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Abstract: 

 

The Holy Koran many methods of education, the breeding of rights on integrity 
in the life of the world, in order to win the consent of God Almighty, divine glory 
be aware of Adam, peace be upon him all the names, large and small, with 
prescription, and prophets and messengers, peace be upon them, their Lord and 
make them medium to teach people and their upbringing, and these methods: 
carrot, understanding and influential methods in a statement of reward and 
punishment to urge the rights of God Almighty, p carrot in paradise paid to 
human rights Good Conduct and do good, and intimidation of fire him to leave 
the sins away from the vices, and all that is not pleasing to the creator of 
Almighty God, beneficial or detrimental to the other method is the method of the 
story for the preaching and guidance to proselytize and early warning and the 
statement and restraining orders according to the positions of the infidels 
stubbornness 0in story people call appreciative scarred and torment 
comprehending and all the story of examples of Educational Many, they raise 
the souls, the power of persuasion, honesty and focus on the objective, and 
provide human rights values different sound, either by way of dialog is the 
impact of a great intellectual, as well as the effect of conscientious objection, 
emotional, education on his way from the methods the task on the Holy Qur'an, 
p republic prove information grounded concepts, being gives vital subject, it 
disturbs Emotions Passions and displays arguments intellectually offer from 
which to refute the false arguments. The method of striking proverbs educational 
means of guidance troublesome Manhal founts of science and knowledge; there 
from lessons bites and lessons learned so much to guide human behavior, in 
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addition to being a means of teaching aids, they bring closer understanding and 
found things, used by the Koran for preaching reminder and consideration and 
discouraging and restraining orders and the report. In addition to these methods 
another method used by The Koran, is the method of calling to reflect in the 
universe is a comprehensive approach to life, because interaction with the 
universe consciously generates enormous experience, when the Qur'an, do the 
universe from some meals p for the purpose of lessons bites, he drew the brain 
and heart to the manufacturer - God Almighty. It is the greatest benefits of 
thinking  balcony is to increase the faith and certainty, in addition to being the 
road to repent, and work, and jurisprudence, and utilization of.                                                                       

 

: مستخمصاؿ
, لتربية االنساف عمى االستقامة في الحياة الدنيا , جاء في القراف الكريـ الكثير مف اساليب التربية كالتعميـ

ذاتا ,كالخالؽ سبحانو عمـ ابكنا ادـ عميو السبلـ االسماء كميا كبيرىا كصغيرىا , بغية الفكز برضا اهلل تعالى 
كمف ىذه , كعمـ االنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ كرباىـ كجعميـ كاسطة لتعميـ الناس كتربيتيـ, كصفة

فيما اسمكباف مؤثراف في بياف الثكاب كالعقاب لحث االنساف عمى المراقبة هلل , الترغيب كالترىيب : االساليب
كالترىيب مف النار يدفعو الى , فالترغيب في الجنة يدفع االنساف الى السمكؾ الحسف كفعؿ الخير,تعالى 

كاالسمكب االخر ىك , ترؾ المعاصي كاالبتعاد عف الرذائؿ ككؿ ما ال يرضاه الخالؽ سبحانو كتعالى لخمقو 
اسمكب القصة لما فييا مف الكعظ كاالرشاد كالتبشير كاالنذار كالبياف كالزجر كذكر مكاقؼ الكفار كعنادىـ 

, كفي كؿ قصة امثاال تربكية كتعميمية كثيرة, ففي القصة دعكة لمناس لبلعتبار كاالتعاظ كالتأسي كالتدبر0
كتزكد االنساف بالقيـ السميمة ,فيي تربي النفكس لما تمتاز بو مف قكة االقناع كالصدؽ كالتركيز عمى اليدؼ 

كالتربية عف طريقو , فضبل عف اثره الكجداني العاطفي, اما اسمكب الحكار فمو اثر فكرم رائع , المختمفة 
لككنو , ففية تثبت المعمكمات كتترسخ المفاىيـ , مف االساليب الميمة التي حرص عمييا القرءاف الكريـ 

فيك يكقض العكاطؼ كاالنفعاالت كيعرض الحجج عرضا فكريا يمكف مف خبللو ,يعطي المكضكع حيكية 
كاسمكب ضرب االمثاؿ كسيمة تربكية مف كسائؿ االرشاد كاليداية كمنيبل مف  . دحض الحجج الباطمة 
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اضافة , مناىؿ  العمـ كالمعرفة ؛ ففييا مف العبر كالعضاة كالدركس الشيء الكثير لتكجيو السمكؾ االنساني 
كقد  استعمميا القراف  الكريـ لمكعظ , كتبيف االمكر, فيي تقرب الفيـ , الى  ككنيا كسائؿ ايضاح تعميمية 

ىك , كيضاؼ الى ىذه االساليب اسمكب اخر استعممو القراف . كالتذكير كاالعتبار كالحث كالزجر كالتقرير
الف التفاعؿ مع الككف بكعي يفرز خبرات ,اسمكب الدعكة الى التفكر في الككف فيك منيج شامؿ لمحياة كميا 

كلفت العقؿ كالقمب الى , كعندما يبيف القراف مافي الككف مف صنائع فمغرض العبر كالعضات , ىائمة 
اضافة الى ككنو طريؽ الى ,فمف اعظـ فكائد التفكير بالككف ىك زيادة االيماف كاليقيف - اهلل تعالى-الصانع 
. كاالنتفاع بالمخمكقات , كالفقو ,كالعمؿ ,التكبة 
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المقدمة 

كالترغيب , كالقصص,      كرد في القراف الكريـ الكثير مف اساليب التربية كالتعميـ كضرب االمثاؿ
فالقرآف الكريـ  يربي .كغيرىا مف االساليب التربكية كالتعميمية , كالتفكر في الككف, كالحكار, كالترىيب

النفس البشرية كينمي مداركيا لبلستقامة عمى الطريؽ السكم، كفيو تنمية مدارؾ النفس باالعتبار 
كتربية نفسو عمى , باألمثاؿ، ككشؼ لحقائؽ اآلخرة كبياف لمصير الفريقيف ليختار المرء ما يككف فيو

التقكل كالصبلح كاليدل كالرشاد، كتيذيب النفس بالترغيب كالترىيب، كفيو تقكية لمكثير مف جكانبيا 
باالعتبار بالقصص، كما فسح المجاؿ لعقمو ليجكؿ بفكره في مخمكقات اهلل تعالى كفي مجاالت 

 ( 1).أخرل
    فضرب األمثاؿ في القرآف يستفاد منو أمكرا كثيرة ؛منيا التذكير كالكعظ كالحث كالزجر كاالعتبار 

كالتقرير كتقريب المراد لمعقؿ كتصكيره بصكرة المحسكس، فإف األمثاؿ تصكر المعاني بصكرة األشخاص، 
تشبيو الخفي بالجمي : ألنيا أثبت في األذىاف الستعانة الذىف فييا بالحكاس، كمف ثـ كاف الغرض مف المثؿ

,  (ىػ 1407ـ 1974) , عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف الحافظ , السيكطي )(2 ).كالغائب بالشاىد
  .(.365-36, الييئة المصرية العامة لمكتاب , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: اإلتقاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ

    كلمقرآف الكريـ منيج كاضح  في عرض قصص األنبياء كالمرسميف أك عرض حاالت بعض األفراد مف 
كفييا أىداؼ تربكية سامية، ألنيا تعرض بكؿ كاقعية كصدؽ، كفي كقائعيا تربية لمبشرية .األمـ السابقة 

- عميو السبلـ- التي تيتدم بتعاليـ القرآف الكريـ، كفييا عبرة لمممكؾ في بسط العدؿ، كما فعؿ يكسؼ 
كال أحد أغير - كألىؿ التقكل في ترؾ ما تراكدىـ النفس الشيكانية عميو، كلممماليؾ في حفظ حـر السادة، 

, األلكسي)  .( 3)كلمقادريف عمى العفك عمف أساء إلييـ ،كغير ذلؾ- مف اهلل تعالى، كلذلؾ حـر الفكاحش 
شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي ، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني 

 (. 13/83ص  ,( ىػ1415)األكلى، : بيركت الطبعة– عمي عبد البارم عطية دار الكتب العممية : تحقيؽ
     اما الترغيب كالترىيب فيك قاعدة ميمة في تثبيت القمب المتقمب، ففي األكلى دفع لؤلماـ كاالمتثاؿ  

كاالتباع كالرضى كالقناعة، كفي الثانية حاجز عف االنحراؼ كالكقكع في المناىي كالتردم في المخاطر 
كالمياكم، كىما أسمكباف مف األساليب الناجحة في التربية كالتفييـ كالقناعة، كاألخذ بالمرء كترقيتو إلى 

ففي القرآف الكريـ , األعمى كالسمٌك في كؿ مجاؿ، تعمما كاف أك تعميما، تكجييا أك إرشادا، تأثرا أك تأثيرا
 (ىػ 1427)د محب الديف , كاعظ ) ,كاعظ )(4 ).ترغيب في اإليماف كدار القرار، كترىيب مف الكفر كالنار

                                                           
(

1
 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

(
2

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

(
3

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(4)
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ص  , كمية الدعكة كأصكؿ الديف جامعة أـ القرل مكة المكرمة, التربية القرآنية كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع, 
كمف التربية القرآنية لنفسية المسمـ التي تيتدم بيدم القرآف الكريـ، أسمكب جديد فيو أسرار، إذ بو ,  (25

التفكر في خمؽ اهلل تعالى : يعرؼ كيؼ يتطكر اإلنساف بنفسو حتى يصؿ إلى اليدل كاالقتناع، أال كىك
كفي اآليات المبثكثة في الككف، كالكامنة في األنفس، كقد أثنى اهلل تعالى عمى الذيف يتفكركف فييا، ألنيـ 
بالتفكر يصمكف إلى بعض الحقائؽ عف الخالؽ كالمخمكؽ، حتى يتطكر فيميج لسانو باالعتراؼ بكحدانيتو 
كربكبيتو، ثـ يرتقي فكره فيعمـ أنو عاجز عف أداء حؽ اهلل تعالى عمى الكجو المطمكب فيخاؼ المؤاخذة 

, التربية القرآنية كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع,  (ىػ 1427)د محب الديف , كاعظ ) .(5)كيطمب النجاة كاألمف 
(. 1/27ص , كمية الدعكة كأصكؿ الديف جامعة أـ القرل مكة المكرمة

تعريؼ : تضمف المبحث االكؿ , اقتضى البحث تقسيمو عمى مقدمو كسبعة مباحث : خطة البحث
التربية كالتعميـ : ك المبحث الثالث , تعميـ اهلل تعالى لخمقو : كالمبحث الثاني ,مصطمحات عنكاف البحث 
التربية : المبحث الخامس , ,التربية كالتعميـ باسمكب القصة : كالمبحث الرابع , باسمكب الترغيب كالترىيب
التربية : كالمبحث السابع , التربية كالتعميـ بضرب االمثاؿ : كالمبحث السادس , كالتعميـ باسمكب الحكار 

كقد احتكل البحث عمى خبلصو بالمغتيف العربية كاالنكميزية , كالتعميـ بالتفكر في ايات اهلل تعالى في الككف
اضافة الى المصادر كالمراجع التي استعممت في البحث 

اعتمدت عمى النصكص مف المصادر كالمراجع المكثكقة كالمعتمدة كباكبر عدد ممكف  : منهجية البحث 
لغرض اغناء البحث باالراء المختمفة كباقؿ قدر ممكف مف الكبلـ كبما يتناسب كحجـ البحث فخير الكبلـ 

كتكثيؽ النصكص كفؽ المنيجية المتبعة في الدراسات العميا  , ما قؿ كدؿ 
           

: تعريف مصطمحات عنوان البحث:               المبحث االول
: المطمب االكؿ تعريؼ االسمكب  

 :االسمكب لغة:اكال 
خياط، يكسؼ ) ( 6)نيج، كطريقة، كخطة: مطمقان ىك رفع النسبة الكجكدية بيف شيئيف، أسمكب: السمب  .1

 الكجوي  كىك(.322معجـ المصطمحات العممية كالفنية ، دار لساف العرب، بيركت ، ص,  (د ت ),
يجمع أىساليب: كالٌطريؽ كىاٍلمذىب، ييقىاؿ محمد بف أحمد بف , أليركم).(7)أنتـي ًفي أيٍسمكًب شىٌر، كى

دار إحياء التراث , محمد عكض مرعب:تيذيب المغة  تحقيؽ ,  (ـ 2001), األزىرم أبك منصكر
الطرؽ كالفنكف، ككؿ شيء امتد عمى غير :  كىك(12/302ص, األكلى : الطبعة, بيركت– العربي 

                                                           
(

5
 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

(
6

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

(
7

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(
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أحمد بف زكريا القزكيني , ابف فارس ).(8)اسمكب ألنيا ال تثنى: امتناع فيك اسمكب كيقاؿ لعنؽ األسد
زىير عبد المحسف : دراسة كتحقيؽ, مجمؿ المغة   ( , ـ1986-  ىػ 1406,) الرازم، أبك الحسيف 

( 470ص, بيركت الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة , سمطاندار
 :االسمكب اصطبلحا: ثانيا

النمط الذم يدرؾ بو التمميذ األشياء مف حكلو سكاء أكانت ىذه معمكمة أكاديمية أك خبرة أك نشاطان تربكيان  
خرائط ,  (ـ1985) , حمداف ، محمد زياد   )(9)".أك اجتماعيان أك مينيان أـ كائنان أـ مادة مف نكع محدد

 (.19ص: (ـ1985)اساليب التعمـ، دار التربية الحديثة، عماف 
: تعريؼ التربية:المطمب الثاني 

 :التربية لغة: أكالن 
بىى) .2 كربا الرابية يربكىا، ًإذا . ربا الشيء يربك، ًإذا زاد: تقكؿ مف ذلؾ. ىك الزيادة كالنماء كالعمك (رى

أحمد بف زكريا القزكيني الرازم، , ابف فارس )) .( 10 ).عمك النفس: كالربك; أىصابو الربك: كربا. عبلىا
, زىير عبد المحسف سمطاندار: دراسة كتحقيؽ, مجمؿ المغة   ( , ـ1986-  ىػ 1406,) أبك الحسيف 

 (رباه تربيةن )ك . الشيء زاد كبابو عدا (ربا)ك. (2/483ص, بيركت الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة 
زيف الديف أبك عبد اهلل , الرازم) ( 11 ).أىم غذَّاه كىذا لكؿ ما ينمي كالكلد كالزرع كنحكه (ترباه)ك 

بىٍكتي ًفي بني  .(1/117ص ,  (ـ 1999/ ىػ 1420), محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي  كرى
بيتي أىٍربىى ليغىةن  ٍبكىان، كرى ، أربيك رى كربٍَّيتي الصبيَّ تربيةن، كربٍَّبتيوي تربيبان، كربٍَّيتي السِّمسـى تربيبان، كربٍَّيتي . فبلفو

بىابىةن، ًإذىا تىمٍَّمتىيا بُّيىا رى أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف ,  العسكرم(.)12)النِّعمةى، بالتخفيًؼ أىري
 . (117ص , (ـ 1996 ), سعيد بف يحيى بف ميراف

  :اصطبلحاالتربية : ثانيا
زيف الديف محمد بف تاج العارفيف بف عمي ,المناكم  ) ( 13 ).إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التماـ .3

 28عالـ الكتب ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  (ـ 1990 ), بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم
                                                           

(
8

 (1/21ص . المكرمة مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

(
9

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(
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 . كىي تبًميغ الشيء ًإلى كمالو شيئا فشيئا95ص ,ـ1990.الطبعة االكلى , القاىرة, عبد الخالؽ ثركت
( 314:  ص, (د ت ),  أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي ,الكفكم) ( 14)
  ) ( 15 )(إعداد الفرد أك الكائف اإلنساني لحياتو في الدنيا كاآلخرة):كالتربية االسبلمية  ىي.

التربية كبناء األجياؿ في اإلسبلـ، دار الكتاب المبناني، بيركت ، , (ـ 1975 ), أنكر,الجندم
 (.153ص

تمؾ المفاىيـ التي يرتبط بعضيا ببعض في إطار فكرم كاحد يستند إلى المبادئ كالقيـ ):       كىي
كالتي ترسـ عددنا مف اإلجراءات كالطرائؽ العممية يؤدم تنفيذىا إلى أف يسمؾ , التي أتي بيا اإلسبلـ

أصكؿ التربية اإلسبلمية، ,(ـ1987),سعيد إسماعيؿ, عمي) ( 16 ).(سالكيا سمككنا يتفؽ كعقيدة اإلسبلـ
(  22دار الثقافة لمطباعة كالنشر،القاىرة ص

: تعريؼ التعميـ: المطمب الثالث
 :التعميـ لغة: أكالن 

 (عممو): مصدر عمـ، يقاؿ: ، كالتعميـ(عممتو العمـ فتعممو):  مصدر تعمـ، كالتعميـ يطاكع التعميـ، يقاؿ
. (17)أتقنو : إذا عرفو، كعممو كأعممو إياه فتعممو، كعمـ األمر تعممو: 
 دار الفضيمة , معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية,  (د ت  ), د محمكد عبد الرحمف, عبد المنعم)
 ,المناكم زيف الديف محمد بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم, (د ت).
الطبعة , القاىرة,  عبد الخالؽ ثركت28عالـ الكتب ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  (ـ 1990) 

 .االكلى 
: التعميـ اصطبلحا: ثانيا

كربما استعمؿ في معنى اإلعبلـ . كالتعمـ تنبو النفس لتصكر ذلؾ.       تنبيو النفس لتصكر المعاني
لكف اإلعبلـ اختص بما كاف بإخبار سريع، كالتعميـ اختص بما يككف بتكرير كتكثير حتى يحصؿ منو 

محمد بف إسماعيؿ أبك , البخارمأثر في نفس المتعمـ، كتعميـ اهلل تعالى آلدـ األسماء أف جعؿ لو قكة 
كعمـ ادـ االسماء )باب قكلو تعالى , كتاب تفسير القراف,, صحيح البخارم ( ىػ1422), عبداهلل الجعفي

. يتحراه .1ط, دار طكؽ النجاة, محمد زىير بف ناصر الناصر: تحقيؽ , 4476رقـ الحديث , (كميا 
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 (ـ1990),زيف الديف محمد بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم, المناكم)
 (102ص ,
  د أحمد ,عمر)( 18) فرع مف التَّربية يتعٌمؽ بطرائؽ تدريس الطبلب أنكاع المعارؼ كالعمكـ كالفنكف: كالتعميـ

 (     2/1542ص  ,( ـ2008 ), مختار عبد الحميد 
  تعميم اهلل تعالى لخمقه: المبحث الثاني                   

. تعميـ اهلل تعالى ألبي البشرينةن ادـ عميو السبلـ : المطمب االكؿ 
ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا }:قاؿ تعالى مَّـى آدى ىي ىًذه االسماء التي يتعارؼ :قاؿ ابف عباس (, ُّ: البقرة{ )كىعى

كقاؿ , الناس بيا انساف كدابة كأىرض كسيؿ كجبؿ كبحر كجمؿ كحمار كاشباه ذلؾ مف االمـ كغيرىا
عممو اسـ كؿ دابة ككؿ طير : كقاؿ مجاىد, عممو اسـ الصحفة كالفدر حتى الفسكة كالفسية:مجاىد 

ككذىا قاؿ سعيد بف حبير كقتادة كغير كاحد كقاؿ عبد , عممو اسماء المبلئكة:كقاؿ الربيع , ككؿ شيء ى
عممو أىسماء ذريتو كالصحيح أىنو عممو أىسماء الدكاب كأفعاليا مكبرىا كمصغرىا كما : الىرحمف بف زيد

أىشار ًإليو ابف عباس رضي اهلل عنيما كذكر البخارم ىينا ما ركاه ىك كمسمـ مف طريؽ سعيد كىشاـ 
يٍجتىمع اٍلميٍؤًمنيكفى يىٍكـ اٍلًقيىامىة فىيىقيكليكفى لىك ): عف قتادة عف أنس عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿ

ئكىتو كعممؾ أىسمىاء  بنىا فىيىٍأتيكفى آدـ فىيىقيكليكفى أىٍنت أىب اٍلبشر خمقو اهلل بيدًه كاسجد لىؾ مىبلى اٍستىٍشفىٍعنىا ًإلىى رى
, صحيح البخارم  ( ىػ1422), محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل الجعفي, البخارم ) ( 19 )(كؿ شىٍيء
فتعميمو أىسماء كؿ .( 6/17ص  , 1ط, دار طكؽ النجاة, محمد زىير بف ناصر الناصر: تحقيؽ 

شيء أحد التشريفات االربع كالثَّاني خمقو لو بيده الكريمة كالثَّالث نفخو ًفيو مف ركحو كالراًبع امر 
  ( 20)مبلئكىتو لو بالسجكد ككذا قاؿ لو مكسى لما تناظرا ككذا يقكؿ لو أىؿ المحشر

, احكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف.   ىػ1408, إسحاؽ بف الحسيف, المنجـ)
. (268: ، ص1عالـ الكتب، بيركت ط

، كالتعرؼ عمى حقائقيا، كعممو األسماء كألفاظ تدؿ بالمطابقة عمى تمييز األشياء كالعمـ بخصائصيا
كليس الذم تعممو آدـ كما يفيـ بعضيـ ىك مجرد ألفاظ أك كممات ، تضمنا كالتزاما، ذاتا كصفة

فالذم ، بؿ إف آدـ تعمـ الشيء كاسمو كخاصيتو كأنكاع داللتو مطابقة كتضمنا كالتزاما، يستعمميا أبناؤه
عرضو اهلل سبحانو عمى المبلئكة أعياف األشياء بذكاتيا كصفاتيا كليست معاني أك كممات ال مدلكؿ 
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ككذلؾ تأثير كؿ ، إنما عمـ اهلل آدـ الشيء المادم المحسكس الذم يحمؿ االسـ المعيف، ليا كال حقيقة
اًدًقيفى  }: شيء في غيره قاؿ تعالى مىى اٍلمىبلىًئكىًة فىقىاؿى أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاء ىىػؤيالء ًإف كينتيـٍ صى ـٍ عى يي ثيَـّ عىرىضى

ـٍ  ـٍ فىمىمَّا أىنبىأىىي آًئًي ـي أىنًبٍئييـ ًبأىٍسمى ـي قىاؿى يىا آدى ًكي ـي اٍلحى مٍَّمتىنىا ًإنَّؾى أىنتى اٍلعىًمي ـى لىنىا ًإالَّ مىا عى انىؾى الى ًعٍم قىاليكٍا سيٍبحى
مىا كينتيـٍ تىٍكتيميكفى  ا تيٍبديكفى كى ـي مى ـٍ ًإنِّي أىٍعمىـي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىأىٍعمى ـٍ أىقيؿ لَّكي ـٍ قىاؿى أىلى آًئًي  ( 21){ًبأىٍسمى

يعني أف آدـ تعمـ بذىنًو ككعي بقمبًو كؿ ما يمكف أف يتعامؿ معو مما أستخدمو  , (ّّ – ُّ ):البقرة
ككؿ ما تضمنتو نكاميس العمـك مف مصطمحات كتعريفات ككؿ ، أك سيستخدمو اإلنساف عمى األرض

كالعمـ المادم ليس سكم مجمكعة مف ، ما سيحدث مف اختراعات كاكتشافات إلى يـك الديف
المصطمحات التي تدؿ بأنكاع الدالالت عمى معرفة خصائص العناصر كاألشياء كتأثير بعضيا في 

كيعني عممو .بعض كمعرفة األسباب كما تنتجو مف مسببات أك معرفة العمؿ كما تنتجو مف معمكالت 
كاإلنساف منا يكتسب ىذا العمـ تمقائيا في حياتو إلى ، معرفة األسماء كحدكد األشياء كالعمـ بخصائصيا

ألنو ، كلذلؾ فإف اهلل مف عدلو كحكمتو كمف فضمو كرحمتو أنو ال يكمؼ إنسانا في طفكلتو، يـك كفاتو
مي ، لـ يصؿ إلى معرفة األسماء بدالالتيا كما كرد عند الترمذم كصححو الشيخ األلباني أف النبي صى

ـى قاؿ  م سى مٍيًو كى ًبيِّ حتى يىًشبَّ كىعىًف ): اهلل عى ًف النَّاًئـً حتى يىٍستىٍيًقظى كىعىًف الصَّ ٍف ثىبلثىةو عى ـي عى ريًفعى القىم
ٍعتيكًه حتى ٍف الغيبلـً حتى ،  يىٍعًقؿالمى ـي عى ـى كفي ركاية ريًفعى القىم محمد بف عيسى , الترمذم  )( 22 ).(يىٍحتىم
أحمد محمد شاكر :تحقيؽ ,بيركت – دار إحياء التراث العربي ,  سنف الترمذم ,(د ت), أبك عيسى
ىذه ىرة كىذه جرة كىذه بقرة : فيقاؿ لو ، فالطفؿ يتعمـ ذلؾ شيئا فشيئا، (4/32ص , (د ت ), كآخركف

كىذا ال يصمح ، كىذا يصمح ليذا، ثـ يبيف لو لماذا فعمنا ىذا ؟، كىذه شجرة إلى غير ذلؾ مف األسماء
دراؾ ، حتى يصؿ عند البمكغ إلى حصيمة مف األسماء بدالالتيا تكفي لتكميفو باألحكاـ الشرعية، لذاؾ كا 

فالعمـ الذم يحصمو  ككيؼ يعبد اهلل كحده كال يشرؾ بو شيئا ؟، كالغاية مف ىذه الحياة، معنى العبكدية
األسماء كخصائص األشياء مرة عممو اهلل آلدـ عميو السبلـ في لحظات فتعمـ , اإلنساف في سنكات

د ),د محمكد عبد الرازؽ , الرضكاني ) ( 23 ).كاحدة كنزلت المعمكمات بقدرة اهلل عمى قمبو دفعة كاحدة
(  8-7ص , السعكدية , جامعة الممؾ خالد , 7ج , أسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب كالسنة,  (ت 

 -عمييـ السبلـ- تعميـ اهلل تعالى لمرسؿ كاالنبياء: المطمب الثاني
, -صمى اهلل عميو كسمـ–     إٌف العقؿ مستمد مف العمـ األزلي كىك القرآف الذم ألقي إلى محمد  .4

كاف ,تعميـ اهلل عز كجؿ كتعميـ الرسكؿ ىك تعميـ جبريؿ حصؿ لمرسكؿ بتعميـ جبريؿ كتعميـ جبريؿ ىك 
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فاهلل سبحانو يعمـ المبلئكة ببل كاسطة كالمبلئكة كسائط بيف الرسؿ , تعميـ الرسكؿ ىك تعميـ اهلل سبحانو
كاهلل سبحانو معمـ الكؿ  كىاد لمكؿ كالمبيف لمكؿ ,كالرسؿ كسائط بيننا كبيف المبلئكة , كبيف اهلل سبحانو

ف كاف الرسكؿ مبينا فيك في التبييف كما ىك في البداية شيخ أقيـ لتعريؼ الخمؽ ما ندبيـ إليو ,  كا 
: الحؽ كلو كالية الظاىر بالحكـ كهلل سبحانو كالية الباطف بالتكلي ليبيف لمناس ما نزؿ إلييـ قاؿ تعالى

ـٍ } ـٍ سينىفى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي يىٍيًديىكي ـٍ كى  فما مف شيء أضيؼ إلى ,(ِٔ: النساء) ( 24){ييًريدي الٌموي ًلييبىيِّفى لىكي
الرسكؿ ظاىرا في حاؿ مف األحكاؿ إلثبات األحكاـ إال كقد ألقي باطنا إلثبات التكحيد حتى ال يقؼ 

دكف النظر إلى اإلبداء كمعرفة جريانو - صمى اهلل عميو كسمـ- أحد مع ظاىر ما أبدم إلى محمد
نَّؾى }: عمى ظاىر محمد مف المبدم عميو كىك الذم يرد األمر في اإلفراد كاإلصدار إليو قاؿ تعالى كىاً 

ًميـو  ًكيـو عى ك أىف ييٍمقىى ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابي }: كقاؿ تعالى, (6: النمؿ) ( 25){لىتيمىقَّى اٍلقيٍرآفى ًمف لَّديٍف حى مىا كينتى تىٍرجي كى
) , أحمد بف عمي بف ثابت الحسيني , الرفاعي) (ٖٔ: القصص) ( 27( )26){ًإالَّ رىٍحمىةن مِّف رَّبِّؾى 

( 181: ص, 1بيركت ط– دار الكتاب النفيس , تحقيؽ عبد الغني نكو , البرىاف المؤيد ,  (ىػ1408
ككذلؾ فعؿ اهلل بعيسي عميو السبلـ بعد نزكلو مف بطف أمو كبعد ادعاء قكمو أنو كلد مف الزنى 

تجمعت الكممات بقدرة اهلل في لحظات كأدركيا عيسي عميو السبلـ بعقمو كاستكعبيا بقمبو حتى اجتمع 
ًبيِّا }: البياف لديو كنزلت حكمة اهلل عميو قاؿ تعالى ٍيًد صى فىأىشىارىٍت ًإلىٍيًو قىاليكا كىٍيؼى نيكىمِّـي مىف كىافى ًفي اٍلمى
عىمىًني نىًبيِّا ٍبدي المًَّو آتىاًنيى اٍلًكتىابى كىجى ًة كىالزَّكىاًة مىا   قىاؿى ًإنِّي عى اًني ًبالصَّبلى عىمىًني ميبىارىكنا أىٍيفى مىا كينتي كىأىٍكصى كىجى

يِّا بَّارنا شىًقيِّا ديٍمتي حى ـٍ يىٍجعىٍمًني جى لى بىرِّا ًبكىاًلدىًتي كى يىٍكـى أيٍبعىثي   كى يىٍكـى أىميكتي كى ًلدتُّ كى مىيَّ يىٍكـى كي ـي عى كىالسَّبلى
يِّا َـّ قىاؿى }: كقاؿ تعالى( 33 -ِٗ: مريـ) ( 28){حى مىقىوي ًمف تيرىابو ًث ـى خى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو كىمى ًإفَّ مى

,  (د ت ),د محمكد عبد الرازؽ , الرضكاني ) )( ٗٓ: آؿ عمراف)   ( 30) ( 29)   { لىوي كيف فىيىكيكفي 
 (9ص,  (دت ) , السعكدية , جامعة الممؾ خالد , 7ج , أسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب كالسنة

 تعميـ اهلل تعالى لمناس اجمعيف: المطمب الثالث

                                                           
(

24
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مَّـى اٍلقيٍرآفى  الرٍَّحمىفي } :قاؿ تعالى مَّمىوي اٍلبىيىافى  عى نسىافى عى مىؽى اإٍلً في ىذه اآليات (  ْ - ُ: الرحمف)( 31){خى
تىعىالىى-جعؿ تعميـ القيٍرآف قبؿ خمؽ اإًلنسىاف ألف تعميـ ديف اهلل  انىوي كى انىوي كما -سيٍبحى ، كما يقرب إليو سيٍبحى

انىوي  ال فكـ مف مخمكؽ ليس بميتد ًإلىى اهلًل سيٍبحى ييتدم بو الميتدم إليو أعظـ مف ككنو خمؽ اإًلنسىاف، كا 
تىعىالىى كال يعرؼ الطريؽ ًإلىى ربو ال فائدة في حياتو، كاألمكات خير منو   (32)كى

ىك الفصاحة : كالبياف (1148: ص, دت . الحكالي سفر بف عبدالرحمف  شرح العقيدة الطحاكية )
 :كالببلغة، كىك مف نعمة اهلل عمى اإلنساف، كالبياف نكعاف

ذا عطش قاؿ:  بياف البد منو، كىذا يشترؾ فيو جميع الناس، فكؿ إنساف إذا جاع قاؿ:األول : إني جعت، كا 
. إني عطشت، كىكذا

-  بياف بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقكؿ كتغير األفكار، كىي التي قاؿ فييا الرسكؿ :الثاني
محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل , البخارم ).(33 )(لسحراإف مف البياف )-: صمى اهلل عميو كسمـ 

, دار طكؽ النجاة, محمد زىير بف ناصر الناصر: تحقيؽ , صحيح البخارم  ( ىػ1422), الجعفي
كىك - بعض البياف : لمتبعيض؛ أم (مف)كعمى ىذا التقسيـ تككف  ( 7/178ص, ـ1987 ,:1ط

 (مف)أما إذا جعمنا البياف بمعنى الفصاحة فقط؛ صارت . سحر- البياف الكامؿ الذم ىك الفصاحة 
أنو يأخذ بمب السامع، فيصرفو أك يعطفو، فيظف السامع أف : ككجو ككف البياف سحرا. لبياف الجنس

الباطؿ حؽ لقكة تأثير المتكمـ، فينصرؼ إليو، كليذا إذا أتى إنساف يتكمـ بكبلـ معناه باطؿ، لكف لقكة 
ذا تكمـ إنساف بميغ يحذر مف حؽ، كلفصاحتو  فصاحتو كبيانو يسحر السامع حقا، فينصرؼ إليو، كا 

كبيانو يظف السامع أف ىذا الحؽ باطؿ، فينصرؼ عنو، كىذا مف جنس السحر الذم يسمكنو العطؼ 
كالصرؼ، كالبياف يحصؿ بو عطؼ كصرؼ؛ فالبياف في الحقيقة بمعنى الفصاحة، كالشؾ أنيا تفعؿ 

 (34)السحر فعؿ 
دار ابف , الفاتحة كالبقرة : التفسير الحديث تفسير العثيميف, محمد بف صالح بف محمد , العثيميف) 

  .   1الجكزم، المممكة العربية السعكدية ط
:- فالبياف ينقسـ عمى أقساـ( 725/ص, (ىػ1424 )

 . منو ما ىك سحر .1
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 .كمنو ما ليس بسحر .2
بياف اإلنساف عما في نفسو كالتعبير لمناس، كىذا يشترؾ فيو كؿ الناس، فكؿ الناس أعطكا مف  .3

 .البياف ما يفصح عف مقاصدىـ
 :بياف بمعنى الفصاحة كالببلغة، كىذه تنقسـ عمى قسميف .4
بياف قمب كتمكيو، فيقمب الباطؿ إلى حؽ، كىذا ىك السحر المقصكد بالحديث، ككجو ككنو كذلؾ .أ

ـٍ أىنَّيىا تىٍسعىى}َّ:ألف السحر يقمب الحقائؽ، كما قاؿ تعالى يَّؿي ًإلىٍيًو ًمف ًسٍحًرًى  .(ٔٔ: طو) {ييخى
ف كاف يسمى .ب  فصاحة كببلغة لبياف الحؽ كتكضيحو، كىذا ال يسمى سحرنا بالمعنى الشرعي، كا 

 (35 ).سحرنا بالمعنى المغكم
 .شرح كتاب التكحيد , عمي بف خضير الخضير, المعتصر ) 

( 1/133, (د ت) 
 المبحث الثالث

التربية والتعميم بأسموب الترغيب والترهيب 
تمييد  

إف ىذيف األسمكبيف مف األساليب الطبيعية التي ال يستغنى عنيا المربي في كؿ زماف كمكاف، كال يمكف  .5
اف تحقؽ التربية أىدافيا ما لـ يعرؼ اإلنساف أف ىناؾ نتائج مسرة، أك مؤلمة كراء عممو كسمككو، فاف 

,  (ـ1998)شحاتة، حسف ) ( 36)عمؿ خيران فالسركر كالحبلكة، كاف عمؿ شران ذاؽ األلـ كالمرارة
: 1993، مكتبة الدار العربي لمكتاب، القاىرة، ، 1المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽ، ط

فضآل عف اف مصطمحي الترغيب كالترىيب كاحد في بياف الثكاب كالعقاب لتكفير العدالة . (183ص
كالمراقبة هلل رب العالميف، فإذا كاف الترغيب يقصد الفؤاد في نعيـ دائـ في جنة يجد فييا اإلنساف ماال 

عيف رأت، كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر، كانو يمفت النظر إلى العيش الرغيد في الدنيا، 
كرضى اهلل تعالى في اآلخرة، فإننا ال نجد ذلؾ حكران عمى الترغيب فقط، فإف الترىيب يؤدم األثر 

إذ إف الترىيب جزء مف رحمة اهلل بالعباد، كلكال محبتو ليـ لما زاد , نفسو، كيكصؿ إلى النتائج نفسيا
عمييـ مف الذكرل بأسمكب التحذير كالكعيد كىك القادر عمى كؿ شيء، بؿ ىك خالقيـ كلك شاء 

الستبدليـ بآخريف، فانو ىك المالؾ المتصرؼ، كمقتضى ىذا أف ال نثبت عمى عمؿ؛ الف العبد ال 
ثكاب لو، فضبلن عمى أف يشدد في امتثاؿ األكامر، كاجتناب النكاىي، فيجعؿ لممخالفيف عقكبة خفت أك 

                                                           
(
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ثقمت، فالترىيب إذان رحمة اهلل لمبشر، كما ىك حاؿ الترغيب، كىك سبيؿ لمكصكؿ إلى مرضاة اهلل 
 (37 ).كحفظو، كلمتنعـ بحياة ممؤىا األماف كاالطمئناف كالخير كالرفاىية

 (. 807 ص. الترغيب كالترىيب، مطبعة الميناء، بغداد،, ( ـ2002 ): السعدم ،عبد الحكيـ) 
كقد اخذ المسممكف بمبدأ الترغيب كالترىيب في التربية حيث يرل ابف خمدكف انو ينبغي لقيـ الصبي 

 ( 38)أف يجنبو مقابح األفعاؿ، كينكب عنو معايب العادات بالترىيب كالترغيب، بالحمد مرة كبالتكبيخ أخرل
مقدمة ابف خمدكف، مطبعة مصطفى ,  (د ت ),ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي )

 ( .                                                                                                                 399ص , (د ت),محمد التجارية، مصر 
: التربية كالتعميـ بأسمكب الترغيب: المطمب األكؿ

: تعريؼ الترغيب: الفرع االكؿ
 (رغب)فيو مثمو ك  (ارتغب)أىيضا ك  (رغبو)رغب فيو أىراده كبابو طرب ك : قاؿ الرازم: الترغيب لغة: أكالن  

( 1/125ص, ـ1999, الرازم) ( 39 ).فيو أىيضا (أىرغبو)ك  (ترغيبا)فيو  (رغبو): كيقاؿ. عنو لـ يرده
كرغب رغبة كرغبى . إنو لكىكب لكؿ رغيبة أم مرغكب فييا، كجمعيا رغاًئب: تقكؿ: كقاؿ الفراىيدم

 (40)كأنا رغيب عنو إذا تركتو عمدان . إليؾ الرغباء كمنؾ النعماء: كتقكؿ. عمى قياس شككل
د ميدم : تحقيؽ, العيف , أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم,  الفراىيدم.) 

 (.4/413ص, (د ت  ).دار كمكتبة اليبلؿ, د إبراىيـ السامرائي- المخزكمي
، كعد يصحبو تحبيب، كاغراء بمصمحة، أك لذة اك متعة آجمة مككدة خٌيرة: الترغيب اصطبلحا: ثانيا

مقابؿ القياـ بعمؿ صالح، أك االمتناع عف لذة ضارة أك عمؿ شيء ابتغاء ، خالصة مف الشكائب
 (41)". مرضاة اهلل، كذلؾ رحمة مف اهلل لعباده

أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة ,  (ـ 2001 )النحبلكم، عبد الرحمف)
 (.287ص: (ـ2001 ).، دار الفكر، دمشؽ 2كالمجتمع، ط

:  مف صيغ الترغيب في القراف الكريـ: الفرع الثاني

                                                           
(
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     اف مف األساليب التي نيجيا القراف الكريـ في تربية األفراد أسمكب الثكاب كالعقاب، كىك ما يعرؼ 
كقد استعمؿ القراف الكريـ الترغيب بصيغ متعددة مثؿ استخبلؼ المسمـ المؤمف في . بالترغيب كالترىيب

ا اٍستىٍخمىؼى }: قاؿ تعالى, الحياة الدنيا اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّييـ ًفي اأٍلىٍرًض كىمى اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ كىعى نيكا ًمنكي كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى
لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل }:قاؿ تعالى , اكعف طريؽ التكسع في الرزؽ كالبركة ,(ٓٓ: النكر) ( 42){الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًيـٍ  كى

ٍذنىاىيـ ًبمىا كىانيكٍا يىٍكًسبيكفى  لىػًكف كىذَّبيكٍا فىأىخى مىٍيًيـ بىرىكىاتو مِّفى السَّمىاء كىاألىٍرًض كى نيكٍا كىاتَّقىكٍا لىفىتىٍحنىا عى ( 43){ آمى
 (ٔٗ: األعراؼ)
نًَّة الًَّتي كيًعدى اٍلميتَّقيكفى ًفييىا } : الخير قاؿ تعالىفعؿ ككذلؾ استعمؿ اهلل الجنة كنعيميا لمترغيب في  ثىؿي اٍلجى مى

ٍمرو لَّذَّةو لِّمشَّاًرًبيفى كىأىٍنيىاره مٍِّف عىسىؿو  ـٍ يىتىغىيٍَّر طىٍعميوي كىأىٍنيىاره مٍِّف خى ٍيًر آًسفو كىأىٍنيىاره ًمف لَّبىفو لَّ أىٍنيىاره مِّف مَّاء غى
بًِّيـٍ  ٍغًفرىةه مِّف رَّ مى ـٍ ًفييىا ًمف كيؿِّ الثَّمىرىاًت كى لىيي فِّى كى نَّاتو } :كقاؿ تعالى( ُٓ: محمد) ( 44){مُّصى ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى

ميكىىا ًبسىبلىـو آًمًنيفى   كىعيييكفو  ٍكؼه  الى  ًعبىادً  يىا} :كقاؿ تعالى( ْٔ – ْٓ: الحجر) ( 45){اٍدخي ـي اٍليىٍكـى كىالى  خى مىٍيكي عى
كفى  ـٍ تيٍحبىري كي نَّةى أىنتيـٍ كىأىٍزكىاجي ميكا اٍلجى كىانيكا ميٍسًمًميفى اٍدخي نيكا ًبآيىاًتنىا كى نيكفى لًَّذيفى آمى اؼو   أىنتيـٍ تىٍحزى مىٍيًيـ ًبًصحى ييطىاؼي عى

ا  نَّةي الًَّتي أيكًرٍثتيميكىىا ًبمى ًتٍمؾى اٍلجى اًلديكفى كى تىمىذُّ اأٍلىٍعييفي كىأىنتيـٍ ًفييىا خى ا تىٍشتىًييًو اأٍلىنفيسي كى ًفييىا مى مِّف ذىىىبو كىأىٍككىابو كى
ـٍ ًفييىا فىاًكيىةه كىًثيرىةه ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى   (ّٕ–ٖٔ: الزخرؼ) ( 46){كينتيـٍ تىٍعمىميكفى لىكي

      فالترغيب مف األساليب التي استقطب اإلسبلـ بيا أبناءه إلى فعؿ الخير كدفعيـ إلى السمكؾ 
، كالترغيب يخاطب النفس كيستميؿ الكجداف كيؤثر في -صمى اهلل عميو كسمـ–الذم يحبذه اهلل كرسكلو 

كقد فطف إليو المسممكف في بداية حياتيـ فاستعممكه سبلحان ، المشاعر كينقؿ النفس مف الضد إلى الضد
لخدمة أغراضيـ، كيمكف أف يستغؿ الترغيب في الجانب التربكم إذا اعتمد عمى اإلقناع كالمجكء إلى 

 (47)الحقائؽ التي اقرىا القرآف
، دار الشباب لمطباعة، القاىرة 1طرؽ تدريس التربية اإلسبلمية، ط,  (ـ 1988)عطا، إبراىيـ محمد )

( 14ص, (ـ 1988, )

                                                           
(
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: التربية كالتعميـ بأسمكب الترىيب: المطمب الثاني
: تعريؼ الترىيب:الفرع االكؿ 

ِـّ، كرىىىبان، ًبالتٍَّحًريًؾ، أىم : قاؿ ابف منظكر: الترىيب لغة: أوالًال  .6 ، ًباٍلكىٍسًر، يىٍرىىبي رىٍىبةن كريٍىبان، ًبالضَّ رىًىبى
، كالرَّىىبيكتى ؛ كرىجؿه : كىااًلٍسـي . خافىو: كرىًىبى الشيءى رىٍىبان كرىىىبان كرىٍىبةن . خاؼى  ، كالرٍُّىبى، كالرَّىىبكتي الرٍُّىبي

ـى : ييقىاؿي . رىىىبيكته  يره ًمٍف أىٍف تيٍرحى ، أىم ألىف تيٍرىىبى خى ميكتو يره ًمٍف رىحى . كتىرىىَّبى غيرىه ًإذا تىكىعَّدىه . رىىىبيكته خى
(48) 
, محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي,  ابف منظكر)

  (1/436ص , ( ىػ1414)  . ىػ1414 -3ط, دار صادر بيركت,لساف العرب 
 (49)".التحذير، كالتخكيؼ مف ترؾ ما أمر الشرع بفعمو اك فعؿ ما نيى عنو: "الترىيب اصطبلحا: ثانيا

 , .  ، دار الكتب المصرم، القاىرةالدعكة اإلسبلمية أصكليا ككسائميا .(ـ 1987 ), عمكش، أحمد)
(. 257ص

: مف صيغ الترىيب في القراف الكريـ: الفرع الثاني
        كقد استعمؿ القراف الكريـ أسمكب الترىيب فكاف بدرجات متفاكتة مما جعؿ التأثير مختمفان في 

ـٍ يىٍأًف }: النفكس كحسب طبيعة كؿ منيا، فتارة تأتي اآليات بصيغة التذكير ال الكعيد مثؿ قكلو تعالى أىلى
ؽِّ كىالى يىكيكنيكا كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمف قىٍبؿي فىطىاؿى  ا نىزىؿى ًمفى اٍلحى مى ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو كى نيكا أىف تىٍخشىعى قيميكبييي ًلمًَّذيفى آمى

ـٍ فىاًسقيكفى  ٍنيي كىًثيره مِّ ـٍ كى ـي اأٍلىمىدي فىقىسىٍت قيميكبييي مىٍيًي  تعالى كتارة أخرل ييدد اهلل (,ُٔ: الحديد) ( 50){عى
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى }َّ:في مكضكع الربا إذ قاؿ تعالى - صمى اهلل عميو كسمـ–بغضبو كبحرب منو كرسكلو 

ٍربو مِّفى الٌمًو كىرىسيكًلوً  ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى ٍؤًمًنيفى فىًإف لَّ بىا ًإف كينتـي مُّ ا بىًقيى ًمفى الرِّ كٍا مى ذىري نيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى كى  ( 51){آمى
 :كمرة أخرل ييدد اهلل بعذاب الدنيا أك عذاب اآلخرة اكىما معا مثؿ قكلو تعالى(, ِٕٗ – ِٖٕ: البقرة)
تَّعيكفى } كا يىتىمى نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري كىالًَّذيفى كىفىري اًت جى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ًإفَّ المَّوى ييٍدًخؿي الًَّذيفى آمى

ٍثكنل لَّييـٍ  ـي كىالنَّاري مى ا تىٍأكيؿي اأٍلىٍنعىا يىٍأكيميكفى كىمى  (ُِ:  محمد)( 52) { كى
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  كذلؾ ىدد اهلل بالعقكبة المادية مثؿ الجمد إذا كاف غير محصف كالرجـ في جريمة الزنا كقطع اليد  
يَّامى فىاٍرىىبيكفً }:في جريمة السرقة، فتارة تأتي بصيغة اإلخافة نحك قكلو تعالى  (َْ: البقرة )(53) {كىاً 

بِّؾى لىشىًديده }: كقكلو تعالى ذى اٍلقيرىل } : كقكلو تعالى(ُِ:البركج) ( 54){ًإفَّ بىٍطشى رى بِّؾى ًإذىا أىخى كىذىًلؾى أىٍخذي رى كى
يىٍكـى يىًفرُّ اٍلمىٍرءي ًمٍف أىًخيًو كىأيمًِّو كىأىًبيًو }:   كقكلو تعالى(َُِ :ىكد) ( 55){ كىًىيى ظىاًلمىةه ًإفَّ أىٍخذىهي أىًليـه شىًديده 

بىًنيوً  اًحبىًتًو كى ًئذو شىٍأفه ييٍغًنيوً   كىصى ـٍ يىٍكمى ٍنيي  فيذه اآليات فييا مف ،(ّٕ – ّْ: عبس) ( 56){ًلكيؿِّ اٍمًرئو مِّ
كقد يجمع القرآف الكريـ، استعماؿ أسمكبي الترغيب  .اإلخافة لمعبيد كىك ما يمثؿ لنا أسمكب الترىيب

 (  57 ).كالترىيب في التعميـ، إذ كانت مف أكضح أساليبو
، دار البشاير اإلسبلمية 1الرسكؿ المعمـ كأساليبو في التعميـ، ط,  (ـ 1996 ),ابك غدة، عبد الفتاح  )

 (.193ص, لمطباعة، بيركت 
 إٌف الترىيب يأتي بالمكمؼ عف المحرمات، خاصة إذا كاف يترتب عمييا بعض اآلثار كالنتائج، كقد 
كجدنا الكثير مف الناس في مجتمعاتنا أقبمكا نحك التكميؼ كترؾ المعاصي نتيجة ركاية قصة ليا أك 

 (58)ترغيبيا في أمر معيف أك ترىيبيا مف المعاصي 
الترغيب كالترىيب مف ,   (ـ 2001 ), المنذرم، زكي الديف بف عبد العظيـ عبد القكم 2001المنذرم،)

فالترىيب في التربية اإلسبلمية أسمكب مف ( 5ص,، دار إحياء التراث العربي، لبناف 1الحديث الشريؼ، ط
كمناسبتيا لما ارتكب مف أخطاء، كخركجيا بما ، أساليب التأديب، كركعي فيو التدرج مف الرفؽ إلى الشدة

 (59)اشترطو المربكف فييا عف التشفي، كاالنتقاـ 
, . التربية اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم، دار الفكر العربي، القاىرة ,  (ـ 1987), عبد العاؿ، حسف)

 (. 123ص
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: التربية والتعميم بأسموب القصة
:  تمييد

الخبر عف حادثة غائبةو عف المخبر ًبيا، فميس ما في القراف مف ذكر االحكاؿ الحاضرة في : القصة. .7
كقد أبصر أىىؿ العمـً أىف ليس اٍلغرض مف . ...زمف نزكلو قصصا مثؿ ذكر كقائًع المسمميف مع عدكىـ

سكقيا قاصرا عمى حصكؿ العبرة كالمكعظة مما تضمنتو القصة مف عكاقب الخيًر اك الشر، كال عمى 
حصكؿ التنكيو بأىصحاب تمؾ القصص في عناية المَّو ًبًيـ أىك الٌتشكيو بأصحابيا فيما لقكه مف غضب 

. المَّو عمييـ كما تقؼ عنده أفياـ القىانعيف بظكاىر األشياء كأكائميا، بؿ الغرض مف ذلؾ أىسمى كاجؿ
ًإفَّ في تٍمؾ اٍلقصص لعبرا جمةن كفكائد لؤلمة كلذلؾ نرل اٍلقرآف يأخذي مف كؿ قصة أىٍشرؼ مكاضيعيا 
كيعرض عما عداه ليككف تعرضو لمقصص منزىا عف قصد التفكو بيا، مف أىجؿ ذلؾ كمو لـ تأت 

، بؿ كانت مفرقةن مكزعةن  القصص في القراف متتالية متعاقبىة في سكرة أىك سكرو كما يككف كتاب تاًريخو
عمى مقامات تناسبيا، ألف معظىـ الفكائد اٍلحاصمىة مٍنيا ليا عبلقةه بذلؾ التكزيًع، ىك ذكر كمكعظة 

... كلمقراف أسمكب خاص ىك ااٍلسمكب المعبر عنو بالتٍذكير كبالذِّكر . ألىؿ الديف فيك بالخطابة اشبو
فكاف أيسمكبو قاضيا لمكطىريف ككاف أىجؿ مف أيسمكب القىصاصيف في سكؽ القصص لمجرد معرفتيا الف 

مىٍيؾى }َّ:قاؿ تعالى . صفة البرىاف كصفة التبياف: سكقيا في مناسباتيا يكسبيا صفتيف نىٍحفي نىقيصُّ عى
ف كينتى ًمف قىٍبًمًو لىًمفى اٍلغىاًفًميفى  ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىػذىا اٍلقيٍرآفى كىاً  ا أىٍكحى ًص ًبمى  فعممنا (ّ: يكسؼ) ( 60){ أىٍحسىفى اٍلقىصى

كما يحصؿ مًف ,  كتجديد النشاط(61)مف قكلو احسف، أىفَّ القصص القرآنيةى لـ تسؽ مساؽ االحماض 
استغراب مبمًغ تمؾ الحكادث مف خيرو أىك شرو الف غرض القراف اسمى كأعمى مف ىذا، كلك كاف مف 

 (62)ىذا لىساكل كثيرا مف قصص االخباًر الحسنة الصادقة 
التحرير  , ( ىػ1984), محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر , التكنسي)

الدار التكنسية لمنشر , (تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد)كالتنكير
  (64ص, تكنس 

تعريؼ القصة : المطمب األكؿ
                                                :القصة لغة: اكال
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نْن  أفاض إِذا ٌقول كان أنه( 320/ 1: )الفائق فً ) عباس ابن حدٌث وفً.الحمض ترعى تركها إِذا: اإلِبلَل  أحمض (اإلِحماض)   الحدٌث فً عنده مَل
نشوان , سعٌد. )الحمض إِلى الخلة من اإلِبل ترجع كما لتسترٌحوا، واألخبار األشعار فً فخذوا الفقه من مللتم إِذا: أراد.أحمضوا: والتفسٌر القرآن بعد
 ٌوسف د - اإلرٌانً علً بن مطهر - العمري هللا عبد بن حسٌن د: تحقٌق الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس   (م 1999 - هـ 1420, )

  (3/1587ض, األولى : الطبعة(سورٌة - دمشق )الفكر دار ،(لبنان - بٌروت )المعاصر الفكر دار, هللا عبد محمد
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لمقاص : خرج فبلف قصصا في إٍثر فبلف كقصا كذلؾ إذا اقتص أىثره، كقيؿ: اتباع األىثر، يقىاؿ: أصؿ القىص
 (63. )يقص القىصص التباعو خبرا بعد خبر كسكقو اٍلكبلـ سكقا

محمد عكض :تيذيب المغة  تحقيؽ ,  (ـ 2001), محمد بف أحمد بف األزىرم أبك منصكر, اليركم)
الخبر :  كالقصىصى  (8/211ص, األكلى : الطبعة, بيركت, دار إحياء التراث العربي, مرعب

كالقصىصى بالفتح ، البياف: كالقص ، كالًقصص بكسر القاؼ جمع القصة التي تكتب، المقصكص بالفتح
 (64)االسـ : 
 ) ,محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي, ابف منظكر)

 ( 74ص  , 3بيركت ط– دار صادر :  لساف العرب ، (ـ1956
 
:  القصة اصطبلحا: ثانيا

كاليدؼ المنكط بيا كاإلمتاع ، كالزماف، كالشخكص، حكاية تقـك عمى االحداث كالصراع نحك العقدة كالحؿ
 (65) "كالتسمية 
، مكتبة الدار العربي لمكتاب، 1المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽ، ط,  (ـ1998)شحاتة، حسف )

، صيغة تركيبية تقكـ عمى أحداث كشخصيات كادكار كغايات"كىي . (149ص : 1993القاىرة، ، 
أك يقـك بتجريدىا مف الخياؿ لتحقيؽ غاية ، اما أف يستمدىا القاص مف الكاقع االجتماعي الذم يعيشو

 (66)" معينة 
، كزارة التربية كالتعميـ، 1ط، طرؽ التدريس العامة ,  (ـ 1993 )،كآخركف، محمد محمكد، الخكالدة) 

  .(60ص ، اليمف، مطابع الكتاب المدرسي
 ( 67)كيميؿ الييا الصغار كالكبار في مختمؼ العصكر، كىي فف مف أجمؿ الفنكف االدبية قديما كحديثا

 ( .14ص ، (ـ2002 )،ككامؿ، يكسؼ)" 
: الفكائد التربكية كالتعميمية لمقصص القراني:المطمب الثاني 

: إف لمقصص القرآني فكائد كثيرة منيا 
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 افَّ مف أىدب الشريعة معًرفة تاًريًخ سمفيا في التشريع مف االنًبياء ًبشرائعيـ فكاف اشتماؿ اٍلقراف عمى :أوالًال 
كىأىيِّف مِّف نًَّبيٍّ }: قصص األنبياء كاقكاميـ تكميبل ليامة الٌتٍشًريًع ٍاالسبلمي بذكر تاًريًخ المشرعيف، قاؿ تعالى كى

 (ُْٔ: آؿ عمراف) ( 68){قىاتىؿى مىعىوي ًربِّيُّكفى كىًثيره 
 ما فييا مف فائدىة التاريًخ مف معرفة ترتب المسببات عمى أسبابيا في الخير كالشًر كالتعمير كالتخريب :ثانيا

اًكيىةن ًبمىا ظىمىميكا}: لتقتدم االمة كتحذر، قاؿ تعالى ـٍ خى كما فييا مف فائدة  (2ٓ: النمؿ) ( 69){فىًتٍمؾى بيييكتييي
 .ظييكر المثيؿ العٍميا في الفىضيمة كزكاء الينفكس أىك ضد ذىلؾ

اف في حكاية القصص سمكؾ أيسمكب التكصيؼ كالمحاكرة كذلؾ أيسمكب لـ يكف معيكدا ٍلمعرب فكاف : ثالثا
كىك مف , مجيؤه في اٍلقرآف ابتكارا ألسمكبو جًديد في الببلغة العربية شديد التأثير في نفكس اىؿ المساف

ًإعجاز اٍلقرآف ًإذ ال ينكركف أىنو أيسمكب بًديع كال يستطيعكف ااٍلتياف بمٍثمو ًإٍذ لـ يعتادكه،  
 أىف اٍلعرب ًبتكغؿ اأٍليمية كالجيؿ فيًيـ أىصبحكا ال تيتًدم عقكليـ ًإال بما يقىع تحت الحس، أىك ما ينتع :رابعا

مٍنو ففقدكا فائدةى االتعاظ ًبأىحكاؿ األيمـً الماضية كجيميكا معظميا كجيميكا أحكاؿ البعض اٌلذم عممكا أىسماءه 
فأعقبىيـ ذلؾ إعراضا عف السعي إلصبلًح  أىحكاليـ ًبتطيًيرىا مما كاف سببا ليبلؾ مف قبميـ، فكافى في ذكر 

ـٍ  ٍفمىًتًي قصص األيمـً تكسيع لعمـً المسمميف بإحاطتيـ بكجكد األمـ كمعظـ أحكاليا، قىاؿى تعالى ميًشيرنا ًإلىى غى
ـً قاؿ ٍسبلى ـٍ كىٍيؼى فىعىٍمنىا ًبًيـٍ }: قىٍبؿى اإٍلً تىبىيَّفى لىكي ـٍ كى سىكىنتيـٍ ًفي مىسىػاًكًف الًَّذيفى ظىمىميكٍا أىنفيسىيي  (ْٓ: إبراىيـ) ( 70){كى

 تىعكيد المسمميف عمى معرفة سعة العالـً كعظمة األيمـً كاالعتراؼ ليا بمزاياىا حٌتى تدفع عنيـ :خامسا
ادو  ٍف أىشىدُّ ًمنَّا قيكَّةن }:كصمة الغركر كما كعظيـ قكلو تعالى عف قكـ عى قىاليكٍا مى فًإذا (.ُٓ :فصمت )( 71){كى

عممت األمةي جكامع الخيرات كمبلئمات حياة الناس تطمبىت كؿ ما ينقصيا مما يتكٌقؼ عميو كماؿ حياتيا 
 .كعظمتيا

:  معرفة أىفَّ قكة المَّو تعالى فكؽ كؿ قكة، كأىف المَّوى ينصر مف ينصره، كأىنيـ ًإف أىخذيكا بكسيمتًي البقىاء:سادسا
ككيؼ ينصرىـ . مف االستعداد كاالعتماد سممكا مف تسٌمط غيًرىـ عمييـى ًكذكر اٍلعكاقب الصالحة ألىؿ الخير
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ٍبنىا لىوي }: قاؿ تعالى, المَّو تعالى انىؾى ًإنِّي كينتي ًمفى الظَّاًلًميفى فىاٍستىجى فىنىادىل ًفي الظُّميمىاًت أىف الَّ ًإلىوى ًإالَّ أىنتى سيٍبحى
ٍؤًمًنيفى  كىذىًلؾى نينًجي اٍلمي ِـّ كى ٍينىاهي ًمفى اٍلغى نىجَّ  (ٖٖ – ٕٖ: األنبياء) ( 72){كى

 أىنيا يحصؿ منيا بالتبًع فكائد في تاًريًخ التشريًع كالحضارة كذلؾ يفتؽ أذىاف المسمميف لبللماـ بفكائد :سابعا
ًمًؾ ًإالَّ أىف يىشىاء الٌموي }: المدنية قاؿ تعالى اهي ًفي ًديًف اٍلمى ذى أىخى : يكسؼ) ( 73){كىذىًلؾى ًكٍدنىا ًلييكسيؼى مىا كىافى ًليىٍأخي

بكسر الداؿ، أىم في شرًع فرعكف يكمئذ، فعممنا أىف شريعةى القبط كانت تخكؿ  (ديف)في قراءة مف قرأ (ٕٔ
نىا ًعندىهي ًإنَّػآ ًإذنا لَّظىاًلميكفى }: استرقاؽ السارؽ قاؿ تعالى تىاعى ٍدنىا مى ذى ًإالَّ مىف كىجى  ( 74){قىاؿى مىعىاذى الٌمًو أىف نٍَّأخي

 (ٕٗ: يكسؼ)
يدؿ عمى أىف شريعتيـ ما كانت تسًكغ أىخذى البدؿ في االسترقاؽ، كأف الحر ال يممؾ ًإالى بكجو  

التحرير  , ( ىػ1984), محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر , التكنسي).(75)معتبر
, الدار التكنسية لمنشر تكنس , (تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد)كالتنكير

   (67 -66ص
 الحكمة التربكية كالتعميمية مف القصص القرآنية كمف تكرارىا: المطمب الثالث

إف ما كرد مف قصص كأخبار متصمة باألمـ السابقة كأحداثيا أكال لـ يكف غريبا عف السامعيف  .8
نما كرد لمعظة كالتمثيؿ كالتذكير كاإللزاـ كاإلفحاـ كالتنديد ... إجماال كثانيا لـ يكرد لمقصة بذاتيا كا 

كفي أسمكب القصص .كفي القرآف شكاىد كقرائف كنصكص عديدة مؤيدة لمنقطة األكلى .كالكعيد 
القرآنية الذم لـ يكف سردا تاريخيا كما ىك الحاؿ في قصص التكراة كالذم تخممو الكعظ كاإلرشاد 

نذارا، ثـ في سياؽ إيراد القصص عقب , كالتبشير كاإلنذار رشادا كتبشيرا كا  بؿ كالذم جاء سبكو كعظا كا 
أك بيف يدم , التذكير كالتنديد كالتسمية كالتطميف كالمكعظة كحكاية مكاقؼ الكفار كعنادىـ كحجاجيـ

ذلؾ، كتكرارىا لتنكع المكاقؼ النبكية دعكة كحجاجا كتنديدا كبيانا كعظة سنيف طكيمة كتجاه فئات 
فالمخاطبكف إنما . كحكمة النقطة األكلى ظاىرة جمية فيما يتبادر لنا...مختمفة تأييد لمنقطة الثانية،

يتأثركف بما احتكتو الحادثة أك القصة التي تكرد عمييـ مف مكعظة أك مثؿ أك تذكير كزجر كتنبيو 
كدعكة إلى االعتبار كاالرعكاء كالتأسي كالتدبر في العاقبة إذا كانت مما يعرفكنو أك مما يعرفو بعضيـ 

أما إذا لـ يككنكا يعرفكنو فإنو ال يأتي مستحكـ اإللزاـ كاإلفحاـ . جزئيا أك كميا مفصبل أك مقتضبا
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كالتأثير كالعبرة، كال سيما عمى مخاطبيف كافريف بأصؿ الدعكة التي يراد التذكير بمكاقؼ الغير 
كالسابقيف مف مثميا كبمصائرىـ بسبب ىذه المكاقؼ أك جاىميف لمحادثة التي يراد استخراج العبرة مف 

كىذه المبلحظة ميمة كجكىرية جدا، ألف مف شأنيا أف تحكؿ دكف استغراؽ . سيرىا كظركفيا كعكاقبيا
الناظر في القرآف في ماىيات ككقائع ما احتكتو القصص التي لـ تقصد لذاتيا، كأف تغنيو عف التكمؼ 
كالتجكز في التخريج كالتأكيؿ كالتكفيؽ أك الحيرة كالتساؤؿ في صدد تمؾ الماىيات كالكقائع، كأف تجعمو 
يبقي القرآف في نطاؽ قدسيتو مف التذكير بالمعركؼ كاإلرشاد كالمكعظة كالعبرة كال يخرج بو إلى ساحة 

البحث العممي كما يككف مف طبيعتو مف األخذ كالرد كالنقاش كالجدؿ كالتخطئة كالتشكيؾ عمى غير 
دار إحياء الكتب العربي , التفسير الحديث , (ىػ 1383 ),دركزة محمد, عزت) ( 76 ).كرةطائؿ كال ضر

كاف مف القصص القرآنية ما ال يأتي إال مرة كاحدة، مثؿ قصة لقماف، (. 162- 165ص , القاىرة – 
يأتي متكرران حسب ما تدعك إليو الحاجة، كتقتضيو المصمحة، كال يككف ىذا كأصحاب الكيؼ كمنيا ما 

المتكرر عمى كجو كاحد، بؿ يختمؼ في الطكؿ كالقصر كالميف كالشدة كذكر بعض جكانب القصة في 
 :كمف الحكمة في ىذا التكرار.مكضع دكف آخر

 .تككيد تمؾ القصة؛ لتثبت في قمكب الناس .1
 .بياف أىمية تمؾ القصة ألف تكرارىا يدؿ عمى العناية بيا .2
مراعاة الزمف كحاؿ المخاطبيف بيا، كليذا تجد اإًليجاز كالشدة غالبان فيما أتى مف القصص في  .3

 .السكر المكية كالعكس فيما أتى في السكر المدنية
 .بياف ببلغة القرآف في ظيكر ىذه القصص عمى ىذا الكجو كذاؾ الكجو عمى ما تقتضيو الحاؿ .4
 (77). ظيكر صدؽ القرآف، كأنو مف عند اهلل تعالى، حيث تأتي ىذه القصص متنكعة بدكف تناقض .5

دار ابف , الفاتحة كالبقرة : التفسير الحديث تفسير العثيميف, محمد بف صالح بف محمد , العثيميف)
(     60ص , ( ىػ1423.) 1الجكزم، المممكة العربية السعكدية ط

  
: االغراض التربكية لمقصص القراف: المطمب الرابع

تستعمؿ القصة في تحقيؽ األىداؼ التربكية، كتعتبر القصة أحد العكامؿ التربكية الفعالة في نشر 
لما ليا مف قدرة عظيمة عمى التأثير , االتجاىات كالقيـ المرغكب فييا كالدعكة إلى التحمي باألخبلؽ الفاضمة

كقد حفؿ القرآف بكثير مف , كالتكجيو، كالقصة القرآنية إحدل كسائؿ القرآف في الكصكؿ إلى أغراضو الدينية
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القصص، كفي كؿ قصة نجد مثبل تربكيا تمثمو شخصية، أك عدة أمثاؿ تمثميا عدة شخصيات، كىذه 
القصص التربكية تجسد شخصيات مثالية تثير في النفس انفعاال نحكىـ لمحاكاتيـ، كجاء في التنزيؿ 

ًذٍكرىل }: العزيز ٍكًعظىةه كى مى ؽُّ كى اءؾى ًفي ىىػًذًه اٍلحى ا نيثىبِّتي ًبًو فيؤىادىؾى كىجى مىٍيؾى ًمٍف أىنبىاء الرُّسيًؿ مى كيػبلِّ نَّقيصُّ عى كى
ٍؤًمًنيفى   ككاف أحد أغراض القصة القرآنية إثبات الكحي كالرسالة كتحقيؽ القناعة بأف محمدا (َُِ: ىكد){ ًلٍممي

صمى اهلل عميو كسمـ كىك األمي الذم ال يقرأ يتمكا عمى قكمو ىذه القصص مف كبلـ ربو، فبل يشؾ عاقؿ 
 .في أنيا كحي مف اهلل، كأف محمدا رسكؿ اهلل يبمغ رسالة خالقو

, كأف اهلل ينصر رسمو كالذيف آمنكا,       كمف أغراض القصة القرآنية بياف أف الديف كمو مف عند اهلل
كينجييـ مف الكركب كالشركر مف عيد آدـ كنكح إلى عيد محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كأف المؤمنيف 

كاهلل الكاحد رب الجميع، كمف أغراضيا أيضا شد أزر المسمميف كتسميتيـ عما يقابمكف , كميـ أمة كاحدة
مف المصائب كاليمكـ، كتثبيت رسكؿ اهلل كمف اتبعو مف أمتو كمكعظة كذكرل لممؤمنيف، كتنبيو الناس 
عمى خطر غكاية الشيطاف، كتجسيد العداكة الخالدة بينو كبيف الناس، كمف األغراض التربكية لمقصص 

 (78 ).ثـ بعثو, كمثؿ ذلؾ قصة الذم أماتو اهلل مائة عاـ, بياف قدرة اهلل تعالى
         (64: ص,  التربية اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا ,  (دت  ), عاطؼ, السيد )

كما أف قصص معجزات األنبياء ترشد ...      كمف اغراضيا اإلشارة كاإلرشاد إلى بعض األمكر الدنيكية 
. في نفس الكقت ترشد إلى االستفادة مف معجزاتيـ المادية أيضان ، إلى االستفادة مف كماالت األنبياء الدينية

. نعـ حقؽ اهلل ىذه الخكارؽ عمى أيدييـ معجزة، إال أف ىذه القصص تثير في الناس الميؿ إلى محاكاتيـ
الريح سببان لسير  فمثبلن جعؿ. بؿ جعؿ ليا كسائؿ مادية، ألف اهلل لـ يحقؽ ىذه المعجزات بدكف سبب

فاعتبركا يا أكلي ): يريد القرآف أف يقكؿ مف خبلؿ ىذه القصص . سميماف عميو السبلـ مسيرة شيريف
حاكلكا كسيركا ، فاستفيدكا مف كؿ ىذه الكجكه،  لكـ في معجزات األنبياء عبرة مف عدة كجكه( 79 )(األبصار

التي ، ما تشبو ىذه المعجزات، عف طريؽ سنف اهلل الككنية، لعمكـ تستطيعكف أف تحققكا، في ىذا الطريؽ
كالخكارؽ ، إف بعض الكماالت المادية الدينية: كنستطيع أف نقكؿ . أعطاىا اهلل ألنبيائو معجزة خارقة

أىديت إلى البشرية ، فمثبلن السفينة، عمى يد األنبياء- مثؿ الكماالت الدينية- الدنيكية أىديت إلى البشرية 
كنظائر ، يضع إصبعو عمى الخطكط األساسية، بتمؾ القصص، كأف القرآف... عمى يد نكح عميو السبلـ 

الذم ىك مرآة ، الذم يبني عمى مؤسسات الماضي، لمترقي في االستقباؿ، نتائج نيايات مساعي البشر
اسع كاجتيد في : " قائبلن لو ، ككأف القرآف الكريـ يمسح ظير البشر بيد التشكيؽ كالتشجيع. المستقبؿ
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أف الساعة كالسفينة أكؿ مف أىداىما أفبل ترل " .التي تكصمؾ إلى أشباه بعض تمؾ الخكارؽ ، الكسائؿ
 ....يد المعجزة ، لمبشر

ًديدى } :قكلو تعالى: كانظر إلى ًبي مىعىوي كىالطٍَّيرى كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكِّ : سبأ) ( 80){كى
لى قكلو تعالى(.َُ ٍيفى اٍلًقٍطرً }:  كا  ٍمنىا لىوي عى يىا شىٍيره كىأىسى كىاحي يحى غيديكُّىىا شىٍيره كىرى مىٍيمىافى الرِّ ًلسي م أ.(ُِ: سبأ ){كى

ٍينان  }:قاؿ تعالى. النحاس رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى لى   (َٔ: البقرة) ( 81){فىقيٍمنىا اٍضًرب بِّعىصى كا 
ٍكتىى ًبًإٍذًف الٌموً  } :قكلو تعالى  (ْٗ: آؿ عمراف) ( 82){كىأيٍبًرلءي األٍكمىوى كاألىٍبرىصى كىأيٍحيًػي اٍلمى

، بخكاص- كاستنبطو مف ألكؼ فنكف، ناطؽ كؿ منيا ، ثـ تأمؿ فيما مخضو تبلحؽ أفكار البشر .9
ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا}: حتى صار البشر مظير قكلو تعالى، نكع مف أنكاع الكائنات- كأسماء  مَّـى آدى  ( 83){كىعى

، البرقيةكاآللة ، السكة الحديدية مف، مف عجائب الصنعة، ثـ فيما استخرجو فكر البشر ،(ُّ: البقرة)
ذابة النحاس، كغيرىما بكاسطة تمييف الحديد ًديدى }ٱ: حتى صار مظير قكلو تعالى، كا   ( 84){كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى

مف الطائرات، التي تسير في يـك مسيرة ، كفيما أفرختو أذىاف البشر. الذم ىك أـ صنائعو(, َُ: سبأ)
يىا شىٍيره }: شير حتى كاد أف يصير مظير قكلو تعالى كىاحي كفيما  ,(ُِ: سبأ )( 85){غيديكُّىىا شىٍيره كىرى
فتفكر ، ة اليابسةالتي تضرب في األرض الرمؿ، كالعصى، ترقى إليو سعي البشر مف اختراع اآلالت

فىقيٍمنىا اٍضًرب }: حتى أكشؾ أف يصير مظير قكلو تعالى، كتصير الرممة ركضة، نضاخةمنيا عيف 
رى  جى اؾى اٍلحى أف : التي طفؽ ، مف خكارؽ الطب، كفيما أنتجو تجارب البشر ,(َٔ: البقرة) ( 86){بِّعىصى

كترل مناسبة تامة تصحح لؾ أف تقكؿ تمؾ عبرىا كمحاكاتيا ، تبرئ األكمو كاألبرص كالمزمف بإذف اهلل
: األنبياء )( 87){يىا نىاري كيكًني بىٍردنا} :ككذا انظر إلى قكلو تعالى …كيشجع عمييا ، كذكرىا يشير إلييا
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لى قكلو تعالى.(ٗٔ بِّوً }:  كا  أم صكرة  يعقكب عميو السبلـ , (ِْ: يكسؼ) ( 88){لىٍكال أىف رَّأىل بيٍرىىافى رى
لى قكلو تعالى, عاضان عمى إصبعو في ركاية ىًجدي ًريحى } :كا  ـي ًإٌنًي ألى مىًت اليًعيري قىاؿى أىبيكىي لىمَّا فىصى كى

لى قكلو تعالى (,ْٗ: يكسؼ) ( 89){ييكسيؼى  ًبى مىعىوي }: كا  لى قكلو تعالى (َُ: سبأ)  ( 90){يىاًجبىاؿي أىكِّ  :كا 
ٌمًمنىا مىنًطؽى } قىاىؿى يىأىيُّيىا النَّاسي عي لى قكلو تعالى (16:النمؿ )( 91){كى أىنىا آًتيؾى ًبًو قىٍبؿى أىف يىٍرتىدَّ ًإلىٍيؾى  }:  كا 

كمف ، ثـ تأمؿ فيما كشفو البشر، مرتبة النار التي ال تحرؽ.  كأمثاليا(َْ: النمؿ)( 92) {طىٍرفيؾى 
مف مسافات ، كاألصكات، التي تجمب الصكر، فيما اخترعو مف الكسائؿ، الكسائط التي تمنع اإلحراؽ

، مف اآلالت الناطقة بما تتكمـ، كفيما أبدعو فكر البشر، كتحضرىا إليؾ قبؿ أف يرتد إليؾ طرفؾ، بعيدة
لترل بيف ىذيف القسميف مبلءمة يحؽ بيا أف ، كالحمامات، كقس عمييا، كفي استخدامو ألنكاع الطيكر

 (93 )(.في ىذه رمكز إلى تمؾ): يقاؿ 
إحساف قاسـ الصالحي شركة : تحقيؽ, إشارات اإلعجاز, ( ـ2002 ),بديع الزماف سعيد , النكرسي )

 (. 255 - 253ص  , 3القاىرة ط– سكزلر لمنشر 
: مميزات القصص القرآني كعبلقتيا بالتربية كالتعميـ: المطمب الخامس

      تمتاز القصة القرآنية بأنيا تشد القارئ كتجذب انتباىو، فتجعمو كثير التأمؿ في معانييا كالتأثر 
بشخصياتيا كمكضكعاتيا، كما أنيا تتعامؿ مع النفس البشرية في كاقعيتيا الكاممة، متمثمة في أىـ النماذج 

كالقصة القرآنية تربي العكاطؼ الربانية عف طريؽ إثارة االنفعاالت . التي يتكخى القرآف إبرازىا لئلنساف
كالخكؼ كالترقب، كالرضا كاالرتياح، كما تمتاز باإلقناع الفكرم بمكضكع القصة عف طريؽ اإليحاء كعف 

كمف ميزات القصص القرآني الصدؽ كالتركيز عمى اليدؼ المنشكد مف القصة، . طريؽ التفكير كالتأمؿ
كتزكيد الفرد كالجماعة بالقيـ اإلسبلمية الرفيعة كتربيتيـ عمى الثقة المطمقة باهلل كاإليماف بالقضاء كالقدر، 

كفى  }:كقد أشار القرآف الكريـ إلى استخداـ القصة كأسمكب تربكم قاؿ تعالى ـٍ يىتىفىكَّري { فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىمَّيي
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أحكاؿ السالكيف كالناكبيف، كتحكم أحكاؿ السالكيف قصص ...كفي القصص الديني .(6ُٕ: األعراؼ)( 94)
براىيـ كعيسى، أما أحكاؿ الناكبيف كالجاحديف فيي قصص فرعكف  األنبياء كاألكلياء، كقصة آدـ كنكح كا 

كالقرآف الكريـ يجمؿ أك يفصؿ ىذه القصص كفقا . كقاركف كعاد كثمكد ككفار مكة كعبدة األصناـ كغيرىـ
 (95). لمعبرة المقصكدة كالدركس المستفادة

نجد مف  ك (1/63ص , (دت ), التربية اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا ,  (دت  ), عاطؼ, السيد)
شبييا بالتذكير أقكل مف شبييا بالقصص، مميزات قصص القيرآف نسج نظميا عمى أيسمكب االيجاز ليككف 

الُّكفى  }:مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى كميكفى  فىمىمَّا رىأىٍكىىا قىاليكا ًإنَّا لىضى ـٍ لىٍكالى بىٍؿ نىٍحفي مىٍحري ـٍ أىقيؿ لَّكي  قىاؿى أىٍكسىطيييـي أىلى
كفى   فقد حكيت مقالتو ىذه في مكقع تذكيره أصحابو بيا ألف ذلؾ ممف ,(ِٖ – ِٔ: القمـ)( 96) {تيسىٌبحي

فىتىنىادىكا }:  قاؿ تعالى(ُٕ: القمـ) ( 97){  ًإٍذ أىٍقسىميكا لىيىٍصًرمينَّيىا ميٍصًبًحيفى }: حكايتيا كلـ تحؾ أثناء قكلو تعالى
اًرًميفى  ميٍصًبًحيفى  ـٍ ًإف كينتيـٍ صى ٍرًثكي مىى حى  (ِِ – ُِ: القمـ )( 98){أىًف اٍغديكا عى

 (ِٓ: يكسؼ) {كىاسيتىبىقىا اٍلبىابى }: كمف مميزاتيا طي ما يقتضيو الكبلـ الكارد قاؿ تعالى    .
سراعيما ًإليو لفتحو، فإسراع يكسؼ ليقطع عمييا ما تكسمو    فقد طيكم ذكر حضكًر سيدىا كطرقو الباب كاً 

سراعيا ىي لضد ذلؾ لتككف اٍلبادئةى بالحكاية فتقطع عمى  فييا مف المكر بو لترم سيدىا أنو بيا سكءا، كا 
كىأىٍلفىيىا سىيِّدىىىا لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا } :يكسؼ ما تكسمتو فيو مف شكاية، فدؿ عمى ذلؾ ما بعده ًمٍف قكلو تعالى

ٍف أىرىادى ًبأىٍىًمؾى سيكىءنا زىاء مى  (ِٓ: يكسؼ)( 99) {جى
كمنيا أىف القصص بثَّت ًبأيسمكب بديع ًإٍذ ساقيا في مظاف االتعاظ بيا مع المحافظة عمى العرض . اآليات 

( 100 ).كتفريعو االصمًي الذم جاء بو القرآف مف تٍشريعو 

                                                           
(

94
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
95

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
96

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
97

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
98

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
99

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
100

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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تحرير )التحرير كالتنكير , ( ىػ1984), محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر , التكنسي)
  (64ص, الدار التكنسية لمنشر تكنس , (المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

 
 المبحث الخامس
:                             التربية والتعميم بأسموب الحوار

 تعريؼ الحكار: المطمب األكؿ
اكىرىةي :الحكار لغة  :اوال كا: الميحى اكىري تىحى اكرىه، كى قد حى اطىبىة، كى عىةي النٍُّطؽ كالكىبلىـ ًفي الميخى بىةى كميرىاجى اكى : كالميجى

كفى  اكىري كفى كيىتىحى ـى بىٍينىييـ، كىـ يىترىاكىحي عيكا الكىبلى كحاكرى يحاكر، , (108ص,دت,الزبيدم مرتضى)( 101)تىرىاجى
بو كبادلو الكبلـى : ميحاكرةن كًحكارنا، فيك ميحاًكر، كالمفعكؿ ميحاكىر حاكرى فبلننا  (102)جاكى

عالـ ,معجـ المغة العربية المعاصرة ,  ( ـ 2008-  ىػ 1429),د أحمد مختار عبد الحميد ,عمر)
  (.578ص , األكلى: الكتب الطبعة

 
 (103)( ىك المراكدة في الكبلـ ): الحكار اصطبلحا:ثانيا

 (ـ 1990 ), زيف الديف محمد بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم,المناكم )
 (148ص,الطبعة االكلى , القاىرة,  عبد الخالؽ ثركت28عالـ الكتب ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ 

االثر التربكم كالتعميمي لمحكار : المطمب الثاني
     اف الحكار ىك طريقة مبتكرة قد اتخذىا القرآف كسيمة لمقصص كعرض األخبار فيي أدعى لمفيـ كأقكل 

  ( 104 ).التأثيرفي 
- دار الرشيد، دمشؽ, الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ,  (ىػ1418 ), محمكد بف عبد الرحيـ , صافي) 

 (8/387ص , الرابعة : مؤسسة اإليماف، بيركت الطبعة
كاف الحكار ىك الذم يأتي في طيات قصة كاضحة في شكميا كتسمسميا القصصي، كىذا الحكار  

                                                           
(

101
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
102

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
103

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(104)

 (1/21ص . المكرمة
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أك عناصر في القرآف، أما أف يككف ىناؾ قصة كميا حكار أسمكب القصة، ال يتعدل أف يككف جزءا مف 
، فيذا لـ يرد في القرآف بيذا الشكؿ المسرحي، كلكف بعض "المسرحية"عمى غرار ما يسمكنو اليكـ بػ

القصص جاءت في بعض المكاضع يغمب فييا الحكار عمى اإلخبار، كقصة شعيب مع قكمو في سكرة 
ىكد، فاآليات العشر األكلى مف ىذه القصة كميا حكار، ثـ ختـ اهلل القصة بآيتيف، بيف فييا عاقبة قـك 

كقد انتشر ىذا الحكار في كثير مف القصص  في القرآف، كالحكار القصصي ذك أثر فكرم رائع ... شعيب
: فضبل عف أثره الكجداني العاطفي، كذلؾ لؤلسباب اآلتية

فيك يكحي إلى القارئ بطريؽ غير مباشر أف يكره ...  يعتمد تأثير الحكار القصصي عمى اإليحاء-اوال
. حجج الكافريف كأحكاليـ، كخاصة عندما يرل مصيرىـ في آخر القصة

  يربي العكاطؼ الربانية في النفس، كالحب في اهلل، كالرغبة في الدعكة إلى اهلل، كالحماسة ألنبياء -ثانيا
. اهلل

 يمتاز بأنو يعرض حجج األنبياء عرضا فكريا ربانيا، كتدحض فيو حجج الظالميف المادييف، كيبيف -ثالثا
، كشعيب ما كاف ينصحيـ إال "رىطو"فقـك شعيب لـ يبقكا عميو حياتو، إال خكفا مف . لنا منطقيـ المتيافت

كيمتاز بذكر نتيجة القصة، كمصير كؿ مف .خكفا مف اهلل كرغبة في إرضائو، فانظر ما أبعد الشقة بينيما؟ 
الظالميف كالمؤمنيف، كتصكيره تصكيرا مرتبطا بالحكار كبمراحؿ القصة ارتباطا كثيقا، كذلؾ بعد ترقب 

كتميؼ يشد القارئ كالسامع إلى تتبع الحكار، كتأمؿ معانيو، فيك يربي الفكر كالتصكر الرباني ألمكر الحياة، 
كلركابط الحياة االجتماعية، مع مقارنة ذلؾ بتصكرات الظالميف المترفيف، القائمة عمى القكة أك المنفعة 

  ( 105 ).العاجمة، أك الجاه أك المصالح الشخصية
أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت ,  (ـ 2001 ) النحبلكم، عبد الرحمف,النحبلكم)

 ( 1/180ص , ، دار الفكر، دمشؽ 2كالمدرسة كالمجتمع، ط
اف التربية عف طريؽ حكار العقؿ كاإلقناع مف األساليب الميمة، التي حرص عمييا القرآفي الكريـ      

كالسنَّةي النبكية في تربية األمة اإلسبلميَّة؛ ففي القرآف الكريـ العديدي مف النصكص التي تسكؽ إلى البشر أدلَّةن 
كد الخالؽ  عادة بٍعثو، كغير ذلؾ مف - سبحانو – ًفٍطريَّةن بيدؼ إقناعيـ بكيجي كقدرتو عمى إنشاء الخمؽ، كا 

كىىيكى الًَّذم يىٍبدىأي  }:كمف ذلؾ قكلو تعالى.  (186، ص(ـ2001 ),الحمبي) ( 106 ).القضايا العىقىدية كاإليمانية
ـي  ًكي ثىؿي اأٍلىٍعمىى ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى لىوي اٍلمى مىٍيًو كى في عى ٍمؽى ثيَـّ ييًعيديهي كىىيكى أىٍىكى : الركـ )(107){ اٍلخى

                                                           
(

105
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
106

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
107

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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كيقكؿ تعالى في شأف مىف استنكر أٍمر بعث األجساد كالعظاـ، بعد أف تىٍبمىى كتصير رميمنا قاؿ ، ( ِٕ
ؿى مىرَّةو كىىيكى } :تعالى ًميـه قيٍؿ ييٍحًيييىا الًَّذم أىنشىأىىىا أىكَّ ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا ٍمقىوي قىاؿى مى نىًسيى خى ثىبلن كى رىبى لىنىا مى كىضى

ًميـه  ٍمؽو عى  (ٕٗ – ٖٕ: يس ) ( 108){ًبكيؿِّ خى
بنا إنكاريِّا أف يككفى المسيح   .10 ًلدى بدكف أب- عميو السبلـ - كيقكؿ تعالى ًلمىف استغرب أك تعجَّب تعجُّ , كي

َـّ قىاؿى لىوي كيف فىيىكيكفي }:قاؿ تعالى مىقىوي ًمف تيرىابو ًث ـى خى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو كىمى آؿ عمراف  ) ( 109){ًإفَّ مى
ًمؽ مف : ؛ أم (ٗٓ أييا المنكركف ًلكالدة عيسى ًمف أـ دكف أب، لماذا قبمتـي خٍمؽ آدـ، كىك الذم خي

؟ الحمبي )( 110)فاألىٍكلىى بكـ أف تينكركا خمؽ آدـ؛ فيك أعظـي ًمف خمؽ عيسى ! غير أٍـّ كال أبو
ا كىدفنا كأسمكبنا: التربية اإلسبلمية لؤلكالد, (ـ 2001- ىػ 1422) ،عبدالمجيد ؛ دار المعرفة، "منيجن

 (186، ص  .بيركت، لبناف، الطبعة األكلى
كمما ال شؾ فيو أفَّ أيسمكب الحكار مف األساليب المحبَّبة في التدريس؛ فبو تثبت المعمكمات  كترسخ      .

 : المفاىيـ؛ لؤلسباب اآلتية
.  أف الحكار ييعطي المكضكع حيكية؛ مما ال يدىع مجاالن لممىمىؿ، بؿ يدفع الطالبى إلى االىتماـ كالتتبُّع: أكالن 

ثىؿ االعمى:ثانينا  كما ، أف الحكار يكقظ العكاطؼ كاالنفعاالت؛ مما يساعد في تربيتيا كتكجيييا نحك المى
.  يساعد عمى تأصيؿ الفكرة في النٍفس كتٍعميقيا

ا فكريِّا، ييمكف مف خبللو دٍحض الحجج الباطمة، : ثالثنا أنو عف طريؽ الحكار ييمكف عٍرض الحجج عٍرضن
ظيار الحقيقة ببراىينيا .  كا 

ثبات الحقائؽ، كتجمية الشبيات، كما ييعطيو : رابعنا أف الحكار ييعطي فرصة لمطالب في األٍخذ كالرَّد، كا 
نع كاإلبداع كالتَّجميؿ   ( 111 ).فرصة في معرفة الحقائؽ كدراستيا مف حيث داللتييا عمى الصُّ

؛، دار األندلس "، اإلقناع في التربية اإلسبلمية(ـ2001 )سالـ بف سعيد بف سفر , ابف جبار)
(.  190ص ,الخضراء، جدة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية 

 المنيج التربكم كالتعميمي لمحكار:المطمب الثالث 
     لقد جاء القرآف الكريـ بمناىج تربكية عدة مف خبلؿ الحكار بأسمكب ميسر يمكف المسمـ مف تناكليا 

كمف ىذه المناىج .. فيمان كتطبيقان 
                                                           

(
108

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
109

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
110

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
111

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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بيف اهلل تعالى لنا ىذا المنيج مف خبلؿ ذاتو سبحانو ليعمـ الناس طريؽ الحؽ :  الحكار منيج رباني:أوال
كلقد كانت . كالخير كييدييـ إلى الصراط المستقيـ، ليككف منيجان في الحياة يتعممكف منو كيتعاممكف بو

محاكرة اهلل سبحانو كتعالى مع المبلئكة طرازان يختمؼ عف سائر المحاكرات القرآنية األخرل، فيي إنمكذج 
أعمى لئلرشاد كالقدرة كالتكجو، حيث جعؿ اهلل سبحانو كتعالى مف ذاتو معممان كمثبلن أعمى يقتدل بو في مثؿ 

ًميفىةن }: إذ قاؿ تعالى, ىذه المحاكرة اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ًإنِّي جى ٍذ قىاؿى رى   (0ّ :البقرة) ( 112){كىاً 
كالقارئ كالسامع ليذه اآليات قد يتبادر إلى ذىنو ثمة معارضة مف المبلئكة هلل تعالى عمى خمقو كقراراتو، ...

كالكاقع ليس كذلؾ، بؿ ىك مجرد اختبلؼ في الرأم مع اهلل سبحانو كتعالى، كما كاف ليـ أف يضعكا أنفسيـ 
في ىذا المكقؼ مع الخالؽ سبحانو، كلكف اهلل كضعيـ فيو ليعطي مف خبلليـ لمخمكقاتو دركسان في الشكرل 
التي ىي كاجب عمى كلي األمر، فجعؿ المكلى عز كجؿ ذاتو طرفان في حكار يختمؼ فيو الرأم مع المبلئكة 
في خمؽ آدـ عميو السبلـ تربية كتعميما لذكم الجاه كالسمطاف منيـ أال يضيقكا برأم مخالؼ بؿ ينبغي عمييـ 
أف تتسع صدكرىـ كعقكليـ الستيعاب ما يكجو إلييـ مف تساؤالت، كأال يعالجكا ىذا الخبلؼ بمنطؽ الغضب 
مف المخالفيف كال بمنطؽ السمطة كالقكة في حكارىـ معيـ، بؿ يجب أف يكفمكا لكؿ ذم رأم مخالؼ حريتو، 

فميما كاف . ثـ يعتمدكا عمى الحجة كالمنطؽ، حتى يتضح الحؽ فيرجع المجانب عف رأيو كيتكب إلى اهلل
الخصـ كأيان كانت منزلتو كشدة  خصكمتو، كميما كاف عناده كاستكباره، إال أنو ما داـ ىناؾ قضية فبل بد 

فيذا الدرس اإلليي كمف خبلؿ الذات اإلليية في عميائيا يعممنا أنو البد مف .مف سماع دعكل الطرفيف 
ـٍ ثيَـّ }:سماع دعكل الطرؼ اآلخر حيث يقكؿ في ىذه القضية الحكارية قاؿ تعالى كٍَّرنىاكي ـٍ ثيَـّ صى مىٍقنىاكي لىقىٍد خى كى

ـٍ يىكيف مِّفى السَّاًجًديفى  ديكٍا ًإالَّ ًإٍبًميسى لى ـى فىسىجى ديكٍا آلدى دى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى قىاؿى أىنىٍا  قيٍمنىا ًلٍممىآلًئكىًة اٍسجي نىعىؾى أىالَّ تىٍسجي قىاؿى مىا مى
مىٍقتىوي ًمف ًطيفو  مىٍقتىًني ًمف نَّارو كىخى ٍنوي خى ٍيره مِّ  (ُِ – ُُ: األعراؼ )( 113){ خى

كقد بدأ ىذا المنيج كاضحا في كثير مف آيات القرآف الكريـ بغض :  الحكار دعكة إلى اإليماف:ثانيا   
النظر عف النتيجة مف ىذا الحكار، إال أنو بداية يكجينا نحك العقيدة الصحيحة نحك القضية اإليمانية أال 

فيذا يكسؼ . قضية التكحيد، كىذا ما نمحظو كاضحان في كثير مف قصص األنبياء في القرآف الكريـ: كىي
عميو السبلـ كقد طرحت عميو الرؤل المنامية مف صاحبيو في السجف إال أنو يستغؿ ىذا المكقؼ لصالح 

 . الدعكة إلى اإليماف الصحيح كالتكجو الحقيقي نحك اإللو الحؽ

                                                           
(

112
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
113

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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إف الحكار في القرآف الكريـ بطرؽ متعددة كمناىج مختمفة لكي نستميـ :  المنيج العقبلني في الحكار:ثالثاًال 
مف خبلليا العبر كالعظات التي تيدينا إلى الحؽ كالتي تزرع في قمكبنا اإليماف كتكضح لنا كيفية التعامؿ 
مع الناس عبر الحكار البناء الناتج عف العقؿ الكاعي المدرؾ الذم كىبو اهلل لمناس كي يتفكركا كيعتبركا  

المنيج االستكبارم في الحكار مع األنبياء إذ ساؽ : كالذم تمثؿ في:  المنيج االستكبارم في الحكار:رابعاًال 
اهلل عز كجؿ لنا عدة محاكرات تمت بيف بعض أنبيائو كرسمو مع أقكاميـ المعانديف المستكبريف، ليبيف تبارؾ 
كتعالى مف خبلؿ ما قكبؿ بو ىؤالء األنبياء كالمرسمكف مف صمؼ كتبجح كعناد مف أقكاميـ، الذيف لـ يكف 

كما بيف اهلل عز كجؿ لنا الطريقة التي , اليدؼ مف تمؾ الدعكات إال إصبلحيـ كىدايتيـ إلى طريؽ الرشاد
, اتبعيا األنبياء كالمرسمكف عمييـ السبلـ في محاكرتيـ مع أقكاميـ بالميف كالرفؽ تارة، كبالترىيب تارة أخرل
, ىدفيـ مف ذلؾ كمو أف يستجيب أقكاميـ إلييـ، كينجكا مما ىـ فيو مف الشرؾ كالبعد عف الطريؽ المستقيـ

. ليكضح سبحانو ما كاجو بو المعاندكف المشرككف أنبياءىـ كرسميـ بالتكذيب تارة، كبالتيديد تارةن أخرل 
لى أف يسمككا الطريؽ الصحيح   كىكذا فالقرآف الكريـ ييدم الناس فيما ييدييـ إلى أف يحتكمكا إلى الحؽ كا 
إليو، كىك طريؽ المحاكرة، حتى ال يضمكا فيسمككا بادئ ذم بدء طريؽ القكة دكف منطؽ، فيككنكا حينئذو قد 
سمككا ذات الطريؽ التي سمكيا سائر الحيكانات العجـ حيف تختمؼ، كىك طريؽ القكة البدنية دكف منطؽ 

فيجعؿ القرآف كؿ قضاياه سبيميا الحكار، كيجعؿ كؿ خبلفو مع أعدائو كمخالفيو قائمان عمى الحكار كال .
نما يجعميا عقكبة لممصريف عمى الباطؿ بعد سطكع  يجعؿ مف القكة سبيبلن قط إلى التعامؿ مع المخالفيف، كا 

. الحكار في القرآف الكريـ (د ت ),خميؿ إبراىيـ,  فرج.)(114)الحؽ لتككف أيضان كسيمة إلى إعادتيـ إلى الحؽ
 (11-8ص ,  (بحث منشكر)آدابو كفضائمو 

المبحث السادس 
: التربية و التعميم بضرب األمثال

:                تمييد
, كمنيبل مف مناىؿ العمـ كالمعرفة لمعباد,       تعد االمثاؿ القرآنية كسيمة مف كسائؿ اليداية كاإلرشاد

كمكردان حقيقيان في تقكيـ كتكجيو السمكؾ اإلنساني كالغرابة , لتضمنيا العبر كالعظات كالدركس لمعباد كالببلد
كلتناكليا كؿ ما مف شأنو اف , في ذلؾ لما بمغتو األمثاؿ القرآنية مف براعة في التصكير كدقة في التعبير

فاألمثاؿ القرآنية كسائؿ ايضاح ,  كالضبلؿ,كيبدد مف أمامو ظممات الجيؿ, ينير لئلنساف طريقو في الحياة

                                                           
(

114
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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كاليدل مف , كمف ىنا كانت األمثاؿ  القرآنية نكران مينزت بو الناس الغي مف الرشاد, تعميمية بالدرجة األكلى
   ( 115 ).الضبلؿ

منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى , (ـ 2004/ىػ1424), حمكد بف أحمد بف فرج. الرحيمي د )
: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية الطبعة, اإلسبلـ
 كقد ضرب اهلل عز كجؿ األمثاؿ في القرآف الكريـ لمناس ليقرب ليـ الفيـ كليبيف ليـ ( :443ص ,األكلى 
ثىؿو  }:قاؿ تعالى. األمكر ٍبنىا ًلمنَّاًس ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآًف ًمف كيؿِّ مى رى لىقىٍد ضى  (58الرـك ) ( 116){كى

ف في ضرب األمثاؿ زيادة إفياـ كتذكير لمناس  فيى تخرج المعنى مف خفٌى ، ألف أنس النفكس بيا أكثر، كا 
كبيا يطبؽ المعقكؿ عمى المحسكس فيحصؿ ، كمما يعمـ بالفكر إلى ما يعمـ باالضطرار كالطبع، إلى جمىٌ 

  ( 117 ).العمـ التاـ بالشيء الممثؿ لو
شركة مكتبة , تفسير الشيخ المراغى , (ـ 1946- ىػ1365), أحمد بف مصطفى, المراغي ) .11

 كاف في القرآف الكريـ ضرب (.12/149:  ص, 1كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ط
 :األمثمة، كتشبيو األمر المعنكم بالمحسكس، ليصبح كاضحان ظاىران لكؿ الناس، مف ذلؾ قكلو تعالى

فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىنكىبيكتً } ذىٍت بىٍيتنا كىاً  ثىًؿ اٍلعىنكىبيكًت اتَّخى ذيكا ًمف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاء كىمى ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى  {مى
كىالًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو الى يىٍستىًجيبيكفى لىييـ ًبشىٍيءو ًإالَّ كىبىاًسًط كىفٍَّيًو } : قاؿ تعالى(ُْ :العنكبكت)( 118)

مىا ىيكى ًببىاًلًغوً   ماء في قاع البئر أك في النير أك في الغدير ،(ُْ: الرعد)( 119) {ًإلىى اٍلمىاء ًليىٍبميغى فىاهي كى
كالماء لف يأتيو ! كىك بعيد عف لمس اليد، فيأتي رجؿ يبسط كفو إليو كيفتح فمو، كينتظر الماء أف يأتيو

كاريكاتكرية إلنساف عطشاف، - كما يقكلكف في العصر الحديث-إذا ناداه أبدان، كلكف كأف ىذه صكرة 
شرح األربعيف , عطية بف محمد, سالـ) ( 120)كيتخذ طريقان غير الطريؽ الذم يكصمو إلى الماء، 

  .http://www.islamweb.netالنككية  دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية 

                                                           
(

115
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
116

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
117

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
118

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
119

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
120

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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    كاالمثاؿ مف  الكسائؿ التي استعمميا القرآف الكريـ في دعكة المشركيف، لمتذكير كالكعظ كاالعتبار، 
كتصكير الشرؾ بصكرة محسكسة ليككف ذلؾ أقرب إلى األنظار، كأثبت في األذىاف، كأسرع في الفيـ 

.  ( 121)كاالمتثاؿ
منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف , (ـ 2004/ىػ1424), حمكد بف أحمد بف فرج. د,الرحيمي )

عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية , إلى اإلسبلـ
كضرب األمثاؿ في القراف يستفاد منو أيمكر كثيرة التذكير كالكعظ . (444/ 1ص, األكلى: الطبعة
كالزجر كااًلعتبار كالتقرير كترتيب المراد لمعقؿ كتصكيره في صكرة اٍلمحسكس بحيث يككف  كالحث 

نسبتو لمفعؿ كنسبة المحسكس ًإلى الحس كتٍأتي أىمثاؿ القراف مشتممة عمى بياف تفاكت األجر كعمى 
بطاؿ أمر   .(122)المدح كالذَّـ كعمى الٌثكاب كالعقاب كعمى تفخيـ ااٍلمر أك تحقيره كعمى تحقيؽ أمر كا 

: تحقيؽ, البرىاف في عمـك القرآف,  (ىػ1391), محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل, الزركشي)
( 487/ 1ص, بيركت - دار المعرفة , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

 
: تعريؼ االمثاؿ: المطمب األكؿ

: االمثاؿ لغة: اكال
ا ييقىاؿ: الشٍِّبو، ييقىاؿ:  الًمٍثؿ، بالكىٍسر كالتحريؾ، ككأىميرو  ثىميو، كىمى مى شىبىييو: ىىذىا ًمٍثميو كى   ( 123 ).ًشبييو كى

ص ,  (د ت  )مرتضى الزَّبيدم محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض،  )
 (3 /379,)  
ثىؿي  ثىؿي . الشيءي ييضرىبي لمشيء فييٍجعىؿ ًمٍثمىو: كالمى ًشٍبوي الشيًء في الًمثاؿ كالقىٍدر : كىك.... الحديث نفسيو: كالمى

ثيؿه : كيقاؿ. كنحًكه حتى في المعنى ًعؿى مقداران لغيره، كجمعيو ميثيؿ، كثبلثة أمثمةو : كالًمثاؿي . ما ليذا مى  .ما جي
د - د ميدم المخزكمي: تحقيؽ, العيف ,  (د ت), أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد , الفراىيدم )( 124)

 .دار كمكتبة اليبلؿ, إبراىيـ السامرائي
(   228 ص

( 125)كالمثؿ في المغة يطمؽ عمى المثؿ، كالشبو كالشبيو كزنان كمعنىن في الجممة 
 1414 ),محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي, ابف منظكر )
(  11/160ص – 3بيركت ط– دار صادر : لساف العرب ,  (ىػ

                                                           
(

121
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
122

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
123

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(124)

 (1/21ص . المكرمة

(
125

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة



 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/5/2016 (18ع)،(5مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا

 

279 

 

: االمثاؿ اصطبلحا: ثانيا
يصالو إلى فيـ المستفيد ، ( 126) بالكسر يطمؽ عمى الجزئي الذم يذكر إليضاح القاعدة كا 

مكسكعة , (ـ1996 )محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي , التيانكم) 
شراؼ كمراجعة, كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ نقؿ , عمي دحركج . د: رفيؽ العجـ تحقيؽ. د: تقديـ كا 

– جكرج زيناني مكتبة لبناف ناشركف . د: عبد اهلل الخالدم الترجمة األجنبية. د: النص الفارسي إلى العربية
(  2/1447, ص,  (ـ1996 ). األكلى : بيركت الطبعة

إبراز المعنى في صكرة رائعة مكجزة ليا كقعيا في النفس سكاء كانت تشبييان، أك قكالن : كالمثؿ القرآني ىك
 (127 )(.مرسبلن 

 الطبعة الرابعة كالعشركف, دار العمـ لممبلييف, مباحث في عمـك القرآف,  (ـ 2000 ), صبحي,  الصالح )
  (.283, ص,

: الفكائد التربكية كالتعميمية لبلمثاؿ: المطمب الثاني 
األمثاؿ تبرز المعقكؿ في صكرة المحسكس الذم يممسو الناس، فيتقبمو العقؿ؛ ألف المعاني المعقكلة ال  .1

تستقر في الذىف إال إذا صيغت في صكرة حسية قريبة الفيـ، كما ضرب اهلل مثبلن لحاؿ المنفؽ رياء، 
ابىوي  }:حيث ال يحصؿ مف إنفاقو عمى شيء مف الثكاب قاؿ تعالى مىٍيًو تيرىابه فىأىصى ٍفكىافو عى ثىًؿ صى ثىميوي كىمى  فىمى

مىى شىٍيءو مِّمَّا كىسىبيكاٍ  كفى عى ٍمدنا الَّ يىٍقًدري  (ِْٔ :البقرة) ( 128){كىاًبؿه فىتىرىكىوي صى
بىا الى }: كتكشؼ األمثاؿ عف الحقائؽ، كتعرض الغائب في معرض الحاضر قاؿ تعالى .2 الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرِّ

بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمفى اٍلمىسِّ  ا يىقيكـي الًَّذم يىتىخى  (ِٕٓ:البقرة) ( 129){يىقيكميكفى ًإالَّ كىمى
 .كتجمع األمثاؿ المعنى الرائع في عبارة مكجزة كاألمثاؿ الكامنة كاألمثاؿ المرسمة .3
كيضرب المثؿ لمترغيب في الممثَّؿ حيث يككف الممثَّؿ بو مما ترغب فيو النفكس، كما ضرب اهلل مثبلن  .4

ـٍ }: لحاؿ المنفؽ في سبيؿ اهلل حيث يعكد عميو اإلنفاؽ بخير كثير قاؿ تعالى مَّثىؿي الًَّذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي

                                                           
(
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اًعؼي ًلمىف يىشىاء كىالٌموي كىاًسعه  بَّةو كىالٌموي ييضى ئىةي حى بَّةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿِّ سينبيمىةو مِّ ثىًؿ حى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كىمى
ًميـه   (ُِٔ: البقرة)( 130) {عى

كيضرب المثؿ لمتنكير حيث يككف الممثَّؿ بو مما تكرىو النفكس، كقكلو تعالى في النيي عف الغيبة قاؿ  .5
ٍيتنا فىكىًرٍىتيميكهي }: تعالى ـى أىًخيًو مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي ا أىييًحبُّ أىحى كيـ بىٍعضن : الحجرات) ( 131){كىالى يىٍغتىب بٍَّعضي
ُِ) 

ـٍ ًفي }: كيضرب المثؿ لمدح الممثَّؿ كقكلو تعالى في الصحابة قاؿ تعالى .6 ثىمييي مى ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كى ثىمييي ذىًلؾى مى
ـي اٍلكيفَّارى  رَّاعى ًليىًغيظى ًبًي مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزى نًجيًؿ كىزى  ( 132){اإٍلً

ثـ أخذكا في النمك حتى استحكـ .  ككذلؾ حاؿ الصحابة فإنيـ كانكا في بدء األمر قميبلن (ِٗ :الفتح)
 .كامتؤلت القمكب إعجابنا بعظمتيـ. أمرىـ

كيضرب المثؿ حيث يككف لممثَّؿ بو صفة يستقبحيا الناس، كما ضرب اهلل مثبلن لحاؿ مف آتاه اهلل  .7
ـٍ نىبىأى الًَّذمى  }:قاؿ تعالى. كتابو، فتنكب الطريؽ عف العمؿ بو، كانحدر في الدنايا منغمسنا مىٍيًي كىاٍتؿي عى

مىخى ًمٍنيىا فىأىٍتبىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمفى اٍلغىاًكيفى  لىػًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى األىٍرًض  آتىٍينىاهي آيىاًتنىا فىانسى فىٍعنىاهي ًبيىا كى لىٍك ًشٍئنىا لىرى كى
ثىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكٍا  مىٍيًو يىٍميىٍث أىٍك تىٍتريٍكوي يىٍميىث ذًَّلؾى مى ثىًؿ اٍلكىٍمًب ًإف تىٍحًمٍؿ عى ثىميوي كىمى كىاتَّبىعى ىىكىاهي فىمى

 (ُٕٔ  –ُٕٓ: األعراؼ )( 133){ًبآيىاًتنىا
كاألمثاؿ أكقع في النفس، كأبمغ في الكعظ، كأقكل في الزجر، كأقـك في اإلقناع، كقد أكثر اهلل تعالى  .8

ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ } :األمثاؿ في القرآف لمتذكرة كالعبرة، قاؿ تعالى مى ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس كى كى
 (ّْ: العنكبكت) ( 134){اٍلعىاًلميكفى 

في حديثو، كاستعاف بيا الداعكف إلى اهلل في كؿ عصر لنصرة - صمى اهلل عميو كسمـ-  كضربيا النبي  
قامة الحجة، كيستعيف بيا المربكف كيتخذكنيا مف كسائؿ اإليضاح كالتشكيؽ، ككسائؿ التربية في  الحؽ كا 

 (135 ).الترغيب أك التنفير، في المدح أك الذـ
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-298: ص, 3ط, مكتبة المعارؼ القاىرة, مباحث في عمـك القرآف,  (ـ 2000), مناع خميؿ, القطاف ) 
299)   

: أالغراض التربكية كالتعميمية مف ضرب األمثاؿ:المطمب الثالث 
 تقريب صكرة الممثؿ لو إلى ذىف المخاطب، كذلؾ بأف يككف المخاطب جاىبلن بحقيقة :الغرض األول

ا عميو مع عممو بو عمى كجو  الشيء الممثَّؿ لو جيبلن مطبقنا، أك لديو نكع جيالة بو، أك كاف غامضن
زالة ىذا الغمكض، كالفصؿ في القضية فصبلن يقرِّه العقؿ , اإلجماؿ فيأتي المثؿ القرآني لرفع ىذه الجيالة كا 
كال يمجو الطبع المستقيـ، فبل يقع المخاطب بعد فيمو ليذا المثؿ تحت الشؾ أك الخياؿ المفرط، فبل , السميـ

كره  }:قاؿ تعالى... كمف ذلؾ ما حكاه اهلل تعالى عف الحكر العيف. يسعو إال اإليماف بو كالتسميـ بنتائجو كىحي
ٍكنيكفً  ًعيفه   فالحكر العيف ذكات صكر يمكف أف تدرؾ , (ِّ – ِِ: الكاقعة) ( 136){كىأىٍمثىاًؿ المٍُّؤليًؤ اٍلمى

بعيدات اآلف عف إدراكنا الحسِّي كعف تصكراتنا الخيالية، فيقرِّب اهلل , كلكنيف مجيكالت لنا, بالحسِّ الظاىر
 .لنا طرفنا مف صكرة لكف بشرتيف كنعكمتيا، كغير ذلؾ مف نعكتيف

 اإلقناع بأمر مف األمكر، كىذا اإلقناع قد يصؿ إلى مستكل إقامة الحجة البرىانية، كقد :الغرض الثاني
يقتصر عمى مستكل إقامة الحجة الخطابية، كقد يقتصر عمى لفت النظر إلى الحقيقة عف طريؽ صكرة 

كالحجة البرىانية ىي الحجة الممزمة التي تفيد اليقيف، أما الحجة الخطابية فيي حجة إقناعية ظنية . مشابية
فمف البراىيف . كلفت النظر يكفي فيو إيراد المثؿ المشابو كلك لـ يشتمؿ عمى آية حجة. تفيد الظف الراجح

عادتو، فقد استدؿَّ الخالؽ  عمى إعادة - جؿ شأنو-العقمية المقنعة ما كرد مف األمثاؿ في بدء الخمؽ كا 
ٍمؽو نًُّعيديهي ),الخمؽ ببدئيـ ؿى خى اى بىدىٍأنىآ أىكَّ  (10:االنبياء)( 137){كىمى

ـٍ تىرى }: الترغيب كالترىيب بذكر محاسف ما يرغِّب فيو كمساكئ ما ينفِّر منو، قاؿ تعالى:الغرض الثالث أىلى
فىٍرعييىا ًفي السَّمىاء رةو طىيِّبىةو أىٍصمييىا ثىاًبته كى ثىبلن كىًممىةن طىيِّبىةن كىشىجى رىبى الٌموي مى رىةو  كىٍيؼى ضى ًبيثىةو كىشىجى مىثؿي كىًممىةو خى كى

ا لىيىا ًمف قىرىارو  ًبيثىةو اٍجتيثٍَّت ًمف فىٍكًؽ األىٍرًض مى  .(ِٔ – ِْ: إبراىيـ) ( 138){خى
ففي إثارة محكر الطمع . أك محكر الخكؼ كالحذر لدل المخاطب,  إثارة محكر الطمع كالرغبة:الغرض الرابع

كفي إثارة محكر الخكؼ كالحذر يبتعد اإلنساف . يتجو اإلنساف بمحرِّض ذاتي إلى ما يراد تكجييو لو
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مَّثىؿي الًَّذيفى } :مف ذلؾ قكلو تعالى كىذا مف األغراض التربكية الميمة، . بمحرِّض ذاتي عىمَّا يراد إبعاده عنو
اًعؼي ًلمىف يىشىاء  بَّةو كىالٌموي ييضى ئىةي حى بَّةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿِّ سينبيمىةو مِّ ثىًؿ حى ـٍ ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كىمى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي

ًميـه  يىا } :أما إثارة محكر الخكؼ كالحذر، فيظير في مثؿ قكلو تعالى ,(ُِٔ :البقرة) ( 139){كىالٌموي كىاًسعه عى
الىوي ًرئىاء النَّاًس كىالى ييٍؤًمفي ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر  دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفِّ كىاألذىل كىالًَّذم يينًفؽي مى نيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
مىى شىٍيءو مِّمَّا كىسىبيكٍا كىالٌموي الى يىٍيًدم  كفى عى ٍمدنا الَّ يىٍقًدري ابىوي كىاًبؿه فىتىرىكىوي صى مىٍيًو تيرىابه فىأىصى ٍفكىافو عى ثىًؿ صى ثىميوي كىمى فىمى

 (ِْٔ: البقرة)( 140) {اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى 
مدح مف يستحؽ المدح، كذـ مف يستحؽ الذـ، بقصد التمييز بيف المصًمح كالمفًسد، :      الغرض الخامس

كاألمثمة في ذلؾ كثيرة، منيا ما . كالمحًسف كالمسيء؛ ليزداد المحًسف إحساننا، كيرعكم المسيء عف إساءتو
مَّده رَّسيكؿي  }: كأصحابو في سكرة الفتح مف قكلو تعالى- صمى اهلل عميو كسمـ-ضربو اهلل في شأف النبي  مُّحى

مىاء بىٍينىييـٍ  مىى اٍلكيفَّاًر ريحى كمف ذلؾ ما كرد في . إلى آخر السكرة (,ِٗ: الفتح)( 141) {المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى
اًر يىٍحًمؿي  }:ذِـّ الييكد مف سكرة الجمعة قاؿ تعالى ثىًؿ اٍلًحمى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى مِّميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى ثىؿي الًَّذيفى حي مى

( ٓ: الجمعة) ( 142){أىٍسفىارنا
 شىٍحذي ذىف المخاطىب، كتحريؾ طاقاتو الفكرية، أك استحضار ذكائو؛ لتكجيو عنايتو حتى :الغرض السادس

كىذا النكع مف األمثاؿ يخاطىبي بو األذكياء كأىؿ . يتأمَّؿ كيتفكَّر، كيصؿ إلى إدراؾ المراد عف طريؽ التفكر
بىؿو } : تعالى كمف األمثاؿ القرآنية التي تصمح شاىدنا ليذا قكلو ....التأمُّؿ كالتفكُّر مىى جى ٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى لىٍك أىنزى

كفى  ـٍ يىتىفىكَّري ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس لىعىمَّيي ٍشيىًة المًَّو كى دِّعنا مٍِّف خى اًشعنا مُّتىصى  .(ُِ: الحشر)  ( 143){لَّرىأىٍيتىوي خى
إف إنزاؿ القرآف عمى جبؿ مف الجباؿ ليس مف خبرات الناس حتى ييٍضرىبى المثؿي بو لئلقناع أك لمتقريب أك 

ثىؿه يحرِّؾ في األذكياء طاقاتيـ الفكرية... لغير ذلؾ مف األغراض  و عنايتيـ حتى يتأمَّمكا , لكنو مى كيكجِّ
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, إسماعيؿ)( 144 ).كيتفكَّركا كيدرسكا كيتابعكا البحث، رجاء أف يصمكا إلى معارؼ يحمُّكف بيا لغز ىذا المثؿ
     (314-311ص , ـ1999

ظاىر كىك المصرح بو، ككامف كىك الذم ال : إخراج األغمض إلى األظير، كىك قسماف: كحقيقة المثؿ 
البرىاف في ,  (ىػ1391), محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل, الزركشي)( ) 145. )ذكر لممثؿ فيو
   (,1/571 ص , بيركت - دار المعرفة , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ : تحقيؽ, عمـك القرآف

ركعيت فييا اختبلؼ تصكرات البشر , فالقرآف الكريـ يشتمؿ عمى أمثاؿ متعددة عرضت بأساليب مختمفة
كمداركيـ الحسية كالمعنكية، فمنيا أمثاؿ ضربيا اهلل تعالى لعباده، إذ بيف اهلل تعالى حاؿ الذيف ظممكا 

ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ اٍلعىاًلميكفى }: أنفسيـ قاؿ تعالى مى ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس كى  (ّْ: العنكبكت) ( 146){كى
ظيار لمخبايا كالمكنكف؛ ففييا تربية كتنٌقؿ     كاالمثاؿ كثيرة كفييا دركس كعبر كًحكـ كتبييف لمكقائع كا 

كتأتي أمثاؿ القرآف مشتممة .بالنفس البشرية إلى ما ىك أنفع كأجدل، كفييا تأثير ليبتعد عف الشر كالرذائؿ 
عمى بياف تفاكت األجر، كعمى المدح كالذـ، كعمى الثكاب كالعقاب، كعمى تفخيـ األمر أك تحقيره، كعمى 

عبد الرحمف بف ,السيكطي .)(147)تحقيؽ أمر أك إبطالو فمف اهلل تعالى عمينا بذلؾ لما تضمنتو مف الفكائد 
محمد أبك : اإلتقاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ,  (ىػ 1407ـ 1974 ), ,أبي بكر، جبلؿ الديف الحافظ

 (.4/45ص , الييئة المصرية العامة لمكتاب , الفضؿ إبراىيـ
 

 المبحث السابع                                             
:                   التربية والتعميم بالتفكر في آيات اهلل تعالى في الكون

: تمييد
لقد دعا اهلل عباده لمتفكر في خمؽ السماكات كاألرض، كذلؾ لما فييما مف اآليات العجيبة التي تبير  

الناظريف، كتقنع المتفكريف، كتجذب أفئدة الصادقيف، كلتنبو العقكؿ النيرة عمى جميع المطالب اإلليية، أما 
تفصيؿ ما اشتممت عميو، فبل يمكف أف يحصره مخمكؽ أك يحيط ببعضو، كفي الجممة فما فييا مف العظمة 

كالسعة كانتظاـ السير كالحركة يدؿ عمى عظمة خالقيا، كعظمة سمطانو، كشمكؿ قدرتو، كما فييا مف 

                                                           
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(144)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(145)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(146)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(147)

 (1/21ص . المكرمة



 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/5/2016 (18ع)،(5مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا

 

284 

 

اإلحكاـ كاإلتقاف، كبديع الصنع كلطائؼ الفعؿ، يدؿ عمى حكمة اهلل ككضعو األشياء مكاضعيا كسعة عممو، 
 (148)كما فييا مف المنافع لمخمؽ يدؿ عمى سعة رحمة اهلل، كعمـك فضمو، شمكؿ بره ككجكب شكره

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير , ( ـ 2000-ىػ 1420 ),عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل , السعدم )
  (1/161ص , األكلى : مؤسسة الرسالة الطبعة, عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ: كبلـ المناف تحقيؽ

ـٍ أىنَّوي } :اف آيات الككف كثيرة ال حصر ليا قاؿ تعالى تَّى يىتىبىيَّفى لىيي ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كى سىنيًريًي
ؽُّ   أم سنرييـ دالالت صدؽ القرآف كعبلمات ككنو مف عند اهلل في اآلفاؽ كفي أنفسيـ (,ّٓ: فصمت) {اٍلحى

 كقيؿ الضمير راجع إلى القرآف، كقيؿ إلى اإلسبلـ الذل جاءىـ بو رسكؿ اهلل  (حتى يتبيف ليـ أنو الحؽ)
أنو الرسكؿ الحؽ مف عند اهلل - صمى اهلل عميو كسمـ - إلى ما يرييـ اهلل كيفعؿ مف ذلؾ، كقيؿ إلى محمد 

(149) 
دار - دار ابف كثير, فتح القدير,  ( ىػ1414 ),الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني )

(. 523 /4ص , األكلى : دمشؽ، بيركت الطبعة- الكمـ الطيب 
كقد جاء كتاب اهلل الكريـ بمنياج شامؿ لمحياة كميا، كجاء في الكقت ذاتو بمنياج لمتربية يكافؽ الفطرة 

مان كفؽ الحاجات كاالستعدادات التي تستجد كتنمك يكمان بعد  البشرية عف عمـ بيا مف خالقيا، فجاء لذلؾ منجَّ
جاء ليككف كتاب عمؿ، كليككف منيج تربية، كمنيج حياة، ال ليككف كتاب ثقافة ييقرأ لمجرد المذة، أك . يكـ

 (150 ).لمجرد المعرفة
بيت األفكار ,  مكسكعة فقو القمكب   (ـ2001- ىػ 1422 ) ,محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل, التكيجرم  )

(  2/1573ص, الدكلية 
كالذيف يتفاعمكف مع الككف . كاف العبلقة الجارية بيف اإلنساف كالككف عبلقة متبادلة كفاعمة كمستمرة. .12

أما الذيف يمركف عمى آيات . بكعي ككفاءة، يفرزكف خبرات ىائمة تترؾ آثارىا العميقة في مسيرة الحياة
الككف دكف أف يحسنكا استعماؿ طاقاتيـ السمعية كالبصرية، كالعقمية فإنيـ يبقكف ضحايا الغفمة، 

الخبرات الككنية المربية ىي التي مكنت اإلنساف مف اكتشاؼ . كالجيؿ كأف لـ يسمعكا أك يبصركا
كمف ىنا كانت التكجييات . قكانيف الككف، كتسخير خبراتو ككنكزه اليائمة الكاشفة عف قدرات اهلل كنعمو

ـٍ }: القرآنية المتكررة التي تأمر بالتكجو إلى الككف، كالتفاعؿ مع مككناتو، مف ذلؾ قكلو تعالى لى أىكى
مىكيكًت السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضً  كٍا ًفي مى  (5ُٖ :األعراؼ) ( 152( )151){يىنظيري

                                                           
(

148
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
149

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
150

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(151)

 (1/21ص . المكرمة
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 ,األكلى : دار القمـ الطبعة, أىداؼ التربية اإلسبلمية (د ت),د ماجد عرساف الكيبلني, األردني ) 
( 109ص

تعريؼ التفكر : المطمب االكؿ
 :التفكر لغة: اكال 
تردد القمب في الشيء، ك .(65، ص5ابف منظكر، ج)( 153)إعماؿ الخاطر في شيء:  التأمؿ، كالفكر 

( 154)تفكر إذا ردد قمبو معتبرا: يقاؿ
, مجمؿ المغة   ( , ـ1986-  ىػ 1406 ,) أحمد بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف, ابف فارس  )

  (446، ص 4ج , بيركت الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة , زىير عبد المحسف سمطاندار: دراسة كتحقيؽ
( 155 )(جكالف العقؿ في طريؽ استفادة عمـ صحيح): فالتفكر

تحرير )التحرير كالتنكير , ( ىػ1984), محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر , التكنسي )
، ص 4جػ , تكنس – الدار التكنسية لمنشر , (المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

244) . 
:  التفكر اصطبلحا: ثانيا

اك مكضكعات , اك ادراؾ عبلقة جديدة لمكضكع ما, عممية عقمية ينظـ الفرد بيا خبراتو لحؿ مشكمة معينة)
 (156 )(.عدة 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , 1ط, تعميـ التفكير في المرحمة االساسية,  (ـ 2001), نايفة, قطامي)
 (446ص ,عماف,

: الفكائد التربكية كالتعميمية لمتفكر في آيات الككف: المطمب الثاني
لقد جاء فى القرآف الكريـ ذكر السماكات كاألرضيف كالشمس كالقمر كالسحب كاألمطار كالنبات كالحيكاف كعجائب 
الخمؽ كغرائب المككنات في كثير مف المكاطف، فيؿ يريد القرآف بيذا أف يتناكؿ ىذه النكاحي بالتحميؿ العممي، 
فيكضح لمقارئيف ماىيتيا ككنييا كعناصرىا كأجزاءىا، كيبيف ليـ طبائعيا كخكاصيا، كيكشؼ ليـ عف أسرار 

نكاميسيا، كحقيقة قكانيف سيرىا ككقكفيا كنمكىا كضعفيا؟ أـ أف القرآف الكريـ يعرض لكؿ ىذه الظكاىر الككنية 

                                                                                                                                                                                        
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(152)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(153)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(154)

 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(155)

 (1/21ص . المكرمة

(
156

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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لغرض آخر غير ىذا التحميؿ العممي، كيدع ىذا التحميؿ لكقتو كالظركؼ المبلئمة لو عند ما تتييأ العقكؿ البشرية 
دراؾ غكامضو كأسراره  إف القرآف الكريـ جاء بيذه الظكاىر كاستعرضيا كعرضيا عمى الناس في كثير ...لقبكلو كا 

عجاز : مف المكاضع لغرض كاحد ىك العبرة كالعظة، كلفت العقؿ كالقمب إلى ما فييا مف جماؿ كركعة كرقة كا 
بداع ال يككف إال عف صانع حكيـ متصؼ بالكماالت كميا، ال يمحقو نقص، كال ينالو قصكر، جؿ ربنا عف ذلؾ  كا 

كفى الكقت الذل يقصد . كالقرآف يسكؽ كؿ ذلؾ ليككف سبيبل إلى معرفة الخالؽ كاإليماف باهلل .كتعالى عمكا كبيرا
فيو إلى ىذا المعنى نجد أف في ذكر ىذه المخمكقات، كلفت األنظار إلييا، كمطالبة الناس بالتفكير فييا، 

ذلؾ مع .كالتصريح بعمك منزلة العمماء بيا دفعا بكؿ مؤمف أف يتعمـ كأف يحيط بأسرار ىذا الككف العجيب 
اإلشارات المطيفة إلى بعض الحقائؽ الدقيقة التي تعنك ليا عقكؿ الخاصة، كتنحني أماميا ىاـ الفطاحؿ مف 
الراسخيف في العمـ، يتمكىا عمييـ أمي كريـ لـ يدخؿ جامعة، كلـ يتعمـ في مدرسة، كذكر نامكس التمقيح قاؿ 

يىاحى لىكىاًقحى }: تعالى ٍمنىا الرِّ ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو }:  في المخمكقات قاؿ تعالىكذكر نامكس التقدير(ِِ: الحجر) ( 157){كىأىٍرسى
مىٍقنىاهي ًبقىدىرو   (158 ).كغيرىا مف النكاميس, (ْٗ: القمر ){خى

دار التكزيع , نظرات في كتاب اهلل ( ـ2002-  ىػ 1423 ),حسف أحمد عبد الرحمف محمد البنا , الساعاتي) 
 ( 361ص, بتصرؼ , القاىرة – كالنشر اإلسبلمية 

 :مف الفكائد التربكية كالتعميمية لمتفكر 
كىك أعظـ فكائد التفكر حيث يستدؿ بو المرء عمى ما هلل مف صفات :  زيادة اإليماف كاليقيف:أوال

ككمما تدبر العاقؿ  .الكماؿ كالجبلؿ، كيعمـ أنو ال يخمؽ أحد كخمؽ اهلل كال يدبر كتدبيره سبحانو كتعالى
في ىذه المخمكقات كتغمغؿ فكره في بدائع المبتدعات كزاد تأممو لمصنعة كما أكدع فييا مف لطائؼ 

البر كالحكمة، عمـ بذلؾ أنيا خمقت لمحؽ كبالحؽ، كأنيا صحائؼ آيات ككتب دالالت عمى ما أخبر 
اهلل بو عف نفسو ككحدانيتو، كما أخبرت بو الرسؿ عف اليـك اآلخر، كأنيا مسخرات ليس ليا تدبير كال 
ليو صائركف،  استعصاء عمى مدبرىا كمصرفيا، فيعمـ أف العالـ العمكم كالسفمي كميـ إليو مفتقركف كا 

  ( 159 ).كأنو الغني بالذات عف جميع المخمكقات
تيسير الكريـ الرحمف في , ( ـ 2000-ىػ 1420 ),عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل , السعدم)

 ( 78ص, األكلى : مؤسسة الرسالة الطبعة, عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ: تفسير كبلـ المناف تحقيؽ

                                                           
(

157
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
158

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
159

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة
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فالتفكر طريؽ إلى التذكر، كبينيما ارتباط كثيؽ  كالتفكر كالتذكر  : التفكر طريؽ التذكر كحياة القمكب:ثانيا
منزالف يثمراف أنكاع المعارؼ كحقائؽ اإليماف كاإلحساف، كالعارؼ ال يزاؿ يعكد بتفكره عمى تذكره، كتذكره 

 (166ص  , (66العدد ), مجمة البحكث اإلسبلمية)(160)عمى تفكره حتى يفتح قفؿ قمبو بإذف الفتاح العميـ
نما يحمد التفكر إذا تبعو  : التفكر طريؽ إلى التكبة كالعمؿ:ثالثا كالعمؿ ىك مقصكد التفكر كغايتو، كا 

مجمة  )( 161)العمؿ، ال أف يككف تفكرا مجردا، بؿ إف مف العجب أف يتفكر المرء ثـ ال يتبع ذلؾ بالعمؿ 
 (166ص, (66العدد ),البحكث اإلسبلمية 

بيف التفكر كالتفقو ارتباط كمناسبة، فإف الفقو الذم ىك الفيـ، كالفكر الذم :  التفكر طريؽ إلى التفقو:رابعا
دعا عباده في غير - سبحانو كتعالى - ىك التأمؿ بينيما ارتباط كثيؽ، فإف بيف يدم الفقو التفكر، فإف اهلل 

لى أف يمعف  آية مف كتابو إلى التحرؾ بإجالة النظر العميؽ في التفكر في ممككت السماكات كاألرض، كا 
المرء النظر في نفسو كما حكلو؛ فتحا لمقكل العقمية عمى مصراعييا، فإف التفقو أبعد مدل مف التفكر إذ ىك 

نتاجو كلذلؾ فإف العمماء أكثر الناس تفكرا؛ ألنيـ . ( 146ص، ق1416, أبك زيد) ( 162 ).حصيمتو كا 
يعكفكف عمى العمـ كيتفكركف في مسائمو كدالئمو كأحكامو، ككمما ازداد العالـ تفكرا في مسائؿ العمـ ازداد 

  (170ص,(66العدد ), مجمة البحكث اإلسبلمية ).(163)عمما كفيما ألحكاـ الشرع كمقاصده
فالتفكر يقكد إلى استخراج المنافع المتنكعة مف المخمكقات،  :التفكر طريؽ إلى االنتفاع بالمخمكقات: خامسا

مجمة البحكث ) ( 164). فإف اهلل سخرىا لئلنساف كأكدع فييا مف المنافع كالخيرات الدينية كالدنيكية
. (170ص,( 66العدد ), اإلسبلمية

    االستنتاجات 
تضمف القراف الكريـ الكثير مف الكسائؿ التي الغنى مف استعماليا ككسائؿ اساسية في التربية كالتعميـ  فيي 

المنيؿ االكؿ في ىذا المفصؿ الحيكم في حياة االنساف  

                                                           
(

160
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(

 (1/21ص . المكرمة

(
161
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 (1/21ص . المكرمة

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(162)

 (1/21ص . المكرمة

 
 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(163)

 (1/21ص . المكرمة

 

 مكة القرى أم جامعة الدٌن وأصول الدعوة كلٌة, والمجتمع الفرد على وأثرها القرآنٌة التربٌة,  (هـ 1427) الدٌن د محب, واعظ )(164)

 (1/21ص . المكرمة
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    التكصيات 
يكصي الباحث بالقياـ ببحث شامؿ يتضمف جميع الكسائؿ التربكية كالتعميمية التي جاءت في القراف  -1

 .مف قبؿ طمبة الدراسات العميا , الكريـ 
كتضمينيا في , االستفادة القصكل مف االساليب التربكية كالتعميمبة التي استعمميا القرآف الكريـ  -2

 .المناىج الدراسية لمطمبة كلكافة المراحؿ الدراسية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 القران الكريم

 األكلى بتصرؼ: دار القمـ الطبعة, أىداؼ التربية اإلسبلمية (د ت),د ماجد عرساف الكيبلني, األردني .1
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دار   المنار , دراسات في عمـك القرآف , ـ 1999-ىػ1419,   (ىػ1426: ت)محمد بكر, إسماعيؿ  .2
   (بتصرؼ).الثانية: الطبعة

 ركح المعاني في ، (ىػ1270: المتكفى)شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي  األلكسي، .3
بيركت – عمي عبد البارم عطية دار الكتب العممية : تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني تحقيؽ

:    ىػ1415األكلى، : الطبعة
, كتاب تفسير القراف,, صحيح البخارم ( ىػ1422), محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل الجعفي, البخارم .4

محمد زىير بف ناصر : تحقيؽ , 4476رقـ الحديث , (كعمـ ادـ االسماء كميا )باب قكلو تعالى 
.    1ط, دار طكؽ النجاة, الناصر

باب فيمف اليجب عميو , كتاب الحدكد,  سنف الترمذم ,(د ت), محمد بف عيسى أبك عيسى, الترمذم .5
 ,   بيركت أحمد محمد شاكر كآخركف– دار إحياء التراث العربي , 1423, رقـ الحديث, الحد

بعد : المتكفى)محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي , التيانكم .6
شراؼ كمراجعة, مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ, (ـ1996) , (ىػ1158 رفيؽ . د: تقديـ كا 

: عبد اهلل الخالدم الترجمة األجنبية. د: عمي دحركج نقؿ النص الفارسي إلى العربية. د: العجـ تحقيؽ
 . األكلى : بيركت الطبعة– جكرج زيناني مكتبة لبناف ناشركف . د

تحرير )التحرير كالتنكير , ( ىػ1984), محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر , التكنسي .7
الدار , (ىػ  1427 ),(ىػ1393: ت )(المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

 . تكنس – التكنسية لمنشر 
بيت األفكار ,  مكسكعة فقو القمكب   (ـ2001- ىػ 1422 ) ,محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل, التكيجرم .8

 .  الدكلية 
؛، دار األندلس الخضراء، جدة، "اإلقناع في التربية اإلسبلمية (د ت),سالـ بف سعيد بف سفر, ابف جبار .9

 . المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية
التربية كبناء األجياؿ في اإلسبلـ، دار الكتاب المبناني، بيركت،  , (ـ 1975 ), أنكر,الجندم .10
 . الحكالي سفر بف عبدالرحمف  شرح العقيدة الطحاكية .11
ا كىدفنا كأسمكبنا: التربية اإلسبلمية لؤلكالد, (ـ 2001- ىػ 1422) ،الحمبي عبدالمجيد .12 ؛ دار "منيجن

  .المعرفة، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى
 . خرائط اساليب التعمـ، دار التربية الحديثة، عماف ,  (ـ1985 ), حمداف، محمد زياد  .13
مقدمة ابف خمدكف، مطبعة ,  (د ت ),ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي    .14

 .                                                                                                                        مصطفى محمد التجارية، مصر 
، كزارة التربية كالتعميـ، 1 ط، طرؽ التدريس العامة ,  (ـ 1993 )،كآخركف، محمد محمكد، الخكالدة .15

 اليمف ، مطابع الكتاب المدرسي
.    معجـ المصطمحات العممية كالفنية ، دار لساف العرب، بيركت، ,  (د ت ),خياط، يكسؼ  .16
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,  (ىػ666: المتكفى)زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي , الرازم .17

الدار - المكتبة العصرية , يكسؼ الشيخ محمد: تحقيؽ, مختار الصحاح ,(ـ 1999/ ىػ 1420)
 .الخامسة : صيدا الطبعة– النمكذجية، بيركت 

منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى , (ـ 2004/ىػ1424), حمكد بف أحمد بف فرج.  الرحيمي د .18
: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية الطبعة, اإلسبلـ
 .األكلى 

   7ج , أسماء اهلل الحسنى الثابتة في الكتاب كالسنة,  (د ت ),د محمكد عبد الرازؽ , الرضكاني  .19
 .السعكدية , جامعة الممؾ خالد

, تحقيؽ عبد الغني نكو , البرىاف المؤيد ,  (ىػ1408) , أحمد بف عمي بف ثابت الحسيني , الرفاعي .20
 .1بيركت ط– دار الكتاب النفيس 

: تحقيؽ, البرىاف في عمـك القرآف,  (ىػ1391), محمد بف بيادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل, الزركشي .21
 . بيركت - دار المعرفة , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

حمية طالب العمـ، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع،  , ( ىػ1416 )  ،بكر عبد اهلل, أبك زيد: ينظر .22
 .1الرياض، ط

نظرات في  ( ـ2002-  ىػ 1423) ,(ىػ1368: ت)حسف أحمد عبد الرحمف محمد البنا , الساعاتي .23
 .  بتصرؼ, القاىرة – دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية , كتاب اهلل

.   الترغيب كالترىيب، مطبعة الميناء، بغداد،, ( ـ2002 ): السعدم، عبد الحكيـ .24
تيسير الكريـ , ( ـ 2000-ىػ 1420) ,(ىػ1376: ت), عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل, السعدم .25

 األكلى : مؤسسة الرسالة الطبعة, عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ: الرحمف في تفسير كبلـ المناف تحقيؽ
شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف    ( ـ1999-  ىػ 1420), (ىػ573: المتكفى)نشكاف , سعيد .26

, د يكسؼ محمد عبد اهلل- مطير بف عمي اإلرياني - د حسيف بف عبد اهلل العمرم : الكمـك تحقيؽ
 .األكلى : الطبعة(سكرية- دمشؽ )، دار الفكر (لبناف- بيركت )دار الفكر المعاصر 

 .  التربية اإلسبلمية أصكليا كمنيجيا كمعمميا ,  (دت  ), عاطؼ, السيد .27
,  (ىػ 1407ـ 1974) ,(ىػ911: المتكفى),  السيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف الحافظ .28

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب , محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: اإلتقاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ
، الدار المصرية المبنانية، 1ط، (دراسات كبحكث)،  أدب الطفؿ العربي( , ـ 1991)، حسف، شحاتة .29

 .   القاىرة
، مكتبة الدار العربي لمكتاب، 1المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽ، ط,  (ـ1998)شحاتة، حسف .30

 .  القاىرة،
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فتح القدير دار ,  ( ىػ1414) , (ىػ1250: ت)الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني  .31
. األكلى : دمشؽ، بيركت الطبعة- ابف كثير، دار الكمـ الطيب 

دار , الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ,  (ىػ1418) ,  (ىػ1376:ت)محمكد بف عبد الرحيـ , صافي.  .32
 .  الرابعة : مؤسسة اإليماف، بيركت الطبعة- الرشيد، دمشؽ

 الطبعة الرابعة كالعشركف , دار العمـ لممبلييف, مباحث في عمـك القرآف,  (ـ 2000 ), صبحي, الصالح .33
 التربية اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم، دار الفكر العربي، القاىرة ,  (ـ 1987), عبد العاؿ، حسف .34
 . دار الفضيمة , معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية,  (د ت  ), عبد المنعـ ،د محمكد عبد الرحمف .35
,  ( ـ 2008-  ىػ 1429)بمساعدة فريؽ عمؿ (ىػ1424: المتكفى)عمر د أحمد مختار عبد الحميد  .36

 . األكلى : عالـ الكتب الطبعة,معجـ المغة العربية المعاصرة 
، دار الشباب لمطباعة، 1طرؽ تدريس التربية اإلسبلمية، ط,  (ـ 1988)عطا، إبراىيـ محمد  .37

 .  القاىرة،
اًء األشياء  .38 دار طبلس لمدراسات كالترجمة , الدكتكر: تحقيؽ, عزة حسف التَّمًخيص في مىعرفىًة أسمى

  .  الثانية : الطبعة, كالنشر، دمشؽ
 القاىرة  – دار إحياء الكتب العربي , , التفسير الحديث , (ىػ 1383 ),دركزة محمد, عزت .39
الفاتحة كالبقرة : التفسير الحديث تفسير العثيميف,  (ىػ1421: ت)محمد بف صالح بف محمد , العثيميف .40

  .   1دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية ط, 
القكؿ المفيد عمى كتاب ,  (ىػ1424), (ىػ1421: المتكفى)محمد بف صالح بف محمد , العثيميف .41

 . الثانية : الطبعة, دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية, التكحيد
نحك : المتكفى)أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف , العسكرم .42

,   (ـ 1996) , (ىػ395
 .  ، دار الكتب المصرم، القاىرةالدعكة اإلسبلمية أصكليا ككسائميا .(ـ 1987 ), عمكش، أحمد أحمد  .43
، دار البشاير اإلسبلمية 1الرسكؿ المعمـ كأساليبو في التعميـ، ط,  (ـ 1996 ),ابك غدة، عبد الفتاح  .44

  . لمطباعة، بيركت 
       أصكؿ التربية اإلسبلمية، دار الثقافة لمطباعة كالنشر،القاىرة ,(ـ1987),سعيد إسماعيؿ,عمي .45
 ( , ـ1986-  ىػ 1406 ,) (ىػ395: ت)أحمد بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف , ابف فارس .46

 بيركت الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة , زىير عبد المحسف سمطاندار: دراسة كتحقيؽ, مجمؿ المغة  
- ػ   ىػ 1399) , ( ىػ395: المتكفى)ابف فارس أحمد بف زكريا  القزكيني الرازم  أبك الحسيف  .47

 .دار الفكر , عبد السبلـ محمد ىاركف: تحقيؽ, مقاييس المغة ,  (ـ ػ1979
  .                (بحث منشكر)آدابو كفضائمو . الحكار في القرآف الكريـ (د ت ),خميؿ إبراىيـ,  فرج .48
, العيف ,  (ىػ 17: ت)أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم , الفراىيدم .49

 .دار كمكتبة اليبلؿ, د إبراىيـ السامرائي- د ميدم المخزكمي: المحقؽ
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دار الفكر لمطباعة كالنشر , 1ط, تعميـ التفكير في المرحمة االساسية,  (ـ 2001), نايفة, قطامي .50
. عماف ,كالتكزيع 

 . 3ط, مكتبة المعارؼ القاىرة, مباحث في عمـك القرآف,  (ـ 2000), مناع خميؿ, القطاف .51
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 .  ىػ1408، 1بيركت ط

: ت)محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي , ابف منظكر .56
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الطبعة , القاىرة,  عبد الخالؽ ثركت28عالـ الكتب ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  (ـ 1990) 
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 .، دار الفكر، دمشؽ 2ط
إحساف قاسـ : تحقيؽ, إشارات اإلعجاز, ( ـ2002) , (ىػ1379: ت)بديع الزماف سعيد , النكرسي .61

  . 3القاىرة ط– الصالحي شركة سكزلر لمنشر 
تيذيب المغة  تحقيؽ ,  (ـ 2001), (ىػ370: ت)محمد بف أحمد بف األزىرم أبك منصكر , اليركم .62

 .األكلى : الطبعة, بيركت– دار إحياء التراث العربي , محمد عكض مرعب:
كمية , التربية القرآنية كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع,  (ىػ1427),د محب الديف بف عبد السبحاف , كاعظ .63

 .الدعكة كأصكؿ الديف جامعة أـ القرل مكة المكرمة 
اصدار ، مجمة الخطكة، قصص رياض االطفاؿ, (ـ 2002)، الكيبلني، ككامؿ، عبد التكاب، يكسؼ .64

 . المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية
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