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اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
أصبعُت ،كبعد:

ملخَّص البحث

اغبمد هلل رب العاؼبُت،
أصبعُت ،كبعد:

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
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فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض فيهم

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
الفالح،
بويةرية ب
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ينمي
اؼبنهجكل
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كيرِّب يف اإلنسانية دكافع الصالح ،كوبجز
كداعمة (إًلوَّ.ف كفبا ال جدؿ فيو
شر مؤّْكدة
كلًتبوم
خطأّا ال
عليو اكسلم يف
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التفسَت كعلوـ
السالـ مشارؾ
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 الدكتور عدناف اغبموم ي1

كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل( :
.)aÆalolabi@quÆeduÆqaؽبذا
الدعوم يؤسس
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب صلى اهلل
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو أف ما
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا اؽبدم
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. اؼبنهج، اػبصائص، الًتبية، األساليب، القرآف الكرَل:الكلمات المفتاحية
Kur’an-ı Kerimde Eğitim Metotları
Öz
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Salat ve selam ise Peygamberimiz
Muhammed (s.a.v)’e ve onun ashabının üzerine olsun.
Kuranı Kerim, Allah’ın kullarına onları en doğru yola ileten ve içlerindeki iyilik
hislerini harekete geçiren bir hitabıdır. O, her türlü fazilete davet edip rezillikten de
men eder. İnsanın içinde bulunan başarının saikalarını geliştirip ve yine insanlığın
içinde bulunan iyiliğe olan yönelmeyi terbiye ederken aynı zamanda her türlü
kötülükten ve bozukluktan da uzak tutup tecrit eder. Allah, İsra suresi 9. ayetinde şöyle
buyuruyor: “Doğrusu bu Kuran en doğru yola iletir ve yararlı iş yapan müminlere
büyük ecir olduğunu, ahirete inanmayanlara can yakıcı bir azap hazırladığımızı
müjdeler.
Bütün Peygamberler de söylediklerini insanlara aktarmada bu ilahi yöntemi
kullanmışlardır. Kuran da İnsanları davete dair hitabında bu ilahi metodu inşa etmekte
ve eğitime dair metodunun özelliklerini rabbani bir beyanla şekillendirmektedir.
Peygamberimiz (s.a.v )’in davetindeki terbiye metodu da bu ilahi yöntem üzerineydi.
Buradan hareketle insanlığın bugün karşı karşıya kaldığı sıkıntı ve açmazın sebebi hiç
tartışmasız semavi rehberliği ihmal etmeleri, ona sırtlarını dönmeleri ve öğretilerine
karşı gelmeleridir. Taha suresi 124. ayette Allah şöyle buyurmaktadır: “Her kim de
benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet
günü kör olarak haşredeceğiz.”
Anahtar Kelimeler: Kuran’ı Kerim, Metotlar, Eğitim, Ozellikler, Mufredat.
The Educational Styles in the Holy Quran
Abstract
Glory to Allah, Lord of the universe and prayers and peace be on His messenger,
relatives and companions.
The Holy Qur’an is Allah’s discourse addressed to His creatures to guide them to
the best path and to stimulate their good instincts. It promotes all virtues and prevents
every depravity. The Quran nurtures in humankind the incentive of success and the
motives to righteousness. At the same time, it secludes them from all types of evil and
corruption. Allah says: “Lo! this Qur'an guideth unto that which is straightest, and
giveth tidings unto the believers who do good works that theirs will be a great reward”.
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(17:9). All Prophets; prayer and peace be upon them; have pursued this Godly path in
preaching their peoples. The Quran has come to lay the foundation of this same method
;and frame its educational characteristics with a unique clarification. The prophet’s
peace be upon him; preaching discourse has also emphasized the same method. The
البحث
 and dilemma nowadays are due to neglecting Allah’s guidance,ملخَّص
humankind
suffering
turning the back to it and disobeying its teachings. Allah (swt) has said: “But he who
from
remembrance
his will be a narrow life, and I shall bring him
turnethؿبمد،
awayعلى نبيّْنا
السالـ
الصالة ك
Me,هللofرب العاؼبُت ،ك
اغبمد
blind to the assembly on the Day of Resurrection.” 20:124.
أصبعُت ،كبعد:
Keywords: Qura'n, Methods, Education, Characteristics, Approach.
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كعلى آلو ك

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
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اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
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يتضمن البحث :مقدمة ،كسبهيدان ،كثالثة مباحث رئيسة ،كخاسبة.
َّ
المقدمة؛ كفيها :أنبية اؼبوضوع،

العلمي اؼبتَّبع فيو.

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
كانت دعوة النيب ص
كإشكاليتو،يد،ككما
بوية ببياف ربَّاٍل فر
خصائصو الًت
كيؤطّْر
اؼبنهج
البحث،
أىداؼ
اإلؽبي ،ك
اؼبنهج عليو،
كالباعث
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

التمهيد؛ كيستعرض تعريف الًتبية لغة ،كاصطالحان ،كاأللفاظ ذات الصلة.
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العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
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المطلب األول :الربانية.
المطلب الثاني :التوازف اؼبعتدؿ.
المطلب الثالث :الواقعية اؼبثالية.
المطلب الرابع :الشمولية اؼبتكاملة.
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المطلب الخامس :الثبات اؼب ًرف.
المبحث الثاني :ويبين فيو أىم األساليب التربوية في المنهج القرآني في المطالب
الثمانية اآلتية:
المطلب األول :الًتبية بالقدكة اغبسنة.
المطلب الثاني :الًتبية بالعربة كاؼبوعظة.
المطلب الثالث :الًتبية بالقصص القرآٍل.
المطلب الرابع :الًتبية بالًتغيب كالًتىيب.
المطلب الخامس :الًتبية بالتعزير كالعقوبة.
المطلب السادس :الًتبية بالعبادة.
المطلب السابع :الًتبية باألحداث.
المطلب الثامن :الًتبية بالتدرج يف األحكاـ الربانية.
المبحث الثالث :ويُستعرض فيو نماذج لمواقف تربوية مميزة في المطالب الثالثة
اآلتية:
المطلب األول :مواقف تربوية يف سَتة األنبياء الكراـ عليهم الصالة كالسالـ.
المطلب الثاني :مباذج فريدة ؼبواقف سبيَّز ّٔا البيت النبوم.
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المطلب الثالث :مباذج رائدة ؼبواقف سبيَّز ّٔا أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كرضي اهلل عنهم.
الخاتمة؛ كفيها :أىم النتائج

ملخَّص البحث

1

قًتحة.
العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
توصيات هللاؼب رب
اؼبستفادة ،كال اغبمد
أصبعُت ،كبعد:
موضوع البحث

(األساليب

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ينمي يف البشرية بواعث ال
فضيلة،
اػبَت .يدعو
نوازع
القرآنلكلالكر
التربوية في
يم) كينهى عن كل رذيلةّْ .

كيرِّب يف اإلنسانية دكافع الصالح ،كوبجز اػبالئق عن كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
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ً
ً
ً
ّْ
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ضبىوةىف َّ ً
اغب ً
احلٍم ٍؤًمنً
سبحانويػىٍ:ه ًد( ىك ًاخف ًض ؽبما جن
ات أ َّ
الذ ىُتؿ الَّمًذ ىنىين يػى ٍعَّ
ىف ىؽبيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،القائلَٰىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف
الرىمٍلي
الص ى
م للًٍَّيت ىٍىي أىقىٍػيىوىيـ ىكيػيبىىشىيّْر اى ي
السالـ صبيعان على ىذا
السالـعليهم
سار كاألنبياء
].]،ككقد
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[اإلسراء:
كما ربػَّي ًاٍل صغًَتا) ىكبً نَتا
الصالةنا كؿبمد
الصالة
[اإلس)راء:
ر ّْ
على نبيّْ
ب ارضبىٍهما ى

ىكقي ٍل ى ٍ ي ى ى ى ى ى ن
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
يؤدب الرجل كلده
سيّْد اؼبربُت ،اؼببعوث رضبة للعاؼبُت ،القائل صلى اهلل عليو كسلم( :ألف ّْ
( )2اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
اؼبنهجيوـ
ؽبذا إىل
بإحساف
كتابعيو
كصحبو
كعلى آلو
ه
الدين ،كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
بوم مؤّْكدة
خطأّا الًت
كسلم يف
خَت لو من أف يتصدَّؽ بصاع)  ،عليو
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
كبعد:
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
المقدمة :كفيها أنبية اؼبوضوع ،كالباعث على اختياره ،كأىداؼ البحث،
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كإشكاليتو ،كخطة البحث ،كاؼبنهج العلمي اؼبتَّبع فيو.
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 ‡2أخرجو الًتمذم يف جامع سننو من حديث جابر بن ظبرة رضي اهلل عنو .قاؿ أبو عيسى :ىذا
حديث غريب .الًتمذم ،أبو عيسى ،ؿبمد 1بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،اعبامع
الكبَت ،سنن الًتمذم ،ربقيق بشار عواد معركؼ ،بَتكت ،دار الغرب اإلسالمي ،د .ط1998 ،ـ،
رقم اغبديث ،1951 :ج ،3ص.401
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أىمية الموضوع:
ُّ 
تنزؿ القرآف الكرَل رسالة ىداية كإصالح للعاؼبُت ،كدستور فضائل كأخالؽ،
يعد ُّ
فقد مشل يف خطابو اإلنسانية أصبع بدعوهتا إىل أقوـ طريق ،كاستهدؼ يف
لتوج ًهها ،كاستجابتو لفطرهتا،
البشرية نوازع اػبَت ،إذ ىظبىا يف ندائو ؽبا ،كىديو ُّ
ظبوان كًرفعة كمثاالن.
لتكوف يف اؼبستول اؼبالئكي َّ
 سبتثَّل النفوس البشرية ًجببلَّتها لؤلسلوب األمثل الذم يستجلب انقيادىا ،طاعة
ككالءن ،كما أف القلوب بأفئدهتا هتوم ؼبا يتوافق كطبيعة فطرهتا حبان كانقيادان.
 يكتسب األسلوب الًتبوم أنبّْيتو يف استمالة القلوب كهتذيبها من الراف،
كاستجابة النفوس كتزكيتها من األدراف .كتطهَت األفئدة كشحذىا بنور اإليباف.
اختص بأرفع خصائصها ،إذ ىو
 يتميَّز اؼبنهج القرآٍل بأرقى أساليب الًتبية ،ك َّ
الرب إىل اؼبربوبُت ،كنداء اهلل إىل العاؼبُت ،الذم
خطاب اغبق إىل اػبلق ،كرسالة ّْ
برأىم كخلقهم ،كىو العليم دبا يصلح حاؽبم .قاؿ اهلل تعاىل( :أىىال يػى ٍعلى يم ىم ٍن ىخلى ىق
ً
اػبىبًَتي) [اؼبلك.]14 :
يف ٍ
ىكيى ىو اللَّط ي

الباعث على اختياره :تيعايش البشرية اليوـ كاقعان مريران يتسم دبا يسمى صراع
اغبضارات ،كصداـ الثقافات ،من خالؿ ما سبيَّز بو حاضرىا من انفتاح كتواصل عرب
الشبكة العنكبوتية ،ككسائل االتصاؿ األخرل ،كالذم ذباكز كل اغبدكد كالقيود ،كدبا
خلَّفت ىذه التظاىرة من آثار إهبابية؛ سبثَّلت يف حرية التعبَت ،كتوصيل اؼبعلومة إىل سائر
الشرائح البشرية اؼبختلفة .كمن آثار سلبية؛ سبثَّلت فيما يعانيو حاضر األمم من االقبرار
قسران إىل أزمات ككيالت ،سبثَّلت يف انعداـ ضوابط القيم األخالقية ،كإباحة كل ؿبظور
بدافع حرية التعبَت كالرأم .فبا هبدر بنا أف ننطق باغبق يف ىذا اؼبقاـ ،كأف نظهر للعامل أف
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القرآف الكرَل قد استعمل أىم الوسائل الًتبوية يف عالج شذكذ البشريةُّ ،
كتنكبها اعبادة
يف فهم اؼبعايَت األخالقية ،من خالؿ دعوات األنبياء إىل أقوامهم ،كأف كالـ اهلل اػبالد
ملخَّص البحث

1

أنبل األمثلة يف تزكية النفس
قد سبثَّل يف خطابو العلوم لعموـ بٍت البشر ى
أعظم الطرؽ ك ى
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
البشرية ،كأنو يف خطابو ىذا قد حقق السبق على كل اػبطابات األخرل يف تقدَل العالج
أصبعُت ،كبعد:
الناجع كالدكاء الشايف للبشرية للخالص من أمراضها االجتماعية كاألخالقية ،كللقضاء
على مظاىر تقهقرىا كزبلفها

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
اغبضارم كاإلنساٍل يف مسَتة اغبياة كركبها النشط.
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

من ىنا جاءت فكرة البحث
إليها ،كسبيَّز ّٔا يف منهجو الفريد.
أىداف البحث:

كيرِّب يف اإلنسانية دكافع الصالح ،كوبجز اػبالئق عن كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
ّْ
الكرَل
القرآف
نادل
اليت
الًتبوية
األساليب
ىذه
الص ً
َٰىيفىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
ف
و
ل
م
ع
ػ
ي
ين
ذ
َّ
ي
ى
ٍ ىٍ
ى
ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
الًتبية من منظور لغوم كقرآٍل ،من خالؿ ُّتعريفها،
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل

 الوقوؼ على مضامُت معٌت
كاستعراض كربليل تعاريف عدة ذات صلة ّٔا.

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

 إبراز كجوه األساليب الًتبوية يف القرآف الكرَل ،كبياف دكرىا يف إصالح البشرية
كىدايتها لليت ىي أقوـ.

Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

 بياف اػبصائص الًتبوية اليت مشلها القرآف الكرَل.

 إظهار دكر القصص القرآٍل يف عالج مشاكل اجتماعية لؤلمم كالشعوب ،من
خالؿ تقدَل الصور اؼبثلى ؽبداة البشر عرب التاريخ ،كما يبكن أف تستفيد منها
عامة األمم كاعبماعات.

 تسليط الضوء على مباذج ر 1ائدة من األساليب الًتبوية اليت سطرىا لنا القرآف
الكرَل.
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إشكالية البحث :تتمثل ىذه اإلشكالية يف عزكؼ شروبة كبَتة من األمة عن

تدبر آيات القرآف الكرَل ،كالوقوؼ عند ظاىرة اغبفظ ،كإتقاف التجويد ،كقد نزؿ القرآف
للتدبر كالتفكر يف آياتو ،للوقوؼ على أسرارىا ،ككجوه إعجازىا ،ككم ىي حاجة األمة
الستشعار ىذه اؼبعاٍل يف تعاملها مع القرآف الكرَل تدبران كتأمالن ،للوقوؼ على ًح ىكمو.
ً ًً
ًً
ً
اختً ىالفنا ىكثً نَتا)
قاؿ تعاىل( :أىفى ىال يػىتى ىدبػَّيرك ىف الٍ يق ٍرآ ىف ىكلى ٍو ىكا ىف م ٍن عٍند ىغ ًٍَت اللَّو لىىو ىج يدكا فيو ٍ
[النساء ،]82 :كقاؿ أيضان( :أىفى ىال يػتى ىدبػَّرك ىف الٍ يقرآ ىف أ ٍىـ ىعلى َٰى قػيلي و
وب أىقٍػ ىفا يؽبىا) [ؿبمد صلى
ٍ
ى ي
اهلل عليو كسلم.]24 :
خطة البحث :جاء البحث بعنواف( :األساليب التربوية في القرآن الكريم)،
ليتضمن :مقدمة ،كسبهيدان ،كثالثة مباحث رئيسة ،كخاسبة .سأفرد اؼبقدمة ببياف أنبية
َّ
اؼبوضوع ،كالباعث عليو ،كأذكر يف التمهيد تعريف الًتبية لغة ،كاصطالحان ،كاأللفاظ ذات
أخصص اؼببحث األكؿ بتحديد اػبصائص الًتبوية للقرآف الكرَل ضمن مطالب
الصلة ،ك ّْ
طبسة ،تتضمن :الربانية ،كالتوازف اؼبعتدؿ ،كالواقعية اؼبثالية ،كالشمولية اؼبتكاملة ،كالثبات
اؼب ًرف ،ليليو اؼببحث الثاٍل كالذم سيبُت فيو أىم األساليب الًتبوية يف اؼبنهج القرآٍل يف
تتضمن :الًتبية بالقدكة اغبسنة ،كبالعربة كاؼبوعظة ،كبالقصص القرآٍل،
مطالب شبانيةَّ ،
كبالًتغيب كالًتىيب ،كبالتعزير كالعقوبة ،كبالعبادة ،كباألحداث ،كبالتدرج باألحكاـ ،مث
يأيت اؼببحث الثالث حيث ييستعرض فيو مباذج ؼبواقف تربوية فبيزة يف مطالب ثالثة،

تناكلت مواقف تربوية يف سَتة األنبياء الكراـ عليهم الصالة كالسالـ ،كمباذج فريدة ؼبواقف
سبيَّز ّٔا البيت النبوم ،كمباذج رائدة ؼبواقف سبيَّز ّٔا أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كرضواف اهلل عليهم .كأختم البحث بثلة نتائج مستفادة ،كتوصيات مقًتحة.
منهج البحث :سأسلك يف البحث اؼبنهج العلمي التأصيلي كالوصفي كالتحليلي

من حيث تأصيل صبلة من القضايا الًتبوية ،مث توصيفها كمناقشتها ،كربليلها كدراستها،
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مع التوثيق العلمي ،حسب قواعد البحث العلمي اؼبعركفة .كأرجو اهلل تعاىل اإلخالص
كالسداد ؼبا وبب كيرضى.
التمهيد :كفيو تعريف الًتبية:

ملخَّص البحث

1

الصلة.
األلفاظ كذات
السالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
الصالة ك
اصطالحان،ربك العاؼبُت،
لغة ،ك اغبمد هلل
أصبعُت ،كبعد:

الرب يف األصل الًتبية ،كىو إنشاء الشيء حاالن فحاالن إىل
أوالً :تعريف التربية :لغةُّ :
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
()3
الرب يف األصل دبعٌت الًتبية،
حد التماـ  .كذىب اإلماـ البيضاكم يف تفسَته إىل أف َّ

ينمي يف البشرية بواعث ال
ن(و4از)ع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

أصوؿ؛
كوبجز اثالثة
(الًتبية) إىل
كيرِّب .يفكيعود
كىي تبليغ الشيء إىل كمالو شيئان فشيئا
كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئق عن
مصطلح الصالح،
اإلنسانية دكافع
ن ّْ
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
الص ى
ٍ
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ا
م
ك
يادة ىكٍالنماء كاالرتفاع ،كمنو قولو
(ربَا ،يربو) ،دبعٌتى الز
األصل األول منَ :
تعاىل :ك( ى ى
السالـ صبيعان على ىذا
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة
ً

ً

ً

آتىػٍيتي ٍم م ٍن ًربنا ليىػ ٍربػي ىو ًيف أ ٍىم ىو ًاؿ الن ً
الكرَليويفعٍن ىد
القرآفىال يػى ٍرب
الدعويةيف ألقأموواؿ
اإلؽبي لييفز اليدًتبيةكيزكو
َّاس) ،أم
خطابو الدعوم يؤسس
امهم ،كجاء
الناس( ،فى
ً
ً
كانت دعوة النيب ص
كمااٍل فريد،
اإلؽبي،تي ًركيؤطّْر
ببياف ربَّ
أعطيتمكمامن
خصائصواللَّالًوًت)،بوية أم
اؼبنهجن ىزىكاةو ي
يدك ىف ىك ٍجوى
اللَّو) ،أم ال يبارؾ اهلل فيو ( ،ىكىما آتىػٍيتي ٍم م ٍ
كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْك َٰدةً ؽبذا اؼبنهج
ضعً يفو ىف)
ك يى يم الٍ يم
صدقة ال تطلبوف ّٔا اؼبكافأة ،كإمبا تقصدكف ّٔا ما عند اهلل( ،فىأيكلى
ٍ
ككيالت،ئ ى
إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ

[الركـ ،]39 :اؼبضعف دكف األضعاؼ من اغبسنات الذين يعطوف باغبسنة عشرة أمثاؽبا
إىل سبعمائة ضعف( .)5كعليو يتضمن لفظ (الربا) معٌت الزيادة ،ؼبا فيو من الزيادة على

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

 ‡3األصفهاٍل ،العالمة الراغب ،مفردات ألفاظ القرآف ،ربقيق قبيب اؼباجدم ،صيدا _ بَتكت،
اؼبكتبة العصرية ،د ،ط1430 ،ق2009/ـ ،ص.201

 -4البيضاكم ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشَتازم ،أنوار التنزيل كأسرار
التأكيل ،ربقيق ؿبمد عبد الرضبن اؼبرعشلي ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العرِّب ،ط1418 ،1/ىػ،
ج ،1ص.28

1

5
فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت ،ربقيق د.
 الشوكاٍل ،ؿبمد بن علي ،فتح القدير اعبامع بُت َّعبد الرضبن عمَتة ،اؼبنصورة ،دار الوفاء ،ط1426 ،3/ق2005/ـ ،ج ،4ص.299
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الربىا) ،أم :يذىبو؛
رأس اؼباؿ .كما وبمل الفعل معٌت النماء يف قولو تعاىل( :يبىٍ ىح يق اللَّوي ّْ
إما بأف يذىبو بالكلية من يد صاحبو ،أك وبرمو بركة مالو فال ينتفع بو ،بل يعدمو بو يف
الص ىدقى ً
ب يك َّل ىكفَّا ور أىثًي وم) [البقرة:
الدنيا كيعاقبو عليو يف اآلخرة ( ،ىكيػيٍرًِّب َّ
ات ىكاللَّوي ىال يًوب ُّ
كينمي الصدقات ،أم
 ،]276من ربا الشيء يربو كأ ٍىربىاهي يػيىربػٍّْيو ،أم كثَّره كمبَّاه يػينى ّْمٍيوّْ ،
يزيد كيبارؾ يف اؼباؿ الذم أخرجت صدقتو ،كيضاعف أجرىا إىل عشر حسنات ،إىل

سبعمائة ضعف ،إىل أضعاؼ مضاعفة ،كما كردت بذلك األدلة كالنصوص الشرعية(.)6
كمنو الربوة (بفتح الراء كضمها) :كىي ما ارتفع من األرض( ،)7كظبّْيت بذلك ؼبا فيها من
الزيادة اليت ارتفعت ّٔا عما جاكرىا.

متضمنان معٌت التدرج يف النشأة،
واألصل الثاني من( :ربَّى ،يُ َربِّي) يأيت الفعل مضعَّفان ّْ
كالتعهد اؼبستمر بالرعاية ،كما جا ء يف اغبديث الشريف عن أِّب ىريرة رضي اهلل عنو أف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ( :ال يتصدَّؽ أحد بتمرة من كسب طيب ،إال
وصو ،حىت تكوف مثل اعببل أك
أخذىا اهلل بيمينو ،فَتبّْيًها كما يي ّْ
رِّب أحدكم فيػليَّوه أك قىػلي ى

 -6الدمشقي ،اغبافظ عماد الدين إظباعيل بن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث
العرِّب ،ط1420 ،1/ق2000/ـ ،ج ،1ص .338كالشوكاٍل ،فتح القدير ،ج ،1ص.500

 -7ابن األثَت اعبزرم ،ؾبد الدين اؼببارؾ بن ؿبمد ،النهاية يف غريب اغبديث كاألثر ،ربقيق د .عبد
اغبميد ىنداكم ،صيدا ،بَتكت ،اؼبكتبة العصرية ،ط1426 ،1/ق2005/ـ ،ج ،2ص.163
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()8
الفلو إمبا تكوف بتعهده ؼبا يصلحو يف غذائو كصحتو ،كرياضتو على ما
أعظم)  .كتربية ّْ
يريده منو مربّْيو ،حىت يصل يف مبوه كإتقانو إىل منتهاه(.)9

ملخَّص البحث

1

اسو ،كأحسن القياـ عليو،
(ربَّى يَ ُر ُّ
واألصل الثالث منَ :
كس ى
ب) إذا أصلحو كتوىل أمره ،ى
 )10ؿبمد ،كعلى آلو ك
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على (نبيّْنا
كرعاه ،ككلًيىو حىت يفارؽ الطفولية ،كمنو اغبديث( :ىل لك عليو من نعمة تىػ يرُّّٔا) ،
أصبعُت ،كبعد:
()11
أم :ربفظها كتراعيها كتػيىربّْيها ،كما يػيىرِّّْب الرجل كلده .
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض

ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

كيرِّب يف اإلنسانية دكافع الصالح ،كوبجز اػبالئق عن كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
ّْ
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
ٍ ىٍ
ى
الص ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
العلمية،
 -8القشَتم النيسابورم ،أبو اغبسن مسلم بن اغبجاج ،صحيح مسلم ،بَتكت ،دار الكتب
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا

بيتها،يف رقم
القرآف كتر
الكسبكجاءالطيب
قبوؿًتبيةالصدقة
ط1421 ،1/ق2001/ـ ،كتاب الزكاة ،باب
خطابو الدعوم يؤسس
الكرَل
الدعويةمنألقوامهم،
اإلؽبي يف ال
اغبديث.1014 :
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
الفلو :اؼبهر الصغَت ،كقيل :ىو الفطيم من أكالد ذكات اغبوافر .كالقلوص :الناقة الشابةُّ .ابن األثَت
-9
ٌ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
اعبزرم ،النهاية يف غريب اغبديث كاألثر ،ج ،3ص ،392كج ،4ص.87

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يأخ).ان لو
اإللكًتكٍل(( :أف رجالن زار
عليو كسلم
جامعة اهلل
اإلسالمية،صلى
عن النيب
aÆalolabi@quÆeduÆqa
قطر .الربيد
عنواسات
اهلل كالدر

 -10كسباـ اغبديث :عن أِّب ىريرة رضي
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
) )a.alolabi@qu.edu.qaيل يف
ve Sünnet Bölümü, E-mail:
يف قرية أخرل ،فأرصد اهلل لو على مدرجتو ملكان ،فلما أتى عليو قاؿ :أين تريد؟ قاؿ أريد أخان
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
فإٍلeh, College of Sharia
and Islamic
 ،Studiesقاؿ:
كجل
عز
ىذه القرية ،قاؿ :ىل لك عليو من نعمة تىػيرُّّٔا؟ قاؿ :ال ،غَت أٍل أحببتو يف
University.اهلل َّ
َّ Qatar
رسوؿ اهلل إليك ،بأف اهلل قد أحبَّك كما أحببتو فيو) .القشَتم النيسابورم ،صحيح مسلم ،كتاب الرب
كالصلة كاآلداب ،باب يف فضل اغبب يف اهلل ،رقم اغبديث.2567 :
 -11ابن منظور ،صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ اإلفريقي اؼبصرم ،لساف العرب ،بَتكت ،دار صادر،
ط2008 ،6/ـ .ج ،6ص ،71كالفَتكز  1آبادم ،ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكز آبادم،
القاموس احمليط ،بَتكت ،مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،2/ق1987/ـ ،ص ،112كابن األثَت
اعبزرم ،النهاية يف غريب اغبديث كاألثر ،ج ،2ص.153
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ثانياً :التربية اصطالحاً :ىناؾ تعاريف كثَتة للًتبية ،اختلفت باختالؼ نظرة اؼبربُّْت
كفلسفتهم يف اغبياة كمعتقداهتم ،ككاف اغبديث عن الًتبية _ كال يزاؿ _ يتناكؿ معٌت
التطور كالتقدـ كالًتقي كالزيادة كالنمو كالتنمية كالتنشئة كاإلصالح كالرعاية ،ال ىبرج عن
األصوؿ الثالثة السابقة يف اؼبعٌت اللغوم.
كقد توافقت التسمية يف كثَت من البلداف على اقًتاف مصطلح التعليم بالًتبية،
فاشتهرت تسمية كزارة الًتبية كالتعليم ،كفبا ال شك فيو أف صناعة التعليم ىي أشرؼ
الصناعات اليت يستطيع اإلنساف أف وبًتفها ،حُت تتالقى مع الًتبية يف الغاية كاؽبدؼ
كالغرض منهما يف ربقيق الفضيلة كالتقرب إىل اهلل تعاىل .فمؤسسات التعليم ىي مصانع
األجياؿ كصقل اؼبواىب كالطاقات ،كالًتبية تىػ ىع ُّه يد الشيء كرعايتيو بالزيادة كالتنمية
تؤىلو طبيعتو.
كالتقوية ،كاألخ يذ بو يف طريق النضج كالكماؿ الذم ّْ
كذىب بعض الًتبويُت اؼبعاصرين إىل تعريفها بأهنا :تنمية جوانب شخصية
تتوحد معو طاقات
اإلنساف ،على أف تتمثَّل كل ىذه اعبوانب يف انسجاـ كتكاملَّ ،
اإلنساف ،كتتضافر جهوده لتحقيق ىدؼ كاحد تتفرع عنو ،كتعود إليو صبيع اعبهود
كالتصورات ،كضركب السلوؾ ،كنبضات الوجداف(.)12

كال بد ككبن نعرؼ الًتبية اصطالحان أف كبدد مفهوـ كأسس الًتبية اإلسالمية ،إذ
ىي األصل كاؽبدؼ ،سيما كالبحث يتناكؿ أساليبها يف القرآف الكرَل:
 -12النحالكم ،عبد الرضبن ،أصوؿ الًتبية اإلسالمية كأساليبها يف البيت كاؼبدرسة كآّتمع ،دمشق،
دار الفكر ،ط11979 ،1/ـ ،ص ،12كؿبجوب ،د .عباس ،أصوؿ الفكر الًتبوم يف اإلسالـ ،دار
ابن كثَت ،دمشق _ بَتكت ،ط1408 ،1/ق1987/ـ ،ص.15
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1

يرل العلماء اؼبسلموف أف الًتبية اإلسالمية فلسفة كاضحة مستمدة من القرآف
الكرَل كالسنة الشريفة ،كىي تتعهد اإلنساف بدنيان كعقليان كركحيان .كقد كثر الكالـ يف
ملخَّص البحث
تعريف الًتبية اإلسالمية ،كصاؿ العلماء كجالوا حوؿ مفهومها من منظور اإلسالـ.
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
عرفها بعضهم بأهنا "إعداد الفرد أك الكائن اإلنساٍل غبياتو يف الدنيا
فقد َّ
أصبعُت ،كبعد:
كاآلخرة"( .)13كبأهنا "تلك اؼبفاىيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف إطار فكرم كاحد يستند

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
اإلسالـ ،كاليت ترسم عددان من اإلجراءات كالطرائق العملية
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

إىل اؼببادئ كالقيم اليت أيت ّٔا
اإلسالـ"(.)14
كيرِّبان يفيتفق
يؤدم تنفيذىا إىل أف يسلك سالكها سلوّْك
كوبجز اػبالئق عن كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
كعقيدةافع الصالح،
اإلنسانية دك
البشمليرويةىف َّ ً
معمؤًمنًُت الَّ ً
"األسلوبيػه ًدم لًلًَّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
التعاملش يّْر الٍ ي ٍ ى
كعرفها البعض اآلخر بأهنا َٰىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف ى ٍ
الص ى
األمثليت ىيفىي أىقٍػ ىويـ ىكيػيبى
ين يػى ٍع ى
الفطرةذ ى
َّ
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
توجيها مباشران بالكلمة ،كغَت مباشر بالقدكة ،كفق منهج خاص ككسائل خاصة إلحداث
ن
تغيَت يف اإلنساف كبو
أبناء األمة اإلسالمية

اإلؽبي15يف) الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
(
من
الناشئوف
فيها
يؤخذ
"عملية
كبأهنا
.
األفضل كاألحسن"
ّْ
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
اؼبثاليات ك
خطأّا الًتظل
اؼبوجهة يف
بألواف من
اؼببادئ كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
القيمدة كؽبذا اؼبنهج
بوم مؤّْك
األنشطةكسلم يف
عليو
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

 -13اعبندم ،أنور ،الًتبية كبناء األجياؿ يف اإلسالـ ،بَتكت ،دار الكتاب اللبناٍل ،د .ط1975 ،ـ،
ص .20
 -14علي ،سعيد إظباعيل ،أصوؿ الًتبية اإلسالمية ،القاىرة ،دار الثقافة للطباعة كالنشر ،د.ط،
1987ـ ،ص.22
1

 -15ؿبمود ،د .عبد اغبليم ،كسائل الًتبية عند اإلخواف اؼبسلمُت ،د .عبد اغبليم ؿبمود ،اؼبنصورة،
دار الوفاء ،اؼبنصورة ،د .ط1989 ،ـ ،ص.15
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اإلسالمية؛ لتعديل سلوكهم ،كبناء شخصياهتم على النحو الذم هبعل منهم أفرادان
صاغبُت نافعُت لدينهم ،كأنفسهم ،ككطنهم ،كأمتهم اإلسالمية ،كالبشرية كلها"(.)16
إال أف تتبع تعاريف الًتبية اؼبختلفة ذبعلنا لبلص إىل عدد من اؼبعاٍل تًتكز يف أف
الًتبية ىي عملية إعداد العقل السليم ،كحفظ الًتاث كنقلو ،كاستغالؿ للذكاء اإلنساٍل،
كعملية استثمار اقتصادم ،كما اهنا عملية اكتساب خربة ترمي إىل تكيف الفرد مع

آّتمع يف مبو ىادؼ كمتفاعل كمستمر(.)17

سبت
ثالثاً :األلفاظ ذات الصلة :تظهر يف ساحة اؼبصطلحات ؾبموعة مرادفاتُّ ،
ؼبصطلح الًتبية بصلة مقاربة ،أك مقارنة ،أك توافق ،أك تداخل .كأكتفي بالتسمية كاإلشارة
إىل أنبها؛ كىي :التعليم ،كالتزكية ،كالتوجيو ،كالتنبيو ،كالوعظ ،كاإلرشاد ،كالدعوة،
كاؽبداية ،كاإلصالح ،كالتهذيب ،كعلم السلوؾ.
المبحث األول :خصائص الًتبية يف القرآف الكرَل ،كفيو اؼبطالب اػبمسة التالية:
اؼبرِّب ىو اهلل سبحانو
المطلب األول :الربَّانيَّة :الًتبية عملية مقدسة عظيمة ،ذلك أف ّْ
كتعاىل ،كقد ذبلَّت مظاىر ربانية الًتبية للبشرية فيما َّنزؿ سبحانو كتعاىل يف القرآف الكرَل
كبُت فيو من آداب تربوية ،قاؿ تعاىل( :إً َّف َٰىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف يػى ٍه ًدم لًلًَّيت
من أحكاـ تشريعيةَّ ،
ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىجنرا ىكبً نَتا) [اإلسراء،]9 :
ىف ىؽبي ٍم أ ٍ
الص ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
 -16اغبمادم ،يوسف ،أساليب تدريس الًتبية اإلسالمية ،الرياض ،دار اؼبريخ ،د.ط1987 ،ـ،
ص.21
 ‡17ىندم كزمالؤه ،د .صاحل ذياب ىندم ،كىشاـ عامر علياف ،كأضبد عبد الرحيم العمورم ،كمفيد
عماف ،دار الفكر ،ط1410 ،2/ق1990/ـ ،ص.8
قبيب حواشُت ،أسس الًتبيةَّ ،
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فالقرآف الكرَل ىو الكتاب اغبق الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو ،كىو
تنزه عن النقص كالعبث ،كالتبديل
دستور األمة ،بل دستور الناس أصبعُت ،كقد َّ

1

ملخَّص البحث

كالتحريف ،كاتَّسم باغبفظ كالكماؿ الذم خلت الكتب السماكية قبلو من صبيع ىذه
على نبيّْ ًناَّ ؿبمد ،كعلى آلو ك
العاؼبُت ً،ك
اغبمداء هللكر ٍضبربةه لًٍلم ٍؤً
الصالة ي ًكز يالسالـ ً ً
اػبالؿ ،قاؿ تعاىل( :كنػينىػّْزيؿ ًمن الٍ يقر ً
ُت إال
ال
ك
ُت
ن
م
آف ىما يى ىو ًش ىف
ى
يد الظَّالم ى
ى
ى ى
كبعد:ه ى ى ى ي
ى
ى ٍ أصبعُت،
ننزؿ من القرآف ما ىو شفاء كرضبة للمؤمنُت ،ما ىو يف
ىخ ىس نارا) [اإلسراء ،]82 :أمّْ :

خطاب)18اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
فالقرآف الكرَل
كالدكاء الشايف للمرضى(  .كعليو فتتطلب ىذه
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

تقوَل دينهم ،كاستصالح نفوسهم
عن الكلرباٍل
الًتبوم
خالؿ
العبديفكربو،
شر كفساد .قاؿ تعاىل
اؼبنهجػبالئق
اتباع كوبجز ا
الصالح،
مندكافع
اإلنسانية
كيرِّب
الًتبية الربانية عقد الصلة الصادقة بُت ّْ
كتأىيلوىف َّ ً
بويةمؤًمنرًُت الَّ ً
صياغة يقرآ ىف يػه ًد ًًَّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
ين يػى ٍع ىمليو
صياغةي أىقٍػ ىويـ ىك
إيبانيةيػيبى تش يرّْر الٍ ي ٍ ى
يف القرآف الكرَل ،كالذم يهدؼ إىل َٰىى ىذا الٍ ٍ ى ٍ
الص ى
بانية،ذ ى
اإلنسافم لليت ى ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهمًَّالصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
ركحيان كأخالقيان كتربويان الستحقاؽ مركز اػبالفة يف األرض .قاؿ تعاىل( :قي ٍل إمبىا أ ٍىدعيو رِّّْب
القرآف الكرَل يف ىخطابو الدعوم يؤسس
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء
ًً
انية
ب
ر
و
،
المصدر
ىنا أمراف:
ىح ندا) [اعبن .]20 :كييقصد
انية ببياف رباٍل فريدَّ ،
اؼبنهج بالربَّ
كما كانت دعوة النيب ص
خصائصو الربًتَّبوية
انيةكيؤطّْر
اإلؽبي،
ىكىال أي ٍش ًريؾ بو أ ى
الغاية  .فاؼبنهج القرآٍل ظباكم

َّ
كىذا كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
بوم مؤّْك
كسلم يف
يديودةكالؽبذامناؼبنهجخلفو،
خطأّامنالًتبُت
الباطل
عليو يأتيو
اؼبصدر ،ال
ُّ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

بالطبع ال يعٍت تعطيل جهود البشر عن التفكَت كاإلبداع كاالجتهاد ،فالقرآف وبث على

التدبر كالتأمل كىو دين العلم ،كيعطي للعقل حيزان رحبان من البحث كاإلسهاـ ضمن
Üniversitesi,الكوف
 Şeriaرحاب
لينطلق يف
عنDr. Adnan Al-Hamwi
Al-Olabi,
الكرَلve Dirasat ،
القرآف İslamiyye
مبادئ كأصوؿ عقدية ثابتة ،حددىا لو Fakültesi,
 Katarحبثان
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi,
القرآف Professor
& of Tafsir
Sciences,
Associatتسلَّم
الكرَل قد
Quranicأف
لوجدنا
اغبقائق ،ككصوالن إىل الغايات .كلو تتبَّعناQuranتارofيخDept.األمم
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.
زماـ قيادة العامل دبنهجيتو الربانية ،بعدما عاثت اعباىلية يف فسادىا لتشمل الرب كالبحر،
اد ًيف الٍبىػّْر
فكانت ربانية اؼبنهج القرآٍل سبيل خالص البشرية .قاؿ تعاىل( :ظى ىهىر الٍ ىف ىس ي
كالٍبح ًر ًدبا ىكسبت أىي ًدم الن ً ً ً
ض الَّ ًذم ىع ًمليوا لى ىعلَّ يه ٍم يػى ٍرًجعيو ىف) [الركـ:
ى ى ٍ ى ىى ٍ ٍ
َّاس لييذي ىق يه ٍم بػى ٍع ى
االكبراؼ ،ككثرة اؼبضار كقلة اؼبنافع ،كنقص الزركع
عم العامل ظهور اػبلل ك 1
 .]41أمَّ :

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

 -18البيضاكم ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ،ج ،3ص.265
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التصحر ،بسبب شؤـ معاصي
كاألنفس كالثمرات ،كقلة اؼبطر ككثرة اعبدب كالقحط ك ُّ
الناس كذنؤّم ،من الكفر كالظلم كانتهاؾ اغبرمات ،كمعاداة الدين اغبق ،كعدـ مراقبة اهلل

كجل يف السر كالعلن ،كاالعتداء على اغبقوؽ ،كأكل ماؿ الغَت بغَت حق( .)19كحُت
َّ
عز َّ
َّ
تنكب اؼبسلموف ىذا اؼبنهج ،مستسلمُت ؼبناىج كضعية ،تراجعت أحواؿ األمم بأسرىا
القهقرل ،لتصل إىل حاؿ من الفوضى ال ربسد عليها ،كىو الذم حذر رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم من الوصوؿ إليو يف قولو( :تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم
بو ،كتاب اهلل)(.)20
المطلب الثاني :التوازن المعتدل :كيتميز مفهوـ الًتبية يف القرآف الكرَل باىتماـ القرآف

بًتبية صبيع ؾباالت اإلنساف اعبسمية كالعقلية كاػبيليقية ،كالتوازف يف خطاب اؼبستهدفُت
فيو؛ سواء على مستول الفرد ،أك آّتمع كاألمة ،داعيان إىل ٍفرضية إقامة ىذا التوازف،
كؿبذران من التجاكز فيو بقولو تعاىل( :أَّىال تىطٍغى ٍوا) ،أم :ال ذباكزكا العدؿ( .)21كيتمثَّل
التوازف بالعدالة كالتساكم بُت النظرية كالتطبيق ،كالوسطية يف اؼبوازنة بُت النزعتُت الركحية

كاؼبادية ،كالفردية كاالجتماعية ،كالتالؤـ بُت أنواع األحكاـ التكليفية اليت يوجو إليها؛ بُت
ما ىو فرض عُت أك كفاية ،كندب أك إباحة ،ككراىة أك ربرَل ،كأمر أك هني ،مراعيان فطرية
التوازف كاالعتداؿ يف اعبانبُت معان ،كذلك يتجلى التوازف يف طاىرة التوافق بُت مطالب
 -19الزحيلي ،د .كىبة ،التفسَت اؼبنَت يف العقيدة كالشريعة كاؼبنهج ،بَتكت ،دار الفكر ،ط،10/
1430ق2009/ـ ،ج ،11ص.107
 -20ىذا جزء من حديث طويل يف صحيح مسلم :كتاب اغبج ،باب حجة النيب صلى اهلل عليو
كسلم ،رقم اغبديث.1218 :
 -21الشوكاٍل ،فتح القدير ،ج ،5ص.175
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1

الركح كمطالب اعبسد ،فال طغياف ألحدنبا على حساب اآلخر ،كال ذباكز لآلخر ،كما
أنو يوائم بُت العقل كالفكر ،مع احًتاـ تطلعات القلب ،كاعتبار تقلبات اؼبشاعر ،فيوازف
ملخَّص البحث
آد ىـ يخ يذكا ًزينىتى يك ٍم ًعٍن ىد يك ّْل ىم ٍس ًج ود ىكيكليوا
بينها باعتداؿ ككسطية ،قاؿ اهلل تعاىل( :يىا بىًٍت ى
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
ب الٍمس ًرفً
الس ىماءى ىرفىػ ىع ىها
ىكا ٍشىربيوا ىكىال تي ٍس ًرفيوا إًنَّوي ىال يًوب ُّ
ُت) [األعراؼ ،]31 :كقاؿ تعاىل ( :ىك َّ
ى
ٍ
ي
أصبعُت ،كبعد:
ككضع الٍ ًميزا ىف (ٕ) أَّىال تىطٍغوا ًيف الٍ ًميز ًاف (ٖ) كأىقً
يموا الٍ ىوٍز ىف بًالٍ ًق ٍس ًط ىكىال يزبٍ ًس يركا الٍ ًم ىيزا ىف)
ى
ىى ى ى ى
ىٍ
ي
ى
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
[الرضبن ،]9_7 :كقاؿ تعاىل( :كابػت ًغ فً
اؾ اللَّو الدَّار ٍاآل ًخرىة كىال تىػٍنس نى ً
ك ًمن
ص
يمعا آتى ى
رذيلة.يبى ّْى
اػبَت .يدعوي لكل ىفضيلة ،ى ى
كينهى عن ى
ينمي ىيف البشرية بواعث ال
كل
ى ٍى نو ىاز
الدنٍػيا كأ ً
كوبجزإً اَّف اللَّ
الصالحٍ،ىر ً
ض
اإلنسانية ىدسك ىادافع ًيف ٍاأل
كيرِّبىاليف تىػٍب ًغ الٍ ىف
ب
ك ّْىك
ػبالئقوى ىعنال ي
كلًوب ُّ
شر كفساد .قاؿ تعاىل
ىح ىس ىن اللَّوي إًلىٍي ى
ىحس ٍن ىك ىما أ ٍ
ُّ ى ى ٍ
كشرعيىف َّ ً
أمرؤًمتنًرُت الَّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ازف لًلًَّيت ًى ىي أى
ىف ىؽبيم
ين يػى ٍع ىمليو
اؼبتحقققٍػ ىويـيف ىكيػيبىش
ىذاىف يػىالتٍهوًدم
إىل الٍ يق ٍرآ
الٍم ٍف ًس ًدين) [القصص ،] 77 :كإضافة َٰىى ىذا
كليّْر الٍ يم ٍ ى
الص ى
بومذ ى
ي
ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
كأخالقي ذكره القرآف الكرَل ،فإننا قبده أيضان معلالن حبكمة التشريع ،كيقابلو هني فباثل لو
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
اغبالؿ
يف التشريع كالتعليل .فمثالن :يبيح القرآفاؼبنهجالكرَل
كانت دعوة النيب ص
بالبيعيد ،كما
البشر ربَّاٍل فر
بُتبوية ببياف
اؼبادم الًت
التعاملخصائصو
اإلؽبي ،كيؤطّْر
خطأّاال الرباًتبوم مؤّْ
استغالؿ
القائمكدةعلى
كوبرـكسلميف يفاؼبقابل
حاجة كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
ؽبذا اؼبنهج
القائم ،على الًتاضي يف تبادؿ اؼبنافع ،عليو ّْ
اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تنكبها
تعانيو البشرية
ً
الربىا)
ىح َّل اللَّوي الٍبىػٍي ىع ىك ىحَّرىـ ّْ
ك بًأىنػ يَّه ٍم قىاليوا إًَّمبىا الٍبىػٍي يع ًمثٍ يل ّْ
احملتاج .قاؿ اهلل تعاىلَٰ ( :ىذل ى
الربىا ىكأ ى
الصاغبًً
التفسَتٍم ىك
مشارؾ َٰىيف ًمٍن يك
اغبمومىنٍ يالعًكلىًيبيحواأستاذٍاألىيى ىام
تعاىل ( :ىكأ
ُت
[البقرة ،]275 :كحُت يأمر بالزكاج يف -قولو
كعلوـ َّ
قسم القرآف كالسنة ،كلية
الدكتور عدناف
القرآف ،ى
.)aÆalolabi@quÆeduÆqa
كالدرًاسات اإلسالميةً،جامعة قطر ً.الًربيد
اإللكًتكٍلً( :اسع علً
َّ
[النور:
يم)
ك
و
ل
ال
ك
ضل و
 Fakültesi,اللَّوي م
ًم ٍن ًعبى ًاد يك ٍم ىكإًىمائً يك ٍم إً ٍف يى يكونيوا فيػ ىقىراءى يػي ٍغن ًه يم
ٍ İslamiyyeن فى ٍ
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar
Üniversitesi,
Şeria
ve Dirasat
ى
ه
ي
ه
ى
ى
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi,
Associat
& Quranic
Sciences,
 ،]32أك يبيح التعدد بشرط العدؿof Quran ،
تعاىل:
 Professorاهلل
of Tafsirيف قوؿ
السليمة،
الفطرة
Dept.وازع
استجابة لن
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.
(فىانٍ ًكحوا ما طىاب لى يكم ًمن الن ً
ث كرباع فىًإ ٍف ًخ ٍفتيم أَّىال تىػع ًدليوا فىػو ً
اح ىد نة أ ٍىك
ّْساء ىمثٍػ ى ٌَٰت ىكثيىال ى ى يى ى
ٍ
ي ى
ٍ
ى
ى ٍ ى ى
ً
وبرـ الزنا حملض
ك أ ٍىد ىٌَٰل أَّىال تىػعيوليوا) [النساء ،]3 :فهو باؼبقابل ّْ
ت أىٍيبىاني يك ٍم َٰىذل ى
ىما ىملى ىك ٍ
الزًاٍل ىال يػىٍن ًك يح إًَّال ىزانًيىةن أ ٍىك يم ٍش ًرىك نة ىك َّ
فحشو اؼبعارض للفطرة السوية ،يف قولو تعاىلَّ ( :
الزانًيىةي
ً
ًً
وبل
ُت) [النور .]3 :كعندما ُّ
ىال يػىٍن ًك يح ىها إًَّال ىز واف أ ٍىك يم ٍش ًرهؾ ىك يحّْرىـ َٰ1ىذل ى
ك ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
وبرـ عليهم اػببائث ،يف قوؿ اهلل تعاىل ( :ىكيًوب ُّل ىؽبي يم
للمؤمنُت الطيبات من الرزؽ ،فإنو ّْ
1
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الطَّيّْب ً
ث) [األعراؼ ،]157 :كىكذا يتجلَّى التوازف يف التوجيهات
ات ىكيوبىّْريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
اػبىبىائً ى
ى
()22
الًتبوية للقرآف الكرَل باعتداؿ ،دكف إفراط ،أك تفريط .
المطلب الثالث :الواقعية المثالية :كتتمثل الواقعية يف اؼبنهج الًتبوم يف القرآف الكرَل يف
أنو يدعو إىل حقائق موضوعية متوائمة مع الفطرة البشرية السوية ،كمع القدرات الواقعية
اؼبمكنة ،بعيدان عن التعامل مع افًتاضات كتصورات ذىنية ؾبردة ،ال يبكن ربقيقها ،أك

الوصوؿ إليها ،ألهنا تعيش يف عامل اػبياؿ ،أك النظريات اليت ال ييتوقع تطبيقها ،لذا قبد
حث يف منظومتو الًتبوية على حب الفضائل ،كالتمثل ّٔا؛ من
أف القرآف الكرَل قد َّ
صدؽ ،كأمانةً ،
كعفَّة ،كخليق حسن ،ككرع ،كاستقامة ،كنبذ كل ما يعارضها فبا يقابلها
ً
ً
ُت
من النقيض .يقوؿ تعاىل( :إً َّف اللَّوى يىأٍ يم يريك ٍم أى ٍف تػي ىؤُّدكا ٍاأل ىىمانىات إً ى َٰىل أ ٍىىل ىها ىكإً ىذا ىح ىك ٍمتي ٍم بػى ٍ ى
َّاس أى ٍف ىٍرب يكموا بًالٍع ٍد ًؿ إً َّف اللَّو نًعً َّما يعًظي يكم بًًو إً َّف اللَّو ىكا ىف ىًظبيعا ب ً
الن ً
ص نَتا) [النساء:
ى
ى
ي ى
ن ى
ى ٍ

 .]58قاؿ الرازم :أمر اؼبؤمنُت يف ىذه اآلية بأداء األمانات يف صبيع األمور ،سواء كانت
تلك من باب اؼبذاىب كالديانات ،أك من باب الدنيا كاؼبعامالت( .)23كمع االعًتاؼ
يد
بعجز كضعف اإلنساف فقد طيلب منو التكليف قدر طاقتو ،رضبة بو ،فقاؿ تعاىل( :ييًر ي
ً
اإلنٍسا يف ً
ّْف ىعٍن يك ٍم ىك يخل ىق ًٍ ى ى
ضعي نفا) [النساء ،]28 :كقاؿ تعاىل( :ىال يي ىكلّْ ي
اللَّوي أى ٍف يىبىف ى
ف اللَّوي
نػى ٍف نسا إًَّال يك ٍس ىع ىها) [البقرة .]286 :لكن ىذه الواقعية اؼبالئمة للجبلَّة الفطرية مل تيًتؾ
 -22حامدم ،د .عبد الكرَل حامدم ،اؼبدخل إىل مقاصد القرآف ،بَتكت ،مكتبة الرشد ،ط،1/
1438ق2007/ـ ،ص .244كالصالِّب ،د .علي ؿبمد ،الوسطية يف القرآف الكرَل ،صيدا ،بَتكت،
اؼبكتبة العصرية ،ط1427 ،1/ق2006/ـ ،ص.342

 -23الرازم ،اإلماـ ؿبمد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر اؼبشتهر خبطيب الرم ،التفسَت
الكبَت كمفاتيح الغيب ،بَتكت ،دار الفكر1410 ،ق1990/ـ ،ج ،10ص.142
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دكف توجيو كتذكَت للصعود يف الرتبة لبلوغ اؼبثالية ،دبا يكًىب ىذا اإلنساف من استعداد
للًتقي كآّاىدة يف كاقعيتو ،لبلوغ رتبة اؼبالئكية اؼبثالية ،كىو مهيئ ؽبا ،سواء بلغها _
كىذه ىي اؼبثالية _ ،أك مل يبلغها فهو مدعو للمحاكلة.
المطلب الرابع :الشمولية

ملخَّص البحث

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
كبعد:اعبانب الًتبوم يف ىدم القرآف الكرَل
يتصف
المتكاملة:
أصبعُت،

بشموليتو لقضايا اإلنساف يف سائر مراحل حياتو اػباصة كالعامة ،فيضع لو منهج حياة

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
العبودية هلل
فضيلة،ربقق
األخركية،يدعومتمثلكلالن يف
تعاىل،يف البشرية بواعث ال
ينمي
كينهى عن كل
نكوازع اػبَت.
رذيلةّْ .

متكامل ،وبقق لو السعادة الدنيوية
شر كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئق عن
الصالح،يفكوبجز ا
اؽبدماإلنسانية د
كيرِّب يف
كطاعتو يف كل ما يأمر كينهى ،مث إف ىذا ّْ
الًتبومكلجاء
التوجيو
الشاملكافعاؼبتكامل
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
اختالؼٍ ى
الص ى
فئاهتم ى ى ٍ ى
علىي ى يى ي ي
يعم الناس ى ى
اعبنسية
عامان عبميع البشر ،ال يستثٍت قومان كال ىجيالن ٍ ،بل ى ٍ ُّ
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
وؿ اللَّ ًو إًلىي يكم ىً
صب نيعا) [األعراؼ:
كالعمرية ،قاؿ اهلل تعاىل( :قي ٍل يىا أىيػُّ ىها الن
َّاسيف إًال ًّْتٍلبية ىر يس ي
الدعوية ألقو ٍ
القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
امهمٍ ،كجاء
اإلؽبي ي
 ،]158كقاؿ تعاىل( :إً ٍف ىو إًَّال ًذ ٍكر لًٍل ً
حدكد
بوية مث
ً27ت]،
[التكوير:
ُت
كانت دعوة النيب ص
يعُتيد ،كما
إنوبَّاٍل فر
ببياف ر
خصائصو ال
اإلؽبي )،كيؤطّْر
اؼبنهجىعالىم ى
ه
يى
ّْ
ين ،كفبا ال جدؿ فيو
كداعمةر لو.
اؼبنهج
ؽبذا
دة
ك
مؤ
بوم
ًت
ال
خطأّا
يف
كسلم
عليو
العالقة الًتبوية كاؼبستهدفُت فيها ،ليشمل الصلة باهلل تعاىل ،مث بنفسو ،مث باآلخ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
كذلك يشمل التوجيو الًتبوم سائر اآلداب كاألخالؽ اليت زبص الفرد كاألسرة من بر

الوالدين كصلة الرحم ،كما ىبص آّتمع كاألمة من آداب االستئذاف كالزيارة كحق اعبار
كالطريق ،كسائر ما يتعلق ّٔذه ً
أخالقيDr. Adnan Al-Hamwi.
ك Al-Olabi,
Katar
مشوليةŞeria
ve Dirasat
الصالتFakültesi,
Üniversitesi,بوم
كتكامل تر
İslamiyyeيف
االجتماعية
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor ofً Tafsir & Quranic
ً Dept. of Quran
Studiesم ًٍ
ٍIslamicس ىال
اإل
Sciences,يك ٍم نً ٍع ىم ًيت ىكىر
ت ىعلىٍي
ـeh, College of Sharia
University.ضQatarي
ت لى يك ٍم دينى يك ٍم ىكأىٍسبى ٍم ي
قاؿ اهلل تعاىل( :الٍيىػ ٍوىـ أى ٍك ىم ٍل ي
andى
يت لى يك ي
ًديننا) [اؼبائدة .]3 :فشملت الًتبية القرآنية تصرفات اإلنساف كحركاتو كسكناتو ،كما
ب ًٍ
اإلنٍ ىسا يف أى ٍف يػيٍتػىرىؾ
يصلحو ،كما وبقق سعادتو يف الدنيا كاآلخرة .قاؿ تعاىل( :أ ىٍ
ىوب ىس ي
يس ندل) [القيامة ،]36 :بل تعاملت معو حبدكد إمكاناتو كقدراتو اليت أكتيها ،كنأت بو
ً ً ً
عن التكليف فوؽ ما يطيق .قاؿ تعاىل ( 1:ىكىما ًم ٍن ىدابَّوة ًيف ٍاأل ٍىر ً
احٍي ًو
ض ىكىال طىائ ور يىط يَت جبىنى ى
إًَّال أيمم أ ٍىمثىالي يكم ما فىػَّرطٍنىا ًيف الٍ ًكتى ً
اب ًم ٍن ىش ٍي وء يمثَّ إً ى َٰىل ىرًّّْٔ ٍم يٍوب ىش يرك ىف) [األنعاـ.]38 :
ٍ ى
ىه
كاؼبراد بالكتاب :اللوح احملفوظ ،فإف اهلل أثبت فيو صبيع اغبوادث ،كقيل :إف اؼبراد بو

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :
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القرآف ،أم :ما تركنا يف القرآف من شيء من أمر الدين إما تفصيالن أك إصباالن( .)24فاهلل
سبحانو مل يًتؾ يف الكتاب شيئنا مل يػيبىػيّْػٍنو ،كإمبا اشتمل القرآف الكرَل على كل شيء،

ككل ما من شأنو صالح البشرية كىدايتهم ،كاعتمد يف ذلك على الدليل كالربىاف
اؼبستمدَّي ًن من العقل.
المطلب الخامس :الثبات الم ِرن :جاء القرآف الكرَل بثوابت ال يبكن ذبديدىا كال
تطويرىا كال تعديلها ،فهي قواعد كلية ،كأصوؿ عامة ،كأحكاـ شرعية ثابتة ،ال تقبل
التغيَت كال التبديل ،لكنها تندرج يف عمومها ربت اؼببادئ العامة لقانوف الًتبية يف القرآف
الكرَل ،كتنتمي إىل منظومتها األخالقية ،فاإلسالـ حرـ الغش كالربا ،كأمر برد اؼبظامل إىل
أىلها ،كأمثلة ىذا كثَتة جدان ،كىي ثوابت يف الشريعة ،ال يبكن زبطيها ،أك االجتهاد يف
تقريرىا ،لكن اؼبركنة يف ىذه الثوابت تتجلى يف اآلليات اليت يبكن تطبيق ىذه الثوابت
من خالؽبا؛ من حيث قدرة الشريعة على االستجابة غباجات الناس عند التطبيق يف
اؼبستجدات الطارئة .كمثاؿ ىذا يف أمر القرآف الكرَل للوالدين كاؼبربُت بتحمل مسؤكلياهتم
ً
َّ ً
ود ىىا
ين ىآمنيوا قيوا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىكأ ٍىىلي يك ٍم نى نارا ىكقي ي
يف تربية األبناء يف قولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ً ً
النَّاس ك ًٍ
صو ىف اللَّوى ىما أ ىىمىريى ٍم ىكيػى ٍف ىعليو ىف ىما
اغب ىج ىارةي ىعلىٍيػ ىها ىم ىالئ ىكةه غ ىال هظ ش ىد هاد ىال يػى ٍع ي
ي ى
يػي ٍؤىم يرك ىف ) [التحرَل ،]6 :كىذه ثوابت ال جدؿ فيها ،لكن القرآف الكرَل ترؾ آلية التنفيذ
مرنة ،فلم وبدد كسيلة معينة للمسؤكلية الًتبوية ،بل فتح الباب دبركنة الختيار ما يراه
اؼبربوف من كسائل ناجعة ربقق ىدؼ ىذه اؼبسؤكلية ،كدبا ال يتناقض أك يتعارض مع
ثوابت القضية كمنهجها الًتبوم يف القرآف الكرَل ،فقد زبتلف طباع الناشئة ،فتختلف

 -24الشوكاٍل ،فتح القدير ،ج ،2ص.161

األساليب التربوية في القرآن الكريم

45

الدكتور عدنان الحموي العُلَبِي

بذلك كسائل العالج ،كقد زبتلف البيئة كالزماف كاؼبكاف ،فتختلف آلية التوجيو كأسلوب

اػبطاب ،كىكذا(.)25

ملخَّص البحث

المبحث الثاني :كيستعرض أىم األساليب الًتبوية يف اؼبنهج القرآٍل يف اؼبطالب الثمانية

التالية:

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
أصبعُت ،كبعد:

يهديهمً
تعاىللى يك ٍم ً
ػبلقو،يف ىر يس
خطابٍداهللىكا ىف
تعاىل( :لىىق
الحسنة :قاؿ اهلل
وؿلليتاللَّ ًوىي أقوـ ،كيستنهض
فالقرآف الكرَل
كقاؿ البشرية بواعث ال
ينمي يف
فضيلة ،كينهى
كالٍيػوـنوازٍع
رذيلةّْ ،].
كل 21
[األحزعناب:
لكل ىكثًَتا)
يدعو اللَّو
اػبَت.كذى ىكر
اآل ًخر

المطلب األول :التربية بالقدوة
ً
َّ
أٍ
يس ىوةه ىح ىسنىةه ل ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍر يجو اللوى ى ى ٍ ى ى ى ى ى ن
اإلنسانية دكافع ًالصالح ،كوبجز اػبالئق ًعن كلً ًشر كفساد .قاؿ تعاىل
ً ّْ
كيرِّبع ًيفزيز علىي ً
ً
ُت
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ب
م
ك
ي
ل
ع
يص
ر
ح
ُّم
ت
ن
ع
ا
م
و
وؿ ًم ٍن أىنٍػ يفس يك ٍم
تعاىل( :لىىق ٍد ىجاءى يك ٍم ىر يس ه
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ه
ٍ
ٍ
ه
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
الصاغبىات أ َّ
َٰ
ى
ىف ىؽبيم
ذ
ل
ا
ُت
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ّْر
ش
ب
ػ
ي
ك
ـ
و
ػ
ق
أ
ي
ى
يت
ل
ل
م
د
ه
ػ
ي
ف
آ
ر
ق
ل
ا
ا
ذ
ى
ٍ
ٍ
ين يػى ٍع ىمليو ىف َّ
ى
ٍ
ى
ي
ٍ
ٍ ىٍ
ى
َٰ ى ى ي ى يى يً ي ى ى
رء ه ً
اء:ال 9إًلى].ىو إًَّ
يم (ُِٖ) فىًإ ٍف تىػولٍَّوا فىػ يقل ىكحبً ٍَتساً)يب اللَّ
ب
األنبياء تىػ ىوَّك ٍل
سارىو ىعلىٍيو
كقدال يى
[اإلسوير ى
الصالةى ىوك ىر ُّ
السالـ صبيعان على ىذا
عليهم ي
ت ىكي
كؼ ىرح ه
ىي
ى
ٍ ىنى
ً
الٍ ىع ٍر ً
خطابو الدعوم يؤسس
كافالكرَل
كسلمالقرآف
عليو كجاء
اهللوامهم،
الدعوية ألق
فرسوؿالًتبية
ش الٍ ىعظي ًم) [التوبة.]129-128 :اإلؽبي يف
خَت يفقدكة
اهلل صلى
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
حسنة ألمتو يف ًس ٍلمو كحربو ،كيف صلتو باعبار كالفرد كآّتمع ،كيف عالقتو مع زكجو
عليو كسلم يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
العطرة للنيب
كأىلو ،كلن نعدـ الًتبية الصحيحة طاؼبا هنلنا أصوؿ ىذه الًتبية من
السَتة إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود

صلى اهلل عليو كسلم دبا تتحلى بو من معاٍل القدكة اغبسنة ،كاألسوة الطيبة ،القائمة على
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم.)aÆalolabi@quÆeduÆqaمن
بية السليمة إال
أصوؿ األخالؽ الفاضلة ،كبالتايل فال يبكن لالبن سبثُّل ي أصوؿ الًت
كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل( :
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
))a.alolabi@qu.edu.qaالًتبية
خالؿ ىذه القدكة اغبسنة ،كما ال يستطيع الوالد أف ينشّْئ كلده على معاٍل
ve Sünnet Bölümü, E-mail:
1

nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

 -25قطب ،ؿبمد ،منهج الًتبية اإلسالمية ،القاىرة ،دار الشركؽ ،ط1400 ،4/ق1980/ـ،
ص ،221كعبنة من أساتذة الفكر اإلسالمي ،الفكر اإلسالمي ،العُت ،جامعة اإلمارات العربية
اؼبتحدة ،إدارة اؼبطبوعات ،ط1424 ،3/ق2003/ـ ،ص .112كطو تيسَت ،صباؿ األشقر ،ؿبمد
عماف ،دار
اؼبصرم ،ؿبمود ضبودة ،نبيل ؿبفوظ ،كفا 1سوافطو ،أساليب تدريس الًتبية اإلسالميةَّ ،
الفكر للنشر كالتوزيع ،ط1992 ،1/ـ ،ص ،15كمدكور ،د .علي أضبد ،منهج الًتبية يف التصور
اإلسالمي ،بَتكت ،دار النهضة العربية1411،ق1990/ـ ،ص.40
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الصحيحة إال من خالؿ ىذه األسوة الطيبة ،فكيف يتعلم االبن الصدؽ كاألمانة
كالتعاكف كالرضبة ،كأبوه يستهُت بالكذب ،كيغش ،كوبيا لنفسو أنانيان؟ أـ كيف تًتىب الفتاة
على الفضيلة كاغبياء كالوفاء ،كأمها تستهًت ّٔذه اػبالؿ؟ كىكذا فاألسرة ىي اغباضنة
لؤلبناء ،ال يبكن ؽبا أف تفلح يف تربيتهم إال إذا كانت القدكة الصاغبة فيهم ماثلة للعياف
ؽبم صبيعان يف صبيع مناحي اغبياة ،متحققة يف كياهنم ،متأصلة يف كجودىم ،موجهة ؼبسَتة

يسرىا كفئاهتا آّتمعية اؼبختلفة أف
حياهتم ،كبالطبع فال يبكن لؤلمة متمثلة بأفرادىا كأ ى
تستقيم قائمتها ،إال إذا جعلت من رسوؽبا الكرَل صلى اهلل عليو كسلم القدكة اغبسنة،
كاألسوة الطيبة ؽبا يف تربية األبناء ،كازبذت من القرآف الكرَل منهجان تربويان ،كموجهان
تلمس معاٍل القدكة اغبسنة كاألسوة الطيبة.
أخالقيان ؽبا يف ُّ
المطلب الثاني :التربية بالموعظة :لقد يجبًلىت طبيعة النفس البشرية على التأثر دبا ييلقى
إليها من نصح ككعظ تأثران مؤقتان ،يتطلب التكرار ليستدَل ثبات اؼبوعظة ،كتؤثر يف النفس
استجابة كالتزامان .كاؼبوعظة اؼبؤثرة ال يبكن ؽبا أف ذبد سبيلها إىل القلب إال إذا اخًتقتو

يهز مشاعره ،كيثَت كوامنو ،فتتقبل النفس اؼبوعظة كتتأثر ّٔا،
عن طريق الوجداف الذم ُّ
لكنها تبقى حائرة يف مرحلة ما بعد التلقّْي ،ال ذبد سبيالن إىل التطبيق إال إذا سبثَّلت ؽبا
القدكة اغبسنة ،كتوفَّر ؽبا اؼبثاؿ الذم يوبتذل ،فتؤيت اؼبوعظة أ يكلىها ،كىذا كلو يتمثل يف
بيئة حاضنة ،ككسط يسمح بتقليد القدكة ،كيشجع على التأسي ّٔا .كحُت تتوفر القدكة
الصاغبة الواعظة ،فالقوؿ كالعمل اؼبتالزماف ذكا تأثَت بالغ يف النفس ،كسبيالف رائعاف
صادرين عن شخصية متوازنة متوازية .قاؿ
غبسن الًتبية كاستقامة السلوؾ ،خاصة إذا كانا ى
اإلحس ً
ً َّ
ً ً ً
اف ىكإًيتى ًاء ًذم الٍ يق ٍرى َٰىب ىكيػىٍنػ ىه َٰى ىع ًن الٍ ىف ٍح ىش ًاء ىكالٍ يمٍن ىك ًر
تعاىل( :إ َّف الل ىو يىأٍ يم ير بالٍ ىع ٍدؿ ىك ٍ ٍ ى
ىكالٍبىػ ٍغ ًي يىعًظي يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تى ىذ َّك يرك ىف) [النحل ،]90 :كاؼبوعظة وبتاجها الكبَت كالصغَت،
كاغباكم كاحملكوـ ،حبكم طبيعة النقص يف البشر ،مع تفاكت يف قدر حاجتها ،لكنها عند
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1

الناشئة أشد احتياجان ،كالقرآف الكرَل مليء باؼبواعظ القرآنية ،كأشَت إىل بعض منها .قاؿ
اهلل تعاىل ( :ىك ٍاعبي يدكا اللَّ ىو ىكىال تي ٍش ًريكوا بًًو ىشٍيئنا ىكبًالٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىسانا ىكبً ًذم الٍ يق ٍرى َٰىب ىكالٍيىتى ىام َٰى
ملخَّص البحث
الص ً
كالٍمساكً ً
اعبىٍن ً
اح ً
اعبيني ً
ت
ب بً ٍ
اعبىا ًر ٍ
اعبىا ًر ًذم الٍ يق ٍرى َٰىب ىك ٍ
ُت ىك ٍ
ب ىك َّ
ب ىكابٍ ًن َّ
السبً ًيل ىكىما ىملى ىك ٍ
ى ىى
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
ً
ورا) [النساء ،]36 :كاختصت سورة (لقماف)
أىٍيبىاني يك ٍم إً َّف اللَّ ىو ىال يوب ُّ
ب ىم ٍن ىكا ىف ـبيٍتى ناال فى يخ ن
أصبعُت ،كبعد:
بثػيلَّة مواعظ اشتهرت باظبو يف سورة (لقماف) ،]19-13[ :كفبا يعرؼ من اؼبواعظ
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
القرآنية تلك الوصايا العشر اليت تناكلتها آيات سورة (اإلسراء) ،]28-22[ :كآيات
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .
كل فبا
الكرَل،
القرآف
الصالح ،من
افع متفرقة
اضع
كثَت يف م
شر كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئق عن
كوبجز ا
اإلنسانيةودك
كيرِّب يف
سورة (األنعاـ) ،]153_151[ :كغَتىاّْ
الرضبن.أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
صفات يػه ًدم ً ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
أكى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف ى ٍ
تناكلت اغبديث عن مكارـ األخالؽَٰ ،ى
الص ى
عباد للًَّيت ى ىي ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى

ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
المطلب الثالث :التربية بالقصص القرآني :للقصة سحر يثَت يف النفس مشاعر
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
الفتة.
مشوقة
بقدرر ما ىي
اؼبنهجن ما،
كجدانية تؤثر على سامعها ،فتًتؾ فيو أثرا
خصائصو الًت ّْ
اإلؽبي ،كيؤطّْ
اإلنسافكانت دعوة النيب ص
اٍل فركيد ،كما
بوية ببياف ربَّ
القصصي كفبا ال جدؿ فيو
اؼبنهج كداعمة لو.
ؼبتابعةبوم مؤّْكدة
خطأّا الًت
ربليقكسلم يف
بفطرتو يبيل إىل القصة ،ؼبا فيها من عليو
حيثيات ؽبذااغبدث
باػبياؿ،
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تنكبها
كانت
بتشوؽ كانفعاؿ .ؽبذا كانت القصة القرآنية ذات مبادئ تربوية كدعوية ىادفة ،إذ

تغتنم غبظات ىذا اؼبيل الفطرم لتجعل منها فرصة ككسيلة للًتبية كالتقوَل كالتوجيو .كقد
تناكؿ القرآف الكرَل ـبتلف أنواع القصص:
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
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فمنها القصص التاريخي الواقعي اؼبقصود بأماكنو كأشخاصو كأحداثو؛ كسائر قصص
األنبياء كالرسل مع أقوامهم ،كأخبا ًر ىمن َّ
كذّٔم ،كما كاف من عاقبة أمرىم ،كما أصأّم

من جزاء.

كمنها القصص الواقعي الذم يعرض 1لنموذج يبكن تكراره؛ كالصراع القائم بُت اػبَت
ابٍت آدـ قابيل
كالشر ،كاغبق كالباطل؛ يف قصة إبليس كآدـ اؼبتكررة يف سور شىت ،ككقصة ى
كىابيل يف سورة (اؼبائدة).
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كمنها القصص التمثيلي الذم يشَت إىل كاقعة بعينها ،لكنها يبكن سبثُّلها كربقق كقوعها

يف أم بيئة كظرؼ كعصر؛ كقصة صاحب اعبنتُت يف سورة (الكهف) ،كقصة الرجل

سوريت (غافر) ك(يس) ،كقصة الذم انسلخ عن آيات اهلل بعد
اؼبؤمن من آؿ فرعوف يف ى
أف أكتيها يف سورة (األعراؼ) ،كغَتىا.
كالقرآف ليس كتابان قصصيان يف أصلو ،كإمبا ىو كتاب ىداية كتربية كتوجيو ،لذلك فهو

حُت يذكر القصة فإنو يركز على العربة منها ،لذا يهتم بلحظة اػباسبة فيها ،أك (اغببكة)،
ليأخذ التوجيو الًتبوم حظو فيها ،كليشمل تربية الركح كالعقل كاعبسم ،إذ القصة يف
عمومها ذات ىدؼ كمغزل ،كالقرآف الكرَل يىب ً
ضع ىذه اؼبعاٍل إىل اؼبنهج الًتبوم الذم
ت
ىبدـ ىدؼ كمقصد ذكر القصة .فاعبنوح إىل الشهوة يف غبظة ضعف كانت قد أىنٍ ىس ٍ

تعرض ؽبا يوسف،
آدـ نفسو كعهده مع ربو ،كالفتنة يف قصة سليماف ،كالفاحشة اليت َّ
قصو القرآف علينا ،ىذه الوقفات إمبا تعرض غبظة
ككٍك يز موسى للرجل كغَت ذلك فبا َّ
ضعف بشرم يصيب اإلنساف حبكم جبلَّتو ،لكن القصة القرآنية ال تقف عند ىذه
اللحظة مستسلمة أك مثَتة فحسب ،بل تتخطاىا سريعان لتصل إىل ىدؼ تربوم تسطّْره
كمشوقان كمعلّْمان :فتنتهي قصة آدـ
من كراء اغبدث ،فيأيت التوجيو الًتبوم يف اآليات مؤثّْران ّْ
ً
ت ىؽبيىما ىس ٍوآتػي يه ىما ىكطىًف ىقا
ّٔدفها الًتبوم يف التوبة كاؽبداية ،قاؿ تعاىل( :فىأى ىك ىال مٍنػ ىها فىػبى ىد ٍ
اف علىي ًهما ًمن كرًؽ ٍ ً
ً ً
اب ىعلىٍي ًو
ص َٰى ى
آد يـ ىربَّوي فىػغى ىو َٰل (ُُِ) يمثَّ ٍ
اعبىنَّة ىك ىع ى
اجتىبىاهي ىربُّوي فىػتى ى
ىىبٍص ىف ى ٍ ى ٍ ى ى
ىكىى ىد َٰل) [طو ،]122_121 :كزبتتم قصة سليماف بانتهاء األمر كاستغفاره كسجوده
اؿ لىىق ٍد ظىلىمك بًسؤ ًاؿ نػىعجتًك إً ى َٰىل نًع ً
اج ًو ىكإً َّف ىكثً نَتا ًم ىن
كإنابتو ؼبواله ،قاؿ تعاىل( :قى ى
ى ى يى ٍ ى ى
ى
ض إًَّال الَّ ًذين آمنوا كع ًمليوا َّ ً ً ً
ٍ ً ً
ض يه ٍم ىعلى َٰى بىػ ٍع و
يل ىما يى ٍم ىكظى َّن
اػبيلىطىاء لىيىٍبغي بػى ٍع ي
ى ىي ى ى
الصاغبىات ىكقىل ه
ً
اب) [ص ،]24 :كتستكمل قصة يوسف
ىد ياك ي
كد أىَّمبىا فىػتىػنَّاهي فى ٍ
استىػ ٍغ ىفىر ىربَّوي ىك ىخَّر ىراك نعا ىكأىنى ى
ؼ
صىر ى
أحداثها اؼبؤثرة بالتضرع إىل اهلل الذم حفظو كضباه ،قاؿ تعاىل( :فى ٍ
اب لىوي ىربُّوي فى ى
استى ىج ى
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الس ًم ً
ً
يم) [يوسف ،]34 :كيسدؿ الستار على أحداث النفس
ىعٍنوي ىكٍي ىد يى َّن إنَّوي يى ىو َّ ي
يع الٍ ىعل ي
اؼبقتولة يف قصة موسى بطلب اؼبغفرة كربققها ،لًتي ىح َّل عقدة ما كانت لتمحى لوال ىذا
ملخَّص البحث
ت نػى ٍف ًسي فىا ٍغ ًف ٍر ًيل فىػغى ىفىر لىوي إًنَّوي يى ىو
اؼبآؿ الذم آلت إليو ،قاؿ تعاىل( :قى ى
اؿ ىر ّْ
ب إً ٍّْل ظىلى ٍم ي
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
الٍغى يفور َّ ً
كبعد:القصة يف القرآف أسلوبان تربويان فريدان،
أصبعُت،تقدّْـ
يم) [القصص ،]16 :كىكذا
ي
الرح ي
كلوحة ساحرة تضيء للمستمع دربو ،كتفتح أفقو ،يستخلص العربة ،كيستفيد التجربة،
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
عنن تكلربويان،
فضيلة،منهاكينهىدرسا
جاعالن
كمرشدايفن البشرية بواعث ال
ينمي
القصة ،لكل
حببكةاػبَت .يدعو
كيأخذ العظة ،كوبلّْق يف خيالو متأثران نوازع
رذيلةّْ .
ػبالئقيف قىعنصكلً
شر كفساد .قاؿ تعاىل
يف اإلنسانية
كيرِّب
ص ًه ٍم
الصالح( ،لىىق ٍد
افع تعاىل:
أحداث .دكقاؿ
قضايا ك
موجهان ؼبا يستقبلو يف قادـ األياـ من
ّْ
كوبجز ىكاا ىف ً ى
َٰى ىذا الٍ يق َٰرآ ىفً يػه ًدم لًلًًَّيت ًىي أًىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًًمنًُت الَّ ًذًين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
يكيل ٍاألىلٍب ً
الص ى
ل كٍلىك ىنٍ تىصديق اىلَّذ ىمي ىبػيٍىُت ي ي ىدييٍو ىكتىػ ٍفص ى
ًعٍبػرةه ًأل ً
يلى ٍ ىيك ّْل
اب ىما ىكا ىف ىح ًديثنا يػي ٍفتىػىىرً َٰ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ىكب نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
و
و
ً
ً
ىش ٍيء ىكيى ندل ىكىر ٍضبىةن ل ىق ٍوـ يػي ٍؤمنيو ىف) [يوسف.]111 :
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
معاعبة
بومًتلوبويةدكره
أسلوب تر
المطلب الرابع :التربية بالترغيب
كانت دعوة النيب ص
اؽباـ فريفيد ،كما
ببياف ربَّاٍل
خصائصو ال
كىوكيؤطّْر
والترىيب:اإلؽبي،
اؼبنهج
األسلوب ،كفبا ال جدؿ فيو
اؼبنهج كداعمة لو.
القرآفمؤّْكدة
خطأّا الًتبوم
الكرَلؽبذا ىذا
كسلم يفاستعمل
عليو كقد
اؼبختلفة،
ُّ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

القضايا األخالقية كاالجتماعية
كخاطب الناس على اختالؼ مستوياهتم .فما من خلق نبيل إال كوبمل يف اؼبقابل ضده؛

فالسخاء ضده البخل ،كالشجاعة ضدىا اعبنب ،كاغبب ضده الكره ،كالرضبة ضدىا
كقدDr. Adnan Al-Hamwi
Al-Olabi,
Katar Üniversitesi,
ve Dirasat
İslamiyye
Fakültesi,
كىكذا..
Şeriaالغضب،
الغيظ ك
ضدنبا
العفو
القسوة ،كاغبلم ضده الغضب ،كالصفح ك
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
جاء األسلوب الًتبوم للقرآف الكرَل ّْ
كيرىب
يرغب بالتحلّْي باألخالؽ
النبيلةّْ Studies،
منeh, College of Sharia
and Islamic
Qatar University.
االتصاؼ بضدّْىا .فالسخاء كالبذؿ كاعبود مثالن أخالؽ نبيلة ،جاءت اآليات القرآنية
ربث على اإلنفاؽ يف سبيل اهلل بسخاءَّ ،
كترغب باألجر اؼبضاعف يف قولو تعاىل ( :ىمثى يل
الَّ ًذ ً
و
ً
ت ىسٍب ىع ىسنىابً ىل ًيف يك ّْل يسٍنبيػلى وة ًمائىةي ىحبَّ وة
ين يػيٍنف يقو ىف أ ٍىم ىوا ىؽبي ٍم ًيف ىسبً ًيل اللَّو ىك ىمثى ًل ىحبَّة أىنٍػبىتى ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
يم) [البقرة ،]261 :كتشجع عليو حُت ذبعلو
ىكاللَّوي يي ى
ضاع ي
ف ل ىم ٍن يى ىشاءي ىكاللَّوي ىكاس هع ىع1ل ه
صدّْقًُت كالٍم َّ ً
ً
ضوا
ص ّْدقىات ىكأىقٍػىر ي
قرضان حسنان هلل يضاعف ؽبم أجره يف قولو تعاىل( :إ َّف الٍ يم َّ ى ى ي
ىجهر ىك ًرَله) [اغبديد ،]18 :كتستحث نبة اؼبنفقُت
ضا ىح ىسننا يي ى
اللَّوى قىػ ٍر ن
اع ي
ضى
ف ىؽبي ٍم ىكىؽبي ٍم أ ٍ
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حُت يتحرركف من حب اؼباؿ ،كينفقوف خالصان لوجو اهلل بقولو تعاىل( :إًَّمبىا نيطٍعً يم يك ٍم لًىو ٍج ًو
يد ًمٍن يكم جزاء كىال يش يكورا (ٗ) إًنَّا ىلبى ي ً
وسا قى ٍمطى ًر نيرا)
اللَّ ًو ىال نيًر ي
اؼ م ٍن ىربػّْنىا يػى ٍونما ىعبي ن
ن
ٍ ىى ن ى
[اإلنساف ،]10_9 :كيؤكد القرآف ؽبم ّْ
مرغبان يف بذؽبم كسخائهم بتحقيق األمن كاألماف
َّ ً
ين يػيٍن ًف يقو ىف
كالفوز باعبناف يف ذبارهتم الراحبة مع اهلل يف آيات تًتل ،فيقوؿ تعاىل( :الذ ى
ً
أىموا ىؽبم بًاللَّي ًل كالنػ ً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال يى ٍم
ىج يريى ٍم ًعٍن ىد ىرًّّْٔ ٍم ىكىال ىخ ٍو ه
َّها ًر سِّرا ىك ىع ىالنيىةن فىػلى يه ٍم أ ٍ
ٍ ى يٍ ٍ ى ى
ً
ً
ً
ً َّ
الص ىال ىة
اب اللَّو ىكأىقى ياموا َّ
ين يػىٍتػليو ىف كتى ى
ىٍوبىزنيو ىف) [البقرة ،]274 :كيقوؿ تعاىل( :إ َّف الذ ى
ً
ً
كأىنٍػ ىف يقوا ًفبَّا رزقٍػنى ً
ً
يد يى ٍم
وريى ٍم ىكيىًز ى
ىى ي
ور (ِٗ) لييػ ىوفّْػيىػ يه ٍم أ ي
يج ى
اى ٍم سِّرا ىك ىع ىالنيىةن يػى ٍر يجو ىف ذبى ىارنة لى ٍن تىػبي ى
ى
ً
ً
ً
ًمن فى ٍ ً
َّ
ين ىآمنيوا ىى ٍل
ور ىش يك ه
ضلو إنَّوي ىغ يف ه
ٍ
ور) [فاطر ،]30_29 :كيقوؿ تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أ يىدلُّ يكم ىعلى َٰى ذبىارةو تػيٍنجي يكم من ىع ىذ و
اب أىلي وم (َُ) تػي ٍؤمنيو ىف بًاللَّو ىكىر يسولو ىكيذبىاى يدك ىف ًيف
ٍ ٍ
ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ىسبً ًيل اللَّو بًأ ٍىم ىوال يك ٍم ىكأىنٍػ يفس يك ٍم َٰىذل يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف (ُُ) يػى ٍغف ٍر لى يك ٍم
ً
ً
و
ك
ذينيوبى يك ٍم ىكيي ٍد ًخ ٍل يك ٍم ىجنَّات ىٍذب ًرم ًم ٍن ىٍربتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىكىم ىساكً ىن طىيّْبى نة ًيف ىجنَّات ىع ٍد وف َٰىذل ى
ًً
الٍ ىفوز الٍع ًظيم (ُِ) كأيخر َٰل يًرببُّونػىها نى ً ً
ُت) [الصف:
يب ىكبى ّْش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ى ٍ
صهر م ىن اللَّو ىكفىػٍت هح قى ًر ه
ى ٍى
ٍي ى ي
.]13_10
فيخوؼ من
يرِّب بالًتىيب ًمن ّْ
كباؼبقابل قبد القرآف الكرَل ّْ
ضد ىذه األخالؽ النبيلةّْ ،
كيرىب من االتصاؼ ّٔا ،كما يف قولو تعاىل( :يىا
البخل كالشح كاألنانية ،كينفّْر منهاّْ ،
اف لىيأٍ يكليو ىف أىمو ىاؿ الن ً ً ً
أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا إً َّف ىكثًَتا ًمن ٍاألىحبا ًر ك ُّ ً
صدُّك ىف ىع ٍن
َّاس بالٍبىاط ًل ىكيى ي
ى
الرٍىبى ى
ى ى
ن ى ٍى ى
ٍى
ً
ً َّ ً َّ ً
ً
ضةى كىال يػٍن ًف يقونػىها ًيف سبً ًيل اللَّ ًو فىػبشّْريىم بًع ىذ و
َّ
اب
ى ٍ ٍ ى
ب ىكالٍف َّ ى ي ى
ى
ىسب ًيل اللو ىكالذ ى
ين يىكٍن يزك ىف الذ ىى ى
أىلًي وم) [التوبة.]34 :
كيبُت األثر السليب للبخل يف قولو تعاىل ( :ىىا أىنٍػتي ٍم َٰىى يؤىال ًء تي ٍد ىع ٍو ىف لًتيػٍن ًف يقوا ًيف ىسبً ًيل اللَّ ًو
ّْ
ًً
ً
ٍت ىكأىنٍػتي يم الٍ يف ىقىراءي ىكإً ٍف تىػتىػ ىولٍَّوا
فىمٍن يك ٍم ىم ٍن يػىٍب ىخ يل ىكىم ٍن يػىٍب ىخ ٍل فىًإَّمبىا يػىٍب ىخ يل ىع ٍن نىػ ٍفسو ىكاللَّوي الٍغىً ُّ
يى ٍستىٍب ًد ٍؿ قىػ ٍونما ىغٍيػىريك ٍم يمثَّ ىال يى يكونيوا أ ٍىمثىالى يك ٍم) [ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم.]38:
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كوبذر من مصَت البخالء يوـ القيامة يف قولو تعاىل( :كىال ىوبس َّ َّ ً
ً
ّْ
اى يم
ين يػىٍب ىخليو ىف دبىا آتى ي
ى ٍ ىى
نب الذ ى
اللَّو ًمن فىضلً ًو ىو خيػرا ىؽبم بل ىو شّّر ىؽبم سيطىَّوقيو ىف ما ىًخبليوا بًًو يػوـ الٍ ًقيام ًة كً
اث
البحثللَّ ًو ًم ىَت ي
ىٍ ى
ى
ي ٍ ٍ ي ى ى ٍ ن يٍ ى ٍ ي ى ى يٍ ى ي
ملخَّصى ى ى
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكاللَّوي ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًَته) [آؿ عمراف.)26(]180 :
َّ ى ى
المطلب الخامس :التربية بالتعزير

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
والعقوبة:كبعد:فبا ال جدؿ فيو اختالؼ الطباع كتباين
أصبعُت،

الفطر يف االستجابة لنوازع اػبَت كالشر ،كىذا يتطلب اعبزاء اؼبالئم لكل طبيعة ،فبعض

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ذبديو
ليستجيب،
اػبَت.ارىا
منع تكر
بل البشرية بواعث ال
ينم،ي يف
ال كل
كثالث عن
فضيلة ،كينهى
يدعو لكل
بد نواز
رذيلة.نفعانّْ

الناس يتأثر بأبسط كلمة ،كآخر ال
مستحقيها ،كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئق عن كل شر
كوبجز ا
الصالح،
كحىتدكافع
اإلنسانية
كيرِّب يف
ال بد لو من التقريع ،كرابع ال ينزجر إال ّْ
بتباين
زبتلف
العقوبة
بالعقوبة،
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
الشاعر ٍ :ى ٍ
ى
الص ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
كىكذا يجبًلىت الفطر ،كقديبان قاؿ
العبد
لذا جاءت اآليات القرآنية

ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
تكفيو القرآف
امهم ،كجاء
اإلشارة
والحر
قرع بالعصا
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقو ُّ
يُ َ
ّْ
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
إىل كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
فكاف ؽبذا
بوم مؤّْكدة
خطأّا الًت
ىذهكسلم يف
تستوعب عليو
اؼبنهج يدعو
منها ما
اؼبتباينة،
اغباالت
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

الفضيلة كالصرب كاغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة كاػبَت ،كلكنها يف كاقع األمر جاءت تستهدؼ
آيات
التفسَتكنز
اؼبكاٍل.
الزماٍل ك
البيئة،
شروبة ؿبددة؛ قلَّت أـ كثيرت ،نسبة
قسم القرآف كالسنة ،كلية
لتالقرآف،
كعلوـ
مشارؾ يف
العلىًيب أستاذ
عدنافكاغبموم
لطبيعةالدكتور
الظرؼي
كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :
ك
İslamiyyeزاء ك
Fakültesi,قانوف اعب
أخرل تستهدؼ أطيافان ال يستقيم معها إال
Al-Olabi,اءDr. Adnan Al-Hamwi
Katar Üniversitesi,
Şeria ve Dirasat
العقاب ،عالجان
ؼبرضهم ،كد ن
1

)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

الكبرافهم ،كتقييمان لشذكذىم .إال أف العقاب كاف متفاكتان؛ فتارة يعاتب يف حض كتقريع،
كىو أيسر التهديد ،كإف كاف كقعو على نفوس اؼبؤمنُت شديدان ،فيقوؿ تعاىل( :أى ىملٍ يىأٍ ًف
َّ ً
ًَّ ً
ً
اب
ين ىآمنيوا أى ٍف ىزبٍ ىش ىع قيػليوبػي يه ٍم لً ًذ ٍك ًر اللَّ ًو ىكىما نػىىزىؿ ًم ىن ٍ
ين أيكتيوا الٍكتى ى
اغبى ّْق ىكىال يى يكونيوا ىكالذ ى
للذ ى
اؿ علىي ًهم ٍاألىم يد فىػ ىقست قيػليوبػهم كىكثًَت ًمٍنػهم فى ً
ً
اس يقو ىف) [اغبديد ،]16 :نزلت
م ٍن قىػٍب يل فىطى ى ى ٍ ي ى
ى ٍ يي ٍ ى ه ي ٍ
1

 -26عاشور ،د .عبد الفتاح ،منهج القرآف يف تربية آّتمع ،مصر ،مكتبة اػباقبي ،ط،1/
1399ق1979/ـ ،ص .249كقطب ،منهج الًتبية اإلسالمية ،ص.221

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

52 / Doç. Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi

يف اؼبؤمنُت ،كذلك أهنم ؼبا قدموا اؼبدينة أصابوا من لُت العيش كرفاىيتو ،ففًتكا عن بعض
ما كان وا عليو فعوتبوا .قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما :إف اهلل تعاىل استبطأ قلوب
اؼبؤمنُت ،فعاتبهم على رأس ثالث عشرة سنة من نزكؿ القرآف( .)27كتارة ّْ
يذكر بعتاب
بليغ ،ككعظ يف العودة ،يف هتييج عظيم ،كتقريع بالغ ،كما يف آيات حديث اإلفك بقوؿ
الدنٍػيا ك ٍاآل ًخرةً لىم َّس يكم ًيف ما أىفى ٍ ً ً
تعاىل( :كلىوىال فى ٍ ً
اب
ضتي ٍم فيو ىع ىذ ه
ض يل اللَّو ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍضبىتيوي ًيف ُّ ى ى ى ى ٍ ى
ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
س لى يك ٍم بًو ع ٍل هم ىكىٍرب ىسبيونىوي ىىيّْػننا
ىعظ ه
يم (ُْ) إ ٍذ تىػلىق ٍَّونىوي بأىلٍسنىت يك ٍم ىكتىػ يقوليو ىف بأىفٍػ ىواى يك ٍم ىما لىٍي ى
ً
ً ً ً
ك
يم (ُٓ) ىكلى ٍوىال إً ٍذ ىًظب ٍعتي يموهي قيػ ٍلتي ٍم ىما يى يكو يف لىنىا أى ٍف نػىتى ىكلَّ ىم َّٰٔى ىذا يسٍب ىحانى ى
ىكيى ىو عٍن ىد اللَّو ىعظ ه
ًً
َٰى ىذا بػهتىا هف ع ًظيم (ُٔ) يعًظي يكم اللَّو أى ٍف تىػع ً ً ً ً
ُت) [النور:
يي
ودكا لمثٍلو أىبى ندا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
ى ي ي
ى يٍ ى ه
 ،)28(]17_14كتارة يهدّْد باغبرب ،كما يف عقوبة أكل الربا يقوؿ تعاىل( :يا أىيػُّها الَّ ً
ين
ذ
ى ى
ى
ًً
ً
ُت (ِٖٕ) فىًإ ٍف ىملٍ تىػ ٍف ىعليوا فىأٍ ىذنيوا حبىٍر وب
ىآمنيوا اتػَّ يقوا اللَّوى ىك ىذ يركا ىما بىًق ىي ًم ىن ّْ
الربىا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍؤمن ى
ً َّ ً
ًً ً
كس أ ٍىم ىوالً يك ٍم ىال تىظٍلً يمو ىف ىكىال تيظٍلى يمو ىف) [البقرة:
م ىن اللو ىكىر يسولو ىكإ ٍف تػيٍبتي ٍم فىػلى يك ٍم يرءي ي
يد اللَّوي لًييػ ىع ّْذبػى يه ٍم ًّٔىا ًيف
 ،]279_278كمرة يهدّْد بعقاب يف الدنيا يقوؿ تعاىل( :إًَّمبىا ييًر ي
اغبىيىاةً ُّ
الدنٍػيىا) [التوبة ،]55 :كأخرل يهدّْد بعقاب اآلخرة؛ دبضاعفة العذاب كاػبلود يف
ٍ
 -27القرطيب ،ؿبمد بن أضبد ،اعبامع ألحكاـ القرآف ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العرِّب ،د .ت،
1405ق_1985ـ ،ج ،17ص ،249كاػبازف ،عالء الدين بن علي البغدادم اؼبعركؼ باػبازف،
ـبتصر تفسَت اػبازف ،اؼبسمى لباب التأكيل يف معاٍل التنزيل ،ربقيق عبد الغٍت الدقر ،دمشق _
بَتكت ،اليمامة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط1424 ،1/ق2003/ـ ،ج ،3ص.416

 -28ابن عطية األندلسي ،أبو ؿبمد عبد اغبق بن عطية األندلسي ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب
العزيز ،ربقيق عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم ،كالسيد عبد العاؿ السيد إبراىيم ،طبع على نفقة أمَت
دكلة قطر ،الدكحة1409 ،ق1988/ـ ،ج ،10ص ،463كالشوكاٍل ،فتح القدير ،ج ،4ص.20
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1

َّ ً
ً َٰ
ين ىال يى ٍدعيو ىف ىم ىع اللَّو إً ىؽبنا ى
س الًَّيت ىحَّرىـ اللَّوي
اعبحيم يقوؿ تعاىل ( :ىكالذ ى
آخىر ىكىال يػى ٍقتيػليو ىف النَّػ ٍف ى
اغب ّْق كىال يػزنيو ىف كمن يػ ٍفعل َٰىذلً
ًَّ ً
اب يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة
ف لىوي الٍ ىع ىذ
اع
ض
ك يػىٍل ىق أىثى ناما (ٖٔ) ي
ٍ
ى
ى
ى
ي
ي
إال ب ٍى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ
ملخَّص البحث
ىكىىبٍلي ٍد فً ًيو يم ىهانا) [الفرقاف ،]69_68 :مث قبده يف أحياف فبيزة يوقع العقاب حقان كما يف
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
ً
السا ًر يؽ ك َّ ً
تعاىل ( :ىك
آيات اغبدكد؛ ففي حد السرقة ،يقوؿ
كبعد َّ :ى
السارقىةي فىاقٍطىعيوا أىيٍديػى يه ىما ىجىزاءن
أصبعُت،
يم) [اؼبائدة ،]38 :كيف حد اغبرابة يقوؿ تعاىل:
ًدبىا ىك ىسبىا نى ىك ناال ًم ىن اللَّ ًو ىكاللَّوي ىع ًز هيز ىح ًك
ه
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
َّ ً
ًَّ
سعىع ٍو ىف ً
رذيلة.ى َّ
األ ٍىر ً
فضيلة،ا أى ٍف
ض فى ىس ناد
اػبَت.يف ٍ
ينمواي أ ٍىكيف البشرية بواعث ال
لكل
يدعو
سولىوي ىكنيىو ٍاز
كينهىيػي ىقتَّػعنليواكلأ ٍىك يي
ين يوبىا ًربيو ىف اللَّ ىو ىكىر ي
صلبيّْ
(إمبىا ىجىزاءي الذ ى
ضدك َٰىذلً
ً ً و
ك ىؽبم ً
ًً
اإلنسانية ً
شر كفساد .قاؿ تعاىل
كوبجزً ايف ُّ
كلم ًيف
الدن
م
كيرِّبوا ًميف ىن ٍاأل ٍىر
ػبالئقٍػيىاعنىكىؽبي
افع ى ي
الصالح،خ ٍز ه
تػي ىقطَّ ىع أىيٍديه ٍم ىكأ ٍىر يجلي يه ٍم م ٍن خ ىالؼ أ ٍىك يػيٍنػ ىفٍّْ
ٍ
ٍ
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر ًالٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعًمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
ٍاآل ًخرًة ع ىذاب ع ً
الزانيةيي ٍك َّى
ظيم) [اؼبائدة ،]33 :ىكيف ٍحد ىالٍزنا يقوؿ ى ى ي
الص ى
الزًاٍل فىى ى
تعاىل :ى ي(ى َّي
اجٍل ىيدكا
ى ى ه ى
ٍ
ى
ه
ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
يك َّل ك ً
القرآفتػي ٍؤًمنيوف بًاللَّ ًو
امهم ،إً ٍفكجاءيكٍنتي ٍم
ألقو اللَّ ًو
الدعويةًدي ًن
اإلؽبي ًًّٔيفىماالًتىرأٍبيةفىةه ًيف
اح ود ًمٍنػ يه ىما ًمائى ىة ىج ٍل ىدةو ىكىال تىأٍ يخ ٍذ يك ٍم
ى
الكرَلى يف خطابو الدعوم يؤسس
ً
ً
ً
ً
ً
يقوؿ
القذؼ
ُت)كيؤطّْر[النور2 :
اؼبنهجلٍ يم ٍؤمن
ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآلخ ًر ىكلٍيى ٍش ىه ٍد ىع ىذابػى يه ىما طىائ ىفةه م ىن ا
كانت دعوة النيب ص
يد ،كما
حدربَّاٍل فر
كيف ببياف
]ً،تبوية
خصائصو ال
اإلؽبي ،ى
تعاىل( :كالَّ ًذين يػرمو ىف الٍمح ً
بوماجلًمؤّْكيددة ؽبذا ً
لو.ال كفبا ال جدؿ فيو
عليو كسلم يف ًخطأّا الًت
اؼبنهج ىج ٍل ىد نة
ُت
كداعمة ىكى
كى ٍم ىشبىان ى
صنىات يمثَّ ىملٍ يىأٍتيوا بًأ ٍىربػى ىعة يش ىه ىداءى فى ٍ ي
ى ى ىٍ ي ي ٍ ى
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
ك ىم الٍ ىف ً
ًَٰ
اس يقو ىف) [النور ،]4 :كغَتىا من الزكاجر اليت تعاجل
تىػ ٍقبىػليوا ىؽبي ٍم ىش ىه ىاد نة أىبى ندا ىكأيكلىئ ى ي ي
داء ال يهبدم معو ّْ
قسم القرآف كالسنة ،كلية
يهدد القرآف،
التفسَت كعلوـ
أستاذ مشارؾ
العلىًيب
استئصاؿ اغبموم
بد من -الدكتور عدناف
اؼبسكن ،بل ال َّ
كيانو،
الذم يفبات
اػببيث
الورـ ي
ن
1

كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد

اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

يعمم ،كما ال ييلجأ إليو
كال شك أنو أسلوب تربوم ىاـ يف حينو ،كؼبستحقو حصران ،كال َّ
مطلقان ،إال إذا اقتضت الضركرة إليو ،كبعد استنفاذ سائر كسائل الًتغيب كالًتىيب ،ككما
يف اؼبثل( :آخر الدكاء الكي).
التنزه
المطلب السادس :التربية بالعبادة :من اؼبسلَّمات يف خصائص التشريع اإلسالمي ُّ
عن العبثية يف تكليفاتو ،كأف أحكامو معلَّلة دبا ييصلًح حاؿ متَّبعيو ،سواء بدت لنا حكمة
التشريع _ كىو الغالب األعم _ ،أـ 1
خفيت علينا غبكمة يريدىا اهلل تعاىل .كمن رضبة اهلل
بكم عظيم من اغبً ىكم كاألىداؼ الًتبوية ،كامتازت
تعاىل أف سبيَّزت التكليفات التعبديَّة ٍّ

Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
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تقصي أشهرىا ،من خالؿ ربليل
بآثار جليلة من اؼبقاصد كالغايات األخالقية ،يبكن ّْ
نصوص التكليف فيها:
ففي أداء فريضة الصالة شكر هلل تعاىل على توفيقو كىدايتو ،كاعًتاؼ بفضلو كنعمتو،

كتعبَت عن حبو كاإليباف بو ،كىو سلوؾ تربوم تدعو إليو الفطر السليمة .كما أف يف إقامة
ك ًمن الٍ ًكتى ً
ً ً
اب ىكأىقً ًم
الصالة هني عن الفحشاء كاؼبنكر .قاؿ تعاىل( :اتٍ يل ىما أيكح ىي إلىٍي ى ى
ً
ً
ً
صنىػعيو ىف)
الص ىال ىة إً َّف َّ
َّ
الص ىال ىة تىػٍنػ ىه َٰى ىع ًن الٍ ىف ٍح ىشاء ىكالٍ يمٍن ىك ًر ىكلىذ ٍك ير اللَّو أى ٍكبىػ ير ىكاللَّوي يػى ٍعلى يم ىما تى ٍ
[العنكبوت ،]45 :كىي ظبة األتقياء كالصاغبُت اؼبتصفُت بكل فضيلة ،قاؿ تعاىل:
اعب ً
الر ٍ َٰ َّ ً
ً
ً
ين يبىٍ يشو ىف ىعلىى ٍاأل ٍىر ً
اىليو ىف قىاليوا ىس ىال نما (ّٔ)
اد َّ
( ىكعبى ي
ض ىى ٍونا ىكإ ىذا ىخاطىبىػ يه يم ٍى
ضبى ًن الذ ى
َّ ً
ين يىبًيتيو ىف لًىرًّّْٔ ٍم يس َّج ندا ىكقًيى ناما) [الفرقاف ،]64_63 :كىي سبيل حملو السيئات ككتب
ىكالذ ى
الص ىال ىة طىر ىًيف النػَّها ًر كزلىنفا ًمن اللَّي ًل إً َّف ٍ ً ً
نب
اغبسنات ،قاؿ تعاىل ( :ىكأىقً ًم َّ
اغبى ىسنىات يي ٍذى ٍ ى
ى ىي ى ٍ
ى
ات َٰذىلً ً
السيّْئ ً
ً َّ ً
ين) [ىود .]114 :إىل غَت ذلك من اآلثار كاألىداؼ
ى
َّ ى
ك ذ ٍكىر َٰل للذاك ًر ى
الًتبوية للصالة.
كذلك هتدؼ عبادة الصوم يف آثارىا الًتبوية إىل ربقيق صفة التقول يف الصائمُت؛ من
َّ ً
ً
ً
ب ىعلىى
ب ىعلىٍي يك يم ّْ
حيث مراقبة اهلل ،قاؿ تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
الصيى ياـ ىك ىما يكت ى
ين ىآمنيوا يكت ى
َّ ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف) [البقرة ،]183 :كما هتدؼ إىل استشعار حالة اعبائع،
الذ ى
كتعويد الصائم على الصرب كالتحمل ،كالتخلق بأخالؽ اؼبالئكة يف الًتقّْي يف الذكر
كالتسبيح كالصالة كالقياـ ،كالًتفُّع عن سفاسف األمور .فالصوـ دكرة تربوية سنوية هتدؼ
إىل معاف ً
كح ىكم جليلة عمادىا التقول ،لذا افتتحت آيات الصياـ بالتذكَت ّٔا،
اشركى َّن كأىنٍػتم عاكً يفو ىف ًيف الٍمس ً
ً
اج ًد
كاختتمت كذلك باغبض عليها .قاؿ تعاىل ( :ىكىال تػيبى ي ي ى ي ٍ ى
ىى
ً
ك ح يد ً
ً
ُت اللَّوي آيىاتًًو لًلن ً
َّاس لى ىعلَّ يه ٍم يػىتَّػ يقو ىف) [البقرة.]187 :
وىا ىك َٰىذل ى
ت ٍل ى ي ي
ك يػيبىػ ّْ ي
كد اللَّو فى ىال تىػ ٍقىربي ى

األساليب التربوية في القرآن الكريم

55

الدكتور عدنان الحموي العُلَبِي

تطهر نفس اؼبؤمن من البخل
أما شعَتة الزكاة فأىدافها الًتبوية عديدة؛ من حيث أهنا ّْ

1

تلمس الشعور دبرارة اغباجة ،كاإلحساس حباؿ الفقَت ،فيغدك إىل
كالشح ،كتدعوه إىل ُّ
ملخَّص البحث
ًً
ً
ً
ص ّْل ىعلىٍي ًه ٍم إً َّف
ص ىدقىةن تيطى ّْه يريى ٍم ىكتػيىزّْكي ًه ٍم ّٔىا ىك ى
مساعدتو ،قاؿ تعاىل ( :يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىواؽب ٍم ى
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
ص ىالتىك س ىكن ىؽبم كاللَّو ىًظبيع علً
يم) [التوبة ،]103 :كالزكاة عبادة اجتماعية ال بد من
ى ى ى ه يٍ ى ي ه ى
ه
أصبعُت ،كبعد:
ربقيق العمل التعاكٍل اعبماعي فيها ،إذ تتطلب الشعور باالنتماء للجماعة ،كاؼبسانبة يف

عوهنا كغوثها.

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

كلرار،
نادرعنالتك
أداء ر
شر كفساد .قاؿ تعاىل
ؼبوسمػبالئق
اغتناموكوبجز ا
فهيالصالح،
الحجدكافع
يفكناإلنسانية
كيرِّب
أما اآلثار الًتبوية اليت هبنيها اغباج من ّْ
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
صبعتو ي ٍ
اػبالق
اضع ى ٍهلل كللناس ى ى ي
الص ى
يف تطهَت الذنوب ،كتلبية نداء الفطرة ،ىكالتو ٍ
ّٔم ىكحدة ى ى ٍ ى
الذين ى يى ي
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
ككحدة الدين ،كرجم الشيطاف كالتربؤ منو .كاالندماج يف خدمة اآلخرين ،كالتطوع للتعاكف

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
كيسعىيد،يفكماأداء
حاج،
فيكظم غيظو
لؤلجر،
كانت دعوة النيب ص
ببياف ربَّاٍل فر
ألنوًتبوية
خصائصو ال
اإلؽبي ،كيؤطّْر
كالعمل اعبماعي ،كالتحلّْي بالصرب كسباناؼبنهج
الًتبوية كفبا ال جدؿ فيو
اآلثاركداعمة لو.
مناؼبنهج
كثَت ؽبذا
كغَتىا مؤّْكدة
خطأّا الًتبوم
عندكسلم
اؼبناسك يبتغي األجر كاؼبثوبة كالقبوؿ عليو
اهلل يفتعاىل،
ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ً ً

ث ىكىال
ض فيه َّن ٍ
للعبادات .قاؿ اهلل تعاىلٍ ( :
اغبى َّج فى ىال ىرفى ى
وم ه
ات فى ىم ٍن فىػىر ى
اغبى ُّج أى ٍش يههر ىم ٍعلي ى
ً
القرآف،ىو َٰل
كعلوـ التَّػ ٍق
الز ًاد
مشارؾَّف يف ىخٍيػىر
أستاذكا فىًإ
اغبموملَّوي يالعلىًىكيبتىػىزَّك يد
عدناف ٍموي ال
وؽ ىكىال ًج ىد ىاؿ ًيف ٍ
قسم القرآف كالسنة ،كلية
التفسَت َّ
الدكتوروَت يىػ ٍعلى
في يس ى
اغبى ّْج ىكىما تىػ ٍف ىعليوا م ٍ-ن ىخ ٍ
اسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :
ر
الد
ك
ً
يكيل ٍاألىلٍب ً
اب) [البقرة.)29(]197 :
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
ىكاتػَّ يقوف يىا أ ً ى
1

)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

المطلب السابع :التربية باألحداث :تتسم اغبياة بتجدد الوقائع كاألحداث اؼبختلفة

اؼبرِّب الناجح ىو من
فيها ،كاليت تًتؾ أثران يف النفوس ،كتفاعالن معها يف غبظة كقوعها .ك ّْ
يبر عابر
يستغل ىذه اللحظة ليطبع ىدفو يف تربية النفوس كصقلها ،فال يدع اغبدث ُّ
سبيل ،سرعاف ما يتبخر أثره ،كيبضي إىل غَت رجعة ،بل هبعل منو فرصة نادرة للًتبية
1

 -29عاشور ،د .عبد الفتاح ،منهج القرآف يف تربية آّتمع ،ص ،187كاؼبرصفي ،د .ؿبمد علي
ؿبمد ،من اؼببادئ الًتبوية يف اإلسالـ ،جدة ،عامل اؼبعرفة1403 ،ق ،ص.112
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كالتوجيو .كتتسم األحداث بطبيعة زمنها؛ فقد كاف العهد اؼبكي مليئان باألحداث كالوقائع
اليت تدعو إىل الصرب على األذل ،كاحتماؿ اؼبكركه ،ككانت أحداث ككقائع العهد اؼبدٍل
تدعو إىل رد العدكاف ،كؾبأّة اؼبعتدين بالقوة ،كرفض اػبضوع كاؼبذلَّة ،كالعهداف يتالقياف
يف كحدة اؽبدؼ الًتبوم؛ كىو التجرد إىل اهلل تعاىل كاإلخالص إليو.
كىنا يرّْكز القرآف الكرَل على أسلوب الًتبية يف العهد اؼبكي يف خطابو للمهاجرين ،كىم
اؼبفاخر بو ،ال
أىل إباء كعزة ،فيمنعهم من األخذ بالثأر ،كذاؾ السائد يف بيئتهم ،بل ىو ى
بل دع اىم إىل الصرب كالتحمل ،ليصقل بذلك قلؤّم ،كهبعل منهم النخبة كالصفوة اليت
قاـ عليها الدين كالدكلة يف ؾبتمع اؼبدينة.
كذلك يف العهد اؼبدٍل؛ فقد كانت الًتبية باألحداث كالوقائع قوة فبيزة يف زبليص النفوس
من أدراف حب الذات كالتشوؼ كالظهور ،فكانت أحداث بدر ،كاليت طمع البعض يف
يتنزؿ معقّْبان بقولو تعاىل ( :ىكإً ٍذ يىعً يد يك يم اللَّوي إً ٍح ىدل
غَت ذات الشوكة ،كإذ بالتوجيو الًتبوم َّ
ىف ىغيػر ىذ ً
َّ ً ً
اغبى َّق
يد اللَّوي أى ٍف يًوب َّق ٍ
ات الش ٍَّوىك ًة تى يكو يف لى يك ٍم ىكييًر ي
الطائ ىفتىػ ٍُت أىنػ ىَّها لى يك ٍم ىكتىػ ىوُّدك ىف أ َّ ٍ ى
ً
اغب َّق كيػب ًطل الٍب ً
ًً
ً ً ًً
ً
اط ىل ىكلى ٍو ىك ًرىه الٍ يم ٍج ًريمو ىف (ٖ)
ين (ٕ) لييح َّق ٍى ى يٍ ى ى
ب ىكل ىماتو ىكيػى ٍقطى ىع ىدابىر الٍ ىكاف ًر ى
ً ً ًً
ىٍل يفبً ُّد يكم بًأىلٍ و ً
ً
ً
ُت (ٗ) ىكىما
اب لى يك ٍم أ ّْ
ف م ىن الٍ ىم ىالئ ىكة يم ٍردف ى
ِإ ٍذ تى ٍستىغيثيو ىف ىربَّ يك ٍم فى ٍ
استى ىج ى
ٍ
ً
ج ىعلىوي اللَّوي إًَّال ب ٍشر َٰل كلًتىطٍمئً َّن بًًو قيػليوب يكم كما الن ٍ ً ً ً ً ً ً
يم)
ي ٍ ىى
ى
َّص ير إَّال م ٍن عٍند اللَّو إ َّف اللَّ ىو ىع ًز هيز ىحك ه
ي ى ى ى
[األنفاؿ ،]10-7 :تليها أحداث أحد ،كاليت أ ٍؽبىت بعضهم عن اآلخرة ،حُت ركنوا إىل
فيتنزؿ التوجيو الًتبوم معاعبان بقولو تعاىل:
حطاـ الدنيا ،ككاف ما كاف من أحداثهاَّ ،
ً
ً ًً
صٍيتي ٍم
ص ىدقى يك يم اللَّوي ىك ٍع ىدهي إً ٍذ ىربي ُّسونػى يه ٍم بًإ ٍذنو ىح َّ َٰىت إً ىذا فىش ٍلتي ٍم ىكتىػنى ىاز ٍعتي ٍم ًيف ٍاأل ٍىم ًر ىك ىع ى
( ىكلىىق ٍد ى
ً
الدنٍػيا كًمٍن يكم من ي ًر ي ً
صىرفى يك ٍم ىعٍنػ يه ٍم
ًم ٍن بىػ ٍعد ىما أ ىىرا يك ٍم ىما يًرببُّو ىف ًمٍن يك ٍم ىم ٍن ييًر ي
يد ٍاآلخىرىة يمثَّ ى
يد ُّ ى ى ٍ ى ٍ ي
ً ً
ًً
ُت) [آؿ عمراف ،]152 :كتتواىل
ليىٍبتىليى يك ٍم ىكلىىق ٍد ىع ىفا ىعٍن يك ٍم ىكاللَّوي ذيك فى ٍ
ض ول ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
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اؼبشاىد لنقف يوـ حنُت على غبظات ال وبسد اؼبقاتًلوف عليها؛ من إعجاب بالنفس
أكصلهم إىل ىزيبة نفسية معنوية كمادية ،فتنزؿ اآليات تصور اؼبوقف كتعاعبو بتوجيهات
ملخَّص البحث

1

صريكم
العال ،يقوؿ تعاىل( :لىىق ٍد نى ى
تربوية ،تستأصل شأفة الضعف ،كتستنهض اؽبمم كبو ي
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْىنا يؿبمد ،كعلى آلو ك
ً
اطن ىكثًَتوة كيػىوىـ يحنىػ ٍ و
ت
أصبعُت،يك ٍم ىك
ُت إً ٍذ أ ٍىع ىجبىٍت
ضاقى ٍ
كبعد:ثٍػىرتي يك ٍم فىػلى ٍم تػي ٍغ ًن ىعٍن يك ٍم ىشٍيئنا ىك ى
اللَّوي ًيف ىم ىو ى ى ى ٍ
ً
ض ًدبىا ر يحبى ٍ َّ
ين) [التوبة ،]25 :كنستطلع أحداث الذين زبلفوا
ىعلىٍي يك يم ٍاأل ٍىر ي ى
ت يمثَّ ىكلٍيتي ٍم يم ٍدب ًر ى

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ببياف
وبسم
اػبَت .تربوي
توجيهان
كتفصيل ،البشرية بواعث ال
ينمي يف
القضية كل
فيهاكينهى عن
فضيلة،
يدعوان لكل
القرآفنوازع
رذيلةّْ .

عن القتاؿ يف تبوؾ ،ككيف أفرد
يف كفساد .قاؿ تعاىل
بكتو شر
ػبالئق حعن كل
الصالح ،كوبجز
اإلنسانية د
كيرِّب يف
األحداثا إىل
يصلكافعشريط
كىكذا
يف آيات سورة (التوبة)ّْ ،]121-81[ :
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
األحداث ي يف ي ٍ ى
اغبساس يف ٍ ى ٍ
ى
الص ى
مغزل صبيع ى ى ي ى يى
العهدينى ى ٍ ى
اؼبكي
هناية اغبدث ليدؽ على الوتر
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
كاؼبدٍل ،كىو الدعوة إىل التجرد من القيم األرضية ،كالتحرر من الوشائج الذاتية ،كاؼبصاحل
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس

كسلم،
صلى
اإلؽبي،اهللكيؤطّْرتعاىل كرس
اؼبنهجحب
الشخصية ،لتحقيق اإلخالص اغبقيقي يف
كانت دعوة النيب ص
عليويد ،كما
اهللَّاٍل فر
ببياف رب
خصائصوواللوًتبوية
اؿ كفبا ال جدؿ فيو
بوم
اؼبنهج يك ٍم ىكأ
اجمؤّْكيك ٍمدة ىك
خطأّاٍم ال ىًتكأ ٍىزىك
كسلم ىكإًيفٍخ ىواني يك
عليويؤيك ٍم
يقوؿ تعاىل( :قي ٍل إً ٍف ىكا ىف آبىا يؤيك ٍم ىكأىبٍػنىا
كداعمةٍىم ىولو.ه
ؽبذاىع ًش ىَتتي
ي
ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
ككيالت ،إمبا ًيعود إىل ًًتنكبهاً و
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ً
ً
ً

ب إًلىٍي يك ٍم م ىن اللَّو ىكىر يسولو ىكج ىهاد
ىح َّ
وىا ىكذبى ىارةه ىزبٍ ىش ٍو ىف ىك ىس ىاد ىىا ىكىم ىساك ين تىػ ٍر ى
اقٍػتىػىرفٍػتي يم ى
ض ٍونػى ىها أ ى
()30
اس ً
اغبموموـ يالعلىاًلٍيبىف ً
ًً
]24القرآف. ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
التفسَت كعلوـ
مشارؾ يف
[التوبة:
ُت)
الدكتوريػى ٍه ًد
صوا ىح َّ َٰىت يىأًٍيتى اللَّوي بًأ ٍىم ًرهً ىكاللَّ-وي ىال
أستاذق ى
عدنافم الٍ ىق ٍ ى
ًيف ىسبًيلو فىػتىػىربَّ ي
1
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المطلب الثامن :التربية بالتدرج في األحكام الربانية :كؽبذا النوع مباذج متعددة يف

القرآف الكرَل؛ أستشهد بثالثة منها:

النموذج األول :تلك اؼبراحل األربع اليت سبر ّٔا حالة الشقاق بين الزوجين؛ كىي:
اؼبوعظة اؼبباشرة سران ،فإف مل يفلح الوعظ فاؽبجر يف اؼبضجع ،فإف مل يفلح اؽبجر
1
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فالضرب الرمزم اػبفيف غَت اؼبربح ،فإف مل يفلح ىذا العالج فالتحكيم بُت الطرفُت،
كصوالن إىل الطالؽ ،كالكي آخر مراحل العالج ،بعد استنفاذ ىذه الفرص األربع دكف
اؿ قىػ َّوامو ىف علىى الن ً ً
ض يه ٍم ىعلى َٰى بىػ ٍع و
ض ىكًدبىا
قباح .قاؿ تعاىلّْ ( :
َّل اللَّوي بػى ٍع ى
الر ىج ي ي ى
ى
ّْساء دبىا فىض ى
ً
أىنٍػ ىف يقوا ًمن أىمواؽبًًم فى َّ ً
ً
ات لًٍلغىٍي ً
ظ اللَّوي ىك َّ
الالًيت ىزبىافيو ىف
ب ًدبىا ىح ًف ى
ات ىحافظى ه
ات قىانتى ه
الصاغبى ي
ٍ ٍى ٍ
ً
ً
وى َّن فىًإ ٍف أىطى ٍعنى يك ٍم فى ىال تىػٍبػغيوا ىعلىٍي ًه َّن
ضاج ًع ىك ٍ
كى َّن ًيف الٍ ىم ى
ني يش ى
اض ًربي ي
وى َّن ىك ٍاى يج ير ي
وزيى َّن فىعظي ي
اؽ بػىٍينً ًه ىما فىابٍػ ىعثيوا ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىلً ًو
ىسبً نيال إً َّف اللَّوى ىكا ىف ىعلًيِّا ىكبً نَتا (ّْ) ىكإً ٍف ًخ ٍفتي ٍم ًش ىق ى
ً
ً
ً
ً
يما ىخبً نَتا) [النساء:
ىك ىح ىك نما ًم ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ييًر ى
يدا إً ٍ
ص ىال نحا يػي ىوفّْق اللَّوي بػىٍيػنىػ يه ىما إ َّف اللَّ ىو ىكا ىف ىعل ن
.]35-34
النموذج الثاني :اؼبراحل األربع يف تحريم الخمر؛ فقد نزلت اآليات التالية يف مكة
ً
َّخ ًيل ك ٍاأل ٍىعنى ً ً
ً ً
ً
اب تىػتَّخ يذك ىف مٍنوي
كمرحلة أكىل يف ربرَل اػبمر ،يف قولو تعاىل ( :ىكم ٍن ىشبىىرات الن ى
ً
ك ىآليىةن لًىق ٍووـ يػى ٍع ًقليو ىف) [النحل ،]67 :فكانوا يشربوهنا ،لكن
ىس ىكنرا ىكًرٍزقنا ىح ىسننا إً َّف ًيف َٰىذل ى
(الس ىكر) دبفهومها السليب مقابل (الرزؽ اغبسن) دبفهومها اإلهباِّب يف اللغة كالواقع،
كلمة ى
اػبى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍي ًس ًر
ك ىع ًن ٍ
أخذت تعطي مؤشران ربذيريان ،مث نزؿ باؼبدينة قولو تعاىل( :يى ٍسأىليونى ى
قي ٍل فًي ًه ىما إً ٍمثه ىكبً هَت ىكىمنىافً يع لًلن ً
َّاس ىكإًٍشبييه ىما أى ٍكبىػ ير ًم ٍن نػى ٍفعً ًه ىما) [البقرة ،]219 :فكاف (اإلمث
الكبَت) مؤشران أكثر ربذيران ،سيما كقد شرّٔا أناس مث َّأمهم إماـ اؼبغرب ،فلى ىحن جليَّان يف
إثبات النفي ،بقولو تعاىل( :قل يا أيها الكافركف أعبد ما تعبدكف) بدالن من (ال أعبد)،
َّ ً
الص ىال ىة ىكأىنٍػتي ٍم يس ىك ىار َٰل ىح َّ َٰىت
ين ىآمنيوا ىال تىػ ٍقىربيوا َّ
فنزلت اآليات يف قولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
تىػ ٍعلى يموا ىما تىػ يقوليو ىف) [النساء ،]43 :فكاف الرجل يشرّٔا ما بُت بعد صالة العشاء إىل
الفجر ،لكن استمرار إباحتها جعلهم يتقاتلوف مفاخرة بأشعار اعباىلية ،حُت شربوىا يف

لقاء ظبىر حىت سكركا ،فكاف ىذا اغبدث سببان يف نزكؿ آيات اؼبرحلة األخَتة يف ربرَل
َّ ً
ً
اب
ين ىآمنيوا إًَّمبىا ٍ
اػبى ٍم ير ىكالٍ ىمٍيس ير ىك ٍاألىنٍ ى
ص ي
اػبمر ربريبان قاطعان حاظبان بقولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
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ً
ك ٍاأل ٍىزىالـ ًرج ً
ً
يد الشٍَّيطىا يف أى ٍف
اجتىنًبيوهي لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفل يحو ىف (َٗ) إًَّمبىا ييًر ي
س م ٍن ىع ىم ًل الشٍَّيطىاف فى ٍ
ى ي ٍ ه
ً
ً
ً
ً
الص ىالة فىػ ىه ٍل
اػبى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍيس ًر ىكي
ييوقً ىع بػىٍيػنى يك يم الٍ ىع ىد ىاكىة ىكالٍبىػ ٍغ
ضاءى ًيف ٍ
ص َّد يك ٍم ىع ٍن ذ ٍك ًر اللَّو ىك ىع ًن َّ
ى
ي
ى
ملخَّص البحث
أىنٍػتي ٍم يمٍنتىػ يهو ىف) [اؼبائدة.]91-90 :

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
كبعد:فأكؿ ما نزؿ يف ربرَل الربا يف مكة قولو
أصبعُت،ربا؛
تحريم ال

النموذج الثالث :اؼبراحل األربع يف
تعاىل ( :ىكىما آتىػٍيتي ٍم ًم ٍن ًربنا لًيىػ ٍربػي ىو ًيف أ ٍىم ىو ًاؿ الن ً
َّاس فى ىال يػى ٍربيو ًعٍن ىد اللَّ ًو ىكىما آتىػٍيتي ٍم ًم ٍن ىزىك واة
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ك ىم الٍم ٍ ً
ً ًَٰ
كينهى بػي ٍغعن ً
ضكل اهلل
إشارة إىل
تيًر ي
تعاىليلو،يف البشرية بواعث ال
ينم
،]39لكليففضيلة،
[الركـ :يدعو
ضع يفو ىفن)وازع اػبَت.
رذيلةّْ .
يدك ىف ىك ٍجوى اللَّو فىأيكلىئ ى ي ي ي
شر كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئق عن
الصالح ،كوبجز ا
اإلنسانية دك
كأف ال ثواب لو يف مقابل الزكاة اؼبأجورةّْ ،
كليح،
بالتصر
بالتلويح ال
افع التحرَل
اؼبدينة
كيرِّبمث يفنزؿ يف
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
يف إشارة إىل ربريبو على اليهود الذين ىاستحلٍُّوه ى ٍ
الص ى
الغضب ٍ يف ى قولو ى ى ٍ ى
اللعنةى يكى يى ي ي
فاستحقوا ى
تعاىل:
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
ات أ ًيحلَّت ىؽبم كبًصد ً
ً و ً َّ ً
و
القرآف ىسبً ًيل اللَّ ًو
كجاءٍم ىع ٍن
ّْى
ادكا ىحَّرٍمنىا ىعلىٍي ًه ٍماإلؽبيطىيّْبىيف الًتبية ٍ
ين ىى ي
ألقو ىامهم،ى
الدعوية ي ٍ
(فىبظيٍلم م ىن الذ ى
الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
ىكثًَتا (َُٔ) كأ ً ً
خصائصو بًالالًٍتب ً
الربىا كقى ٍد نػي يهوا ىعٍنوي ً ً
ببيافأ ٍىعربَّتى ٍداٍلنىافرلًٍليد،ىكافً ً
كيؤىطوّْرىاؿ الن ً
ين
اط ًل ىك
اإلؽبي،م أ ٍىم
كانت دعوة النيب ص
بوية
ى ٍ
َّاس ى
اؼبنهجىكأى ٍكله ٍ
ىخذى يم ّْ ى
كمار ى
ن
ّْ
ً
لو.با كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة
اؼبنهج
ؽبذا
دة
ك
مؤ
بوم
ًت
ال
خطأّا
يف
كسلم
عليو
يما) [النساء ،]161_160 :مث جاءت اؼبرحلة الثالثة يف ربرَل جزئي للر
ًمٍنػ يه ٍم ىع ىذابنا أىل
ن
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
َّ ً
اع ىف نة ىكاتػَّ يقوا اللَّ ىو
ين ىآمنيوا ىال تىأٍ يكليوا ّْ
الربىا أ ٍ
ىض ىعافنا يم ى
ضى
الفاحش يف قولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
قسم القرآف كالسنة ،كلية
كعلوـ القرآف،
مشارؾ يف
استقرتًيب أستاذ
كم تػفلًحوف) [آؿ عمراف- ،]130 :مث الدكتور
العلى
النفوس،
التفسَت يف
بشناعتو
القناعة
بعد أف
عدناف اغبموم ي
لى ىعلَّ ي ٍ ي ٍ ي ى
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Islamicيكٍنتيٍand
كأشكالو ،يف قولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً و ً َّ ً
ًً
ًً ً
ً
كس
يم ٍؤمن ى
ُت (ِٖٕ) فىإ ٍف ىملٍ تىػ ٍف ىعليوا فىأٍ ىذنيوا حبىٍرب م ىن اللو ىكىر يسولو ىكإ ٍف تػيٍبتي ٍم فىػلى يك ٍم يرءي ي
أ ٍىم ىوالً يك ٍم ىال تىظٍلً يمو ىف ىكىال تيظٍلى يمو ىف) [البقرة.)31(]279-278 :
1

1
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المبحث الثالث :نماذج قيادية رائدة ،تميزت بمواقف تربوية نادرة ،وفيو المطالب
األربعة اآلتية:
المطلب األول :نماذج لمواقف تربوية مميزة في سيرة األنبياء الكرام عليهم الصالة
والسالم :كنستعرض أربعة مباذج فبيَّزة دبواقف تربوية مؤثرة يف مسَتة اؼبنهج الًتبوم ،فبن
أشار إليهم القرآف الكرَل يف قصصهم.

أوالً :سيدنا إبراىيم عليو السالم :كنبدأ باآلية الكريبة اليت رظبت معامل سَتتو الًتبوية،
فقد بلورت شخصيتو النبوية ،كحددت صفاتو القيادية ،ككصفتو باألفبيَّة يف قولو تعاىل:
ً
(إً َّف إًبػر ًاىيم ىكا ىف أ َّيم نة قىانًتنا لًلَّ ًو حنًي نفا كىمل ي ي ً
ُت) [النحل ،]120 :كالقرآف
ك م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ى ىٍ ى
ٍى ى
الكرَل يقدّْـ إبراىيم عليو السالـ مبوذجان للهداية كالطاعة كالشكر كاإلنابة هلل ،كاللفظ
وبتمل أنو يعدؿ أمة كاملة دبا فيها من خَت كطاعة كبركة ،كوبتمل أنو كاف إمامان يقتدل
بو يف اػبَت(.)32
اؼبشرؼ ،فبا أفاض القرآف
يتجلى ذلك يف صبلة من اؼبواقف اليت سطَّرىا سجل حياتو ّْ
الكرَل يف اغبديث عنو؛ ًمن تطلُّعو إىل اغبق ،كحبثو عن اغبقيقة ،كإعماؿ عقلو للوصوؿ

إليها؛ حىت اختصت سورة من القرآف الكرَل باظبو ،كما تتالت أحداث حياتو العطرة يف
عديد من السور القرآنية بلغت طبسان كعشرين سورة ،على اختالؼ موضوع استعراض
العينُت ،د .علي خليل ،فلسفة الًتبية اإلسالمية يف القرآف الكرَل ،أبو العينُت ،القاىرة ،دار الفكر
العرِّب ،ط1985 2/ـ ،ص.218
 ‡32قطب ،سيد ،يف ظالؿ القرآف ،بَتكت_ القاىرة ،دار الشركؽ ،ط/جديدة مشركعة ،د .ت،
1396ق1976/ـ ،ج ،4ص.2201
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توجو العبد الباحث عن حقيقة
توجو إىل الكوكب فالقمر فالشمس ُّ
االسم كاغبدث ،فقد َّ
التوجو عجز عن أف ييشبًع نػى ىه ىم حبثو عن اغبقيقة اإلؽبية ،فازبذ
الرب اؼبعبود ،بيد أف ىذا ُّ
ملخَّص البحث
قراره الشجاع يف إعالف اغبرب على الكفر ،قوالن كعمالن كسلوكان كلَّفو أف ييلقى يف نار

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
أف ذبعل أثر النار يفعل فعلو لتحرؽ ،فلم ربرؽ ،بل
أصبعُت ،كبعد:

موقدة حامية ،لكن عناية اهلل أبت
كانت الربد كالبلسم كالسالـ عليو .كيف موقفو األبوم مع فلذة كبده (إظباعيل) عليهما

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
كالطاعة ألكامر اهلل تعاىل ،فكانت التضحية بكل
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

السالـ يف امتحاف النبوة كالسمع
يف ااالست
الصالح،األـ
الدكافعكالولد ك
كيرِّبان تيفربويان لل
درس
ألمر كفساد .قاؿ تعاىل
جابةكل شر
ػبالئق عن
كوبجز
اإلنسانيةو د
ؿبطات ىذه القصة ّْ
اؼبشوقة ،ككانت ّْ
أفىف َّ ً
بويلٍامؤًمنًُت َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
مسلمٍع ىمليو
معنويانًى ،ىي أىقٍػ ىويـ
رمٍهزانًدم لًلًَّيت
كاف ىذا الٍٍيق
اهلل رب العاؼبُت ،كرجم الشيطاف ،ك َٰىى
كدرس ىانكيػيبىتشريّْر ا ني ٍ ى
الص ى
ين يػى
رصبيٍروآ ىف يػى
لكل الذ ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
يسعى إىل رفض مداخل الشيطاف كأعوانو إف ىم عارضوه كمنعوه من اتباع اغبق .كما

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
آزر)
ببياف ربَّمعاٍل فرأبيو
أدبوبويةالرفيع
كيؤطّْرك َّأمة يف
البيت،
كاف إبراىيم عليو السالـ َّأم نة يف رفع قو
كانت دعوة النيب ص
يد( ،كما
خصائصو الًت
اعداإلؽبي،
اؼبنهج
اؼبنهجدكف
موقفوؽبذااغبق
كيشفق
ؾباملة كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
علىمؤّْكدة
كيصرًتبوم
عليو،خطأّا ال
كسلم يف
يدعوه للتوحيد كترؾ عبادة الشيطاف ،عليو
إمبا يعود إىل ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
اغبجةمن مآزؽ
بالدليلريةك اليوـ
كال عقوؽ ،ككاف أمة يف ؿباجة الكافرتعانيو البش
تنكيفبها أيبػوة
ككيالتًّٔ ،ت ،كأمة
القائمة حىت

َّ
ي َّ
َّ
ي َّ
ي
كتوحيده،القرآف،ك َّأمة
علىأستاذاإليباف
األنبياء عليهم السالـ ،ك َّأمة يف إقامة دليل العقل كاؼبنطق
قسم القرآف كالسنة ،كلية
باهللالتفسَت كعلوـ
مشارؾ يف
العلىًيب
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل( :
.)aÆalolabi@quÆeduÆqaإليو،
االلتجاء كاإلنابة
يف االفتقار إىل اهلل كصدؽ التوكل عليو ،ك َّأمة يف التوجو إىل اهلل ك
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic
Dept.للSciences,
مؤمنُت.
Quranلذرofيتو ك
ك َّأمة يف سؤالو اؽبداية كاؼبغفرة لو كلوالديو ك
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.
1

اؼبشوقة يف
ثانياً :سيدنا يوسف عليو السالم :كأستعرض ىنا رسائل سريعة يف قصتو ّْ
تسمت باظبو؛ بدءان من بًّْره بأبيو ،كطاعة أمره بالتزاـ الصمت أماـ
سورة (يوسف) اليت َّ

إخوتو حياؿ الرؤيا اليت رآىا ،مث مساؼبة إخوتو يف تنفيذ ـبططهم بسجنو يف البئر ،دكف

موقف دفاع أك ربدٍّ ،يليو موقفو مع امر1أة العزيز كتسطَته ألشرؼ سجل يف تاريخ اؼبراىقة
البشرية صدقان مع نفسو كاآلخرين ،كرقابة هلل تعاىل ،كخوفان منو ،مث رضاه جبىور اغبيكٍم،
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كدخولو السجن ليسجل أنصع اؼبواقف االجتماعية كالسلوكية ،فكاف يف تفسَت األحالـ
ؿبط ثقة األقراف ،كقبوؿ الرأم ،ليصل بذلك إىل رتبة الوزارة اليت ال تليق إال باغبفيظ
األمُت ،كيكوف أىالن ؽبا بامتياز ،كيقوـ بالواجب الوظيفي بدين كخليق كتقى ،ليصل يف
هناية اؼبطاؼ إىل كشف اغبقائق ،كربط اػبيوط ،كحبك القصة كالتحاـ يغبمتها بً يسداىا،
كوبقق نبوءة أبيو من خالؿ شم رائحة الصدؽ كالفضيلة يف أثر االبن البار ،كالذم يرفع
كيقر بفضلهما ،كيقرر حقيقة مراحل تأكيل الرؤيا بنقل مشاىدىا
أبويو على عرش اؼبلكُّ ،
إىل كقائع مشهودة يف اليقظة! أجل إهنا الًتبية يف كل ؿبطات قصة ىذا النيب الصاحل
يوسف عليو السالـ ،كىي درس لؤلجياؿ أف يستفيدكا ًمن ًعربىا ً
كعظاهتا ،لطاؼبا كانت
ى
ً
قصة قرآنية ختمها اهلل تعاىل بقولو( :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قى ً ً
يكيل ٍاألىلٍب ً
اب ىما ىكا ىف
ى
صص ًه ٍم عٍبػىرةه أل ً ى
صيل يكل شي وء كىدل كر ٍضبة لًقوـو
ً
ح ًديثا يػ ٍفتػر َٰل كَٰلى ًكن تى ً
ً
ً
يق الَّذم بػى ٍ ى
ى ن ي ىى ى ٍ ٍ
صد ى
ُت يى ىديٍو ىكتىػ ٍف ى ّْ ى ٍ ى ي ن ى ى ى ن ى ٍ
يػي ٍؤًمنيو ىف) [يوسف.]111 :
ثالثاً :سيدنا موسى عليو السالم :بلغت السور القرآنية اليت تناكلت قصص النيب موسى
عليو السالـ أربعان كثالثُت سورة بإصباؿ أك تفصيل؛ بدءان من اللحظات األكىل لوالدتو،
كانتهاءن ّٔالؾ فرعوف كغرقو ،كما زبلل ذلك من مواقف تربوية ،أقف عند أنبها؛ ففي
ؿباجة فرعوف كحواره
طلبو من ربو صحبة أخيو ىاركف معلالن أنو أفصح منو كأبلغ ،مث يف َّ
كجدالو اؼبتمثل بالثبات على اؼببدأ ،كالذكد عنو بأدب كقوة كًرفعة كإباء ،بعيدان عن
الغوغائية أك الالمباالة ،مث يف موقفو األدِّب كالًتبوم الرائع الذم سطَّرتو آيات سورة
(القصص) يف السقيا البنيت النيب شعيب عليهما السالـ ،كاغبوار الذم دار بينهما،
ً
(اػبضر) تلك
كاالتفاؽ الذم آال إليو ،مث ما كاف منو يف سورة (الكهف) يف صحبة
الرحلة الطويلة اليت كاف فيها اؼبثاؿ الذم يوبتذل للطالب اؼبؤدب مع أستاذه ،ككاف عنواف
السمع كالطاعة كااللتزاـ دكف معاندة ،ككاف مظهر التوافق دكف شذكذ عن اعبادة ،أك
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ك
جنوح عن اغبقيقة .كىذا من أنبل األمثلة للًتبية بالصحبة( :قى ى
وس َٰى ىى ٍل أىتَّبًعي ى
اؿ لىوي يم ى
ً
ت ير ٍش ندا) [الكهف.)33(]66 :
ىعلى َٰى أى ٍف تيػ ىعلّْ ىم ًن فبَّا عيلّْ ٍم ى
ملخَّص البحث

1

المطلب الثاني :نموذج تربوي فريد لمواقف تميَّز بها لقمان الحكيم :كاؼبختلىف يف
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
نبوتو أك ًحكمتو كىي األرجح ،ككصيتو اؼبشهورة لولده كىو يعظو يف اؼبوعظة
صفة َّ
أصبعُت ،كبعد:
ٍمةى أ ًىف ا ٍش يك ٍر لًلَّ ًو ىكىم ٍن
اغبًك
كالسورة اللتُت ضبلتا اظبو .قاؿ تعاىل ( :ىكلىىق ٍد آتىػٍيػنىا ليٍقما ىف ٍ
ى
فالقرآف الكرَلى خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
ي ٍش يكر فىًإَّمبىا ي ٍش يكر لًنىػ ٍف ًس ًو كمن ىك ىفر فىًإ َّف اللَّو ىغ ًٍت ىً
ضبيد) [لقماف .]12 :فيأمر
اػبَتّّ .
ى ى ٍ ى نوازع ى
ابنو البشرية بواعث ال
ينمي يف
يدعو
ى ٍ
ى ي
لكل هفضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .
الكفر،يف مث ّْ
البن ا آدـ
بوصية
يذك
بالتوحيد موضحان أثر الشرؾ كخطر
الديو ،كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئقيفعن ككل شر
اهلل كوبجز
الصالح،
اإلنسانيةرهدكافع
كيرِّب
ّْ

َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
ًت ٍ ى
اجب ى ٍ
الص ى
ليؤدم ى ك ٍ
بيتهما ى ى ٍ ى
كفاءي ل ي
الشكر ؽبا ى ى
كعنائهما
كألبيوي ى يى ن
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا

مصوران حالة ضبل األـ كمتاعبو،
أياـ طفولتو األكىل ،معلّْمان إياه أنبية الرب بالوالدين ،كاحًتامهما كتقديرنبا حىت كلو كانا

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
إليها،
الش فررائع
لطاؼبابويةدعت
عظيمة،
أخالؽ تر
كانت دعوة النيب ص
يد ،كما
ببياف ربَّاٍل
خصائصو الًت
بويةكيؤطّْر
اإلؽبي،
كافرين ،فاإلحساف كالوفاء كالطاعة اؼبنهج
ى
ّْ
سبيل كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
اؼبنهج
ؽبذا
دة
ك
مؤ
بوم
ًت
ال
خطأّا
يف
كسلم
عليو
يبُت لقماف البنو أنبية مراقبة اهلل يف كل أمر ،كأهنا
َّ
كحض القرآف الكرَل عليها .مث ّْ
ُّ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

عظيم الستقامة السلوؾ ،داعيان إياه إىل التزاـ أداء الصالة ،كاألمر باؼبعركؼ ،كالنهي عن

اؼبنكر ،كالصرب ،كالتواضع ،كعدـ الغركر كاالستعالء ،كخفض الصوت كاعبانب .كقد
19ve_Dirasat
12[ İslamiyye
(لقماف):
جاءت ىذه اؼبوعظة مفصلة يف آيات سورة
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi,.]Şeria
Fakültesi,

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

المطلب الثالث :نماذج تربوية فريدة لمواقف تميَّز بها البيت النبوي :اؼبتتبّْع
للموضوعات القرآنية هبد أف بيت النبوة قد سبثَّل فيو التوجيو الًتبوم على كبو فريد يف

اػبطاب ،كنوعيتو كآليتو كخصوصيتو ،كلعل سورة (األحزاب) قد نالت قسطان طيبان من
ىذا اعبانب ،فنجدىا تستفتح بأحكاـ الظهار يف دعوة تربوية صروبة إىل األزكاج أف
1

 -33متويل ،د .نعماف عبد السميع ،أصوؿ الًتبية يف القرآف الكرَل ،القاىرة ،دار العلم كاإليباف،
ط2011 ،1/ـ ،ص.47
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كيبُت ؽبم مقاـ النيب صلى اهلل عليو
يكفوا عن مظاىرة النساء ،مث ييبطل دعوة التبٍتّْ ،
كسلم بالنسبة ألمتو ،بعدىا يتوجو اػبطاب إىل زكجات النيب صلى اهلل عليو كسلم يف
مقدران مقامهن كرتبتهن الزكجية ،حاثَّان ؽبن على
التخيَت بُت الرضا بالواقع أك التسريحّْ ،
العال يف اعبنة ،مث يتحدث عن قضية ردبا عدَّىا
التزكد من العبادة لتحقيق اؼبقامات ي
البعض خصوصية عائلية ،كىي قصة زكاجو من زينب بعد طالقها من مواله زيد ،ليبطل
عادة جاىلية ،كيضع القضية يف إطارىا التشريعي ،كتكوف عنواف مبدأ عاـ تفيد منو األمة
بأسرىا ،ك ً
أعظم بو من توجيو تربوم ،بعدىا تأيت بعض أحكاـ األحواؿ الشخصية من
توابع الن كاح ،لينتقل منها إىل آداب تربوية ىامة يف الزيارة كاالستئذاف .كىكذا قبد سورة
(األحزاب) قد تناكلت جوانب عدة مهمة يف أصوؿ الًتبية كالتوجيو ،متخذة من بيت
النبوة مفتاحان للحديث اؼبباشر عنها يف صراحة كأدب كتفصيل.
المطلب الرابع :نماذج تربوية رائدة لمواقف تميَّز بها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل

ترىب الصحابة الكراـ على اؼبعاٍل اإليبانية،
عليو وسلم ورضوان اهلل عليهم :لقد َّ
كالفضائل األخالقية ،كالقيم الًتبوية ،كؿببة اهلل تعاىل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ،كالبذؿ
كالتضحية يف سبيل ىذا الدين .كالقرآف الكرَل يستعرض مواقف تربوية لبعض الصحابة يف
ىذا آّاؿ:
فهذا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو يقرر كقف اإلعانة اؼبادية اليت كاف قد أجراىا على
ًم ٍسطىح كأىلو لفقره ،لكن مسطحان كاف قد شارؾ يف اللغط اعبارم حوؿ عائشة ابنة
الصديق رضي اهلل عنهما كزكج النيب الكرَل صلى اهلل عليو كسلم يوـ اؼبريسيع كما بعده يف
حادثة اإلفك ،ككاف أحد ثالثة جهركا باألمر ،كاستحقوا العقوبة عليو ،ىأما كقد أقيمت،
يغَت من إحسانو الذم اشتهر بو ،كتنزؿ اآلية ربث على استمرار
فال يبنعن امرؤ أف ّْ
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1

اإليتاء كاإلحساف مع العفو كالصفح طمعان يف الوعد بالغفراف ،يف قولو تعاىل ( :ىكىال يىأٍتى ًل
يكيل الٍ يقر َٰىب كالٍمساكًُت كالٍمه ً
ض ًل ًمٍن يكم ك َّ ً
ين ًيف ىسبً ًيل اللَّ ًو
اج ًر
أيكليو الٍ ىف ٍ
الس ىعة أى ٍف يػي ٍؤتيوا أ ً ٍ ى ى ى ى ى ى ي ى
ٍ ى
ى
ملخَّص البحث
كلٍيػع يفوا كلٍيص ىفحوا أىىال يًرببُّو ىف أى ٍف يػ ٍغ ًفر اللَّو لى يكم كاللَّو ىغ يف ً
يم) [النور ،]22 :فيعود
ى ى ي ٍ ى ي ه
ى ىٍ ى ى ٍ ي
ور ىرح ه
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
إىل ما كاف عليو من اإلحساف كاإلكراـ ،سيما كالعذر الذم أكقف اإلحساف من أجلو إمبا
أصبعُت ،كبعد:
ً
كاف لطارئ كقد زاؿ ،فتنزؿ اآليات األخرل تثٍت على ىذا اؼبوقف الًتبوم العظيم ،كتع يده
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
بوعد اهلل يف إرضائو ،بقولو تعاىل( :ك ىسيي ىجنَّبيػ ىها ٍاألىتٍػ ىقى (ُٕ) الَّ ًذم يػي ٍؤً
رذيلة.يت مالو
ينم ىي ىيفي البشرية بواعث ال
نوازع ىاػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل
ّْ
كيرِّبيٍذبزيف َٰل (ُٗ ًَّ ً
يػتىػىزَّكى (ُٖ) كما ًأل و ً ً ً و
ىعلى َٰعنى (
كوبجزىربّْاًو ٍاأل
الصالح،ىك ٍج ًو
كلَِشر) كفساد .قاؿ تعاىل
ػبالئقٍ
ى َٰ
ىحد عٍن ىدهي م ٍن ن ٍع ىمة ّْ ى
ىى ى
اإلنسانية) دإكالافع ابٍتغىاءى
ض َٰى) [الليل:
ىكلى ىس ٍو ى
ؼ يػى ٍر ى

()َٰ34ى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
 ]21_17ى  ٍ .ى ٍ
الص ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا

كيف صحبة الصديق رضي اهلل عنو للنيب الكرَل صلى اهلل عليو كسلم يف رحلة اؽبجرة ،كما
سخره لو فيها من ماؿ
يستحقو رضي اهلل عنو
صىرهي اللوي
ص يركهي فىػ ىق ٍد نى ى
بأركع تصوير للًتبية العملية كالوفاء كالتضحية يف قولو تعاىل( :إال تىػٍن ي
وؿلىًيبلًصأستاذً
ً
ىخر ىجوي الَّ ًذين ىك ىفركا ثى ًاٍل اثٍػنىػ ٍ ً
القرآف ،ىعنىا
التفسَت إً َّفكعلوـاللَّوى ىم
مشارؾاليف ىٍربىز ٍف
عدنافإً ٍذ يىػ يق
الدكتورغىا ًر
ُت إً ٍذ ينبىاً -يف الٍ
قسم القرآف كالسنة ،كلية
احبً ًو ى
اغبموم ييالع ى
إ ٍذ أ ٍ ى
ى ي ى
كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل( :
فىأىنٍػزىؿ اللَّو س ًكينتو علىي ًو كأىيَّ ىده ًجبن و
.)aÆalolabi@quÆeduÆqaالَّ ً
ى
ل
ف
الس
 Şeriaىف يركا
ين ىك
Dirasatلَّ ًذ
İslamiyyeكلً ىمةى ا
ود ىملٍ تىػىرٍكىىا
ى
Al-Olabi,لوDr. Adnan Al-Hamwi
Üniversitesi,
ve
Fakültesi,ىك ىج ىع ىل ى
ٍ
ُّ
Katarكىكلً ىمةي
ى ي ى ىى ي ى ٍ ى ي يي
َٰ
ى
ى
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
ً
ً
nan Al-Hamwi Al-Olabi,
Professor
& Quranic
Sciences,
 Associatكما
اغبديبية،
of Tafsirصلح
عقيب
الرضواف
Dept.بيعة
of.]Quranكيف
يم) [التوبة40 :
ى ىي الٍعيٍليىا ىكاللَّوي ىع ًز هيز ىحك ه
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.
جرل خالؽبا من أحداث سطرهتا آيات سورة الفتح بعبارات الرضى كالثناء على من

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
ذلك
بالغايل
كتضحية
كانت دعوة النيب ص
كل كما
النفيس ،فريد،
بوية كببياف ربَّاٍل
خصائصو الًت
كبذؿكيؤطّْر
كرعايةاإلؽبي،
ككلد كحراسة اؼبنهج
بوم مؤّْ
الكرَل كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
سطرىااؼبنهج
اليتكدة ؽبذا
خطأّا الًت
كسلم يف
القرآف
اؼبباركة
الصحبة
كساـ شرؼ يفعليوتلك
ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
تنكبها َّ
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ًَّ
1

استجابوا ألمر النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كبايعوه تلك البيعة اؼبباركة اليت ظبيت ببيعة
الرضواف يف جو كاد الشيطاف أف يفسد كد اؼبخلصُت ،كيعكر صفو اؼبعتمرين ،لوال ظبو
1

 -34شديد ،ؿبمد ،منهج القرآف يف الًتبية ،بَتكت ،مؤسسة الرسالة ،د .ط1412 ،ق1991/ـ،
ص.342
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تلك النفوس اؼبؤمنة ،كاليت تعالت يف تربيتها على اإلقداـ دبا يشوه صفاءىا ،فمدت
األيادم تبايع النيب صلى اهلل عليو كسلم تلك البيعة اليت سطر القرآف أحداثها ّٔذا الوساـ
ًً
ً
َّجىرًة فىػ ىعلً ىم
ُت إً ٍذ يػيبىايًعيونى ى
النبيل كالعزيز .فقاؿ تعاىل( :لىىق ٍد ىرض ىي اللَّوي ىع ًن الٍ يم ٍؤمن ى
ك ىٍرب ى
ت الش ى
الس ًكينىةى ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىثىابػى يه ٍم فىػٍت نحا قى ًريبنا (ُٖ) ىكىمغى ًاًلى ىكثً ىَتنة يىأٍ يخ يذكنػى ىها ىكىكا ىف
ىما ًيف قيػليؤًًّ ٍم فىأىنٍػىزىؿ َّ
ً
ً
ف أىيٍ ًد ىم
اًل ىكثً ىَتنة تىأٍ يخ يذكنػى ىها فىػ ىع َّج ىل لى يك ٍم َٰىى ًذ ًه ىكىك َّ
يما (ُٗ) ىك ىع ىد يك يم اللَّوي ىمغى ى
اللَّوي ىع ًز نيزا ىحك ن
ً
ً
ً
ً ًً
ً
الن ً
يخىر َٰل ىملٍ تىػ ٍق ًد يركا
يما (َِ) ىكأ ٍ
َّاس ىعٍن يك ٍم ىكلتى يكو ىف آيىنة ل ٍل يم ٍؤمن ى
ُت ىكيػى ٍهديى يك ٍم صىراطنا يم ٍستىق ن
َّ ً
و ً
َّ ً
َّ
ين ىك ىف يركا
ىعلىٍيػ ىها قى ٍد أ ى
ىحا ىط اللوي ّٔىا ىكىكا ىف اللوي ىعلى َٰى يك ّْل ىش ٍيء قىد نيرا (ُِ) ىكلى ٍو قىاتىػلى يك يم الذ ى
ً
ً
ً
ت ًم ٍن قىػٍب يل ىكلى ٍن ىًذب ىد
لىىولَّيوا ٍاأل ٍىدبى ىار يمثَّ ىال ىًهب يدك ىف ىكليِّا ىكىال نىص نَتا (ِِ) يسنَّةى اللَّو الًَّيت قى ٍد ىخلى ٍ
ف أىيٍ ًديػى يه ٍم ىعٍن يك ٍم ىكأىيٍ ًديى يك ٍم ىعٍنػ يه ٍم بًبىطٍ ًن ىم َّكةى ًم ٍن
لً يسن ًَّة اللَّ ًو تىػٍب ًد نيال (ِّ) ىكيى ىو الَّ ًذم ىك َّ
بػع ًد أى ٍف أىظٍ ىفريكم علىي ًهم كىكا ىف اللَّو ًدبىا تىػعمليو ىف ب ً
ص نَتا) [الفتح .]24-18 :حىت إف النيب
ىٍ
ي ٍى ى
ى ٍ ىٍ ٍ ى
صلى اهلل عليو كسلم ليباىي ّٔم عقيب البيعة ،كما يف حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ:
قاؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوـ اغبديبية( :أنتم خَت أىل األرض)(.)35
وأختم بقصة سطَّرىا تارىبنا اإلسالمي آّيد لرجل ًمن سلىف ىذه األمة اؼبباركة يقدّْـ

مثاالن رائعان يف الًتبية العملية كاالستجابة الفورية للمنهج القرآٍل يف الًتبية ،فقد أخرج
البيهقي أف جارية لعلي بن اغبسُت رضي اهلل عنهما جعلت تسكب عليو اؼباء ،ليتهيأ
ًً
ُت
للصالة ،فسقط اإلبريق من يدىا َّ
فشجو ،فرفع رأسو ،فقالت :إف اهلل يقوؿ ( :ىكالٍ ىكاظم ى
ً
ُت ىع ًن الن ً
َّاس)
الٍغىٍي ى
ظ) [آؿ عمراف ،]134 :فقاؿ ؽبا :قد كظمت غيظي ،قالت ( :ىكالٍ ىعاف ى
 -35البخارم ،أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل ،صحيح البخارم ،صيدا_ بَتكت ،اؼبكتبة العصرية ،د.
ط1424 ،ق2004/ـ ،كتاب اؼبغازم ،باب غزكة اغبديبية ،رقم اغبديث .4154 :كتتمتو :ككنا
ألفان كأربعمئة..
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ًً
ُت) [آؿ
[آؿ عمراف ،]134 :قاؿ :قد عفا اهلل عنك ،قالت ( :ىكاللَّوي يًوب ُّ
ب الٍ يم ٍحسن ى
عمراف ،]134 :قاؿ :اذىيب فأنت حرة لوجو اهلل تعاىل(.)36
الخاتمة :كفيها أىم النتائج اؼبستفادة ،كالتوصيات اؼبقًتحة:
أىم النتائج المستفادة:

ملخَّص البحث

1

اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
أصبعُت ،كبعد:

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
رذيلة .مقصد
شامل يف
كإصالح ،كىداية كإرشاد ،كىو
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل
ّْ

 .1القرآف الكرَل كتاب رضبة
كتوجيهان،
كتشافعريعان ،تر
البشر؛ دعوة
لساف كفساد .قاؿ تعاىل
كىوكل شر
ػبالئق عن
الصالح،بيةكوبجز ا
اإلنسانية دك
كيرِّب يف
خطابو لكل ما يصلح أحواؿ ّْ
َٰى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًلًَّيت ًىي أىقٍػوـ كيػبشّْر الٍمؤًمنًُت الَّ ًذين يػعمليو ىف َّ ً
اغب ً
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
بيانويى كي ي ٍ
الص ى
اغبق إىل اػبلق يهديهم لليت ىىي ٍ ى
يتدفقى ٍ ىىذا
أقوـ ٍ.كمعجز ىيف ى ي ى
أسلوبو.ى ى

.2

ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
اإلعجاز بلوحات ناصعة من آيات الًتبية كالبياف ،كيقدّْـ للبشرية مباذج مشرقة
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
من صفحات اػبَت كالعطاء .اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
استجمعت كفبا ال جدؿ فيو
البشر،اؼبنهجك كداعمة لو.
اؿدة ؽبذا
أحومؤّْك
صبيعًتبوم
القرآٍلكسلمغطَّيفتخطأّا ال
الوسائل الًتبوية يف اؼبنهج عليو
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا

مناشط اغبياة االجتماعية كاإلنسانية كاألخالقية كالًتبوية ،كال يزاؿ اإلعجاز

البياٍل يف القرآف الكرَل وبمل الكثَت من آّاالت اليت تتطلب من العلماء إماطة
 Katarعلى
البشر،
Şeriaان لبٍت
ve Dirasatكفالح
كرDr. Adnan Al-Hamwi
Üniversitesi,
اللثاـ عنها ،كإظهار كنوزىا Fakültesi,
اؼبعطاءة؛ خَتان
 İslamiyyeكنبالن
ّْ Al-Olabi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
األزمنة كـبتلف البقاع.
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

 .3القرآف الكرَل سبق النظريات الًتبوية اغبديثة أشواطان كبَتة يف طرح أحدث
اؼببادئ الًتبوية ،كعاجل قضايا اجتماعية ـبتلفة ،كقدَّـ حلوالن عملية ،كأرشد إىل
1

 -36السيوطي ،جالؿ الدين ،عبد الرضبن بن أِّب بكر ،الدر اؼبنثور يف التفسَت باؼبأثور ،السيوطي ،دار
الفكر ،بَتكت ،د .ط ،د .ت ،ح ،2ص .317كالزحيلي ،التفسَت اؼبنَت ،ج ،2ص.414
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أرقى األساليب الًتبوية ،كنبَّو إىل أعظم اؼبواقف البشرية من خالؿ قصص
األنبياء ،كسَت اؼبرسلُت ،كمناىج الصاغبُت من سلف ىذه األمة.
أىم التوصيات المقترحة:
 .1توظيف ـبتلف الوسائل اإلعالمية؛ اؼبسموعة منها كاؼبقركءة كاؼبرئية ،ككذلك
اؼبواقع اإللكًتكنية الدعوية لتفعيلها كتنشيطها يف ذبديد اػبطاب الدعوم،
كربديث آليات التواصل االجتماعي ،من خالؿ تسليط األضواء على األساليب
الًتبوية يف اؼبنهج القرآٍل ،كاإلفادة منها يف تطوير آلية ىذا اػبطاب ،كتوسيع
دائرة اؼبستهدفُت فيو.
 .2البحث كالتعمق يف ربليل النص القرآٍل ،للوقوؼ على أساليب ككسائل تربوية
أخرل تضمنها اؼبنهج القرآٍل ،كإبرازىا بتسليط الضوء عليها ،كاستغالؿ اإلعجاز
البياٍل كالعلمي يف القرآف الكرَل للغوص يف ىذا النطاؽّٔ ،دؼ استخالص
مكامن اػبَت يف كتاب اهلل تعاىل ،كاستكشاؼ منابع النور الذم فيو ،كالوقوؼ
على أساليب بيانية أخرل تضمنها ىذا اؼبنهج القرآٍل ،كتوظيفها يف خدمة
الدعوة ،كتبليغ رسالة ىذا الدين.
 .3عقد اللقاءات العلمية ،كالندكات الفكرية ،كاؼبؤسبرات التخصصية يف ؾباؿ
الدراسات القرآنية ،بقصد تنشيط ؾباالت البحث العلمي ،من خالؿ طرح
حلقات نقاش ،ككرش عمل ،كدكرات تدريبية حوؿ دراسة ىذه اعبوانب الًتبوية،
كربفيز أىل االختصاص لتقدَل اؼبادة العلمية اؼبؤصلة يف ىذا اؼبيداف ،كاػبركج
بنتائج عملية زبدـ اؽبدؼ الًتبوم يف اؼبنهج القرآٍل ،كتقدّْـ حلوالن إهبابية صاغبة

للتطبيق العملي ،إفادة من اؼبنهج القرآٍل ،باعتباره صاغبان لكل زمن كمكاف.
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تم بحمد اهلل تعالى وتوفيقو
ثبت المصادر
ابن األثَت ؾبد الدين اؼببارؾ
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1

ملخَّص البحث

األثر،ؿبمد ،كعلى آلو ك
علىك نبيّْنا
يب كالسالـ
الصالة
بن ؿبمداغبمد هلل
اغبديث
العاؼبُت،يفكغر
اعبزرم،ربالنهاية
أصبعُت ،كبعد:

ربقيق د .عبد اغبميد ىنداكم ،اؼبكتبة العصرية ،صيدا ،بَتكت ،ط/أكىل:
فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
1426ق_2005ـ.
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .
الكتابعن الع
احملرركافعالوجيز يف
األندلسي،
ابن عطية أبو ؿبمد عبد اغبق
يز ،كفساد .قاؿ تعاىل
كلزشر
تفسَتاػبالئق
الصالح ،كوبجز
اإلنسانية د
كيرِّب يف
ّْ

طبعىف َّ ً
السيدًمنًإب َّ ً
اغب ً
األنصارم،يػى ٍهكًدم لًلًَّ
ات أ َّ
ىف ىؽبيم
اىيم،يػى ٍع ىمليو
ين
السيديت ًى ىي
إبراىيم َٰىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف
العاؿبىش يّْر الٍ يم ٍؤ ى
الص ى
عبدأىقٍػ ىويـ ىكيػي
ُترالذ ى
سارـ.األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا
] .كقد
9 1409
الدكحة[ ):اإلسراء:
ىكبً نَتا
1988
ق_
قطر،

ربقيق عبد اهلل ابن
على نفقة أمَت دكلة
اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
ابن منظور صباؿ الدين ؿبمد بن مكرـ اإلفريقي اؼبصرم ،لساف العرب ،دار
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤطّْر خصائصو الًتبوية ببياف ربَّاٍل فريد ،كما كانت دعوة النيب ص
2008
ـ .يف خطأّا الًتبوم مؤّْكدة ؽبذا اؼبنهج كداعمة لو .كفبا ال جدؿ فيو
كسلم
صادر ،بَتكت ،ط/سادسة :عليو
الكرَل،إىل ُّ
اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
القرآفإمبا يعود
مآزؽيفككيالت،
بية اليوـ من
البشرية
تنكبهاالفكر
دار
اإلسالمية
تعانيو الًت
فلسفة

أبو العينُت د .علي خليل،
العرِّب ،القاىرة ،ط/ثانية1985 :ـ.
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :
اجدم،
األصفهاٍل العالمة الراغب ،مفردات ألفاظ القرآف ،ربقيق قبيب اؼب
Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
1

اؼبكتبة العصرية ،صيدا _ بَتكت1430 :ق_2009ـ.
البخارم أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل ،صحيح البخارم ،اؼبكتبة العصرية،
صيدا_ بَتكت1424 :ق_2004ـ.
البيضاكم ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشَتازم ،أنوار

)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

التنزيل كأسرار التأكيل ،ربقق 1:ؿبمد عبد الرضبن اؼبرعشلي ،دار إحياء الًتاث
العرِّب ،بَتكت ،ط/أكىل1418 :ىػ.
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الًتمذم أبو عيسى ،ؿبمد بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،اعبامع
الكبَت ،سنن الًتمذم ،ربقيق بشار عواد معركؼ ،نشر دار الغرب اإلسالمي،

بَتكت1998 :ـ.
اعبندم أنور ،الًتبية كبناء األجياؿ يف اإلسالـ ،دار الكتاب اللبناٍل ،بَتكت،
1975ـ.

حامدم د .عبد الكرَل ،اؼبدخل إىل مقاصد القرآف ،مكتبة الرشد ،بَتكت،
ط/أكىل1438 :ق_2007ـ.
اغبمادم يوسف ،أساليب تدريس الًتبية اإلسالمية ،دار اؼبريخ .الرياض،
1987ـ.

اػبازف عالء الدين بن علي البغدادم اؼبعركؼ باػبازف ،ـبتصر تفسَت اػبازف
اؼبسمى لباب التأكيل يف معاٍل التنزيل ،ربقيق عبد الغٍت الدقر ،اليمامة للطباعة

كالنشر كالتوزيع ،دمشق _ بَتكت ،ط/أكىل1424 :ق_2003ـ.
الدمشقي اغبافظ عماد الدين إظباعيل بن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم ،دار

إحياء الًتاث العرِّب ،بَتكت ،ط/أكىل1420 :ق_2000ـ.
الرازم اإلماـ ؿبمد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر اؼبشتهر خبطيب
الرم ،التفسَت الكبَت كمفاتيح الغيب ،دار الفكر ،بَتكت:
1410ق_1990ـ.
الزحيلي د .كىبة ،التفسَت اؼبنَت يف العقيدة كالشريعة كاؼبنهج ،دار الفكر ،بَتكت،
ط/عاشرة1430 :ق_ 2009ـ.
السيوطي عبد الرضبن بن أِّب بكر ،جالؿ الدين ،الدر اؼبنثور يف التفسَت باؼبأثور،
دار الفكر ،بَتكت.
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شديد ؿبمد ،منهج القرآف يف الًتبية ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت:
1412ق_1991ـ.
ملخَّص البحث

1

فٍت الركاية كالدراية من علم
الشوكاٍل ؿبمد بن علي ،فتح القدير اعبامع بُت َّ
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد ،كعلى آلو ك
التفسَت ،ربقيق د .عبد الرضبن عمَتة ،دار الوفاء ،اؼبنصورة ،ط/ثالثة:
1426ق_2005ـ.

الصابوٍل ؿبمد علي ،ركائع

أصبعُت ،كبعد:

فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو ،يهديهم لليت ىي أقوـ ،كيستنهض
البياف يف تفسَت آيات األحكاـ من القرآف ،اؼبكتبة
ينمي يف البشرية بواعث ال
نوازع اػبَت .يدعو لكل فضيلة ،كينهى عن كل رذيلةّْ .

ـ.افع الصالح ،كوبجز اػبالئق عن كل شر كفساد .قاؿ تعاىل
 2013دك
ق_ اإلنسانية
كيرِّب يف
العصرية ،صيدا ،بَتكتّْ1434 :
صيدا،ىف َّ ً
يف يػه ًدم لً
اغب ً
اؼبكتبة الٍم ٍؤًمنً
ات أ َّ
القرآفلًَّيت ًى ىي أى
ىف ىؽبيم
ين يػى ٍع ىمليو
ُترالَّ ًذ
َٰىى ىذا الٍ
الصالِّب د .علي ؿبمد،
العصى
الوسطية يق ٍرآ ىف ى ٍ
الص ى
الكرَلقٍػ،ىويـ ىكيػيبىش يّْر ي
ية ،ى
ىكبً نَتا) [اإلسراء .]9 :كقد سار األنبياء عليهم الصالة كالسالـ صبيعان على ىذا

بَتكت ،ط/أكىل1427 :ق_2006ـ.

اإلؽبي يف الًتبية الدعوية ألقوامهم ،كجاء القرآف الكرَل يف خطابو الدعوم يؤسس
ؿبفوظ،كماكفا
اؼبصرم،طّْرؿبمود
طو تيسَت ،صباؿ األشقر ،ؿبمد
كانت دعوة النيب ص
نبيلربَّاٍل فريد،
ضبودة ،ببياف
خصائصو الًتبوية
اؼبنهج اإلؽبي ،كيؤ
الفكر
تيسَت
اإلسالمية،
سوافطو ،أساليب تدريس الًت
للنشر كفبا ال جدؿ فيو
كداعمة لو.
داراؼبنهج
طو ،ؽبذا
بوم مؤّْكدة
خطأّا الًت
بية كسلم يف
عليو
تعانيو البشرية اليوـ من مآزؽ ككيالت ،إمبا يعود إىل ُّ
تنكبها اعبادة يف اإلصغاء ؽبذا
كالتوزيع ،عماف ،ط/أكىل1992 :ـ.

عاشور د .عبد الفتاح ،منهج القرآف يف تربية آّتمع ،مكتبة اػباقبي دبصر،

1
العلىًيب أستاذ مشارؾ يف التفسَت كعلوـ القرآف ،قسم القرآف كالسنة ،كلية
 الدكتور عدناف اغبموم يكالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .الربيد اإللكًتكٍل.)aÆalolabi@quÆeduÆqa( :

ط/أكىل1399 :ق_1979ـ.
علي سعيد إظباعيل ،أصوؿ الًتبية اإلسالمية ،دار الثقافة للطباعة كالنشر،
القاىرة1987 ،ـ.

Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi, Katar Üniversitesi, Şeria ve Dirasat İslamiyye Fakültesi,
)ve Sünnet Bölümü, E-mail: )a.alolabi@qu.edu.qa
nan Al-Hamwi Al-Olabi, Associat Professor of Tafsir & Quranic Sciences, Dept. of Quran
eh, College of Sharia and Islamic Studies Qatar University.

عمَتة د .عبد الرضبن ،منهج القرآف يف تربية الرجاؿ ،شركة مكتبات عكاظ
للنشر كالتوزيع ،الرياض ،ط/أكىل1401 :ق_1981ـ.
ؿبمد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة،
الفَتكز آبادم ؾبد الدين
1
بَتكت ،ط/ثانية1407 :ق_1987ـ.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

72 / Doç. Dr. Adnan Al-Hamwi Al-Olabi

القرطيب ؿبمد بن أضبد ،اعبامع ألحكاـ القرآف ،دار إحياء الًتاث العرِّب،
بَتكت1405 :ق_1985ـ.

قطب سيد ،يف ظالؿ القرآف ،دار الشركؽ ،بَتكت_ القاىرة ،ط/جديدة
مشركعة1396 :ق_1976ـ.
قطب ؿبمد ،منهج الًتبية اإلسالمية ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط/رابعة:
1400ق_1980ـ.
عبنة من أساتذة الفكر اإلسالمي ،الفكر اإلسالمي ،جامعة اإلمارات العربية
اؼبتحدة ،إدارة اؼبطبوعات ،العُت ،ط/ثالثة1424 :ق_2003ـ.
متويل د .نعماف عبد السميع ،أصوؿ الًتبية يف القرآف الكرَل ،دار العلم

كاإليباف ،دسوؽ القاىرة ،ط/أكىل2011 :ـ.
ؿبجوب د .عباس ،أصوؿ الفكر الًتبوم يف اإلسالـ ،دار ابن كثَت ،دمشق _
بَتكت ،ط/أكىل1408 :ق_1987ـ.
ؿبمود د .عبد اغبليم ،كسائل الًتبية عند اإلخواف اؼبسلمُت ،دار الوفاء،
اؼبنصورة1989 ،ـ.
مدكور د .علي أضبد ،منهج الًتبية يف التصور اإلسالمي ،دار النهضة العربية،
بَتكت1411 :ق_1990ـ.
اؼبرصفي د .ؿبمد علي ؿبمد ،من اؼببادئ الًتبوية يف اإلسالـ ،عامل اؼبعرفة،
جدة1403 :ق.
النحالكم عبد الرضبن ،أصوؿ الًتبية اإلسالمية كأساليبها يف البيت كاؼبدرسة
كآّتمع ،دار الفكر ،دمشق ،ط/أكىل1979 :ـ.
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 دار الكتب، صحيح مسلم،النيسابورم أبو اغبسن مسلم بن اغبجاج القشَتم
.ـ2001_ق1421 :أكىل/ ط، بَتكت،العلمية
ملخَّص البحث

 كمفيد، كأضبد عبد الرحيم العمورم، كىشاـ عامر علياف، صاحل ذياب.ىندم د
 كعلى آلو ك، كالصالة كالسالـ على نبيّْنا ؿبمد،اغبمد هلل رب العاؼبُت
:ثانية/ ط، عماف، دار الفكر، أسس الًتبية،قبيب حواشُت
: كبعد،أصبعُت
.ـ1990_ق1410

 كيستنهض، يهديهم لليت ىي أقوـ،فالقرآف الكرَل خطاب اهلل تعاىل ػبلقو
ينمي يف البشرية بواعث ال
.نوازع اػبَت
ّْ . كينهى عن كل رذيلة،يدعو لكل فضيلةReferences
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 وعلى، ومعلِّم الناس الخير، سيِّد المربِّين،وصلَّى اهلل وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد

 وآخر دعوانا أن الحمد. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،آلو وصحبو أجمعين
.رب العالمين1 هلل

