤاس الجبلين طاال امرنا
(ىاا اننخاا)ات اجب ملين ى حتى ار كلن نارا (ىاا رتان امرغ ملين ىطرا ) ىاا
ابن مباس االسدت الا النحاسى ساد بعنع الماا (ال ابان ىٔ999جٕ
ٖٖٗ).
.3ال نامة
{ايَ ْ نَ ُم ْالنُ ْل ًَ َا ُكلَّ َما َم َّر
نامة السنن االنجاري االمسامير ىاا تعالى َ
س ِخ ُرااْ ِم ْننُ ىَا َا كِن ت َ ْسخ َُرااْ ِمنَّا مَإِنَّا نَ ْسخ َُر ِمن ُك ْ َك َما ت َ ْسخ َُرانَ }
َ
ملَ ْي ِن َمؤل ٌ ِ ّمن ىَ ْا ِم ِن َ
( ) ٖ4ساري الاد ى ات ااح كلى ناح (ا نم النلً ) امبر من نعن ب يهة
المنارع الستحنار الحالة لتخييا السامم ان ناحا ب دد العما(م مما سنينة)
(ابن ما ارىالمجلد الخامس ى.)ٙ1
س ٍر} (ٖٔ) ساري اليمر ىىاا ابن مباس
ملَى اَا ِ ا َ ْل َااحٍ َاد ُ ُ
{ا َح َم ْلنَالُ َ
اىالن تعالى َ
ال المساميرى اىاا مجاالد الدسر انبلع السنينة (ال ابان ىٔ999جٖ .)ٗٓ1
نامة الجلاد ا سا ال اف ا نامة األثار ااألمتعة من ال اف
س َكنا َا َج َع َا لَ ُك ِ ّمن ُجلُا ِد األ َ ْن َعا ِ بُيُاتا
{اا ّ ُ َج َع َا لَ ُك ِ ّمن بُيُا ِت ُك ْ َ
االابرى ىاا تعالى َ
ارالَا اَثَاثا َا َمتَاما
ارالَا َاا َ ْ عَ ِ
ت َ ْستَ ِخنُّانَ َعا يَ ْا َ َ ْعنِ ُك ْ َايَ ْا َ كِىَا َمتِ ُك ْ َا ِم ْن ا َ ْ َاا ِم َعا َاا َ ْابَ ِ
ين } (ٓ )4ساري النحاى ات جعا لك من ا ااف النأن ااا بار اإلبا
ِكلَى ِح ٍ
اا عار المعس اثاثا ات متاع البي كالنرش ا يرالا (الدين االبهدادت ىٗٔ99
ٓٗٗ).
{اا ّ ُ َج َع َا لَ ُك ِ ّم َّما َخلَوَ ِ بلَال َا َج َع َا
نامة المبلبس االدراع ىاا تعالى َ
ْ
س َرا ِبي َا ت َ ِيي ُك بَأ َ
س َرا ِبي َا تَ ِيي ُك ُ ْال َح َّر َا َ
لَ ُك ِ ّمنَ ْال ِجبَا ِا ا َ ْكنَانا َا َجعَ َا لَ ُك ْ َ
س ُك ْ َكاَ ِل ًَ يُتِ ُّ
ملَ ْي ُك ْ لَ َعلَّ ُك ْ ت ُ ْس ِل ُمانَ } (ٔ )4ساري النحاى سرابيا جمم سرباا الا كا ما
نِ ْع َمتَنُ َ
يلبس ات جعا لك لباسا من اليطن االكتان اال اف ا يرالا اسرابيا من الدراع
ات البأس الات ي ا من بعنك كلى بعض م الحرا من النر االطعن
(الدين االبهدادت ىٗ.)ٗٗٔ ٔ99
{الَيَ ْد رتَ ْينَا دَ ُااادَ ِمنَّا مَنْبل يَا ِجبَا ُا
الحدادي ا نامة السبلح ىاا تعالى َ
ْ
َ
َ
َّ
سا ِبهَا ٍ َاىَدّ ِْر مِ
ا َ ّ ِا ِب َم َعنُ َاالطي َْر َاالَنَّا لَنُ ال َحدِيدَ} (ٓٔ) اىاا تعالى {ا ِن ا ْم َم ْا َ
ير} (ٔٔ) ساري سبأ ى ات اتينا داااد من
ال َّ
س ْر ِد َاا ْم َملُاا َ ا ِلحا كِ ِنّ بِ َما تَ ْع َملُانَ بَ ِ ٌ
لدنا امن مندنا منا (النباي االيناء بالعدا )...امنا ا نابن من الناس بما العمن
من نم دراع ى ا(اابى معن ) امر تكاين اتسخير ى اكالنة الحديد ات تسخيرل
أل ابعن حينما يلات حلو الدراع ايهمس المسامير ى اااحينا كلين ان امما دراع ى
نم درع الحديد ى ات تركي حليعا امساميرالا الت ت د يو الدراع
االسرد
بعنعا ببعض (ابن ما ار ى المجلد التاسمى.)ٔ٘1
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الت ريعية الت تعد ركيسي ىاية م تأسيس العما
.3التجاري امن الن ا
الربَا الَ يَيُا ُمانَ كِالَّ َك َما يَيُا ُ الَّاِت َيت َ َخبَّ ُ
طن ُ
التجارت ى ىالن تعالى {الَّاِينَ يَأ ْ ُكلُانَ ِ ّ
ال َّ ْي َ
ط ُ
الر َبا
الر َبا َاا َ َح َّا ا ّ ُ ْال َب ْي َم َا َح َّر َ ِ ّ
س اَ ِل ًَ ِبأَنَّ ُع ْ ىَالُااْ ِكنَّ َما ْال َب ْي ُم ِمثْ ُا ِ ّ
ان ِمنَ ْال َم ِ ّ
مادَ مَأ ُ ْالَبِ ًَ
ف َاا َ ْم ُرلُ ِكلَى ا ّ ِ َا َم ْن َ
ى مَلَنُ َما َ
سلَ َ
مَ َمن َجاءلُ َم ْا ِم َةٌ ِ ّمن َّر ِبّ ِن مَانتَ َع َ
ار ُال ْ مِي َعا خَا ِلد ُانَ } (٘ )ٕ1ساري البيريى رع م اكر اكلة الربا
ا َ ْ َحا ُ النَّ ِ
اامااا الناس بالباطا اانااع ال بعا ى ااخبر منع يا خراجع من ىبارال
اىيامع منعا كلى بعثع ان ارال ى ات ال ييامان من ىبارال يا الييامة كال كما
ييا الم راع حاا رمن اتخبط ال يطان لنى االً انن ييا ىياما منكرا
(ال ابان ىٔ999جٔ .)ٕٗٙ
ْ
اط ِا كِالَّ اَن ت َ ُكانَ
اىالن تعالى {يَا اَيُّ َعا الَّاِينَ ر َمنُااْ الَ تَأ ُكلُااْ ا َ ْم َاالَ ُك ْ بَ ْينَ ُك ْ بِ ْالبَ ِ
س ُك ْ ِك َّن ا ّ َ َكانَ ِب ُك ْ َر ِحيما} ( )ٕ9ساري
من ت َ َر ٍ
اري َ
اض ِ ّمن ُك ْ َاالَ ت َ ْيتُلُااْ اَننُ َ
تِ َج َ
النساءىمالتران الا اساس م كا العياد م ال ريعة اإلسبلميةىاينع هللا تبارً
اتعالى مبادل المؤمنين من ان يأكلاا امااا بعنع بعنا بالباطا ى ات بأنااع
ير رميةى كأنااع الربا االيمار اما جر مجر الً من
المكاس الت ال
سابر ناف الحيا (ال ابان ىٔ999جٔ .)ٖ14
ف ىُ َري ٍْش} (ٔ) { ِك َ
{إل َ
ْف } (ٕ) ساري
يبلمِ ِع ْ ِر ْحلَةَ ال ِ ّتَاء َاال َّ ي ِ
يبل ِ
ىاا تعالى ِ ِ
ىريش ى مالتجاري معنة كرمعا اإلسبل ى حير بين اليران الكري انن كان ليريش
رحلتان تجاريتان رحلة ال تاء ا ارحلة ال يف ( ابا عيريى .)ٖٙ ٕٓٓٙ
ساكِينَ َي ْع َملُانَ مِ ْالبَ ْح ِر
.3المبلحة البحرية ىاا تعالى {ا َ َّما ال َّ
س ِنينَةُ مَ َكانَ ْ ِل َم َ
س ِنينَ ٍة َ ْ با} ( )19ساري الكعف ىىد
مَأ َ َرد ُّ ا َ ْن ا َ ِمي َب َعا َا َكانَ َا َراء ُال َّم ِلًٌ يَأ ْ ُخاُ ُك َّا َ
ا عر هللا الخنر ملين السبل ملى حكمة باطنن ى مياا كن السنينة كنما خرىتعا
ء ينتنعان بن ير السنينة
ألميبعا ى الن ا حابعا مساكين الاين ل يكن لع
(ال ابان ىٔ999جٕ .)ٕٗ4
ين
{ا ِمنَ ال َّيَ ِ
اط ِ
.3الها ااستخراج الحل من البحر كاللؤلؤ ا يرل ىاا تعالى َ
م َمبل د ُانَ اَ ِل ًَ َا ُكنَّا لَ ُع ْ َحامِ ِ ينَ } (ٕ )4ساري األنبياء
َمن َيهُا ُ انَ لَنُ َا َي ْع َملُانَ َ
ىات م الماء يستخرجان الآللا االجااالر ا ير الً(ال ابان ىٔ999جٕ ٘ٔ٘)
.
ْ
س َّخ َر ْال َب ْح َر ِلتَأ ُكلُااْ ِم ْننُ لَ ْحما َ
ط ِريًّا َات َ ْستَ ْخ ِر ُجااْ ِم ْننُ ِح ْل َية
{ا ُال َا الَّاِت َ
ىاا تعالى َ
ن ِل ِن َالَ َعلَّ ُك ْ ت َ ْ ُك ُرانَ } (ٗٔ) ساري
اخ َر ِمي ِن َا ِلت َ ْبتَهُااْ ِمن َم ْ
سانَ َعا َاتَ َر ْالنُ ْل ًَ َم َا ِ
ت َ ْلبَ ُ
النحاىات اللؤلؤ االمرجان تلبسعا نساءك (الدين االبهدادت ىٗ.)ٖ٘ٙ ٔ99
ملَى ْالنُ ْل ًِ ت ُ ْح َملُانَ } (ٕٕ) ساري
.3النيا البحرت ىاا تعالى
ملَ ْي َعا َا َ
{ا َ
َ
المؤمنانىايحملان األحماا الثياا كلى الببلد النابية منع ى ا(النُلً
)السنينة(ال ابان ىٔ999جٕ ٔ.)٘ٙ
و األَننُ ِس
{ات َ ْح ِم ُا اَثْيَالَ ُك ْ ِكلَى بَلَ ٍد لَّ ْ تَ ُكانُااْ بَا ِل ِهي ِن ِكالَّ بِ ِ ّ ِ
.01النيا البرت ىاا تعالى َ
اف َّر ِحي ٌ } ( )1ساري النحاىاىد اكر الدين االبهدادت " ات تحما
كِ َّن َربَّ ُك ْ لَ َرؤُ ٌ
احمالك الثييلة ى اىيا اجسامك ى الن المسامر ال بد لن من األثياا ى ات منبل من
ان تحملاا اثيالك ملى عارك (الدين االبهدادتىٗ.)ٖٖٗ ٔ99
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ارالِينَ } ( )ٔٗ9ساري
{اتَ ْن ِحتُانَ ِمنَ ْال ِج َبا ِا بُيُاتا مَ ِ
.00نح ال خار ىاا تعالى َ
ال عراءىيعن حااىين متينين لنحتعا اني عا (ال ابان ىٔ999جٕ ٖ٘.)ٙ
انفصم انرابع :دالئم قرآوية وتىصيات ومقرتحات
أوال:دالئل قرآنٌة
كن االتجال كلى التربية المعنية اليد النكري اا األيدلاجية اإلسبلمية الت ال
.0
تعت بالعل الن رت دان التطبيو.
كن اليران الكري ىد ا تمبل ملى الكثير من المعن االحرف م ماانم
.2
مديدي ابأسالي مختلنة ا لنتا لن ر المسلمين ألالمية تلً المعن االحرف.
 .7كن الرسا ااألنبياء ىد ا تهلاا بالمعن المختلنة .
 .3ااج اليران الكري ملى كا مرد مسل ان يسعى ايعما ايجتعد ملتمسا
الرسهى حتى يهن ننسن ايسد حاجتن ايننو ملى اسرتن.
 .3كن اليران الكري حر ملى العما ال الح .
بين اليران الكري ما للمعن االحرف من دار ملى مستا النرد االجمامةى
.3
با الحياي كلعا.
كن اليران الكري ىد جعا العما ملى ىدر الطاىة ى االاا تكليف الع لاا
.3
ينبه ملى المسل ان يلتحو بالعما الات يناسبن اا يستطيم اداءل بكناءي اميدري مبل
ينبه ان يختار ممبل ل يؤالا لن اال يستطيم اداءل اال يحسنن.
 .3كن التربية المعنية ل تح ى باالالتما الكبير م التعلي العا ال يكن لعا
منعب خا ميعا.
ثانٌاً :التوصٌات
م ناء نتابب الدراسة السابية تيد الباحثة مدد من التا يا
االالتما بالدامم الدين م التمعن ى انراري استننار راح العما اكتيانن ى
.0
تى الحرف
االعادي للحك ال رم الات الات يلس الجميم باالكتناء الاات م
االمعن كنرض كناية.
العما ملى اجاد كطار مكرت كسبلم " االيدالاجية اإلسبلمية " ترتكس
.2
مليعا الحرف االمعن م الع ر الحدير.
ينبه رمم مكانة العما من طريو كىامتن ملى اساس العل ات جيم اإلىباا
.7
هر من
ملين بتامير الحاامس المادية ااألدبية تخل ا من الن ري الدانية الت
انن ارمع ىيمة الدراسا الن رية من الدراسا العملية.
 .3مراماي النراه النردية مند العاملين بالمعن االحرف المختلنة.
نراري ربط األجر بحد ادنى يكنا ك باع الحاجا األساسية من مسكن
.3
امأكا املبس حتى يعما العاملان م جا من الراحة.
 .3كدخاا مادي التربية المعنية نمن برامب الدراسة بدءا" من المرحلة االبتدابية.
كن يكثف العلماء جعادال من خبلا المسجد ااسابا اإلمبل االً بالنسبة
.3
ألالمية العما اليدات ااالمتعان .
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نراري بدء التاجين المعن االنن من المرحلة االبتدابية االً بإدخاا
.3
بعض الماناما الدراسية الت تحر ملى العما كلى جان ممارسة العما داخا
المدرسة كالنبلحة ابعض الحرف المختلنة.
ثالثاً :المقترحات
م ناء الدراسة تيترح الباحثة الييا باالت
كجراء دراسا من تطار المعن االحرف م المجتمم اإلسبلم مبر
.0
الع ار ى امااما ىاي انعف تلً المعن االحرف ى امبلىة الً بالتربية م
الع ار اإلسبلمية المختلنة.
كجراء دراسا من انم المعن االحرف م المجتمم اإلسبلم المعا ر ى
.2
امد تبعية المجتمعا اإلسبلمية لآلخرين ى احك اإلسبل م تلً التبعية ى
االمنامين الترباية لالً.
الباحثة
كجراء دراسا حاا ردا المعن الخا ة بكا معنة ى اتا
.7
ين م العلا ال رمية
ين م التعلي المعن االمتخ
بالتعاان بين المتخ
يا ة ترباية رمية تأخا م الحسبان راف المعن
ل يا ة الال الدا
امبلبساتعا المعا ري.
املة أل اا التربية المعنية م اإلسبل ى تتنااا ا اا
كجراء دراسا
.3
امبادئ اميادين التربية المعنية م اإلسبل ب كا يستام جميم جاانبعا ى ايانح
منامينعا ى ايبرس سماتعا اخ اب عا ى ايبرالن ملى سبو التربية اإلسبلمية
يرالا من التربيا المعا ري م االالتما االعناية بعاا الجان التربات العا .
كجراء دراسا من مااما تدن اإلنتاجية الحرمية االمعنية م العال العرب
.3
ااإلسبلم .
كجراء دراسة من التربية المعنية االحرمية م النكر اإلسبلم المعا ر .
.3
املصادر واملراجع
 .0اليران الكري .
 .2ابن سيدىدمحم رم ىٕٗٗٔھ ٕٖٓٓ-ىاخبلىيا المعنةىميررى كلية الدا ى
جامعة الطابف.
 .7ابن ما ارى  .ىدمحم الطاالر ىتنسير التحرير االتنايرىالمجلد التاسمىدار
سحنان للن ر االتاسيمىتانس.
 .3ابن كثيرىابا النداء كسمامياىٕٔٗٔھ ٔ99ٕ-ى تنسير اليران
الع ي ىط٘ىدار المعرمة للطبامة االن ر االتاسيمى بيرا ىلبنان.
 .3ابا عيريى خالد ىٕٔٗ1ھ ٕٓٓٙ -ىالتربية المعنية بين النكر التربات
اإلسبلم االنكر التربات الحديرىطٔى دار جرير ى ممانىاألردن.
 .3ابا عيريى خالد ىٕٔٗ9ھ ٕٓٓ4 -ىالتربية المعنية الناملة امعل
ال فىطٔىمكتبة المجتمم العرب للن ر االتاسيمىممان ى األردن.
ابا عيري ا بارتى خالد اثابر بارتىٖٔٗٔھ ٕٓٔٓ -ىنحا مناالي
.3
ترباية معا ريىطٔىمكتبة المجتمم العرب للن ر االتاسيمىممان ى األردن.
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الن رية

 .3ابا عيريى خالد ىٕٖٗٔھ ٕٓٔٔ -ىالتربية المعنية بين التاجيعا
االتطبيييةىمكتبة المجتمم العرب للن ر االتاسيمىممان ى األردن.
 .3اسماميل ى يامنة مبد اليادرىٕٔٔٓ ىالتاجين التربات المعا رىدار
الياسارت العلمية للن ر االتاسيمىممان ىاألردن.
 .01بدرخان ى ساسن ىٕٖٗٔھ ٕٓٔٔ-ىالتربية المعنية مناالب اطره تدريس ى
طٔىدار جريرى ممان ى األردن.
 .00البنهال ىكاثر مبد النتاحىٖٔٗٔھ ٔ99ٖ-ىالتربية المعنية م المملكة
العربية السعادية ادارالا م تحييو مطال التنميةى رسالة ماجستير ير
من اريىجامعة ا الير ى كلية التربيةىىس التربية اإلسبلمية االميارنة.
 .02الحاسم ىخالد بن حامدىٕٔٗٔھ ٕٓٓٓ-ىا اا التربية اإلسبلميةىطٔىدار
مال الكت ىالرياض ى السعادية.
 .07الحسين ىدمحم كماا طنىٗٓٗٔھ ٔ94ٗ -ىاالتجال الباليتكنيك م التربية
اإلسبلميةىرسالة ماجستير ير من اريى ىس ا اا التربية ى جامعة المنامية.
 .03الخطي ىدمحم حا ى٘ٔٗٔھ ٔ99٘ -ىالتعلي النن االمعن امستيبا
التنمية م المملكة العربية السعادية ى دراسة تيايمية لتجربة التعلي التين بالمملكة
العربية السعاديةىملخ ا البحار العلمية ى الجمعية السعادية للعلا الترباية
االننسيةىالرياضى السعادية.
 .03الدين االبهدادت ى اب الننا عا ا محماد األلاس ىٗٔٗٔھٔ99ٗ -
ىراح المعان م تنسير اليران الع ي االسبم المثان ىالمجلد السابمىطٔىى دار
الكت العلميةى بيرا ى لبنان.
 .03السبيدتىاحمد مل ىٕٕٗٔھ ٕٕٓٓ-ىالتربية بالعما ااالميتعا م تن بة
الطنا المسل ىرسالة ماجستير ير من اريى جامعة ا الير ى كلية التربيةىىس
التربية اإلسبلمية االميارنة.
 .03السيدى مري ى  ٕٓٓ9ىالتربية المعنية مبادبعا ااستراتيجيا التدريس
االتياي ى طٔىدار اابا للن ر االتاسيم ىممانى األردن.
 .03ال ابان ىدمحم مل ىٔٗٔ9ھ ٔ999-ىمخت ر تنسير ابن كثيرىالجسء
األااىدار النكر للطبامة االن ر االتاسيمىبيرا ى لبنان.
 .03ال ابان ىدمحم مل ى ٔٗٔ9ھ ٔ999-ىمخت ر تنسير ابن كثيرىالجسء
الثان ىدار النكر للطبامة االن ر االتاسيمىبيرا ى لبنان.
 .21ال ابان ىدمحم مل ى ٔٗٔ9ھ ٔ999-ىمخت ر تنسير ابن كثيرىالجسء
الثالرىدار النكر للطبامة االن ر االتاسيمىبيرا ى لبنان.
 .20مايشىاحمد جمياىٕٔٗ4ھ ٕٓٓ4-ىاسالي تدريس التربية الننية االمعنية
االريانيةىطٔىدار المسيريىممان ى األردن.
 .22مايشىاحمد جمياىٖٓٗٔھ ٕٓٓ9-ىالتربية المعنية مااليتعا ااسالي
تدريسعا اتطبيياتعا التربايةىطٔىدار المسيريىممانىاألردن.
 .27مبدل ايحيىىميسى ااحمد كسمامياىٗٓٗٔھ ٔ94ٗ-ىالملكية م
اإلسبل ىدار المعارفى الياالري.
-773-

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102

سناء حسيه خلف

التربية اإلسبلميةىدار النكر

 .23مباد ى مبد الهن ىٖٔ91ھ ٔ911 -ى م
العرب ى الياالري.
 .23العجيل ارخران ى ا مبد الباى ارخرانىٕٖٗٔھ ٕٓٔٔ -ى التربية
الاطنية ااالجتماميةى ط4ىدار الكت االاثابو ى بهدادى العراه.
 .23مل ى سعيد كسمامياىٕٔٗٔھ ٔ99ٕ -ى األ اا اإلسبلمية للتربية ى دار
النكر العرب ى الياالري.
 .23الهسال ى دمحم ىٕٓٗٔھ ٔ94ٕ-ى م كبل م طريو الحياي اإلسبلميةى كتا
األمة ىىطر.
 .23المحميدىمبد العسيس بن مبد الرحمنىٕٕٗٔھ ٕٖٓٓ-ىاألسس اإلسبلمية
للتربية المعنيةى مجلة جامعة الملً سعاد للعلا الترباية االدراسا اإلسبلميةى
الرياضى المملكة العربية السعادية.
 .23المدرسى مبد الكري دمحمىٕٔٗٔھ ٔ99ٕ -ى مااال الرحمن م تنسير
اليرانىالمجلد الرابمىطٕىدار الحرية للطبامة ى بهداد.
 .71النيي ىمبد الرحمن مبد الرحمنىٔٗٓ1ھ ٔ941-ىمدخا لدراسة االتجال
الحرم االمعن م التربية اإلسبلميةىبحار م التربية اإلسبلميةىدار النكر
العرب ىالياالري.
 .70العنيدتىجماا دمحمىٕٓٗٔھ ٕٓٓٓ-ىالتربية المعنية االحرمية م اإلسبل ى
دار الاماء للطبامة االن ر االتاسيمىالمن اريى م ر.
 .72يمان ىمل بن مبد اليادر بن دمحمىٕٔٗ4ھ ٕٓٓ4 -ىالتربية المعنية م السنة
النباية اتنعيلعا م المدارس الثانايةىرسالة ماجستير ير من اريى.كلية
التربيةىجامعة ا الير .
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