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ABSTRACT: 
The study aimed to reveal the educational purposes of the concept of 
(repentance) in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet and its 
applications in educational institutions. The study used the descriptive 
analytical method, as well as the deductive method. The most 
important results of the study are: repentance has many educational 
purposes in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet such as the 
moral, psychological, health, security, economic, and intellectual 
purposes. The moral purposes of repentance included urging to modify 
wrong behavior, maintaining obedience and rooting values, and 
assuring and sticking to the moral values. Meanwhile, the 
psychological purposes included strengthening the sense of the 
psychological security, self-esteem and self-fulfillment. On the other 
hand, the health purposes included getting people back to their natural 
behaviors, actions and psychological mood, and bringing happiness 
back after the misery and harm they suffered from due to the sins. The 
security and protective purposes are the stability, survival and 
protection of the society from all evil by immediately stopping 
committing any wrongful act that would harm the individual and 
society, so that goodness continues growing and the evil keeps on 
collapsing. The economic purposes of repentance is to invest every 
minute, effort and work, especially when the heart is full of joy and 
happiness, the time is blessed, and souls are optimist and having the 
desire to work fruitfully due to repentance. Moreover, repentance is a 
way to stop doing all wrong actions especially crimes. The intellectual 
purposes of repentance are to preserve the integrity of the body, heart 
and soul, by eliminating the humiliation and bitterness of guilt, so the 
body strengthens, and the mind is energized. Repentance is considered 
an ablation of extremist thought, such as terrorism and violence by 
ceasing it completely. Repentance also protects and saves a lot of souls 
and cost . 
Keywords: Educational Purposes, Repentance, the Holy Qur’an and 
Prophetic Sunnah, Educational Applications, Educational Institutions. 
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ص١٩٨٧ ص   .٣١،٣٠م،
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حلمـــى(15)  وفــــوده ، الــــرحمن عبــــد دار:صـــا ، الــــسعودية جدةـــــ ــــة، بو ال البحـــوث كتابــــة ــــ املرشــــد
ط ، ق ،٦والشر ص١٤١٢، العلـو.،٤٣م، ـ ع بـن صـا بـن الن:يومحمد صـخطـاب ـ

أم جامعــة بيــة، ال ليــة ، ماجــست ــة، بو ال وتطبيقاتــھ املــسلم للطفــل وســلم وعليـھ هللا
ُ

، ص١٤٣٠ىالقر   .٣١ه،

تيميھتقي(16)  بن ليم ا عبد بن احمد ة: الدين محمـدالتو تحقيق ستغفار، ـاو أ عبـدعمـر
انهللا وت،ربد الكتاب،ب ي دار ص١٩٩٤ ـــه١٤١٤،العر   .٨م،

ن(17)  وآخر مصطفى يم ج: وإبرا سابق، مرجع الوسيط، م ص٢امل ،٧٣٨.  

) (ة و َا ْ سرة: َ وا   .ثم

ن(18) وآخـــــر مـــــصطفى يم الوســـــيط: وإبـــــرا ــــــم ،: امل الــــــدعوة دار يـــــة، العر اللغـــــة مجمــــــع رة، القـــــا
  .٩٠ص.١ج

الــسدالن(19) غــانم بــن شــ:صــا ، ا فــضل ، ــا حقيق ــا، معنا هللا، ــ إ ــة االتو ط ســابق،ور ،مرجــع
  .١٠ص

عثمـان(20) مــصطفى يم إبـرا مــان،: سـمية د ام جامعـة داب، ليــة ، ماجـست ـة، التو رســيكولوجية
ص ٢٠٠٩ ،١٢٤ .  

الشعراو(21) متو رة،.:يمحمد القا ، سالمي اث ال مركز رة، لقا ة، ص٢٠١التو   .٢٩م،

ـــأبـــو(22)  الغزا ـــ:حامـــد إ ـــة الـــذالتو ومكفـــرات مكتبـــةنوبهللا ، رة القـــا ،القـــرآن، ص١٩٨٦، م،
٢١.  

ن(23)  وآخر مصطفى يم ج: وإبرا ، سابق مرجع ، الوسيط م ص٢امل ،٥٥٠.    

ـــ(24)  مو محمـــد ســـراء،: فــؤاد ومكتبـــة دار ، رة القـــا ، ســـالمي املنظـــو مـــن بيـــة ال منـــا رعلـــم
ص٢٠٠٤) طنطا( ص   .٢٥٦،٢٦٦م

ح(25)  الد عل: رمحمد إ سمدخل التد التعليمية(رم العملية الكتـاب)تحايل دار ات، مـا ن الع ر،
، ام ص٢٠٠٣ـ١٤٢٣ا ص   .٥٤،٥٥م،

الصفحةاملرجع(26)  نفس صالسابق ص ،٥٤،٥٥.  

عمـر(27)  أبوالعـدب محمـود والنمـل :رمنـصو ـد د ال قـصة مـن بطة املـست ـة بو ال ِالـدالالت
ْ َّ َ َُ َّ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ ْْ ُ ِْ

ُ َ ْ ُُ َ ََّ
ِ

َ
ِوالنحـل

ْ َ

ــ ــشو م بحـث ، تحليليــة اسـة د ،ُ ــة بو ال ــا وتطبيقا ـة النبو والــسنة م الكـر القــرآن رـ ر َّ َّ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ َ ْْ َْ ََ ُ َ َ َ ُ
ِ
ْ

ِ
َّ

ِ ِ ِ
قبــــــل التعلــــــيم عنـــــوان ، رة بالقــــــا ـــــر جامعــــــة بيـــــة ال ليــــــة ل ـــــامس ا الــــــدو زاملـــــؤتمر

والعـــشر الواحـــد القـــر وتحـــديات والعـــام ـــر ـــام نا ي ةز ـــ الف ـــ واملـــأمو الواقـــع لن،
ل٢٨  -٢٧من   .١٢٢ص.م٢٠١٩أبر

ن(28)  وآخر مصطفى يم ج: وإبرا سابق، مرجع الوسيط، م ص١امل ،١٧.  

خطـــــاب(29)  ســـــعيد ـــــان مجلـــــة: أر الناشـــــئة، لـــــدى ـــــة ا ال قـــــيم ترســـــيخ ـــــ ـــــة بو ال املؤســـــسات ردو
وا ـة بو ال مركزالبحـوث غداد، والنفسية، ة بو ال عـددالبحوث غـداد، جامعـة لنفـسية،

ص٤٠،٢٠١٤ ،٥١.  
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خـــضر(30)  حـــسن عبـــاس للـــدعوة:وســـام العـــا ـــد املع ، ماجـــست واملجتمـــع، الفـــرد ـــ ـــا وأثر ـــة التو
سالمية، سعود بن محمد مام جامعة ـــ١٤٠٣سالمية،   .م١٩٨٣ه

ـــــ(31)  الع نـــــزال ن حـــــس ل:يوســــف ، ماجـــــست ، ـــــة بو ال ــــا وآثا ـــــة اســـــاترالتو والد عة الـــــشر ريـــــة
دن، باأل موك ال جامعة   .١٩٨٨رسالمية،

عـودة(32)  محمـود جا جامعـة: رحاتم العليـا، اسـات الد ليـة ماجـست والـسنة، الكتـاب ـ رسـتغفار
بنابلس ن(النجاح   م٢٠٠٧،)  فلسط

عثمـان(33)  مصطفى يم إبرا جامعـ: سمية داب، ليـة ، ماجـست ـة، التو مـان،سـيكولوجية د ام رة
٢٠٠٩. 

ن) 34( وآخر مصطفى يم سابق: وإبرا مرجع الوسيط، م جامل ص١، ،٢٥٢. 

ھ) 35( مــــسكو الثقافــــة:ابـــن مكتبــــة ر، القـــا طيــــب، ا ابــــن تحقيـــق عــــراق، ــــ وتط خـــالق ــــذيب
د ة، ية، ص.الدي   .٤١ت،

ن) 36( بــــا وا:مقــــداد الفــــرد بنــــاء ــــ ســــالمية خالقيــــة بيــــة ال ــــسانية،ردو ة ــــضا وا رملجتمــــع
، ق، الشر دار ، رة ـ١٤٠٣والقا ص١٩٨٣ه   .١٢م،

ن(37)  ياس الرحمن عبد مـع: أحمـدخالد ا لتالميـذ لقـى ا البنـاء ـ ـة ر بتدائيـة ـد املعا دو
ُ ُ

ز ر
العوامــــــــل ــــــــ إ ة اجاملـــــــــؤثرة رشــــــــا ـــــــــسو بيــــــــة ال ليــــــــة ، الـــــــــوادي،فيــــــــھ جنــــــــوب جامعــــــــة

ص٢٠٠٥/ـ١٤٢٦    .٥م،

ص(38)  ص السابق   .    ١٥-١٢املرجع

عمـــر(39)  أبوالعــــدب محمـــود ــــة: رمنـــصو بو ال ن الرســـواملـــضام صــــايا و خطـــب لـــ ــــاو وتطبيقا
ص سابق، مرجع ة، بو    .٩٥ال

ااحمد(40)  النفس:رعزت علم رة،لأصو ط،القا ي العر اتب ال ص٧،١٩٦٨دار   .٦١م،

الصعيـ(41)  حمــاد يك مب بن املتبعة: ديفـواز ة النبو ة بو ال الـسلوكالتوجيھساليب عـديل و
ـــــة الثانو املرحلـــــة طـــــالب مـــــع ـــــا تفعيل نوكيفيـــــة بيـــــة،ماجـــــست،بنـــــ ال أم،ليـــــة جامعـــــة

،   . ٤٧ص. م٢٠٠٩/ ـ١٤٣٠ىالقر
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ســــــر(42)  محمـــــد ط:يإجـــــالل الكتـــــب، عــــــام رة، القـــــا ، ـــــ العال الــــــنفس ص٢٠٠-ـــــــ٢،١٤٢٠علـــــم م
  .٨٨،٢٦٥ص

الغزاأبو(43)  إ:حامد ة الذنوبالتو ومكفرات مرجعهللا صسابق، ،٢٢.  

ــأبـو(44)  القرط هللا ـامع:عبــد ما الكـر القــران ــام تحقيــقألح بـ، هللا ــينعبــد ال املحــسن ،عبــد
وت ص٢٠٠٦  –ه١٤٢٧،لبنان – ب    .١٥١-١٥٠ صم،

د(45)  يز بن ماجة(محمد تحقيق:ابن ماجة، ابن ن الفكـر،س دار وت، ـ ب ، البـا عبـد فؤاد محمد
ج ة، التو ذكر د٢باب ي. ١٤١٩ص-ت،.، لبا الشيخ   حسن: قال

الشعراو(46)  متو الشعراو:  ىمحمد واطر،–يتفس سابقا    .٢٠٧٤صمرجع

السابق(47)     .٢٠٧٠صاملرجع

الــسلمي(48)  مــذي ال ــ ع أبــو ــ ع بــن الــ: محمــد ــامع تحقيــقا مــذي، ال ن ســ أحمــد: يح
ج ـي، العر اث ال إحياء دار وت، ب ن، وآخر شاكر ص٤ومحمد ي. ٦٥٩، لبـا الـشيخ قـال

  .حسن: 

ن(49)  وآخر مصطفى يم ص: وإبرا سابق، مرجع ، الوسيط م   .٨٧امل

الدين(50)  فخر الراز الراز: يمحمد الفخر الغيـب(يتفس مفـاتيح ـ الكب لبنـان)التفـس وت،–، ـ ب
ج الفكر ص١٩٨١-١٣،١٤٠١دار ،٦ .  

ـــــ(51)  كث بــــــن عمـــــر بـــــن إســــــماعيل الفـــــداء ــــــشر: أبـــــو لل طيبـــــة دار ــــــاض، الر العظـــــيم، القـــــرآن تفــــــس
ط ع، ج١٩٩٩ -ـ٢،١٤٢٠زوالتو ص٥م، ،٣٠٩ .  

سر(52)  محمد ،:يإجالل العال النفس سابقعلم صمرجع ،٨٧.  

عثمان(53)  مصطفى يم إبرا صسي: سميھ ص سابق مرجع ة، التو   ١٢٤،١٢٥كولوجية

الشعراو(54)  متو الشعراو:  ىمحمد ص–يتفس سابق، مرجع واطر،   .٢٠٧٥ا

ة(55)  الب الصادق مكة: سليمان ، ة ز العز ة، التو ي القرآ دي ال معالم   ص.سابقمرجعمن

  . ٨٧،٨٦ ص

عمـر(56)  أبوالعـدب محمـود الـدالالت: رمنـصو
ُ َ َ

قـصِ مـن بطة املـست ـة بو َّال َ ْ َ
ِ

ْ
ِ

ُ َ ْ َُ ُ َّ
ِ

ْ َ
والنحـل والنمـل ـد د ال ِة ِ

ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ

ُ ْ ُ

ة النبو والسنة م الكر َّالقرآن
ِ ِ

َ ُ َ َْ ُ
ِ

َّ
ِ ِ

َ ْ
اِ َوتطبيقا ُ َ َْ

ِ
ْ

ص سابق، مرجع ة، بو ال
ُ َّ

ِ
َ ْ َ

٥١.   

) (ن يكتو َال و ُ ََ ْ َ
قو:  س وال ي، بال ن يتداو ال أي

َ نَ
ُ ْ َ ْ ََ يفعلو: و جـل،نال و عـز هللا ـ ع ليـا اعتمـادا الرقية

اشة ع ا سبقك
ُ َ َّ ُ َ

ِ
َ َ َ مقلدا: َ س ول مندفعا ا طل إذ لة امل بتلك الفو إ   .زسبق

ـاج(57)  ا بن مسلم ن س ا مـسلم: أبو يح ـ املـسمى يح الـ ـامع وت: ا ـ ب يـل، ا دار-دار
أم مـن طوائـف دخـو ـ ع الـدليل باب ، ديدة ا حـديث..ـلفاق ج٥٤٦، د١، ،.، ت

  .١٣٧ص
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سر(58)  محمد ،:يإجالل العال النفس سابقعلم صمرجع ،٢٦٦.  

ــــاج(59)  ا بــــن مــــسلم ن ــــس ا مــــسلم:أبــــو يح ــــ املــــسمى يح الــــ ــــامع بــــاب: ا ســــابق، مرجــــع
حديث، ، عا هللا ذكر ع ث ج٦٩٨١ا ص٨، ،٩٩.  

ج(60)  السابق، ص٨املرجع ،٩٢.  

ــــشــــ(61)   لو محمــــود الــــدين وت:اب ــــ ب ي، املعـــــا ح ج-ور ـــــي، العر اث ــــ ال إحيــــاء دار ،١٦لبنــــان،
ص.د   . ٢٤١ت،

السابق(62)   صاملرجع ،٢١٨،٢١٩ .  

ن(63)   وآخر مصطفى يم الوسيط،: وإبرا م جسابق مرجعامل ص١، ،٢٨.  

ن) 64( وآخــر النيــل ابــو الــسيد ومحمــود طــھ القــادر عبــد وا:وفــرج الــنفس علــم ــم ،م النفــ لتحليــل
د ية، العر ضة ال دا وت، ص.رب   .١٦ت،

ــ) 65( العقي محمـــدبن بــن النفـــ:عــادل بــاألمن وعالقتـــھ اب ــ اســة(،غ مـــنرد عينــة ـــ ع ميدانيــة
بــــــن محمـــــد مــــــام جامعــــــة ســــــالمية طـــــالب ــــــاض،ســــــعود الر ليــــــةبمدينـــــة ، ماجــــــست ،

اسات نايف،العليارالد ية  جامعة ص١٤٢٥،٢٠٠٤منية،العر   .٣٠م،

الغزاأبو) 66( إ:حامد ة صالتو سابق، مرجع ، الذنوب ومكفرات   .١٧هللا

الصفحة)67( نفس السابق   املرجع

الغزاأبو) 68( الدين،:حامد علوم دارإحياء وت، جاملعرفة ب د١، ص.،   .١٢٠ت،

الشعراو) 69( متو الشعراو:  ىمحمد واطر،–يتفس سابقا   .٢٠٦٨صمرجع

حنبل) 70( بن حنبل:أحمد بن أحمد مام حديثمسند ، ج٨٨٨٢، ، ص٢، سابق، مرجع ،٣٧٦  

الشعراو) 71( متو الشعراو:  ىمحمد واطر،–يتفس سابقا   . ٢٠٦٩صمرجع

عمـــر(72)   أبوالعـــدب محمـــود ـــة: رمنـــصو بو ال ن الرســـواملـــضام صـــايا و خطـــب لـــ ـــاو وتطبيقا
ة بو مرجال ص، سابق،     .٢٢٤ع

ـ(73)   الغزا حامــد تحقيـق: أبـو ، الــدين علـوم ،:إحيــاء املنــار دار ، رة القــا ، ـ الزغ امللــك عبـد محمــد
جت.د ص٣، ،٧٣  .  

ن) 74( وآخر مصطفى يم الوسيط،: وإبرا م جسابق مرجعامل ص٢، ،١٠١١. .  

كفا) 75( الدين وعالء جابر ميد ا عبد النفس:جابر علم م النفم ـي،والطب عر ـ ـ انجل ي،
ج ية، العر ضة ال دار ، رة ص٧،١٩٩٥القا   . ٣٤٣٩م،

كفا) 76( الدين وعالء جابر ميد ا عبد النف:جابر والطب النفس علم م ـي،م عر ـ ـ انجل ي،
  ٣٤٦٩سابقمرجع

الفقي) 77( يم فدى،:إبرا رة، القا بالنفس، از ع و    .٢٤ص.٢٠٠٧الثقة

) (جدعاَج َدع َْ َ
جـدعاء: ِ ـ و ، أجـدع و ف أطرافھ، من طرف ِقطع

ُ
ن.  وآخـر مـصطفى يم إبـرا : وانظـر

م مرجعالوسيطامل ج، ص١، ،١١٠.  

اج) 78( ا بن مسلم:مسلم جيح سابق، مرجع ص٨، ،٥٤.  
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سر)79( محمد ،:يإجالل العال النفس سابقعلم صمرجع ،٢١٧ .  

سابقامل)80( صرجع ،١٦٢ .  

الشعراوم)81( متو ص.:يحمد ص سابق، مرجع ة،   .١٦-١٥التو

)(ن يكتو َال و ُ ََ ْ َ
قو:  ـس وال ي، بـال ن يتداو ال أي

َ نَ
ُ ْ َ ْ ََ جـل،: و و عـز هللا ـ ع ليـا اعتمـادا الرقيـة يفعلـو نال

اشة ع ا سبقك
ُ َ َّ ُ َ

ِ
َ َ َ مقلدا: َ س ول مندفعا ا طل إذ لة امل بتلك الفو إ   .زسبق

ن(82)  ــــس ا ــــاجأبـــو ا بــــن مــــسلم: مـــسلم يح ــــ املـــسمى يح الــــ ـــامع بــــاب: ا ، ســــابق مرجـــع
من طوائف دخو ع حديث..أم لالدليل ج٥٤٦، ص١، ،١٣٧.  

ن)83( وآخر مصطفى يم ج: وإبرا ، سابق، مرجع ، الوسيط م ص١امل ،٢٥١.  

كفا) 84( الدين وعالء جابر ميد ا عبد النف:جابر والطب النفس علم م ـي،م عر ـ ـ انجل ي،
سابق صمرجع ،٣٤٣٩.  

املفـرج) 85( م الكـر عبـد بن ـ:سليمان املآ ب سـ ـ نـدل،املعا ا ـوف،دومـة دار،الـسعودية،ا
ص ت د سية   .١٠بل

اج)86( ا بن مسلم:مسلم ج:يح سابق ص١مرجع ، ،٤٦.  

ي)87( املبــــــاركفو الــــــرحمن عبــــــد الع: رمحمــــــد الكتــــــب دار وت، ــــــ ب حــــــوذي، جتحفـــــــة د٧لميـــــــة ت،.،
  .٣١١ص

ــ) 88( الط ــر جر بــن ـــــ:يمحمــد وت ــ ب ، شــاكر محمــد أحمــد تحقيــق ، القــرآن ــل تأو ــ البيــان جــامع
مؤسسة ، ،،الرسالةلبنان ص٢٠٠٠ -ـ١٤٢٠ج    .٥٤٣م،

ن) 89( وآخر مصطفى يم ج: وإبرا سابق، مرجع الوسيط، م ص١امل ،٥٠٧.   

العزايم) 90( أبو ما دالقر:جمال النفسية، ة وال ص١٩٩٤-ـ١٤١٤ن،.ان    .٧٣م،

ن) 91( وآخــر النيــل ابــو الــسيد ومحمــود طــھ القــادر عبــد ،:وفــرج النفــ والتحليــل الــنفس علــم ــم م
ص سابق،    .٢٤٥مرجع

جايل) 92( أ ل املعرفـة،: رماي عـالم مجلـة يوسـف، القـادر عبـد فيـصل ترجمة ، السعادة، سيكولوجية
الــــــوط املجلــــــس ــــــت، عــــــدد الكو ــــــت، الكو بدولــــــة والفنــــــو يوليــــــو،١٧٥نللثقافــــــة ،١٩٩٣،

   .٢١٩ص

حنبل)  93( بن حديث: احمد سابق، مرجع ، حنبل بن أحمد مام ج٢٥٥مسند ص٤، ،١٧٦ .  

) (غان
َ ِغطى: ُ

َ ُ.  

اج) 94( ا بن مسلم:مسلم جيح سابق، مرجع ص٨، ،٧٢   

ي) 95( املباركفو الرحمن عبد حوذي،: رمحمد جسابقمرجعتحفة ص٩، ،١٠٣ .  

عثمان) 96( مصطفى يم إبرا ص: سمية سابق، مرجع ، ة التو   . ١٢٦سيكولوجية

العزايم)97( أبو ما النفسية،:جمال ة وال سابقالقران صمرجع ،٤٨.   



في القرآن الكریم  والسنة النبویة ) التوبة( المقاصد التربویة لمفھوم
)دراسة تحلیلیة( وتطبیقاتھا في مؤسسات التعلیم  منصور محمود أبو العدب عمر/ د 
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صالسابقاملرجع) 98( ،٤٩.   

صالسابقاملرجع)99( ص ،٦٢-٦١.   

عمـــر) 100( أبوالعـــدب محمـــود ال: رمنـــصو ن ـــةاملـــضام الرســـوبو صـــايا و خطـــب لـــ ـــاو وتطبيقا
ص سابق، مرجع ة، بو   .٢٠١٦ال

صالسابقاملرجع)101( ،٦٤.   

البخــــار) 102( إســــماعيل بــــن ،: يمحمــــد البخــــار يح املختــــصر(يــــ يح الــــ ــــامع تحقيــــق) ا . د: ،
اليمامة البغا، ديب مـن،–مصطفى املـسلمو سـلم من املسلم باب ، كث ابن دار وت، نب

ج١٠ديثح ط١، ، ص١٩٨٧ – ٣،١٤٠٧، ،١٣.  

حنبل) 103( بن حديث:أحمد سابق، مرجع حنبل، بن أحمد مام ج٨٨١٢مسند ص١٤، ،٤١٠ .  

الـــسعدي)104( عطيـــة بـــن عـــاطي بـــن أســـاليب:ـــالل ضـــوء ـــ مـــن جـــل لـــدى منيـــة الثقافـــة رتنميـــة
ام جامعة ، بية ال لية ، ماجست سالمية، بية ،ال ص٢٠٠٩ه،١٤٣٠ىالقر   . ١٧م،

الصفحة) 105( نفس السابق   .املرجع

ود) 106( حافظ حس م زحا العليـا،: ز اسـات الد ليـة ، ماجـست ، م الكـر القـرآن الوقائية بية رال
نابلس ، النجاح، جامعة ن،-، ص٢٠٠٩فلسط   .١٥م،

الزاحم) 107( هللا عبد بن منـع:محمد ـ سـالمية عة الـشر تطبيـق املنـار،اثـأر دار رة، القـا مـة، ر ا
ص١٩٩٢  -ه٢،١٤١٢ط   .١٣م،

ســـــوادي) 108( محمـــــد ـــــ ع قـــــو:عبـــــد ا ســـــالة مجلـــــة ، ـــــاب ـــــوم مف لتحديـــــد الدوليـــــة ـــــود قا ر ر
مجلد ، العراق الء، كر جامعة ، قو ا لية عدد١قالعلمية، ص١،٢٠٠٩، ،٥٠.  

الع) 109( نزال ن حس ،:يوسف ة بو ال ا وأثا ة صرالتو سابق،   .٢مرجع

الـدين)110( فخـر الـراز الــراز: يمحمـد الفخـر ج(يتفـس ســابق، مرجـع الغيـب، مفـاتيح ـ الكب التفـس
ص١٠ ،٥.  

الغزا) 111( حامد د: أبو يح، ص طبعة رة، القا عتقاد، ص.قتصاد   .١٣٥ت،

عمـــر) 112( أبوالعـــدب محمـــود الثقا: رمنـــصو عـــن بمـــصر ـــام ا الـــشباب عـــض اب ـــ يـــةاغ العر فـــة
ـر جامعـة ، بية ال لية ، ماجست سالمي، بو ال املنظو من تھ ومواج زسالمية ي ر

، رة ص٢٠٠٥بالقا   .٢٥٥م،

ــاج) 113( ا بـــن مــسلم ن ــس ا مـــسلم: أبــو يح ــ املــسمى يح الـــ ــامع بـــاب:ا ، ســابق مرجــع ،
وأي ، سالم تفاضل حديث بيان أفضل، ه ج١٧٢رأمو ص١، ، ،٤٨.  

ــاج) 114( ا بـــن مــسلم ن ــس ا مـــسلم: أبــو يح ــ املــسمى يح الـــ ــامع بـــاب:ا ، ســابق مرجــع ،
متراحم عاطف و ن حديث املؤمن م، عاضد ج٦٧٥١و ص٨، ، ،٢٠.  

عمر) 115( أبوالعدب محمود وال :رمنصو والنمـل ـد د ال قـصة مـن بطة املست ة بو ال ِالدالالت
ْ َّ َ َُ َّ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ ْْ ُ ِْ

ُ َ ْ ُُ َ ََّ
ِ

َ
ِنحـل

ْ َ

ُ ة بو ال ا وتطبيقا ة النبو والسنة م الكر َّالقرآن َّ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ َ ْْ َْ ََ ُ َ َ َ ُ
ِ
ْ

ِ
َّ

ِ ِ صِ سابق، مرجع ،٥٥.  

يكن) 116( الرسالة،:فت مؤسسة لبان، ، وت ب سالم، الوقائية بية   .م١٩٩٧ -١٤١٨ال
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دي) 117( املــاو ــ ع ــسن ا وت: رأبــو ــ ب ـــــ لبنــان والـــدين، الــدنيا ــاج،أدب امل دار م،٢٠١٣  -ــــ١٤٣٤،
  .٥٩ص

بحـــــر118) ( بــــن ا عثمــــان ــــاحظ(أبــــو بحــــر) : ا بــــن عثمــــان ــــاحظ(أبــــو شــــرح): ا ، ن، يــــ والت البيــــان
، ، ــــان ا مكتبـــة ، رة القــــا ن، ـــار محمـــد الــــسالم عبـــد ص٢ج،. م١٩٧٥ووتحقيـــق ،

٣٣.  

ن)119( وآخر مصطفى يم ،: وإبرا سابق، مرجع الوسيط، م ص٢جامل ،٧٣٨  

مطـــاوع) 120( عصمت يم رة،: إبرا القا ى، العر الفكر دار بية، ال ص١٩٩٥ -ـ١٤١٥لأصو   .٩٤م،

عمـــر) 121( أبوالعـــدب محمـــود يـــة: رمنـــصو العر الثقافـــة عـــن بمـــصر ـــام ا الـــشباب عـــض اب ـــ اغ
ص سابق، مرجع سالمي، بو ال املنظو من تھ ومواج يسالمية   .م١٢٨ر

الفقيإبرا) 122( شر،:يم وال لإلعالن إبداع رة، القا الوقت، ة ص٢٠٠٩-١٤٣٠رإدا   .٢٥م،

قــي) 123( الب ن ــس ا بــن تحقيــق :أحمــد يمــان، ــاض،: شــعب الر حامــد، ميــد ا عبــد ــ الع عبــد
حديث ع، والتو شر لل الرشد جزء١٦٤٨زمكتبة ص٢٠٠٣ -ـ٣،١٤٢٣،   . ٢٧٨م،

الشعراو) 124( متو واطر-يالشعراوتفس: ىمحمد صا ص سابق، مرجع ،٥٥٥٥،٥٥٥٦ .  

ص) 125( السابق،   . ٥٥٥٤املرجع

فـــا) 126( ا عــسل حمــزة ــ مجلـــد: ع العلميــة، الء كــر جامعــة مجلـــة العــراق، ــاب، لة ،٥رمــش
ص٤،٢٠٠٧عدد ،   . ٣٨٢م

) (الك ســ ع: ترشــيد خــالل مــن مثــل ل بالــش املتاحــة د املــوا اســتخدام تقنيــاترــو ــ ع تمــاد
دو محددة م نوإجراءات اح و فراد بإنتاجية ذى اق   .رإ

) (َسراف املاء:ْ د ا عن التجاو   ] . زأي

د) 127( يز بن ماجة(محمد حـديث:ابن سـابق، مرجع ماجة، ابن ن القـصر٤٢٥س ـ جـاء مـا بـاب ،
ية ج. . .وكرا د١، ل. ١٤٧ص-ت،.، الشيخ يقال   ضعيف: با

الــسلمي) 128( مــذي ال ـــ ع أبــو ــ ع بــن ســـابق،: محمــد مرجــع مــذي، ال ن ســ يح الـــ ــامع ا
باب٢٤١٧حديث ج ، ص٤القيامة، ي٦١٢، لبا الشيخ قال   .يح: ،

ـــاج) 129( ا بـــن مـــسلم ن ـــس ا مـــسلم: أبـــو يح ـــ املـــسمى يح الـــ ـــامع حـــديث:ا ســـابق مرجـــع
الك٢٤٧٣ باب ج فاف، ص٣والقناعة، ،١٠٢.  

) ( منھ:سمحا طلب ما ع يوافق ال سا م ه:اقت. جوادا غ ع لھ الذي   . طلب

البخـــار) 130( إســـماعيل بـــن البخــار: يمحمــد يح املختـــصر: (يـــ يح الـــ ـــامع ســـابق،) ا مرجـــع ،
ج١٩٧٠حديث الشراء، واملسامحة ولة الس باب   ٧٣٠ص٢،

مصط) 131( يم نإبرا وآخر ج: وفى سابق، مرجع الوسيط، م ص٢امل ،٦٩٨.   

ــــ) 132( الب ه:محمــــد تطــــو ــــ ســــالمي بــــة،رالفكــــر و مكتبــــة رة، طالقــــا ــــــ٢،١٤٠١، ،.م١٩٨١ـــــ
   .٦ص



في القرآن الكریم  والسنة النبویة ) التوبة( المقاصد التربویة لمفھوم
)دراسة تحلیلیة( وتطبیقاتھا في مؤسسات التعلیم  منصور محمود أبو العدب عمر/ د 

 

 

                                                                                                               

302 

العقاد) 133( محمود إسالمية:عباس ضة فر ضةالتفك رة، القا دمصر، ص.،    .٣ت،

السابق) 134( صاملرجع ،٦.   

و) 135( ا قيم ةابن العباد:ز سيد دى املعاد وت،زاد ـ ب ط، نـؤ القادر وعبد شعيب ؤتحقيق ر
لبنان مؤسسةــ جالرسالة، ص١٩٩٨ ـــ ٣،١٤١٨ط،٤،    .١٨٦م،

عثمان) 136( مصطفى يم إبرا سابق: سميھ مرجع ة، التو   . ١٢٧ص،سيكولوجية

البنا) 137( رة،:رجب القا سالم، ضد رب وا ية الدي ف،مية املعا ص١٩٩٩ردار ،٢٥٣ .  

ــر) 138( الــدو:زمرصــد تواجــھ الية إشــ ــي و لك لــاب ــر،ر صــوت ــدة رة،زجر  عــدد،القــا
عاء،١٠٤٩ ومن٦ر، ص٢٠٢٠ينايرمن ١ ــ ١٤٤١،جمادى ،    .٩م

حنبل) 139( بن حنبل:أحمد بن أحمد مام حديثمسند ، ج٨٨٨٢، ص٢، ،٣٧٦ .  

الشعراومح) 140( متو الشعراو:  ىمد واطر،–يتفس سابقا صمرجع   . ٢٠٦٨،٢٠٦٩ص

ـــ(141)  الراف ـــ يح بـــن هللا عبـــد بـــن ـــ ـــدد: يح ا للطـــالب املقدمـــة ات املقـــر عـــض اســـتخدام رأثـــر
، ماجــست ، بياجيــھ ــة نظر وفــق ــدي التجر ــ التفك مرحلــة نمــو ــ بالــدمام ن املعلمــ ليــة ب

، بية ال ،لية القر أم ـ١٤٢١ىجامعة ص٢٠٠١ه   . ٢١م،

) (دينــھ مـن ة ِفـ ِ ِ
ْ

ِ ٍ
َ ْ ُ

وجـل:  عــز هللا حمـة مــن سـعة ـ الــنفس ن مطمـ الــصدر، ـشرح يــصب. رم لـم مــا
حراما حق: دما غ نفسا يقتل لم أنھ   .طاملا

البخـار) 142( إسـماعيل بن حـديث: يمحمد الـديات، كتـاب سـابق، مرجـع ، البخـار يح ج٦٤٦٩يـ ،
ص ٦ ،٢٥١٧.   

ي) 143( ـسا ال الــرحمن عبـد أبــو شـعيب بــن ي: أحمـد ـسا ال ن ن(ســ الــس مـن ــ تحقيـق)املجت عبــد: ،
مكتب حلب، غدة، أبو   الفتاح

حــــديث ســـالمية، ج٣٩٨٧املطبوعـــات ص١٩٨٦ –ه٧،١٤٠٦، ي. ٨٢م، لبــــا الـــشيخ : قـــال
   .يح

عمـــر) 144( أبوالعـــدب محمـــود ا: رمنـــصو ن ـــةاملـــضام بو الرســـول صـــايا و خطـــب لـــ ـــاو وتطبيقا
سابق، مرجع ة، بو    .٢١٥صال

السابق،(145)     .٢١٥صاملرجع
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