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        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  

    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قالقالقالقال

ْسنريهمسنريهمسنريهمسنريهم���� َْ َْ َْ َِِ ِِ ِِ ِِ
ُُ ََََآياتناآياتناآياتناآياتنا    ُُ ِِ ِِ ََ ِِِِاآلفاقاآلفاقاآلفاقاآلفاق    ِِِِفيفيفيفي    ََ ََ ََ ْْ ِِِِوفيوفيوفيوفي    ْْ ََ ْْْْأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ََََّّّّحتىحتىحتىحتى    َ ََ َيتبينيتبينيتبينيتبين    ََ َّ َ ََ َّ َ ََ َّ َ ََ َّ َ َََ ْلهملهملهملهم    ََ ُْ ُْ ُْ ُ ََ ُُُُأنهأنهأنهأنه    ََ َّ ََّ ََّ ََّ ُّالحـقالحـقالحـقالحـق    َ ُّْ ُّْ ُّْ ََْ ََ    
ْْْْأولمأولمأولمأولم َ ََ ََ ََ َََ ِِِِيكفيكفيكفيكف    ََ

ْْ ْْ ََ ََََبربكبربكبربكبربك    ََ ِّ َِّ َِّ َِّ َ ِِ ُُُُأنهأنهأنهأنه    ِِ َّ ََّ ََّ ََّ ََََعلىعلىعلىعلى    َ ََ ِّكلكلكلكل    ََ ُِّ ُِّ ُِّ ٍٍٍٍشيءشيءشيءشيء    ُ ْْ ْْ ََ ٌٌٌٌشهيدشهيدشهيدشهيد    ََ ِِ ِِ
ََ ََ

����    

    ....))))53آيةآيةآيةآية    فصلتفصلتفصلتفصلت((((

    

        
    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    وقالوقالوقالوقال

ََََويومويومويومويوم���� ْ َ َْ َ َْ َ َْ َ ُنبعثنبعثنبعثنبعث    َ َُ َُ َُ َ ْْ ْْ ََ ِّكلكلكلكل    ِِِِفيفيفيفي    ََ ُِّ ُِّ ُِّ ٍٍٍٍأمةأمةأمةأمة    ُ ََّّ ََّّ ُُ ًًًًشهيداشهيداشهيداشهيدا    ُُ ِِ ِِ
ََ ْعليهمعليهمعليهمعليهم    ََ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ْْْْمنمنمنمن    ََ ِِ ْْْْأنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ َوجئناوجئناوجئناوجئنا    َ َْ َْ َْ ْ
ِِ ِِ ََ ََََبكبكبكبك    ََ

ِِ ِِ    
ًًًًشهيداشهيداشهيداشهيدا ِِ ِِ

ََ ََََعلىعلىعلىعلى    ََ ََ ِِِِهؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    ََ
ََ ََ ُُ ُُ ََ َونزلناونزلناونزلناونزلنا    ََ ْ ََ ْ ََ ْ ََ ْ ََّ ََّ ََّ ََّ َعليكعليكعليكعليك    َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََََالكتابالكتابالكتابالكتاب    ََ َ َْ َْ َْ ِِْ ًًتبيانـاتبيانـاتبيانـاتبيانـا    ِِ ًً َ َْ َْ َْ ْ ِِ ِّلكـللكـللكـللكـل    ِِ ُِّ ُِّ ُِّ ُ ِِ ٍٍٍٍشـيءشـيءشـيءشـيء    ِِ ْْ ْْ ََ ًوهـدىوهـدىوهـدىوهـدى    ََ ًُ ًُ ًُ ُ ََ ََ    

ًورحمةورحمةورحمةورحمة َ ًْ َ ًْ َ ًْ َ ْ َ ََ ََ ََ َوبشرىوبشرىوبشرىوبشرى    َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َْْ َللمسلمنيللمسلمنيللمسلمنيللمسلمني    ْْ َْ َْ َْ ْ
ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ

����        
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        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

  
ـ  ، وإتمامهالحمد هللا الذي وفقني إلى اختيار هذا العمل     خـرج حيـز   اولواله وحـده لم

  .فإنه صاحب الفضل والمنة، فأسأله تعالى أن يتقبله وينفع به، الوجود
  

 -بعد اهللا تعالى  –وألن هناك أناس وضعوا بصماتهم الرائعة أثراً بليغاً وكان لهم الفضل            
  .م إياه وبكل تواضعفي انجاز هذا العمل أهديه

كيف ،  في هذه الحياة     -بعد اهللا تعالى  –فهما سبب توفيقي    ، أهديه إلى والدي الكريمين    •
 اهللا عمرهمـا    أطـال ،  وهما يسعيا دائماً جاهدين مجاهدين لالرتقاء بنا ديناً ودنيا         !ال؟

  .وبارك لنا فيهما وجزاهما خير ما يجزي به والد عن ولده
  .الذين ال يبخالن علي دائماً وأبداً بالدعاءأهديه إلى جداي الغاليين  •
 وأخـص بالـذكر   ،  وجميع األهل واألقارب واألصـدقاء     أهديه إلى إخواني وأخواتي    •

  . إلى االنجاز والتفوق التي كانت تدفعني دائماً)األخت أم شحاتة(
أهديه إلى كل مربي ومعلم وداعية دائماً يسعى ألداء مهمته في هذه الحياة ليخرج لنـا    •

  الً قرآنياً يعيد لألمة مجدها القديمجي
وإلى كل من يسعى دائماً جاهداً مجاهداً لرفع كلمـة          ، أخيراً أهديه إلى كل مطلع مريد      •

  . "محمد رسول اهللا...ال إله إال اهللا"الحق ولواء الدين عالياً 
  

فعني  أن ين-تعالى–وأسأل اهللا ، أسألهم قبوله ف-وإن كان جهد المقل–إليهم جميعاً أهديه 
      .-إنه ولي ذلك والقادر عليه–به وإياهم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ب 

        

            شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

        
من لوال تقديره وتسهيله لما خرج ، أتقدم بعظيم الحمد والشكر إلى صاحب الفضل والمنة

  .الذي أسأله القبول ، اهللا سبحانه وتعالى،هذا الجهد حيز الوجود
يدخرا جهدا في إعانتي وكانا لـي نبراسـا   ومن بعد اهللا تعالى والدي الحبيبين اللذين لم    
  . يضئ الطريق أمامي لالرتقاء بنفسي والتفوق دائماُ

   
من ال يـشكر النـاس ال       " ثم اعترافا مني بعظيم الفضل وجميل االمتنان  ومن منطلق           

 سواء شارك بجهده    دأتقدم بشكري وتقديري لكل من له فضل في إنتاج هذا الجه          )1(" يشكر اهللا 
، الدكتور وليد حسن العامودي   وأخص بالذكر أستاذي الفاضل     ،  أو بحثّه وتشجيعه   أو بتوجيهه 

  .الذي أعطاني الكثير من وقته وجهده وتوجيهه
  ):عضوي لجنة المناقشة ( الفاضلينأستاذي إلى بالشكر وأتقدمكما        

 المتواضع ، لتفضلهما بقبول مناقشتي لهذا العمل        عصام العبد زهد  . د،جمال محمود الهوبي  . د
  .فجزاهما اهللا خيرا

  
ولم يبخل علي بمساعدة مـن بدايـة        ، ثم أتوجه بعظيم الشكر إلى من كان بجانبي دائماَ        

  . وأختي بسمة البراوي، أخي أبو عمر مسعود البراوي: وهما، طريقي إلى يومي هذا
     في اهللا    وال أنسى في هذا المقام أخوات   محمـد  رحـاب    وأذكر منهن ، نعم األخوات كن 

  . يأماني شاكر المغن، رندة سالمة حلس، أسماء رجب الفراحتة، سعد غباين
            بجهد وبصفة عامة فالشكر موصول إلى جميع األهل واألصدقاء وكل من لم يبخل علي  

  .أو توجيه أو دعاء
  

كما أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من مشرفي مكتبـات                
 أن يبـارك    -تعالى– القائمين على الجامعة اإلسالمية الذين أسأل اهللا         وكل، الجامعة اإلسالمية 

 أن يجـزي الجميـع   -جل وعال–كما أسأله ، جهودهم للحفاظ على هذه المنارة العلمية الشماء      
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه، عني خير الجزاء
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 والمـدعوين والعلمـاء     الحمد هللا رب العالمين حمد الطيبين المستغفرين، حمد الـدعاة         
  .والمتعلمين حمد الغيورين على الدين العظيم والساعين ألجله إلى يوم الدين

وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الدعاة، وطريق الهداة، والمعلـم األول المبعـوث              
 الصادق األمين، وعلـى     -صلى اهللا عليه وسلم   –رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد اهللا         

  :وبعد ، ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين، نبه األخيار الطيبيآله وصح
، وأفضل الهدي هداه، وأجل العلم علـى اإلطـالق          -تعالى–فإن أفضل الكالم كالم اهللا      

وإنقاذ البشرية من الضالل والظلمات إلى النور والهدى، ومـن          ، الدعوة إلى اهللا وتعليم الناس    
 عليهم أفضل السالم وأجـل      – على اإلطالق األنبياء     قمهنة خير الخل  النار إلى الجنات، وهي     

  : فهم بحق دعاة البشرية مصداقاً لقوله تعالى ، –الصلوات 
تَْأمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُْؤمنُون بِاللّه        كُنتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ    " 

 )                                                                                                             11آل عمران   (  "هُل الْكتَابِ لَكَان خَيرا لَّهم ولَو آمن َأ
انفذ علـى   " : - يعظ علياً كرم اهللا وجهه     – صلى اهللا عليه وسلم      –في قول النبي    وكذا  

وأخبرهم بما يجب عليهم مـن حـق اهللا          ثم ادعهم إلى اإلسالم،    نزل بساحتهم، رسلك حتى ت  
        )1("تعالى، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعم 

 - عز وجل–فهو تنفيذ ألمر اهللا ، وقياساً على الدعوة العلم الدنيوي الذي يراد به اآلخرة   
    )2("طلب العلم فريضة على كل مسلم ":- صلى اهللا عليه وسلم–حيث قال

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم "  : حيث قال تعالى - عز وجل-كذا فهو تحصيل لثواب اهللا
خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمُأوتُوا الْع ينالَّذ11المجادلة (  " و                               (                      

 – صلوات ربي وسالمه عليه      –وهي مهنة خير البشرية جمعاء المصطفى       ! كيف ال ؟  
   )3("إنما بعثت معلماً " : - صلى اهللا عليه وسلم –حيث قال 

وقد ، حتى تفي بالغرض المطلوب  ، ولكن العلم والدعوة والتعليم لها طرق من خاللها تتم        
وبذلوا الكثير  ،  الحديث في الحديث عن هذه الطرق وعرضها       توسع علماء التربية في العصر    

  . وإثباتها حتى خرجت في أبهى حللها كما وصلتنا اآلن، في التوصل إليها
، ولكن بالتدبر والتفكر في القرآن الكريم نجد أنه قد كان األسبق في عرض هذه الطرق              

  . وإن كان بالدرجة األولى كتاب هداية وإرشاد
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تصر على كونها زمانية بل كان القرآن الكريم كـذلك أكثـر شـمولية              واألسبقية لم تق  
  .وتوازن وقوة وواقعية وثبات

لذا ، وهو كالم رب البشر، فكان بحق كالما يعلو كالم البشر وال يعلى عليه            ! كيف ال ؟  
  ..كان القرآن الكريم بجدارة المعين األول للعلماء والدعويين والتربويين

:           الكـريم وجهـاً آخـر مـن وجـوه إعجـازه أال و هـو                 وبذلك فقد أثبت القـرآن      
  "اإلعجاز التربوي في مجال طرق التدريس"

حيـث كـان    ،  قد قام بإنزال هذه الطرق منزل الواقع       - صلى اهللا عليه وسلم      -والنبي  
  . فكان بحق المعلم األول للبشرية– رضوان اهللا عليهم -يطبقها  حين تعليم الصحابة 

ا النوع من اإلعجاز واستعراضه آثرت الكتابة في هـذا الموضـوع،            وللكشف عن هذ  
  :والذي أسميته 

  "اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس         "
وأن ييسره لي حتى    ،  أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم      - عز وجل  –سائلة المولى   

 – عز وجـل  – والتي ترضي اهللا    -لى   كالم اهللا تعا   -يخرج بالهيئة التي تليق بالقرآن الكريم       
  .عنا

  - إنه ولي ذلك والقادر عليه -                     

  
  :أسباب اختيار الموضوع 

  : كان الختيار الموضوع أسباب كثيرة، من أهمها 
َأفَلَا يتَدبرون   " :فقد قال جل ثناؤه     ، ر في التفكر والتدب   - تبارك و تعالى     -استجابة هللا  -1 

   )24محمد ( " لْقُرآن َأم علَى قُلُوبٍ َأقْفَالُها ا
 واعتقادي الجازم بأن أساس كل علم قد حـواه القـرآن            -عز وجل -محبتي لكتاب اهللا   -2

  .الكريم
 طمعاً في خدمة اإلسالم والمسلمين من خالل استخراج بعض وسائل الدعوة وطـرق              -3 

  .التدريس المذكورة في القرآن الكريم
 التربية والقرآن الكريم والتأكيد على أن        دراسة ة لرغبة في نفسي وهي الربط بين       تلبي -4 

  .القران الكريم أساس للتربية
  . رغبتي في الكشف عن وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم-5

       :أهداف الموضوع وأهميته
آياتـه   بيان السبق التربوي للقرآن الكريم في مجال التدريس؛ حيث تضمنت بعض             -1

  .لفتات وحقائق تربوية اكتشفت بعد نزول القرآن الكريم بقرون عدة



 ج 

، ... إثبات عدم معارضة القرآن الكريم ألي حقيقة علمية في مجال الدعوة والتربية            -2
  .وذلك ألصالة القرآن الكريم وثباته بخالف العلوم البشرية

ولى وقد اشـتمل علـى       بيان أن القرآن الكريم هو كتاب هداية وإرشاد بالدرجة األ          -3
  .أسس العلوم اإلنسانية كذلك

وهو معجزة  ،  ال من عند البشر    –  تعالى    – التأكيد على أن القرآن الكريم كالم اهللا         -4
التربيـة والقـرآن    دراسة   الخالدة وذلك من خالل الربط بين        – صلى اهللا عليه وسلم      –النبي  

  .الكريم وإثبات أن القرآن الكريم أساس للتربية
  :   راسات السابقة الد

 والمطالعة على ما كتب حول هذا الموضوع في العديد من المكتبات والمواقع ثبعد البح
  إلى أنه لم يتطرق له بصفة خاصة ومتخصـصة أي      - على حد بحثي     -االلكترونية وصلت   

  . أحد
وبعد مراسلة مركز الملك فيصل للدراسات العلمية بالريـاض فـي المملكـة العربيـة               

ية أفادونا بعدم العثور على رسالة علمية موثقة تناولت هذا الموضوع كدراسة تفسيرية             السعود
 أحد عن اإلعجاز التربوي للقرآن الكـريم        ثولم يتحد ، موضوعية مستقلة متخصصة ومحكمة   

  . واهللا تعالى أجل وأعلم-  فيما أعلم -في طرق التدريس دراسة خاصة 
  :منهجية البحث 
حيث ،  دراسة استقرائية وصفية مقارنة    - بإذن اهللا تعالى     – منهجية هذه الدراسة     ستكون

ثم باستقراء اآليات التي تحدثت عن الموضوع تم مقارنة أقـوال           ، وصفت بها أقوال التربويين   
  . من خالل إيراد نماذج من القرآن الكريم والحديث عنها، التربويين بما ورد بالقرآن الكريم

  :خالل وسيتم ذلك من 
 استقراء آيات من القرآن الكريم تم جمعها وترتيبها ودراستها دراسة تحقق تفـسيرا           -1

  .موضوعياً متكامالً
 .وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب -2

  إيراد ما كتب عن الموضوع من الناحية التربوية بإبراز رأي علماء التربية في -3
 .     موضوع البحث ما أمكن

ارنة بين أقوال التربويين وما ورد في القران الكريم؛ إلثبات أسبقية القـرآن             عقد مق  -4
 .الكريم من خالل إيراد نماذج منه والحديث عنها

 كتطبيقات عملية لما ورد – صلى اهللا عليه وسلم –إيراد نماذج من سيرة المصطفى  -5
  . رية ما أمكن للبشل المعلم األو- صلى اهللا عليه وسلم-في القرآن الكريم باعتباره 

 .  االلتزام بقواعد التفسير بالمأثور ألنه خير ما يفسر به القرآن الكريم-6



 ح 

 االستعانة بالتفسير بالرأي الجائز في إطار الضوابط التي وضعها العلماء للتفـسير             -7
 . المحمودزبالرأي الجائ

 . عزو اآليات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية-8

وذلـك  ، االستدالل باألحاديث النبوية واآلثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها          -9
ونقل أقوال العلماء في الحكم على األحاديـث مـن غيـر            ، حسب ضوابط وأصول التخريج   

  .الصحيحين ما أمكن
من خـالل المعـاجم     ،  معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية         -10

 .ةاللغوي

لترجمة لألعالم المغمورين والبلدان المسلمة الغير معروفة الواردة فـي البحـث              ا -11
 .مع تحديث المعلومات ما أمكن

لقـدامى  ا االعتماد على المصادر األصيلة من كتب التفسير واإلعجـاز للعلمـاء             -12
 .مع االستعانة بالمراجع العلمية الحديثة والمعاصرة، والمحدثين

وذكر المصادر والمراجع في الحواشي     ، لمية في النقل والتوثيق    مراعاة األمانة الع   -13
مبتدئة بذكر اسم الكتاب ثم المؤلف والجزء والصفحة مع مراعاة عدم ذكر اسم المؤلف فـي                

 .الحاشية إذا ذكر في متن الرسالة

 عمل الفهارس الالزمة والرموز التي تخـدم البحـث وتـسهل الوصـول إلـى                -14
  . المعلومات

  
  : بحث هيكلية ال
  :  تم تقسيمه إلى – بمشيئة اهللا تعالى –ولتحقيق الغرض من البحث   

        مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة
                                        

  المقدمة
تضمنت عرضاِ سريعا للموضوع تمثل في أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته،           

  .ة البحث، ومنهجيةوالدراسات السابق
  

  التمهيد
  " منهاد تربوية ومعايير وصفات ومصادر البإعجازيةمفاهيم ومصطلحات "

  :وفيه ثالثة مباحث 
  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية: المبحث األول



 خ 

  :وفيه ثالثة مطالب 
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية: المطلب األول

                                                                                                        :                                             وفيه 
  . في اللغةزتعريف اإلعجا: أوال 
  . في االصطالحزتعريف اإلعجا: ثانيا 

  مفاهيم ومصطلحات تربوية: المطلب الثاني 
  :              وفيه 

  .تعريف التربية: أوالً 
  .التدريس، تعريف التعليم: نياً ثا

  . تعريف طرق التدريس: ثالثاً 
  .تعريف المربي: رابعاً 

  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية : المطلب الثالث 
  :              وفيه 

  .اإلعجاز التربوي: أوالً 
  . اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم: ثانياً 
  . في طرق التدريس للقرآن الكريمياإلعجاز التربو: ثالثاً 

  صفات المربي ومعايير اختيار طرق التدريس:   المبحث الثاني 
  :  وفيه ثالثة مطالب 

  .المربي في ميزان التربويين: المطلب األول 
  .المربي في ميزان القرآن: المطلب الثاني 

  . معايير اختيار طرق التدريس: المطلب الثالث 
  مصادر وطرق التدريس: المبحث الثالث 

  :وفيه ثالثة مطالب 
  .القرآن الكريم: المطلب األول 
  .السنة النبوية: المطلب الثاني 
  .االجتهادات البشرية: المطلب الثالث 

  
  الفصل األول

   التدريسق ووسائط طرفاإلعجاز التربوي للقران الكريم في سمات وأهدا
  :وفيه ثالثة  مباحث 



 د 

  م في سمات طرق التدريساإلعجاز التربوي للقرآن الكري: المبحث األول 
  :وفيه ستة مطالب 

  . الشمول والتكامل : المطلب األول 
  .االيجابية: المطلب الثاني 
  .الثبات والمرونة: المطلب الثالث 
  .التوازن: المطلب الرابع

  .الواقعية: المطلب الخامس
  .االستمرارية: المطلب السادس
   التدريس قفي أهداف التربية وطر للقرآن الكريم ياإلعجاز التربو: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان   
  عبادة اهللا وحده: المطلب األول 

  :وفيه 
  .التوحيد في االعتقاد: أوالً
  . التوحيد في العمل:  ثانياً 

  بناء اإلنسان والمجتمع : المطلب الثاني 
  :وفيه 

  .البناء الروحي اإليماني: أوالً 
  .البناء الجسدي: ثانياً 
  .بناء العقليال: ثالثاً 
  . البناء الخلقي: رابعاً 
  . يالبناء االجتماع: خامساً 
  ).اإلبداعي، الوجداني(البناء النفسي : سادساً 

   ساإلعجاز التربوي في عرض وسائط التدري: المبحث الثالث 
  :وفيه مطلبان 

   ةوسائط خاصة محددة ومقصود : لالمطلب األو
  :  وفيه 

  . األسرة: أوالً 
  .لمدرسةا: ثانياً 
  .المسجد: ثالثاً 
  وسائط عامة غير مقصودة : يالمطلب الثان



 ذ 

  :وفيه 
  .اإلعالم:    أوالً 
  .األفراد في المجتمع:   ثانياً 

  
  الفصل الثاني

  اإلعجاز التربوي للقران الكريم في طرق التدريس العملية
  وفيه ثالثة مباحث

   عملية يقوم بها المعلمقأساليب وطر: المبحث األول 
  :  مطالب ةفيه ثالث و

  .القدوة الحسنة: المطلب األول 
  .التعليم باألحداث: المطلب الثاني 
  .استخدام الوسائل التعليمية: المطلب الثالث 
  أساليب وطرق عملية يقوم به المعلم والمتعلم: المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان 
  . الممارسة والعمل: المطلب األول 
  .الرحلة: المطلب الثاني 

  أساليب وطرق عملية يقوم بها المتعلم: لمبحث الثالث ا
  : وفيه مطلبان 

  . حل المشكالت: المطلب األول 
  .التعلم الذاتي: المطلب الثاني 

  
  الفصل الثالث

  اإلعجاز التربوي للقران الكريم في  طرق التدريس القولية
  وفيه خمسة مباحث  

  األساليب والطرق الحوارية : لالمبحث األو
  :مطلبان وفيه 

  .المناظرة والجدل: المطلب األول 
  .السؤال والمناقشة: المطلب الثاني 
  األساليب والطرق التراثية: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان 



 ر 

  . األمثال: المطلب األول 
  .القصص: المطلب الثاني 
  األساليب والطرق النصيحة: المبحث الثالث 

  :       وفيه ثالثة مطالب 
  .الموعظة الحسنة: ل المطلب األو

  .التعليم بالعبرة:المطلب الثاني 
  . الترغيب والترهيب: المطلب الثالث 
  األساليب والطرق اإلبداعية: المبحث الرابع 

  :  وفيه مطلبان      
  المقارنة : لالمطلب األو

  )المران(التكرار : المطلب الثاني 
  األساليب والطرق اإللقائية: المبحث الخامس 
  :لبان وفيه مط
  .التأصيل الشرعي لألساليب والطرق اإللقائية: المطلب األول 
  ما يندرج تحت األساليب والطرق اإللقائية : المطلب الثاني 

  وفيه
  .الخطبة:                  أوالً
  .المحاضرة:                  ثانيا 
  .الدرس:                  ثالثاً 

  
  الفصل الرابع

  لقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابيةاإلعجاز التربوي ل
  :وفيه مبحثان 

  الكتاب والتدوين:المبحث األول 
   :وفيه مطالبان

  .دور الكتاب والتدوين في عملية التعليم: المطلب األول 
  .التأصيل الشرعي للكتاب ودوره في عملية الدعوة: المطلب الثاني 
  ما يندرج تحت الكتاب والتدوين: المبحث الثاني 

   : بفيه ثالثة مطالو
   . التقرير–البحث : المطلب األول 



 ز 

  . النشرة–المقال : المطلب الثاني 
  ).المجالت-الصحف( أقسام الدوريات -الدوريات : المطلب الثالث 

  
                           

  الخاتمة
  . وخالصته وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصياتث على ثمرة البحاشتملت

                                  
  الفهارس                                        

  ...تتضمن عدة فهارس
  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  . فهرس األحاديث النبوية: ثانياً 
  . األعالم تراجمفهرس: ثالثاً 
  . فهرس المراجع والمصادر: رابعاً 
  .فهرس الموضوعات: خامساً 
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  التمهـيد
  

  

  :وفيه ثالثة مباحث 
  .مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية :المبحث األول
  . معايير اختيار طرق التدريس وصفات المربي :المبحث الثاني
 .مصادر طرق التدريس :المبحث الثالث
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  المبحث األول

  مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية:مطلب األولال

  . مفاهيم ومصطلحات تربوية:المطلب الثاني
  . مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية:المطلب الثالث
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  األولالمطلب 

  مصطلحات إعجازيةمفاهيم و
صـلى اهللا    - ا النبي محمـد   به -تعالىسبحانه و  -  اهللا  أيد ن الكريم معجزة ربانية   آالقر
 بوجـوه   مليئـة وهي معجزه   ،  يوم القيامة  إلىالناس    بها -نهجل شأ –قد تحدى   و، -لمعليه وس 
 وجهـا  م يحول حيث ،آياته نبي، طياتهن الكريم يجد ذلك جليا في آ في القروالمتأمل ،اإلعجاز

نه في كـل    إلتالي ف  و با  ، قيام الساعة  إلى بل هو معجز على مر العصور        ، واحدا فقط  عجازياًإ
  . التربوياإلعجاز هذه الوجوه  ومن،اإلعجاز من وجوه عصر يظهر له وجه

 اإلعجـاز  و المعجزة ثم نتعرف على       اإلعجازوقبل الخوض فيه البد من معرفة معنى        
  .التربوي

  :اللغة اإلعجاز فيتعريف  :أوال
  ، المعجزةهعجز ومنأ مصدر للفعل أصال واإلعجاز في االشتقاق من مادة عجز أصلها

 في أقوالهمتعددت  و،المعجزة ،اإلعجاز ، في تعريف معنى العجزالعربية اللغة علماء   أجادوقد  
  منها المعجزة وهي مفعلة منز بمعنى الضعف وعدم القدرة وج الع" منعجاز اِإل- 1 :ذلك

   .)1( "العجز             

  .)2("زج العإلى نسبه أوطه زه تعجيزا أي ثبعج"ضا أي  العجز ومن-2        

           ني فالن إذازجأع:قال الليث،  الفوت والسبقوهو يعني ":عجزأاإلعجاز من  -3        

عج        3("أي فاته ولم يدركه: يقال أعجز الشئ فالنا، وإدراكه عن طلبه تُز(.  

  .)4(" البشر عن اإلتيان بمثلهزجعوهي أمر خارق للعادة ي":منه المعجزة -4    

  :مما سبق يتضح أن

 اإنم،  والتعجيز ، والمعجزة ،اإلعجازا لفظة    اشتق منه  يوالت، صل اللغوي لمادة عجز   األ
  . بالمثلاإلتيان والتثبيط عن ، والسبقللفوت، وضع للداللة على الضعف وعدم القدرة

 ، -علـيهم الـصالة والـسالم   -األنبياء  على معجزات إالوال يصدق هذا مجتمعا تماما   
فبحق يقال أعجز   ،  الخالدة أال وهي القرآن الكريم     – عليه وسلم     صلى اهللا  -ومنها معجزة النبي  
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ـ ،  ولم يقدروا على اإلتيان بمثلـه      ،طواب الناس إذا ضعفوا أمامه وثُ     القرآن الكريم   فـاتهم   هألن
  .وسبقهم ولم يستطيعوا إدراكه

  .بها الناس إلى يوم القيامة – عز وجل- الخالدة التي تحدى اهللافهو بحق المعجزة

  :االصطالح تعريف اإلعجاز في :ثانيا

  : تلك األقوالنوم، ةالمعجزي تعريف اإلعجاز وتعددت أقوال العلماء ف

–صلى اهللا عليه وسـلم    -ر صدق النبي   هو إظها  :اإلعجاز":محمد أحمد معبد    . يقول د  -1
 – صلى اهللا عليه وسلم    -وإظهار عجز العرب عندئذ عن معارضته     ، في دعوى الرسالة  
وكذلك عجز األجيال القادمة من بعدهم إلـى        ، وهي القرآن الكريم  في معجزته الخالدة    

  )1(." أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة:المعجزة أما .ما شاء اهللا

إثبـات عجـز البـشر متفـرقين         : معناه إعجاز القرآن   ":رشاد محمد سالم  .يقول د  -2
 الغرض منه   إنما،  لكل عاقل  ليس للتعجيز فهذا معلوم    و، ومجتمعين عن اإلتيان بمثله   

 الـذي جـاء بـه       – صلى اهللا عليه وسلم      -لنبيا أنو،  أن القرآن الكريم حق    إظهار
عارضـة  سالم عـن الم   ، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي     : المعجزةأما ،صادق

  )2(."رسله  على يد- تعالى-يظهره اهللا

حـد  أرقا للعادة لم يستطع أي كونه أمرا خا: إعجاز القرآن":عبد السالم اللوح .يقول د  -3
هي أمر خارق للعادة يظهره اهللا على       : المعجزة أما، معارضته رغم تصدي الناس له    

يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في دعواه مقرونـا بالتحـدي مـع عـدم          
  )3(." كله في زمن التكليفكوذل، معارضته

ومعنى إعجـاز   ، جز الثقلين إظهار ع :اإلعجاز هو  ":محمد عبد المنعم القيعي   .يقول د  -4
وحيثما توجه الذهن إلى أي ناحية أو       ، القرآن أي بلوغه طورا غير مألوف وال معتاد       

فهو معجز من كل موضوع     ، إلعجازا وجها من وجوه     كأدر، موضوع تناوله القرآن  
  .ووضع الحلول العملية لها، وتشخيص القضية، معجز في المنهج، تناوله

 عن  اسالم، وفقا لمراده ، لعادة يظهره اهللا على يد مدعي النبوة       أمر خارق ل   :المعجزة أما
  )4(."المعارضة مقرونا بالتحدي

                                                 
  .102,101ص، ن9!	ت �� �67م ا�4.ن )1(
ی( A@ إ7*	ز? ا�6<�ي �=	>; وأسار  )2(C�ن ا.ف16، 15ص، رF	د س	�(، �D ا�4"��  . 
ی(ا7I*	ز  )3(C�ن ا.  .7، 6ص ،�
Lم ا��6حJK7 ا، ا��A @+6@ ا�4
 .210، 209ص، �!+J ا�4'�@، اOصLن A@ �67م ا�4.ن )4(
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  :وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أن

المعنى اللغوي لإلعجاز قد تحقق في المعنى االصطالحي من حيث كون القرآن الكريم             
وقـد  ،  الفوت والسبق  ن بحق له  فكا،  قدرتهم على أن يأتوا بمثله     موعد، قد أثبت ضعف الثقلين   

دارت التعريفات السابقة لإلعجاز والمعجزة حول كون هذا القرآن أمر خارق للعادة أيد اهللا به               
 هذه التعريفـات    اوكأنم،  وتحدى أن يأتي أحد بمثله فلم يحدث       – صلى اهللا عليه وسلم      -النبي

  .واحدجعلت اإلعجاز والمعجزة بمعنى 

 الكريم وهـو المتحـدي بـه      إنما هو وجه واحد في القرآن      وقد يفهم منها أن اإلعجاز     
  . أي اإلعجاز اللغوي فقط الذي لم ولن يقدر أحد على أن يأتي مثله،العرب

 هو وجه    التربوي  أن اإلعجاز  - والذي أراه صوابا واهللا أعلم     -القيعي  . لكن في رأي د   
د اشتملت على وجوه عـدة   وق–صلى اهللا عليه وسلم     - من المعجزة الكبرى الخالدة للنبي     واحد

ثبت فيه السبق والكمال الرباني لكـالم       أ -أي موضوع -فحيثما تناول موضوعا     ،من اإلعجاز 
  . وبالتالي يكون قد تفوق على ما دونه من علم البشر-تبارك وتعالى- اهللا

هو إثبات نوع واحد من أنواع اإلعجاز الكثيـرة         ، والذي نحن بصدده في هذه الدراسة     
وليس هـذا علـى     ، عليها القرآن الكريم أال وهو اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم        التي اشتمل   

 وإنما جزء صغير منه وهو خاص بطرق التدريس في القرآن           ،فالمجال التربوي كثير  ، إطالقه
  .- إن شاء اهللا تعالى -الكريم 

  المطلب الثاني                                

  ...مفاهيم ومصطلحات تربوية
 ،ى تكوين شخصية إنسانية اجتماعية    ن اإلنسان ينزع إل   إتربية أمر فطري جبلي حيث      ال
   . التكيف مع جميع المتغيرات وهذا من قبيل تربية النفسعتستطي

 تربية اآلخرين بما يتوافق مع العادات والتقاليد الـسائدة فـي            إلىوكذلك فالنفس تنزع    
  .به الدين الذي يدين إلى باإلضافةالمجتمع 

  : عن تعريف التربيةأما

  :المعنى اللغوي للتربية:أوال
معـان    زخرت كتب المعاني العربية بالحديث عن المعنى اللغوي للتربية وقد جاءت ب           

  :كثيرة عظيمة لعل من أبرزها
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   )1(."ربا الشيء ينمو ربوا ورباء إذا زاد ونما":يقال: الزيادة والنماء .1

  )2(."طيبة:علوتها وأرض مربيةربوت الرابية أي ":يقال :العلو واالرتفاع .2

بفـتح  ) الرباوة(و، بضم الراء وفتحها وكسرها   ) الربوة(وكذا  ،  ما ارتفع من األرض    ةوالرابي"
  )3(".الراء

  )4(."ملكه:الشيءورب ، رب ":التملك .3

وهذا ، أي غذاه:ورباه تربية وترباه "،)5( "أي غذوته: ربيته تربية وتربيته": يقال:التغذية .4
  )6(."ولد والزرع ونحوهلكل ما ينمى كال

  .نشأت فيهم:  كالهمابت رباء وربيبر: يقال:التأديب والنشأة" .5

، ه تربيـة  ربي أ وربيت فالناً ، نشأت فيهم :ربوت في بني فالن أربو    : )7(يقول األصمعي 
  )8(."وتربيته ورببته وربيته بمعنى واحد

والفاعل راب والمفعـول    ، هوليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدب     : االولد رب )رب( :وكذا"
 )9( "تنشأ وتغذى وتثقف  ):تربى.(نشأ فيهم : وربوا، في بني فالن ربواً   ): ربى(  ،مربوب وربيب 

الرب في األصل التربيـة      ":)11( يقال الراغب األصفهان  )10(."رباه حتى أدرك  ):ربب الصبي ("
 الرب في   :"اوي في تفسيره    قال اإلمام البيض  )12(."حد التمام  إلىفحاالً  وهو إنشاء الشيء حاالً     
 وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فـشيئاً ثـم وصـف بـه اهللا تعـالى            ،األصل بعنى التربية  

  )13(."للمبالغة

عنى التنشئة واإلعالة والتغذية والرعاية فقال علـى        موقد استخدم القرآن الكريم التربية ب     
   18الشعراء ����دا ولَبِثْتَ فينَا من عمرِك سنينقَاَل َألَم نُربك فينَا وِلي���� :لسان فرعون لموسى

                                                 
  .128,127ص، 5ج، �
	ن ا��ب ) 1(
  .128 ، 127،ص 5ا�+"Jر ا�
	�P،ج )2(
  .136ص، الرازي، مختار الصحاح )3(
 .202ص، )عربي-قاموس عربي(المعتمد )4(
  .128,127ص، 5ج، لسان العرب )5(
  .136ص، مختار الصحاح 6)(
ی�، ا�6<�ي اIخK	ري،   اس( أ�'Q 7	ص()7(R7و DS� TU� Tس� J�و ، Tت س�	ر آ6( ،هـ215و�X6� مL7Oا  ).181ص، 10ج، @أن�
 .128,127ص، 5ج، لسان العرب )8(
 .321ص، إبراهيم أنيس وجماعة، المعجم الوسيط )9(
)10( J+� .202ص،  )7�@- Z	��س 7�@(ا�+�

11)(\S9+�ا �� J+!� �'
 ح�` آ	ن ی4ن ، أدی^ �� أه\ أص9[	ن، ا�+�وف �	�ا_^، أ�� ا�4	س( اOص9[	ن@، ا�!]�Fاد واJ>� �Cس
 .255ص، 2ج، @أن� اL7Oم �X6ر آ6، م1108، هـ502ت�A@ س�� ، T	�I	م ا�<Xا�@

ی(  )12(C�ن ا.  .184، ص)ا�ا_^ اOص9[	ن@(��*( �9دات أ�9	ظ ا�4
  .3ص، 1ج، أن�ر ا���Xی\ وأسار ا��dوی\ )13(
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  :المعنى االصطالحي للتربية: نياًثا
حيث ذهب فيه   ، تعددت فكذا المعنى االصطالحي   ) التربية(كما أن المعاني اللغوية لكلمة      

  :ريفاتومن هذه التع، كل حسب عصره وفكره وشخصه ومعتقدهالناس مذاهب شتى 

  :فات القديمة للتربيةمن التعري:   أوالً

التربية هي إعداد العقل للتعليم كما تعـد        :)1()م.ق384-322(طاليس تعريف أرسطو " .1
  .األرض للبذار

إن واجب التربية أن تعمل على تهيئـة         :)2()1778-1712(تعريف جان جاك روسو    .2
 .الفرص اإلنسانية كي ينمو الطفل على طبيعته انطالقا من ميوله واهتمامه

  :تعريفات الحديثة للتربيةمن ال:ثانياً
محباً لوطنه معتـزاً     ،صحيح التفكير ،  تنشئ الفرد قوي البدن حسن الخلق      نأالتربية هي   " .1

   .)3("حياتهبقوميته مدركاً واجباته مزوداً بالمعلومات التي يحتاج إليها في 

ونافعاً التربية تعني اكتساب الفرد آلداب السلوك والخلق الحميد حتى يصبح إنساناً صالحاً       " .2
  .)4( "ومفيداً لنفسه ولمجتمعه يعرف حدوده في التعامل والتفاعل مع اآلخرين ويلتزم بها

عملية تكيف أو تفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها وعملية التكيف أو التفاعل هـذه                " .3
 ةوالنهاي، وهي عملية طويلة األمد، تكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية ومظاهرها

  )5(."لها إال بانتهاء الحياة

،  واالكتساب واالختيار واالتصال والتحديكل النشاطات المتعلقة بقدرة الفرد على التعلم" .4
وفي نفس  ، ومجتمع الغد ، واالستجابة للتحدي لتكون للفرد أهداف واضحة للعيش في اليوم        

 )6(."الوقت ينال الرضى في أثناء تحقيق األهداف

  :مما سبق يتضح أن

وكلما تقدم  ، على نطاق أوسع   إال المعنى اللغوي    ىالتربية بمعناها االصطالحي ال تتعد    
 فلـذلك نـرى أن      الزمن وتتطور اإلنسان برزت احتياجات أخرى له لم تكن ضرورية قديماّ          

                                                 
)1(6
�ف إ_ی4@ و�A J@ س=	 _''A م ا	ن، م.ق384 7�fLAأ J67` ی g+6�ت�A @A@ أو�'	 7	م  ، حD+*� Q'67 )C أ�'h	 �	J7Iام، ت

  40-38ص ، )�	جJ7 Jوان(ان� ��س�T7 أL7م ا�69
T9 . م.ق322
ن
@ و�A J@ ج�'; 7	م )(2A ف�
6'A 1712	ب سOT'9'ج� Qد وأ�R�ان� ��س�T7 . م 1778ت�A@ 7	م ، �	تk ی�م وjدتQ، 7	ت@ �

 T9
  161ص ، ) �!+J أح+J ��"�ر(أL7م ا�69
(3)  T'��  .10ص ، �!+J ا��+	یة، ان� أص�ل ا�
�'T ا�JKن' )4(���یT وا��  .13ص، خT9'6 ا�K	ح، Tا�+�	هn ا�
)5( T'�LسIا T'��  .21ص، �	جJ زآ@ ا�*Lد، )اOس	�'^ ا��+T'6اOس/ ا���یT و( تJری/ ا�
)6( T'��  11ص، أص�ل ا�



  8

المفهوم االصطالحي الحديث للتربية أوسع وأشمل في تناوله جوانب جديدة تتناسب وتطورات            
 بالغالب  أنهافباستقراء التعريفات القديمة تجد     ، ظهر جليا في التعريفات   وهذا ي .العصر الحديث 

نه خص التربية فقط بإعداد العقل للتعلـيم        إوكذلك أرسطو ف  . تهتم بجانب واحد محدد ال تتعداه     
ف جان جاك روسو كان متقوقعاً علـى  يوأيضا تعر.وكأن اإلنسان فقط عقل بال جسد أو روح       

وقد أغفل األمور المكتسبة التي يحصلها اإلنـسان بـالعيش          ، طريةفتنمية المواهب والميول ال   
أما التعريفات الحديثة فإنها بالغالب تناولت تربية       . فقط فطرتهوالممارسة وكأن اإلنسان يسير ب    

  .اإلنسان بجميع جوانب شخصيته بما يتوافق مع مستجدات كل عصر

لتربويين في تحديـد معنـى      وبين القديم والحديث من تعريفات التربية نالحظ اختالف ا        
  . والفلسفات والمجتمعات ووجهات النظر في الثقافات واألفكاراختالفهم التربية

  :وترى الباحثة أن التربية بمفهومها االصطالحي تعني

نماء جميع جوانب شخصيته واالرتقاء بـه بمـا          ما يقوم به المربي تجاه مربوبه إل       كل
رجة السمو والكمال البشري بما يعود بالنفع علـى          للوصول إلى د   يتوافق مع مستجدات زمانه   
  . مجتمعه والبشرية جمعاء

وقـد  ، كل مسئول يوكل إليه أمر تربية سواء أكان المربوب صغيراً أو كبيراً           : فالمربي �
  .وغيره...يكون المربي هو نفسه المربوب من خالل التعليم الذاتي

  .أي الذي يحتاج إلى تربية: تجاه مربوبه �

، االجتمـاعي ، النفـسي ، أي الجانب الجسمي العقلـي    :  جوانب شخصيته  إلنماء جميع  �
  ...والديني) اإلبداعي، الوجداني(الروحي، الخلقي

أي متكيفاً مع جميع المتغيرات الحادثة في زمانه بحيث         : بما يتوافق مع مستجدات زمانه     �
  .بهيتقبلها على عالتها ويستطيع التعايش معها واإلفادة منها بما يليق به ويناس

 مـن درجـة     إليـه بما يستطيع الوصول    : للوصول إلى درجة السمو والكمال البشري      �
   .عند البشر حيث إن الكمال الخالص ال يكون إال هللا تبارك وتعالىالتحسينيات 

 في حدود ما ينفع به مجتمعـه مـن          يأ، بما يعود بالنفع على مجتمعه والبشرية جمعاء       �
 . على مجتمعه فحسبصورٍة بل والبشرية بأسرها غير مقأمور حسن

  :اإلسالميةمعنى التربية  :ثالثاً

 مـن خـالل     لصالح بكل معنى الكلمة وهو المربى     والذي نسعى إليجاده هو المواطن ا     
ى هذا الكون  عل–عز وجل - الذي يكون أهالً لئن يكون خليفة اهللا    السنة النبوية القرآن الكريم و  
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وتبعاً لتعدد معاني التربيـة باللغـة       .   اإلسالمية  وهذا ال يتم إال بالتربية     ،فيقوم على عمارته  
كذلك فإن التربية اإلسالمية تعددت معانيها      ، واالصطالح حسب المذاهب واألفكار والمعتقدات    

  . واألفكار لكن المنبع والمصدر واحد وهو الشريعة اإلسالميةتبعاً لتعدد اآلراء

  ...ومن هذه التعريفات

المهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية إسالمية إلى       هي مجموعة الخبرات والمعارف و    " .1
المتعلمين فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسمياً وعقليـاً ووجـدانياً وتعـديل              
 سلوكهم في االتجاه الذي يمكـنهم مـن عمـارة األرض وترقيتهـا وفـق مـنهج اهللا               

  .)1("وشريعته

 والقيم واحد يستند إلى المبادئ   تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري          " .2
والتي ترسم عدداً من اإلجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها         ، التي أتى بها اإلسالم   

  .)2( "إلى أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة اإلسالم

التنمية الشاملة لجميع جوانب شخصية الفرد جـسمياً وعقليـا          ":تعريف سعيد القاضي   .3
وذلك في ضوء ما    ،  ونفسياً وإرادياً وجنسياً وجمالياً     وخلقياً واجتماعياً  ًوإعتقادياً وروحياً 

 عبودية تحقق لـه الفـوز بالـدنيا        جاء به اإلسالم حتى يكون هذا الفرد عابداً هللا وحده         
  ) 3(."وتجعله لبنة خيرة في بناء مجتمعه وإسعاد البشرية، واآلخرة

آلخرة إعداداً كامالً من النواحي الصحية     هي علم إعداد اإلنسان المسلم لحياتي الدنيا وا       " .4
 في  واإلبداعية واالجتماعية واإلراديةوالعقلية والعلمية واإلعتقادية والروحية واألخالقية

وفي ضوء أسـاليب    ،  التي جاء بها اإلسالم    جميع مراحل نموه في ضوء المبادئ والقيم      
 ) 4( ."وطرق التربية التي بينها

فلسفة التربية وأهـدافها ومنـاهج   ظاماً متكامالً للتربية يشمل  التربية اإلسالمية تعني ن   " .5
التعليم وطرق التدريس واإلدارة التعليمية وغيرها من مقومات العملية التربويـة مـن             

  )5(."وجهة نظر اإلسالم

 - التربية اإلسالمية تركز على بناء الشخصية اإلسالمية بجميع جوانبهـا         :مما سبق يتضح أن   
ويكون هذا البناء وفق منهجيـة منـسقة         ، الجوانب في التعريفات السابقة    باختالف تحديد هذه  

  .ومتدرجة للوصول إلى حد الكمال البشري ما أمكن
                                                 

)1(T'�LسIا T'��  .19ص، س�'J ا�4	ض@،  أص�ل ا�
)2(P�	
 .19ص،  ا�+"Jر ا�
)3(P�	
 .20ص،  ا�+"Jر ا�
)4(T'�LسIا T'�� .88ص، 67@ س	�( ا��K	ه'�،  أص�ل ا�
)5(P�	
 88ص،  ا�+"Jر ا�
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ن الفرد لبنة أساسية بالمجتمع وصالحه إومن بناء الشخصيات إلى بناء المجتمعات حيث 
الرباني الـسليم   كما أن هذا البناء يكون وفقاً للمنهج        . والعكس صحيح ، يعني صالح المجتمع  
  . بل إعجازه في هذا المجال التربوي السيما القرآن الكريم،الذي يثبت جدارته

إذن التربية اإلسالمية ما هـي      ،  الخالدة - صلى اهللا عليه وسلم    -فهو حقاً معجزة النبي     
  .صطالحي لكن داخل إطار إسالميبجوهرها إال التربية بالمعنى اال

  : بأنهاة اإلسالمية التربي تعرففالباحثةوبالتالي 

عملية بناء اإلنسان بجميع جوانب شخصيته بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وفق منهجيـة              (
منظمة ومتدرجة لالرتقاء به بما يتوافق مع مستجدات زمانه للوصول إلـى درجـة الـسمو                

  .)والكمال البشري بما يعود بالنفع على مجتمعه والبشرية جمعاء

  :ويضاف عليهوقد سبق شرح التعريف 

أي تربية اإلنـسان    -: ومتدرجة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وفق منهجية منظمة        �
الـسنة النبويـة واالجتهـاد      ، القرآن الكريم (الصالح تربية مستمدة من الشريعة اإلسالمية       

  . المنشودولكن بطريقة منظمة ومسلسلة شيئاً فشيئاً للوصول إلى الهدف) البشري وفقهما

  :التدريس، تعريف التعليم  :ثانياً
تربية عنه وطالما كان الحـديث عـن        لالتعليم جزء أساسي في عملية التربية ال غنى ل        

  .  وعملية التدريس، رف على التعليمعالتربية فال بد من الت

 :المعنى اللغوي: أوالً

فاضت كتـب   وقد  ، ملَّالتعليم هو المصدر من الفعل الرباعي ع       :"التعليم"المعنى اللغوي لكلمة    
  :ومن هذه المعاني، عن معنى العلمالعربية المختصة بالمعاني في الحديث 

ـ  علماً وع  ملع:يقال،  وهي نقيض الجهل   "المعرفة -1 ـ وع، ملُ ـ      تُلم ه  الـشيء بمعنـى عرفتُ
 )1(."هوخبرتُ

 ضمن ،العلم جاء بمعنى المعرفة أيضاً كما جاءت بمعناه" :يقول صاحب المصباح المنير
 في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل؛ ألن العلم وإن حصل عن امعنى اآلخر الشتراكهكل واحد م

ال "وقـال ،  أي علموا  )كما عرفوا من الحق   (:وفي التنزيل ، فذلك الكسب مسبوق بالجهل   ، كسب
  )2("تعلمونهم اهللا يعلمهم

                                                 
 . 370ص، 9ج،  �
	ن ا��ب)1(
)2(  .1254ص، ا�+4ئ، ا�+"K	ح ا�+�'
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قذفه اهللا في   نور ي  واليقين، والعلم إدراك الشيء بحقيقته    ،)1(إذا تيقن : علم يعلم " يقال   ،اليقين -2
  .)2(" قلب من يحب

  )3(."أي شعر به:علم علماً بالشيء": يقال، الشعور بالشيء -3

، أي حـصله   :تعلم التلميـذ العلـم    " :يقال)4(."علمأ بمعنى   تعلَّم ، التعلم والتعليم  ":ومن العلم 
 وهو مخـتص  علمأ في موضوع ويقال تعلم .وكذا الصنعة ، وتمرن على أحكامه وضوابطه   

وأعلمتـه بـه وعلمتـه الفاتحـة        ، علمته وعلمت به وأعلمته الخبر    ":وكذا يقال )5(".باألمر
  .)6("  فتعلم ذلك تعلماًوالصنعة وغير ذلك تعليماً

درسـت العلـم    ": يقال .أما التدريس في اللغة فهي من الفعل درس        :المعنى اللغوي للتدريس  
درس (.قبل عليه يقـرأه ليحفظـه    أ: )اسةرساً ود ر درس الكتاب د   (:وأيضاً )7(."درساً أي قرأته  

قرأه كـل مـنهم علـى       : ) تدارس الطلبة الكتاب   (:أيضاً.جعله يدرس : )فالناً الكتاب وأدرس  
  )8(."اآلخر

  : سبق يتضح أنا موبدراسة

والشعور  يعني إزالة الجهل وإحداث المعرفة والخبرة واإلحاطة بالشيء          : العلم بمعناه اللغوي  
  .به ومن ثم حدوث اليقين

  . هو السعي لتحقيق معنى التعلم السابق:ليموالتع

لكن ما جرت به العـادة عنـد        ، والمقصود بالتدريس المعني هو ما كان بمعنى التعليم       
  .اللفظين والمراد واحد وهو المعنى السابقالناس بإطالق 

  :االصطالحيالمعنى : ثانياً

  :التعريفاتومن هذه ، ن عدة تعريفات اصطالحية للتعليم والتدريسذكر التربويو

 تعريف التعليم •

 العملية واإلجراءات التي يقوم المعلم من خاللها بعملية التربية والتعليم؛ حيث            ":التعليم هو  -1
ويكسبهم العديد من الميول ، لتالميذ المعارف والحقائق ويكون لديهم مفاهيم معينةلنه ينقل أ

                                                 
  .254ا�+"Jر ا�
	�P ص  )1(
 .624ص، 2ج، إ�اه'( أن'/ و.خون، ا�+�*( ا��س'& )2(
)3( J+� . 434ص، )7�@- Z	��س 7�@(ا�+�
 .370ص، 9ج،  �
	ن ا��ب)4(
 .434ا�+��+Jص )5(
)6(  .254ص، ا�+"K	ح ا�+�'
)7(P�	
  .117ص،  ا�+"Jر ا�
)8(J+� .176 ص، ا�+�
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 إحـداث تغيـرات عقليـة       كما يسعى المعلم إلى   ، واالتجاهات والقيم والمهارات المختلفة   
  )1( ."ووجدانية ومهارة أدائية لدى طالبه وهذا ما يسمى بعملية التعليم

    )2(."إكساب المعلومات أو الخبرات أو العادات والقيم واالتجاهات": ميالتعل -2

 صناعة أو مهنة ذا عملية له أصولها وقواعدها المحكمة التـي            ": بأنه )3(بن خلدون ا عرفه -3
 )4(." أهداف المجتمع ومقاصدهتتحقق بمراعاتها

هو إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن األخالق المذمومـة          ": )5(التعليم في نظر الغزالي    -4
   )6(." المحمودة السعيدةالمهلكة وإرشادهم إلى األخالق

عملية تتجه كجزء من التربية إلى المعرفة والتفكير دون أي مظهر آخر مـن              "التعليم هو    -5
فهي عملية محددة بالمعرفة التـي يقـدمها المـدرس          ، فل بمعناه الشامل  مظاهر تربية الط  

    )7(."فيحصلها التالميذ دون عناء

 :تعريف التدريس

 كافة الظروف واإلمكانات التي يوفرها المعلـم فـي          :عبد الرحمن جامل بأنه   .عرفه د " -1
قيـق  واإلجراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة التالميذ على تح        ، موقف تدريس معين  

 .األهداف المحددة لذلك الموقف

  مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة :وأيضاً عرفه بأنه -2

  .)8(" إلى أهداف تربوية محددةتالميذه في الوصول

،  ترجمة األهداف التربوية والمعارف النظريـة      التدريس هو مرحلة عملية يتم خاللها     " -3
 )9( ". بها إلى سلوك ومهارات واقعية محسوسة لدى التالميذوأنشطة التعلم المتصلة

، إنسانية حيث تسود النزعة اإلنسانية العالقة الفاعلة بين المعلم وطلبته          مهمة   ":التدريس -4
، وبالقدر التي تغلب هذه النزعة على مثل هذه العالقة يكون المعلم قادراً على أن يعلـم               

                                                 
)1(T�	��ری/ اJ�ق ا�f  ،\�	ح+� ج  .17ص، JK7 ا�
)2( T'�LسIا T'�� .85ص، 67@ ا��K	ه'�، أص�ل ا�

3)(   T'6'KqqFأ Tqq6<	7 �q� ونJqq6خ �qqا� Jqq+!� �qqح+� ا�qq�ا JqK7  ،  م	q7 /ن�qqت @qqA Jqq�م ، م1332و	qq7 @A�qqم (، م1406وتLqq7أ T7�qqس�� qqان�
 T9
  9ص، ")�	جJ7 Jوان"ا�69

)4( T'��  .31ص، J� @67آ�ر، أس
[	 وت=K'4	ت[	 ��	هn ا�
،  زی� ا�Jی� أ�� ح	�J ا�<Xا�@ (5)!K�م ا	�Iم، اLسIا T*ن';، ح	"�ع qA@ ا�Jq� @qA Qq49ة      ،  س�T خ+
'� وأر��+	>A  Tq@و�J، ص	ح^ ا�q�

TKیZ ،لJ*�م واLC�	� ، و�['tC�ا ?ی� وأ�; آ�	ب اOح'	ء و_'v	�+�ر 7'� ا	ص `� )322ص، 1ج، �LKءان� س' أL7م ا�(، ح
)6( T'�LسIا T'�� . 309ص، 67@ ا��K	ه'�، أص�ل ا�
)7( T'9
�'T اjج�+	T'7 وا�69� .3ص، 67'	ن ا�!��@،أص�ل ا�
 .16ص،  طرق التدريس العامة)8(
 .121ص، محمد زياد حمدان، لتدريس في التربية المعاصرة )9(
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وعليها تتوقف القدرة على تبـادل األفكـار        ، مواوتتوافر عند الطلبة الرغبة في أن يتعل      
 )1(."وبشكل مفتوح مع المعلم، وتفهم مشاكل الطلبة وتقدير أحاسيسهم

  : أنوخالصة القول

بل التدريس جزء من عملية التعليم التـي        ، التعليم بمعناه االصطالحي أعم من التدريس     
المدرس والتالميذ والتي يكون    هي بدورها جزء من التربية والتدريس خاص بتلك العالقة بين           

بل مجبر فيها بتحقيق أهداف معينة محددة وفي ذلك يكون في فتـرة             ، فيها المعلم مطلوب منه   
  .أي هي عملية مغلقة محددة ومحدودة، معينة

 بكل عملية يريد المربي من خاللها إيصال        ي  أما التعليم فهو أشمل وأعم حيث أنه معن       
  . إلى المتعلم-اً أو تعليمياًدف ما سواء أكان تربويأو تحقيق ه، معلومة أو حقيقة

  .     أي هي عملية مفتوحة ليست لها حدوداً

  :بين التربية والتعليم

وال ، بالنظر في التعريفات السابقة للتربية والتعليم نجد أن بينهما عالقـة وطيـدة             :قلت
لوسيلة التي من خاللها   وهو ا ، بل التعليم جزء أساسي من التربية     غنى لكل منهما عن األخرى      

 التربية تسعى إلى إنشاء فرد صالح بتنمية جميع جوانب شخصيته :فمثالً ،تحقق التربية أهدافها
أي تسعى لتحقيق أهداف عامة ذات مـدى بعيـد          ، اجتماعية ووجدانية ،  جسدية ،عقلية، نفسية
وطريقها ، بيرينج األمر إلى جهد ووقت ك     ابل يحت ، وال يتم ذلك ببساطة أو بوقت قليل      ، كبير

وهذا األمر ال   ، إلى تحقيق ذلك تربية جزئية شيئاً فشيئاً حتى يكتمل الهدف العام المراد تحقيقه            
التعليم يسعى لتحقيق أهداف جزئية صغيرة خـالل حـصة          يتم إال من خالل التعليم فتجد أن        

 ،لكلي التربويوهذه األهداف التعليمية الجزئية هي التي تكون الهدف ا  . أو وقت قليل  ، مدرسية
  . أي بتحقيق األهداف التعليمية الجزئية يتم تحقيق الهدف الكلي التربوي

ولكن التربية أعم وأشمل    ،  والتعليم ليستا عمليتين متضادتين أو مختلفتين      أي أن التربية  
  .من التعليم سواء بالمفهوم أو التطبيق

   . غنى لها عنهال ، بل هو جزء من التربية،   إذن فالتعليم وسيلة التربية

  :المربي المعلم: رابعا
أما فـي   ، ثالثة ألفاظ مختلفة لمسمى واحد في العملية التعليمية       . المدرس، المعلم،     المربي

  .فالمربي أعم وأشمل من المدرس، العملية التربوية
                                                 

 .35ص، محمد عدس، المعلم الفاعل والتدريس الفعال )1(
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  : عن المعنى اللغوي للكلماتأما

 :وهي تعني )  في المطلب السابق   السابق تناوله في البحث   ( اسم الفاعل من الفعل ربى     :فالمربي
  .بعملية التربية السابق ذكرها كل من يقوم

وهي )  أيضاًسبق تناول معناها بالمطلب السابقوقد ( فهي اسم الفاعل من الفعل علّم    :المعلمأما  
  .   تعني كل من يقوم بعملية التعليم

: يقـال ، وساعد عليه حث على التعلّم    " :اسم الفاعل من الفعل درس بمعنى      فهي   : المدرس أما
  )1(." أي جعله يدرس:درس وأدرس فالناً الكتاب

  :ما عن المعنى االصطالحيأ

غفلت كثير من كتب التربية عن إيراد المعنى االصطالحي للمعلم المربي وكأن المعنى             
  :ولكن هناك من حاول تعريفه ومن ذلك، اللغوي قد أدى الغرض من المعنى االصطالحي

1. David Berliner).(Drألنـه   ؛يرى أن المعلم رجل إجرائـي " :ديفيد برلينر. د
  )2(."الصف كل يوم  إجرائية فيعدة أعمالينجز 

، هو من يقوم بتربية التالميذ بالمدارس على اختالف مستوياتها وتعلـيمهم          ": المعلم .2
التربية والتعليم من فلسفة ومعـاني وأهـداف         وتوصيل كل ما تشتمل عليه عمليات     

  )3(."م وقلوبهعقولهموقيم إلى 

فوق ذلك  ولكنه  ، فهو يعلم ذلك  :  المربي اأم، المختلفةيعلم في الصف المواد     : المعلم .3
  )4( .يساعد الطفل على تكوين عادات وأنماط سلوكية مختلفة

  . المدرس-المعلم-المربي:في ضوء ما سبق يتضح أن

إال ،  المنشودة وهو إيصال األهداف التعليمية   ، كلهم يسعى إلى تحقيق الغاية من التعلم      
حيث أنـه   ، وهي تحقيق الغرض المطلوب من التربية نفسها      : المربي مهنته أعم وأشمل    :أن

  .وال يرتبط بمجال أو منهج علمي محدد، يربي جميع جوانب الشخصية

  .وهو الذي يحقق الغرض من عملية التعلم،  فهو أقل شموالً منه:أما المعلم     
مكن أن تتعدى مهمته عملية التـدريس المنهجيـة الخاصـة           ولكنه أشمل من المدرس إذ أنه ي      

  .بالمدارس

                                                 
)1(J+� .176ص، "7�@- Z	��س 7�@" ا�+�
)2(@� .153ص، �=9@ أح+J،  دراس	ت A@ ت=�ی ا���A )'6@ ا���f ا��
)3(@�ف153ص،  ان� دراس	ت A@ ت=�ی ا���A )'6@ ا���f ا��"�� . 
)4(T'��6� T'9
ف5ص،  اOص�ل اjج�+	T'7 وا�69"��. 
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   . فهو الذي يسعى إليصال محتوى المنهج المدرسي إلى التالميذ:أما المدرس    

  :تعريف طرق التدريس:  ثالثاً

لتحقيق التعليم المنشود ال بد من إتباع منهجية علمية صحيحة من خالل اختيار طـرق               
، عنهـا  التدريس من أهم أسس العملية التعليمية إذ ال غنى للمـدرس      وطريقة، تدريس مالئمة 

  .  الوسيلة إلى توصيل المعلومة إلى المتعلميفه

  :البد من معرفة معنى طرق التدريس اختيار الطريقةوقبل التعرف على صفات 

  :التعريف اللغوي لطرق التدريس: أوالً

  ...الطريق في اللغة

وعنه استعير كل مسلك يسلكه اإلنـسان       ، ل أي يضرب  هو السبيل الذي يطرق باألرج    "
الـسالك  : والطـارق  "ويذهب بطريقتكم المثلى  " :قال تعالى ، في فعل محموداً كان أو مذموماً     

. وكذلك الـسبيل  ، الطريق األعظم والطريق العظمى   : تقول، تذكر وتؤنث : والطريق ،للطريق
  )1(."وطرقات جمع الجمع، والجمع أطرقة وطرق

   .   طرق التدريس: فيقال، جمع طريقة التدريس على لفظة طرق جرت به العادة  لكن الذي

إزالة الجهـل وإحـداث   : خالصتهو )سبق تناول معناه بالمطلب السابق (:التدريس في اللغـة   
  .المعرفة والخبرة واإلحاطة بالشيء والشعور به ومن ثم حدوث اليقين

 في إزالة الجهـل  يسلكه المعلم المربي كل مسلك    ):لغة(طرق التدريس   :مما سبق يتضح أن   
  . وإحداث المعرفة والخبرة واإلحاطة بالشيء والشعور به ومن ثم إحداث اليقين عند المتعلم

  :التعريف االصطالحي لطرق التدريس: ثانياً

تعددت التعريفات االصطالحية لطريقة التدريس من قبل التربـويين حـسب وجهـات             
  :عريفاتومن هذه الت.نظرهم ومعتقداتهم

يقوم بها المدرس ويستعمل وسائل تعليمية تزيد مـن        تدريسية   تهي طرق وإستراتيجيا  " .1
يهدق بنشاط مقصود    حيث يقوم المدرس من خاللها       ،فاعلية تلك الطرق واإلستراتيجيات   

ويكتـسب مـن    ، إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف وإلى خبرة يتفاعل معها التلميذ          
  )2(."نتائجها السلوك المنشود

                                                 

	ن ا��ب)1(�   .154، 155ص، 8ج،  ان�
 .20ص، ح
� F!	تT، ا�T>6 ا���'T �'� ا���یT وا��=P'K ت�6'( )2(
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 المعلم في معالجة النشاط التعليمي ليحقق وصول المعارف         هي األسلوب الذي يستخدمه   " .2
أو الخطة التي ينتجها المدرسـون مـع تالميـذهم          .بأيسر الطرق وأقل الوقت والنفقات    

   )1(."وتعليمهم للوصول بهم إلى الغاية المقصودة من تربيتهم 

 يمكن تكراره في معاملة الناس واألشياء       نمط أو أسلوب  " :عرفها رونالدت هايمان بأنها    .3
  )2(."موجهة توجيهاً مقصوداً وداعياً نحو تحقيق هدف ما

 )3(."الوسيلة التي تتبع للوصول إلى غرض معين" :عرفها حسن معوض بأنها .4

 الكيفية أو األسلوب الذي يختاره المـدرس ليـساعد          :عبد الرحمن جامل بأنها   .عرفها د  .5
وهـي مجموعـة مـن اإلجـراءات        ، اف التعليمية السلوكية  التالميذ على تحقيق األهد   

والممارسات واألنشطة العلمية التي يقوم بها المعلم داخل الفصل بتدريس درس معـين             
 )4(.يهدف إلى توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للتالميذ

 ةأو إثـار ، أو تخطيط المشروع  ، مناقشات أو توجيهات أسئلة   ":وقد وضح هذه اإلجراءات بأنها    
لمشكلة تدعو التالميذ إلى التساؤل أو محاولة الكتشاف أو فرض فروض أو غير ذلـك مـن                 

   )5(."اإلجراءات

 نمط عام تعليمي أو تدريس يتخذه عامة المعلمـين فـي   ":فؤاد أبو الهيجا بأنها.عرفها د  .6
 الموقف التعليمي إلى موقـف      وقد يستبدلونه بنمط آخر إذا تغير     ، مواقف تعليمية معينة  

  .)6( "آخر

يـة  يعد فيها المعلم الخطوات الـضرورية لعمل       تلك العملية التي     ":طريقة التدريس هي   .7
والطريقة المناسبة هي أيسر السبل لتحقيق األهـداف        ،التدريس من أجل تحقيق األهداف    

  .)7( "وبالتالي تحقيق التعلم

  :وبالتالي يمكننا القول أن

نها الوسيط الناقـل للمعلومـات      إحيث  طريقة التدريس األداة الفعالة في عملية التدريس        
والحقائق من المعلم المربي إلى المتعلم باختالف أساليب التعامل مع هذه الطـرق بـاختالف               

                                                 
)1(Tرس	++�وا Tی .10ص، JK7 ا�9�	ح ا�T!K،  أص�ل تJری/ ا���'T �'� ا���
 .171ص، wAاد أ�� ا�['*	ء،  أس	س'	ت ا��Jری/)2(
 .171 ا�+"Jر ا�
	�P، ص)3(
 .بتصرف117ص، عبد الرحمن جامل.د، طرق التدريس العامة )4(
 .  172ص،  التدريسأساسيات )5(
 .172ص، المصدر السابق) 6(
 200ص،محمد مقبل عليمات.د، صبحي حمدان أبو جاللة.د، أساسيات التدريس العامة )7(
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وتحقيق الفعالية الـصفية مـع الطلبـة أو         ، طبيعة المعلم ومدى استعداده لتطبيق هذه الطرق      
  .التفاعل العلمي مع المتعلمين

  :ي اآلت الباحثةفي ضوء ما سبق تعرف
 السبيل الذي يختار المربي سلوكه للوصول إلى مربوبـه          بأنها :طرق التعليم بصفة عامة    •

  .لتحقيق الغرض المرجو من عملية التربية والتعليم
 أي لمساعدة المربوب على استقبال التربية الصحيحة لجميـع     :ويقصد بالوصول إلى المربوب   

  .إلخ...النفسية، العقلية، جوانب شخصيته الجسدية
السبيل الذي يختـار المـدرس        :العملية التربوية التعليمية فهي   ا طرق التدريس في     أم •

سلوكه لتحقيق الغرض من العملية التعليمية بإيصال األهداف التعليميـة المنـشودة إلـى              
  .ومن ثم حدوث التعلم، المتعلم

ـ         :والتعريف يعني   قبـل   ا كل اإلجراءات والنشاطات والممارسات التي يقوم المدرس باتخاذه
وبالتالي يحقـق  ، الدرس أو في أثنائه أو بعده لتوصيل المعلومة والحقائق المنهجية إلى المتعلم  

  . عملية التعلم لدى المتعلم

  المطلب الثالث    

  ...مفاهيم ومصطلحات إعجازية تربوية
  :اإلعجاز التربوي: أوالً

عريف اإلعجاز  وتعريف التربية باللغة واالصطالح يمكن ت     ،  من خالل تعريف اإلعجاز   
  .إثبات الفوت واألسبقية التربوية اإليجابية في جميع النواحي واالتجاهات :التربوي بأنه

 وبتحقيق أسمى الصفات من حيـث       ،أي سواء من حيث الشكل والمضمون أو المنهجية       
  .الشمولية والتوازن واإليجابية والواقعية والوظيفية

يم وبالتالي فالقرآن الكريم فقط هـو الـذي          مجتمعاً إال على القرآن الكر     قوهذا ال يصد  
  .يتحقق فيه اإلعجاز التربوي

  :اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم:ثانياً
فتحداهم اهللا  ، ولم تسبقها أمة في ذلك    ، نزل القرآن الكريم على أمة قد برعت في الكالم        

 وقـالوا إن    -لم صلى اهللا عليه وس    - حين كذبوا النبي    بكالمه أن يأتوا بمثله    - تبارك وتعالى  -
 فقال - سبحانه وتعالى-ولم يقبلوا أن يعترفوا بأنه قول رب البشر ، هذا القرآن هو قول البشر    
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 بِمثْلـه  يْأتُون لَا الْقُرآنِ هذَا بِمثِْل يْأتُوا َأن علَى والْجِن الِْإنْس اجتَمعت لَِئنِ قُْل ����قائلجل من   
لَوو كَان مهضعب ضٍِلبا ع88اإلسراء  ���� ظَهِير.  

بل إنهـم لـم     ، وبالرغم من فصاحتهم وبالغتهم وتكذيبهم له لم يستطيعوا اإلتيان بمثله         
فتدرج معهم   ، فيما عرفوا رغم باعهم الطويل في علم الفصاحة والبالغة والبيان          يسمعوا بمثله 

  :- من قائل جل-فقال، وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله  بالتحدي-تعالى- لقرآنا

����قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْترِ فَأْتشرٍ بِعوس هثْلم اتيرفْتوا معادنِ وم متطَعتاس نم وند  إِنْ اللَّـه 
متني كُنقادص*وا فَإِلَّمجِيبتسي وا لَكُملَما فَاعمزِلَ أَنلْمِ أُنبِع أَنْ اللَّهإِ لَا وإِلَّا لَه  ـوـلْ  هفَه  مـتأَن 

  . 14-13هود����مسلمونَ

وطلب أن يأتوا بسورة واحـدة فقـط مثـل          ، فتدرج معهم أكثر  ،  ذلك لم يستطيعوا   ومع
  .38يونس ����مثْله بِسورة فَأْتوا قُلْ افْتراه يقُولُونَ مأَ����:فقال تعالى، القرآن الكريم

، أي مماثل له أو يشابهه ليس هو تماماً فلم يقدروا        ، لهبل تحداهم أن يأتوا بأي شيء من مث       
 وادعـوا  مثْلـه  مـن  بِـسورة  فَأْتوا عبدنا علَى نزلْنا مما ريبٍ في كُنتم وإِنْ ����-:فقد قال تعالى  

اَءكُمدهش نم وند إِنْ اللَّه متكُن نيقاد33البقرة ����ص.  
 اإلعجاز القرآني خاص باإلعجاز اللغوي بل هم لم يستطيعوا أن يـأتوا             هذا ال يعني أن   

 فالقرآن الكـريم    ولو كانوا بارعين في غيره النتبهوا له      ، بالجزء الذي برعوا فيه وهو الكالم     
  . يحوى وجوهاً عدة من اإلعجاز غير اللغوي

ن آفي القر الوحيد  هو اإلعجاز   اإلعجاز اللغوي   والناس تظن أن هذا     ، وإلى وقت قريب  
 ثم التأمل في كتابه التوصـل إلـى وجـوه أخـرى     -عز وجل-اهللا الكريم إلى أن تم بفضل    

   .وما إلى ذلك...التأثيري والتربوي، العلمي، الغيبي، كالتشريعي
 وبتخصصه على قدر همته فحقاً كلما تأملت في القرآن الكـريم            كل يصل إلى ذلك بتأمله    

وهذا هو تحقيق قول الدكتور محمـد القيعـي         ، ة أكثر كلما توصلت إلى وجوه إعجازي    ، أكثر
  .السابق الذكر

وعند التعرض لدراسة التربية تجد أن القرآن الكريم قد تعرض لمثل هذه األمور التربوية              
بل أسبقية في المنهج واألهداف والسمات      ، قبل علماء التربية ولم تكن األسبقية زمانية فحسب       

 اإلعجـاز   :ن وجوه اإلعجاز القرآني أال وهو     ياً وجه آخر م   وبالتالي يظهر للمتأمل جل   ، كذلك
علـى أي   -على حد بحثـي   -لك المفهوم حديث النشأة فلم أقف     وألن ذ ، التربوي للقرآن الكريم  

لحديثة وخرجت بالتعريفات    فاجتهدت رأي في النظر إلى تعريفات وجوه اإلعجاز ا         ،تعريف له 
  :اآلتية
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إشـارة  لك الموافقة والمطابقة العجيبة بين ما يتعلق ب       ت :هو اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم   
من آياته من حقائق تربوية وبين أحدث ما انتهـى إليـه الكـشف              القرآن الكريم له في كثير      
  . الخبراء والباحثينالتربوي وعلماء التربية من

  . سبق القرآن الكريم للتربويين في الحديث عن الحقائق التربوية:  هوأي
يراً با جهداً ك  هوالتي بذل العلماء في   ، بالنظر إلى الحقائق التربوية الحديثة    وهذا يعني أنه    

 في الوصول إليها نجد أن القرآن الكريم وبكل بساطة قد تناول هذه الحقائق بـين    طويالً ووقتاً
دفتيه بل أثبت سبقاً إيجابياً في جميع االتجاهات فكان األكثر شموالً وثباتاً واعتداالً وواقعيـة               

  .وجه إعجازه التربوي: وهذا هو، وليس فقط أسبقية زمانية..  الًوكما

  :ي للقرآن الكريم في طرق التدريساإلعجاز التربو: ثالثاً
نجد أن القرآن الكريم قد تعرض له       ، وبتخصيص طرق التدريس كجزء من علم التربية      

 اإلعجـاز   بل أيضاً أثبت في هذا الجانب إعجازاً بل هو جـزء مـن            ، وبشكل واسع في آياته   
  .التربوي

  :ستطيع القول بأنهألكريم في مجال طرق التدريس وبتعريف اإلعجاز التربوي للقرآن ا

سبق القرآن الكريم في عرض أحدث وأفضل ما توصل إليه علماء التربيـة مـن               هو  (
فلم يملكـوا   ، ه لهم  وأثبت أسبقيت  ،فكشف القرآن عن غلطهم   ، طرق تدريس ظنوا أسبقيتهم لذلك    

  .)يمسوى التسل

 وقد اعتقـدوا    ،وعلموها للمدرسين ، كثيرة هي طرق التدريس التي عرضها التربويون      
بل كلفهم ذلك الكثير من الوقت والجهـد والمـال          ،  أنهم األسبق في الفكر بالتوصل إليها      تماماً

لـوا  موتطبيق األبحاث التجريبية وذلك حتى ينسبوها إليهم ويعلموها للمربين المعلمين حتى يع           
 صـلى   -فالقرآن الكريم المنزل على النبي    ، ن يظهرونها يفاجئون بأنهم لم يأتوا جديداً      بها وحي 

فلم يملكوا إال أن يسلموا بـصدق القـرآن         ،  قد تناول الحديث عن تلك الطرق      -اهللا عليه وسلم  
  .- اهللا تبارك وتعالى-الكريم وأنه ال يمكن أن يكون قول البشر بل هو قول خالق البشر

 القرآن الكريم   إعجازعترفين بوجود وجه جديد من وجوه       له مذعنين م  ومن ثم يخضعوا    
   .)اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس(:وهو
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  بحث الثانيمال

  معايير اختيار طرق التدريس وصفات المربي
  

  

  :وفيه ثالثة مطالب
  . المربي في ميزان التربويين:المطلب األول
  .لمربي في ميزان القرآن ا:المطلب الثاني
 . معايير اختيار طرق التدريس:المطلب الثالث
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  المطلب األول                                  

  المربي في ميزان التربويين
وقـد  ، حتى يكون المربي المعلم فاعالً في العملية التدريسية البد من توافر عدة صفات            

 بتحديد صـفات    يسية المعلم الذي سيقوم بالعملية التدر     اختياروضع التربويون معياراً خاصاً ب    
   .معينة ذهبوا بها مذاهب شتى

  :ومن هذه الصفات

  .المتطلبات الشخصية: أوالً
  .المتطلبات العقلية: ثانياً
  .المهنيةالمتطلبات : ثالثاً
  .األخالقيةالمتطلبات : رابعاً

  : المتطلبات الشخصية:الًأو

، علم الناجح موعة من السمات الشخصية الواجب توافرها في ال       وضع علماء التربية مجم   
  :ومن ذلك

 ،  قوي البنيـة عمومـاً  ،قادراً على التمييز بين األلوان    ، واألطرافأن يكون سليم الحواس      -1
ليس مفرطاً في الطول وال     ، خالياً من األمراض المعدية والمزمنة وخالياً من عيوب النطق        

 ) 1( ً.القصر ويكون متزناً انفعاليا

خاصية يجب أن يتمتع بها المربـي       أول  " :فبرأيه أن  ،ويؤكد الدكتور خليفة الباح ما سبق      -2
وعلى رأسها تمتعه بحواس سليمة ، المعلم هي حالة بدنية صحية جيدة تمكنه من أداء دوره      

، وأن يتمتع بقوام جيد خال من التشوهات أياً كان شكلها         ،  الوضع البدني السليم   :من حيث 
حسن المظهر بما يدفع المتعلمين والزمالء      ، نظيف البدن والملبس  ، طول والوزن متوسط ال 

 :والبد أن يتمتع المعلم بحواس سليمة مـن       ، وعدم السخرية منه  ، لالنجذاب إليه واحترامه  
،  ألنه بها يقود العمـل التربـوي التعليمـي شـارحاً     ؛ وتذوق ، وشم ، ولمس ، وسمع ،نظر

 وأي خلل أو قـصور  ،منبهاً ومحذراً، داً وموجهاً مساعداًمرش،  ومجيباً ، وسائالً ،ومالحظاً
 قد يـضعه فـي      أو إهمال في استخدامها بشكل جيد     ، في حاسة من حواس المربي المعلم     

وبالتالي لن يتمكن من إيصال المعلومات والمعرفة ،  ومحرجة مع المتعلمين،مواقف صعبة
د ما يـستخدمه مـن وسـائل    ويتسبب في إفسا، وقد يعرض سالمة المتعلمين للخطر    ، لهم

                                                 
)1(T'�LسIت ا	ج'[��ی� A@ ض�ء ا�R��دي وا	!�ن اف، 162ص، �!+J �!+�د، أح+J �!+�د �Fق،  ان� ��6( ا�4"��. 
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وأخيراً قد يعرضه للغش في ، وقد يؤدي به إلى االمتهان من زمالء المهنة     ، تربوية تعليمية 
وال ، فال تتحقق أهـدافهم   ، وهذا ينعكس على المتعلمين ومستوى تحصيلهم العلمي      ، مهنته

  .)1( أهداف المجتمع الذي يعيشون فيه

كن هذا ليس شرطاً ضرورياً والبد من وجوده        ول، أجاد الدكتور خليفة في كالمه السابق     
 عداديـة فهو ينطبق فعالً على مدرسي المرحلـة االبتدائيـة واإل         " ، في كل المربين المعلمين   

 وأيـاً   ،الشخصية كانت السمات    فأياً ، يختلف  لكن في مرحلة التعليم الجامعي فاألمر      ،والثانوية
ولديه ،  طالما أن المربي متزن عقلياً وانفعالياً      ؛كان العيب فيها فلن يضر العملية التعليمية شيئاً       

من المربين مـن    ولكم كان   ، ن من علمه  و فال مانع من أن يستفيد المتعلم      ، على التحدث  القدرة
  .)2( "الشخصية فمن اهللا عليهم وتخرج على أيديهم أجياليعاني من مثل هذه األمور 

 )3("ونظراته لآلخرين ،فهالعام لعواط  والضبط   ، أن يتمتع المعلم باالتزان    "كذلك من السمات   -3

 ألن  ؛واالنفعال ألي سبب أو ألتفه األمور     فعليه أال يتصف باالضطراب وسرعة الغضب       
ويجعلـه  ، وإغضابه ويعمل على إثارته  ، مثل هذا المعلم سيجد من طالبه من يتالعب به        

وإنـزال  ، ارتكب أفعاالً أعنف كالضرب والركل والطـرد       لربما    و  بل ،يتفوه بألفاظ نابية  
      )4(.مع المعلم إذا ارتكبهاوال يتسامح أولياء األمور ، التي يحاسب عليها القانونالعقوبات 

فمن المعروف أن وسيلة االتصال     ، من السمات الشخصية التحكم في نبرات الصوت      أيضا   -4
فإن رسالة االتـصال  ، فإن كان صوت المعلم خافتاً، في هي اللغة اللفظية  التدريس الص في  
ما يـنعكس   ب وبذلك يصبح مضمون الرسالة غامضاً غير مفهوم         ،متقطعة ،ون مشوشة تك

   )5(.ويؤدي ذلك إلى التدني في نوعيتها وإنتاجيتها، سلباً على العملية التعليمية

بتغير الموقف التعليمي ينبه المتعلمين ويساعدهم على       "إذن فالصوت الواضح المسموع     
 بهم إلى التفاعل مع الموقف التعليمي ومـع المـدرس           تلقي المعلومة بشكل أفضل بل ويؤدي     

                                                                                    .)6( "بشكل أفضل فهو وسيلة تعليمية ترسخ المعلومة في أذهان المتعلمين

 بذلك وال ينسى أنـه      واألصل أن يهتم المدرس   ، ومن ذلك أيضاً المظهر الالئق بالمدرس      -5
  . قدوة للمتعلمين

         

                                                 
�'T ا�)1(���یT وا��ف 6Z'\106,105ص، JKن'T ا�+�	هn ا�"��. 
�'T ا�+�	صة)2(� .  123ص،  ا��Jری/ A@ ا�
)3 ( P�	
 123ص،ا�+"Jر ا�
 .30ص، wAاد أ�� ا�['*	ء،  ان� أس	س'	ت ا��Jری/)4(
 .261ص، صK!@ أ�� جL�K4� J+!�،T\ 67'+	ت، ان�  أس	�'^ ا��Jری/ ا��	�T ا�+�	صة )5(
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  : المتطلبات العقلية والمعرفة: ثانياً

إلى جانب السمات الشخصية البد من توافر المعرفة العقلية والتخصصية في المجال الذي             
  : ومن ذلك،يدرسه

، خصائـصها ، اإللمام الكامل بالمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها من حيث تركيبهـا           .1
 للمتعلمين في إطار جيـد فيحـسون بأهميتهـا          فيقدمها ، ووظائفها ،ارتباطاتها، تهامشكال

  )1(.ويقبلون على تعلمها
 صرها وملماً بعن  ،فالمعلم المتمكن من موضوع درسه     ؛معرفة خاصة لموضوع الدرس   " .2

وبثقـة  ، هو المعلم القادر على االنتقال من موقف تعليمي إلى موقف آخر بطريقة منظمة            
  )2(."ن هذه المعرفة تمثل أهم مظاهر التدريس المعاصر أل؛عالية

 معرفة المعلم النظرية والعمليـة الخاصـة        : هذه وتشملمعرفة طرق ووسائل التعليم     " .3
وبكيفيـة توصـيل المـادة الدراسـية        ، وتحفيز التالميذ وتشويقهم للتعليم   ، بتخطيط التعليم 

 والمحافظة على النظـام     ،رة الفصل  ثم إدا  ،ات التعلم اللفظية والتقنية   ينباستعمال طرق ومع  
  )3(."هائستفادة منها في توجيه العملية التربوية وإغنا واال،وكيفية تقييم نتائج التدريس، العام
جوانبه العقلية المتعلمين من كل  عند والتطور ومبادئ النمو بخصائص الكاملة عرفةمال .4

 يساعده بالتأكيـد علـى      هذا. لغويةوالبدنية والنفسية واالنفعالية والمهارية واالجتماعية وال     
تقديم وعرض مادته الدراسية التخصصية وفق الفروق الفردية للمتعلمين في شكل خبرات            
تربوية تعليمية قيمة تشجعهم على التفكير واالبتكار واإلبداع واتخاذ مـا يناسـبهم مـن               

  )4(.قرارات
المتعلم علـى عمليـة     وهي التي تدفع وتحفز     ،  اإلنسانية إدراك الدوافع معرفة وتفهم و   .5

 ،فهي التي تضيء عقل وقلب المتعلم     ، التعلم باعتبارها المحرك األساسي للسلوك اإلنساني     
   )5(.وتفتح له أبواب المعرفة لينهل منها ما يريد، وتحدد كمية شغفه بالعمل التربوي

والوقوف على ،  نفسه لمعرفة مواطن القوة والضعف فيه    يمفالمعلم الذي يق  ،  ذاته ةمعرف .6
 والوسـائل  ، السليم لطرائق التـدريس مستوى قدراته في التدريس هو األنجح في االختيار     

  )6(.التعليمية التي يحتاجها لمتطلبات درسه بما يحقق األهداف التربوية المنشودة

                                                 
�'T ا�JKن'T ان�)1(���یT وا�� .109ص،  ا�+�	هn ا�
 .258ص، أس	�'^ ا��Jری/ ا��	�T وا�+�	صة )2(
�'T ا�+�	صة )3(� .122ص، ا��Jری/ A@ ا�
)4(T'نJK�ا T'����یT وا�� .109ص،  ان� ا�+�	هn ا�
ف 6Z'\109 ا�+"Jر ا�
	�P،ص)5("�� . 
)6(  .260,259ص،  أس	�'^ ا��Jری/ ا��	�T ا�+�	ص- : ان�
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كأن يكون المدرس ذكياً    ، أيضاً من المتطلبات العقلية معرفة القدرات العقلية الخاصة       " .7
رض مادته الدراسية على المتعلمين بطريقة يتقبلونها ويستفيدون        بدرجة كافية تمكنه من ع    

 وتقديم الجديد بـشكل     ، واإلبداع ، ويكون أيضاً قادراً على توظيف ذكائه في االبتكار        ،منها
 ويدفعهم إلبراز ما يملكون مـن قـدرات بدنيـة           ، يستثير تفكير المتعلمين   ،مبسط وجذاب 

 والتصرف والتعامل مبتعـداً عـن الوصـاية         وأيضاً يكون متحرر الفكر والسلوك    ،وعقلية
ويكون ، والسيطرة والتسلط مبتعداً عن التلقين والتحفيظ واإللقاء والتقليد والتشبه والمحاكاة         

     )1(."ومرناً مع المتعلمينسهالً بسيطاً متواضعاً 
وشئون العالم ، أن يكون لديه ثقافة عن البيئة التي يعيش فيها وعن شئون وطنه عموماً" .8
  ) 2(. "تكون لديه ثقافة متنوعةو

  : المتطلبات المهنية:ثالثاً

وحتى يبدع المربي المعلم في عملية التدريس البد أن يتحلى بعدة صفات وخـصائص              
  :وقد أورد منها التربويون ما يلي، مهنية

بالمعلم إلى إنتـاج     يؤدي هذا االلتزام الفطري    :طري بمتطلبات مهنة التدريس   االلتزام الف " -1
كما يشجعه على تكريس جل جهده للتدريس كمهنة اختارهـا          ،  منتظم وهادف ومؤثر   تعليم

 واإليثـار   ، التعـاون  : وغرائزه المتمثلة فـي    ، ليشبع من خاللها إنسانيته    ،عن رغبة ذاتية  
 كأن يحترم المواعيـد     ،فيجب على المعلم أن يلتزم بقوانين مهنته ومتطلباتها        )3(".واالبتكار
 وال يتذمر إن   ،في المهنة عن طيب خاطر    وامر الصادرة من رؤسائه     وينفذ األ ، ويلتزم بها 

  . لذلك المبادر هوً  يكون دائمابل ،يحسن العملية التعليمية ويطورهاطلبوا منه ما من شأنه أن 
فالمعلم الذي يتميز برغبته الطبيعية في التدريس يكون محباً  ،الرغبة الطبيعية في التدريس" -2

 أم فـي  ،ن منخرطاً في المهنة بفكره وشعوره سواء داخل الـصف    ويكو، لمادته ولتالميذه 
 ألن مهنة التدريس ال تمثل بالنسبة لـه      ؛بل في كل لحظة من حياته     ،  أم خارجها  ،المدرسة

ودقة علمية يـستعين  ،  بل مهمة إنسانية تتطلب منه تركيزاً مهنياً      ،وظيفة يعيش من خاللها   
 وبنـاء   ، مهاراتهم  وتنمية ، تحصيل تالميذه  بهما في تخطيطه لنجاحها وكيفية رفع مستوى      

ن النهـوض   إ نكون مغالين إذا قلنا       ال " :لطفي بركات أحمد  . يقول د  )4(،"شخصيتهم السوية 
ورفع مستوى العائد من التربية رهن في المقام األول بمدى إيمان المعلم برسالته             ، بالتعليم

  )5(."ملوقدرته على االضطالع بأداء كل واجباتها على الوجه األك
                                                 

)(1 T'نJK�ا T'����یT وا�� .108ص، ا�+�	هn ا�
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لديه مهارة في التفكير والحوار واستخدام أسلوب حل المشكالت بأن يكون قوي            "أن يكون    -3
    )2(."يراً للتعليم الذاتيدأن يبدي تقو"،)1(."المالحظة سريع البديهة

                        وهـذا يتطلـب منـه باسـتمرار أن        ، أن يتميز بالقيادة الرشيدة الحكيمة العاقلة الصالحة      " -4
وحـسن  ، متمتعاً بحسن الترتيب والتنظـيم    ، يقظاً فطناً عارفاً ما يجري حوله     يكون منتبهاً   

ومن ثـم   ، مدركاً للمعطيات والظروف والمالبسات التي يمكن أن تحدث       ،اإلدارة والتيسير 
    )3(."تي قد تحصل من سوء القيادة والتنظيمالتوقعات والعواقب ال

 بـل          ، ال ارتجالية وال عـشوائية     ،أن ينطلق عمله التربوي التعليمي من منطلقات علمية       " -5
  )4( ."ولعمله التربوي التعليمي،  مرشداً ومنيراً له،منتهجاً البحث العلمي

  )5(."تيعمل على تطوير المناهج وكذلك الواجبات المدرسية واالختبارا" -6

  :األخالقية  المتطلبات:رابعا
، سابقة البد من وجود متطلب أساسي أال وهـو األخـالق          الوفي وجود كل المتطلبات     

  .  والبد أن يتخلق بأسمى األخالق على األقل أمام تالميذه، فالمربي المعلم قدوة

  :خالقومن هذه األ، وقد اشترط التربويون توافر جملة من األخالق في المعلم المربي   

 يتقبـل النقـد بـصدر       ،قادراً على تقبل أخطاء اآلخرين    ، حليماً، أن يكون محمود السيرة    -1
ومستعداً ، وأهم مشكالته ،  مدركاً أهدافه مجتمعة   ،كما أنه يجب أن يكون اجتماعياً     ، رحب

  )6(.للخدمة العامة

يـذه  فالمعلم الواعي الذي تهمـه مـصلحة تالم       ، الموضوعية والعدل في الحكم والمعاملة     -2
 أو  ، أو محاباة ألحد   ،وحكمه دون تحيز  ، يراعي الموضوعية والعدل في معاملته    ، ووطنه

   ) 7(إيثار الفرد من التالميذ على آخر

وما يقومـون بـه مـن       ، وشخصياتهم   ، يجب على المعلم أن يحترم المتعلمين      "،االحترام -3
ومحاولة التعرف  ، باكتشافها وإبرازها ، فيهتم بمشاكلهم ، وما يتخذونه من قرارات   ، أعمال

    )8(." ثم يحاول مساعدتهم على حلها دون وصاية عليهم،على مسبباتها
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وهذا ،  فالتدريس مهنة إنسانية اجتماعية بطبيعتها؛القدرة على بناء عالقات اجتماعية جيدة    " -4
 ،يملي على المعلم ضرورة االتصاف بالتعاون مع زمالئه من المعلمـين فـي المدرسـة              

 بما يحقـق المحافظـة علـى        ،ي األمور التي تتعلق بمتطلبات المهنة     ومشاركتهم الرأي ف  
    )1(."واحترام متبادل مع كافة أفراد مجتمع المدرسة، عالقات اجتماعية إيجابية منتجة

بل أيضاً عليه أن يكون اجتماعياً خـارج المدرسـة فـي            ، ليس فقط في محور المدرسة    
  .بل يعلم أفراد المجتمع، ليس هذا فحسب، ع باعتباره فرداً فعاالً في المجتمالمجتمع ككل

يؤدي دوره  ، ونشط في المجتمع  المربي المعلم هو عضو فاعل      " :خليفة الباح .وفي ذلك يقول د   
تحـتم عليـه أن     ، وتربطه بأفراده روابط متعددة ومتنوعة    ، مثله مثل غيره  ، في المجتمع 

كزاً على انتمائه االجتمـاعي     مرت، متضامناً معهم ، يعرفها جيداً ويعمل من خاللها متعاوناً     
   )2(". وسعيه الحثيث لتحقيق متطلبات وأهداف المجتمع،ومكانته االجتماعية

وتعامله مـع   ، فالمعلم الذي يتعرض ألنواع مختلفة من المواقف التعليمية       ، التحلي بالصبر  -6
ن  تتطلب منه أ   ، وحاجات ، وميوالً ، وأهواء ، ونفسياً ، فكرياً :غير متجانس خليط من الناس    
حيث بدونها تبدو رسالته التربوية غيـر  ،  بقسط وافر من الصبر وطول البال     يكون متحلياً 

     )3(.مؤثرة في عملية التدريس الصفي

واألمـين فـي نقـل    ، فالمعلم الودود العطوف على تالميـذه ، الود واألمانة ودماثة الخلق   -7
وتواضعه ،  بخلق حسنومعاملته لتالميذه، وفي إعطاء كل تلميذ حقه في الدرجات، الحديث

  )4(.يعطي صورة حقيقية للمعلم المثالي الناجح في مهنته الغيور على مصلحة تالميذه

ونزوت ،  واالستفهام ، وكذلك روح المعرفة   ، والذكاء ،والعدالة، البشاشة والحيوية والحماسة   -8
  )5(. واإلنجاز، والكفاية في العمل، واإلحساس بالقدرة، والجمال،النكتة

  المطلب الثاني                                     

  المربي في ميزان القرآن الكريم
وهي بالـضبط   ، بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد عرض صفات المربي الداعية          

  .الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربي المعلم الذي يؤثر في عملية التربية والتعليم

  :ومن هذه الصفات
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ونصر دينه  ، بحيث يقصد التقرب إلى اهللا تعالى     "  هللا تبارك وتعالى في عمله      اإلخالص :أوالً
    )1(."وإصالح عباده بإخراجهم من الظلمات إلى النور

 الـصلَاةَ  ويقيمـوا  حنَفَـاء  الدين لَه مخْلصين اللَّه ِليعبدوا ِإلَّا ُأمروا وما ����:قال تعالى 
     .5ا��
	� ���� الْقَيمة دين وذَِلك الزكَاةَ ويْؤتُوا

 : رضي اهللا عنه قال    فعن أبي هريرة  ، قد حث على ذلك      - اهللا عليه وسلم   ىصل-والنبي  
أ القرآن، فـأتي بـه،      ، وقر  وعلمه ورجل تعلم العلم  .. . ":-صلى اهللا عليه وسلم   -قال النبي   

مته وقرأت فيك القرآن، قال     ل، قال تعلمت العلم وع    فما عملت فيها  : فعرفه نعمه، فعرفها فقال   
، ثم أمر به فسحب     أت القرآن ليقال قارئ فقد قيل     ، وقر عالم: كذبت، وكنك تعلمت العلم ليقال    
  )2( "الحديث..على وجهه حتى ألقي في النار 

أي علـم صـحيح      )3(."سواء خبرة أو تجربة أو علم      أن يكون عند المربي ما يعطي        ":ثانياً
 بلَّغْـتَ  فَما تَفْعْل لَم وِإن ربك من ِإلَيك ُأنْزَِل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها اي ����:قال تعالى ، موثوق منه 

الَتَهرِس اللَّهو كمصعي نالنَّاسِ م ِإن ي لَا اللَّهدهي مالْقَو رِين67 ا�����ة ���� الْكَاف .   

 : قال أنه-وسلمصلى اهللا عليه -النبي   نع-رضي اهللا عنه  –روى عبد اهللا بن عمر      وقد  
 مقْعده فَلْيتَبوْأ متَعمدا علَي كَذَب ومن حرج ولَا ِإسراِئيَل بني عن وحدثُوا آيةً ولَو عنِّي بلِّغُوا"

ن4("النَّارِ م(  

 سبحانه وتعـالى وباإلسـالم       التقوى والورع وخشية اهللا تعالى واإليمان الصحيح باهللا        :ثالثاً
وهذا ال يكون إال في     ،  قدوته المثلى في كل شيء     -- صلى اهللا عليه وسلم    -وبالرسول، كمبدأ

 فتنهـي  ،وكبيرة و تحاسب نفسها على كل صغيرة ،نفس تسعى إلى مرضاة اهللا تبارك وتعالى      
)  5(.التكاسل عنه أو اإلهمال في تنفيذه أو ، وعن التقصير بأداء الواجب،صاحبها عن فعل الشر

 ويقول جـل مـن      ،12ا����  ����كَبِير وَأجر مغْفرةٌ لَهم بِالْغَيبِ ربهم يخْشَون الَّذين ِإن����:قال تعالى 
   .197ا����ة ����الَْألْبابِ ُأوِلي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزاد خَير فَِإن وتَزودوا���� :قائل

 اللَّـه  اتَّـق ":قال -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي أن   - عنه رضي اهللا - ذر   أبووقد روى     

  )6("حسنٍ بِخُلُق النَّاس وخَاِلق تَمحها الْحسنَةَ السيَئةَ وَأتْبِع كُنْتَ حيثُما

                                                 
 .24ص، �� t7'+'�،  رس	�T إ�` ا�7J	ة)1(

6(، آ�	ب ا�I	رة،�	ب �� Z	ت\ �6ی	ء وا�
+�T واس�!P ا��	ر)2(� z'!854ص، 1905ح،  ص. 

، ا��7Jة إ�` ا} )(3f	��ا} ا JK7 ،24ص  
)4( 7   666،ص �3461 ��@ إسا>'\،ج ص!'z ا�K�	ري ،آ�	ب أح	دی{ اOنK'	ء،�	ب �	 ذآ
  .32,31ص،  ان� أس	س'	ت ا��Jری/)5(

�gي)(6� وا�"T6،   س�� ا�K�ب ا	�ة ا��	س، آF	�� ب	582ص، 1992ح، � ،`
  ."هgا َحJِیٌ{ َحَ
ٌ� َصِ!'Z ":zٌ	ل أ�� 7'
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ألن عملية التدريس   ؛،األمانة والصدق في العمل فمهنة التعليم أمانة في عنق المعلم         " :رابعاً 
ون المعلم الذي ال  يحب الخل الفصول ال يضبطها مراقب أو مدير أو مشرف ومعظم التالميذ   دا

فهو الذي يضع خطة    ، أما المعلم األمين الصادق   ، ويتشاغل عنهم بأمور سخيفة    ،يعلم وال يفيد  
  )1(."درسه بحيث ال يضيع دقيقة واحدة بال فائدة

  .حث عليهما القرآن الكريمإذن فاألمانة والصدق صفتان ضروريتان للمربي وقد 

 بـين  حكَمتُم وِإذَا َأهلها ِإلَى الَْأمانَات تَُؤدوا َأن يْأمركُم اللَّه إنِ���� :أما في األمانة فقد قال تعالى     
  .58ا�	��ء�ابصير اسميع كَان اللَّه ِإن بِه يعظُكُم نعما اللَّه ِإن بِالْعدِل تَحكُموا َأن النَّاسِ

  119ا� �ب�����لصادقينا مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا���� : في الصدق فقد قال تعالىماأو

أال يدني نفسه لطلبته فيطلب الهدايا ومثل   فيجب  ، العفة واحترام الذات والخلق القويم     :خامساً
  .هذه األمور

  .109ا�"!�اء����َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأجرِي ِإلَّا علَى رب الْعالَمينوما ����:قال تعالى

ومراقبة اهللا  ،  وبذل المعروف  وصلة األرحام واإلحسان  ، الوفاء بالعهد وعدم نقضه   " :سادساً
  .)2( "والخوف من سوء الحساب في الدار اآلخرة، تعالى والخشية منه

 بِه اللَّه َأمر ما يصلُون والَّذين*قالْميثَا ينْقُضون ولَا اللَّه بِعهد يوفُون نلَّذيا����:قال تعالى 
َل َأنوصي نخْشَويو مهبر خَافُونيو وءابِ سس21، 20ا��$� ����الْح.  

" ذي يدعوا إليهفي العلم ال" ثابتاً في دعوته "- أي المربي-فاألصل أن يكون ،  الصبر:سابعاً
  . ويتحمل كل ما يعرض له من أذى،)3( " صابريوإلى اهللا راسخ القدمين فيصبر 

فال بد للداعية أن يكون قادراً على المتابعـة والتوصـية إال أن             " :يقول عبد اهللا الخاطر   
وأن يتجه إلـى اهللا سـبحانه       ، فعليه أن يصبر على كل ما يحل به من محن وبلوى           ، )4("يفتر

وذلـك ألن   " )5(،"ويلهمه العلم والعمل المؤديان به إلى النجاة      ،  كي يخلصه مما هو فيه    وتعالى  
المعلم سيجد فروقاً فردية بين تالميذه وعليه أن يملك من الصبر بحيث يستطيع معالجة نواحي               

وا ورابِطُـوا   وصابِر اصبِروا يا َأيها الَّذين آمنُوا   ����:عمالً بقوله تعالى   )6(،"القصور عند البعض  
ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه200)ل $��ان ����و 

                                                 
   . 31ص، أس	س'	ت ا��Jری/ )1(
)2(@�Lي �� ����ر إس��� .236ص، �!+J ه	F( ری	ن،  ا�+�[	ج ا�
 .24ص،  رس	�T إ�` ا�7J	ة)3(
 .24ص،  ا��7Jة إ�` ا})4(
)5(@�LسIي ا��� ا�C9�ة،  ا .183ص، �!+J ا��+	ی
 .32ص، أ�� ا�['*	ء،  أس	س'	ت ا��Jری/)6(
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 والْكَاظمين والضراء السراء في ينْفقُون الَّذين����وعليه أن يكظم نفسه ويعفو عن الناس        
 134)ل $��ان  ����الْمحسنين يحب واللَّه النَّاسِ عنِ والْعافين الْغَيظَ

 والمخاطبـة   ، والـصفح  ومقابلة الفعل السيئ بـالعفو    ، م والمشية بسكينة ووقار   لالح" :ثامناً
  )1(."وفعل الطاعات وأداء العبادات، الجميلة المتسامحة

 الْجـاهلُون  خَاطَبهم وِإذَا هونًا الَْأرضِ علَى يمشُون الَّذين الرحمنِ وعباد���� :تعالىقال  
 64-63ا�*�(�ن  ����وقياما سجدا ِلربهِم يبِيتُون والَّذين*سلَاما قَالُوا

 فاألصل أن يحذر الداعية مـن الخـيالء وحـب         ، التواضع وعدم التكبر واالختيال    :تاسعاً
فهي من أعظم أبواب المجاهدة التي ينبغـي        ، فعليه دائماً مالحظة النفس ومراجعتها    ، الرياسة

وذلك ألن ظهور مثل هذه الـصفة        )2( ،ها والغفلة عن ذلك قد تؤدي إلى الزلل       للمرء أن يأخذ ب   
 لذلك سيجد منهم من يتفاخر عليه بحسبه ونـسبه وثـروة            ؛تبعد عنه طالبه وتنفرهم منه    "منه  
وسـيجد  ،  وسيارته األحـدث   - إن كان له سيارة أصالً     -بل سيوازن بين سيارة معلمه      ، أبيه

واألصـل أن العـالم   ، لتكبر على المعلم المتكبر غيـر المتواضـع     التلميذ أنه األفضل فيبدأ با    
واخْفض جنَاحـك   ����- جل من قائل   -فقد قال   )3( "يتواضع للعلم فال يوجد من هو أكبر من العلم        

   يننْؤمالْم نم كعنِ اتَّبـي       ����:وقال أيضاً ، 215:الشعراء ����ِلمشِ فال تَمِللنَّاسِ و كخَد رعال تُصو 
  .18����ن����فَخُورٍ الَْأرضِ مرحاً ِإن اللَّه ال يحب كُلَّ مخْتَاٍل

 ما ذئبان جائعـان  :"-صلى اهللا عليه وسلم -روى مالك األنصاري عن النبي     كما قال   
 )4(".أرسال في زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه

وللَّـه الْعـزةُ     ����:فقد قال تعـالى   ، هي صفة المؤمنين  االعتزاز بالحق والثقة باهللا و     :عاشراً
نِنيمؤلْملو هولسرل+����و���4اA	8ن.  

فـإذا أخبـر   ،  أن ينصح ويعلم ال أن يعير أو يفضح فالتوبيخ والتعيير مذموم    :الحادي عشر 
كان له  الرجل أخاه بعيب ليتجنبه كان ذلك حسناً لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن                 

  .وإن كان على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم، منها عذر

  )5(".إن كان يريد أن يوبخني فال :فقال، أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ :وقيل لبعض السلف"

 .  فاألصل أن تكون مهمة المربي التعليم والنصح

                                                 
)1(@�Lي �� ����ر إس��� .237ص،  ا�+�[	ج ا�
 .107ص، أح+JK7 �� J ا�ح+� ا�"�ی	ن،  ان� A@ ا��K	ء ا��7Jي)2(
 .32ص، '	ت ا��Jری/ أس	س)3(
�gي)4(� ".وZ	ل أ�� 7'
` هgا حJی{ ص!'z، 681ص، 2381ح،�43	ب ، آ�	ب ا�XهJ،  س�� ا�
)5(T'�LسIا T'�� .37ص، ا�4ض	وي،  ا�
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  .62ا-$�اف���� تَعلَمون لَا ما اللَّه من علَموَأ لَكُم وَأنْصح ربي رِسالَات  ُأبلِّغُكُم����:قال تعالى

فيجب أن يكون المربي مرآة إخوانه والصورة الواضحة ، أن يطابق عمله قوله :الثاني عشر
 كَبـر  ، تعلمون لَا ما تَقُولُون ِلم آمنُوا الَّذين َأيها يا ����:قال تعالى ، لهم بالقول والسلوك والعمل   

  .3,2ا�/.���� تَفْعلُون لَا ما تَقُولُوا َأن اللَّه عنْد مقْتًا

، ال ينسيه الغضب الحسنات   ، أن يكون عادالً صحيح الحكم في جميع األحوال       " :الثالث عشر 
ويقول الحق ولو   ،  وال تحتمله الخصومة على نسيان الجميل      وال يغض عين الرئة عن السيئات     

يقول الشيخ محمد بن عبـد العزيـز         ،ان مراً كان على نفسه أو على أقرب الناس إليه وإن ك         
، محباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفـه        ،  الداعية طالباً للحق   )المربي(يجب أن يكون    :"المانع

إِنَّ اللَّه يأْمر    ����:وهو مصداق قوله تعالى   )1(".فهذا يدعى بالحكمة وال يحتاج إلى موعظة وجدال       
ِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَـرِ والْبغـيِ يعظُكُـم لَعلَّكُـم              بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتا  

  .90�	����12تذَكَّرون

يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَـومٍ               ����:وقال تعالى 
  . 8ا�����ة����لَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ علَى أَ

وقد وهذه لها عظيم األثر في نفس المتعلم        ،  التحلي باألخالق الفاضلة والحميدة    :الرابع عشر 
وإِنـك لَعلـى   ���� :فقد قال تعالى عنه  ،-صلى اهللا عليه وسلم   -تمثلت جميعها في شخص النبي      

  .4ا�������3خلُقٍ عظيمٍ 

 صـلى اهللا عليـه   - الرفق والرحمة بالمتعلم وهي أيضاً من أخالق النبـي         :الخامس عشر 
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِـتم حـرِيص علَـيكُم               ����:تعالىفقد قال    -وسلم

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا       ����: وقال تعالى  ،128ا� �ب�����مؤمنِني رُءوف رحيم    بِالْ
 كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَان159)ل $��ان ����غَل.  

 ويأمر بالمعروف وينهـى عـن        أن يستنفذ جميع ما بوسعه حتى يقيم الحق        :السادس عشر 
تكثر وسـائل اإلنكـار والتغييـر       وبقدر كثرة المنكرات وتعددها     :" يقول محمد يسري   ،نكرالم

وذلك عبر مختلف وسائل اإلعالم والتأثير المكتوبـة  ، وتتنوع مجاالت وآليات النصح والتعبير 
 فعلى المربي استنفاد ما بوسعه حتى يؤدي دوره كمربـي داعيـة             ،)2( "والمسموعة والمرئية 
كُنتم خير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ          ����: قال تعالى  ،ة أخرجت للناس  ويكون من خير أم   

  .110)ل $��ان ����بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ 
                                                 

 . 72ص، �!+J ا�+	نD،  إرF	د ا�=Lب إ�` T6'SA ا��6( وا��+\ وا�داب)1(
)2(T'7اJ�ا TA	4h  ،وي	ض 60ص، ی�س; ا�4
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فعليـه أن  ،  تجنب األحاديث المشكلة على الجمهور من الناس لغير ضرورة:السابع عـشر  
لبعد عن المشكالت والمتشابهات وما ال تبلغه أوساط        يتجنب ما ال تستسيغه عقولهم ويتحرى ا      "

 أن يؤتيه فصاحة اللسان حتى يفهم       من رب العزة   -عليه السالم - وقد طلب موسى     ،)1( "الناس
 واحلُْل عقْدةً ، ويسر ِلي َأمرِي،قَاَل رب اشْرح ِلي صدرِي ����: فقد قال تعالى، المدعون ما يقول

  .28-����4525فْقَهوا قَوِلي ي،من ِلساني

وهي أال يخجل المربي الداعية في دعوته بجهـد         ، البذل ويعبر عنه بالتضحية   ":الثامن عشر 
  )2(."وال يدخر وسعاً في نشرها، وال مال وال وقت

 -عليه السالم -فها هو نوح  ،  المثل األعلى في ذلك    - عليهم السالم  -وقد ضرب األنبياء  
 :-تعـالى –  اهللافقد قال، ام ال يدخر جهداً وال ماالً في دعوته عتسعمائة وخمسين عاماًيمكث 

����                 ـمهو الطُّوفَـان ما فََأخَذَهامع ينسِإلَّا خَم نَةَألْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف هما ِإلَى قَولْنَا نُوحسَأر لَقَدو
ونت  ���� ظَاِلم��7	14ا�!.  

ويحرص كل الحرص على    ، يتحمل المسئولية  أن يكون ذا شخصية قيادية فذة        :التاسع عشر 
  .مصلحة المتعلمين من باب األمانة وأن عمله سيسأل عنه يوم القيامة

  .24ا�/��8ت���� وقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون����: فقد قال تعالى
وال ، وهداية قومه ، وال ييأس من تأثير دعوته    "،أن يكون الداعية المربي قوي األمل      :ونالعشر

  )3(."ولو امتد الزمن وطال عليه األمد، صر اهللاييأس من ن

صل إلى ما نريد وتمثل ذلك       ن ىالمستمر حت وقد علمنا القرآن الكريم ذلك حيث العمل الدءوب         
 لم ييأس من العثور على ولديه وعلـم أوالده  -عليه السالم-إن يعقوب   في قصة يوسف حيث     

وا من يوسفَ وَأخيه ولَا تَيَئسوا من روحِ اللَّه ِإنَّه لَا            يا بني اذْهبوا فَتَحسس    ����:تعالى قال   ،ذلك
ونرالْكَاف مِإلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم َئسيس. ���� ي�87ی .  

ا حتَّى ِإذَا استَيَئس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَـصرنَ           ����:وأيضاً في قوله تعالى   
ينرِمجمِ الْمنِ الْقَونَا عْأسب درلَا يو نَشَاء نم يس. ����فَنُج�110ی.  

َأم حسبتُم ����:-جل شأنه-فقد قال، الذين نصروا اهللا تعالىوفي النهاية فالعزة والنصرة للمؤمنين 
من قَبلكُم مستْهم الْبْأساء والضراء وزلْزِلُوا حتَّى       َأن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يْأتكُم مثَُل الَّذين خَلَوا         

قَرِيب اللَّه رنَص َألَا ِإن اللَّه رتَى نَصم هعنُوا مَآم ينالَّذوُل وسقُوَل الرة����ي���214ا�.  

                                                 
�!@ ی�C، ن�+	>@ ��سLم �	ذا ی��@ ا)1(A ،92ص. 
)2(T'�LسIا T'�� .92ص، ا�4ض	وي،  ا�
 .8ص، ر�'D ا�+Jخn]��  ،@6 اOنK'	ء A@ ا��7Jة إ�` ا})3(
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  المطلب الثالث

  معايير اختبار طرق التدريس
 يهملدلمعلمون والمربون يستخدمون طرق التدريس المتوفرة       وا، منذ القدم إلى يومنا هذا    

، بل يتفننون في السعي البتكار الجديـد والجديـد منهـا          ،  المعلومة إلى المتعلمين   إيصالفي  
 هذه الطرق قد تتفق وقد تختلف بين المربين والمعلمين تبعاً للوسط الذي يعيشون              فإنوبالتالي  

  .وطرائقهم في التفكير، فيه

  .مهما اختلفت هذه الطرق فال بد من وجود معايير ثابتة الختبار الفعالة الناجحة منها ولكن   
 على  إطالعيوبعد  ، وقد تعددت في كتب التربية    ، وقد وضع علماء التربية هذه المعايير     

خرجت ببعض المعـايير الواجـب      بالحديث  بعض الكتب التربوية التي تناولت هذه المعايير        
  .يستوافرها في طرق التدر

  :يرومن هذه المعاي

منشودة من التدريس فـي     أن تكون هذه الطرق مالئمة لألهداف التربوية وتؤدي الغاية ال         " -1
  . جهد ممكن على حد سواء للمعلم أو المتعلميسرأقل وقت وأ

فلكل مادة طريقة خاصة في عرضـها       ، أن تتناسب هذه الطرق مع طبيعة المادة الدراسية        -2
يختلف عن طرق تدريس العلوم الً فطرق تدريس التاريخ مث، اتتناسب مع محتواها وأهدافه  

  .فاألول نظري بحت والثاني منه العلمي التجريبي
  .وأهدافه الخاصة وصلته بالتالميذ، أن ترتبط طرق التدريس بموضوع الدرس -3
أن تالئم طبيعة المدرس وخبرته وقدراته وإمكانياته وكلما كانت مالئمة له كلمـا أحـسن                -4

  .بالتالي يكون تأثيرها أكبراستخدامها و
  : أن تالئم طرق التدريس طبيعة المتعلم وخصائص التالميذ من حيث الخصائص -5
 .وغيره. .المتوقعة نتائج التعلم ، دافعيتهم نحو التعلم،التالميذ مثل عدد :األكاديمية-أ 
 )أي الفروق الفردية(ومدى الثقافة العاطفة ، الجسمي،  مثل النضج العقلي:االجتماعية -ب 
 أي من حيث المتغيرات التي يدركها التالميذ في الموقف التعليمي خاصـة     :ظروف التعلم -ج 

  . وغيره..  المدرسيةتالتسهيال، الوقت المخصص، الوسائل المتاحة، مكان تنفيذ الدرس
أن تكون ضمن المواد المتاحة من قبل المدرسة أو المدرس فيمكن أن توفر لهـا وسـائل                  -6

  ً.تعليمية مثال
فال تكون الطريقة تحتاج وقتاً أعظم من وقـت         ، ب الفترة الزمنية المحددة للدرس    أن تتناس  -7

  .فيضطر المدرس إلى عدم إغالق درسه وإكماله بعد ذلك، الحصة
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وتمكنه من االنطالق واالبتكار    ، تحرر المدرس وال تقيده   ، أن تكون طريقة التدريس مرنة     -8
  .كيفما شاء دون تقييد لحركته

  .إلى اإلعداد المسبق للدرس قبل تدريسهيس على توجيه الطالب أن تعمل طريقة التدر -9
ال الركود  ، أن تحث الطالب على المناقشة والمشاركة العلمية الفعالة بروح ايجابية بناءة           -10

  .والخمول والملل
أن تثير الطلبة وتشجعهم على االستزادة من العلم عن الموضوع باإلقبال الشديد علـى               -11

  .المكتبات
، لتدريس بسلوك الطالب وتترجم المناهج الدراسية إلى سـلوك حـسن          أن تهتم طرق ا    -12

  .وعادات وتقاليد وشعارات يلتزم بها المتعلمون
 يتخـذه   ة على نوع واحد دائـم     رغير ثابتة أو مقصو   ، طرق التدريس متنوعة  أن تكون    -13

وبالتالي لن يحصل   ، فيشعر الطالب بالروتين والملل والسآمة    ، المدرس في عملية تدريسية   
  .)1(ى عظيم فائدةعل

فاألصل أن تجتمع هذه األمور كلها في طريقة التدريس حتى تكون طريقة فعالة ناجحة               -14
  .تؤدي إلى الغرض منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
)1(@�	�  -: ا�+"	در اOس	س'A T@ ا�!"�ل 67` ا��LصT ا�
	�T4 آ	�

  @q�QqqZ ا��	�Tqqأس	سqq'	ت ا��Jqqری/ و�[، 168,167ص، دراسq	ت qqA@ ت=�qqی ا���qqA )'qq6@ ا��f�qq ا��fو Qqqرات	177,176ص،  ، )qq6��
ی�  R��دي وا	!�ن اق ا��Jری/ ا��	�T  ، 199,198ص، ا�4f ،116ص ، n]�� /ریJ�ا>P ا�f-أس�6ب-T6'وس ،  JqحOا Tqام  -ردی�gqح

، 194،191ص،  صKq!@ ح+Jqان أ��q جL�q+'67 \qK4� Jq+!�-      Tq	ت     ، أس	�'^ تJqری/ ا���q6م �+حTq6 ا���q6'( اOس	سq@          ، 61ص، ی�س;
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  .260ص، إ�اه'(
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  المطلب األول

  القرآن الكريم
  : تتمثل مصادر التربية في أمرين اثنين

  .م والسنة النبوية تشريعي من الوحي وهذا يتمثل بالقرآن الكري:  األمر األول

   :اجتهادات الناس العقلية من خالليتمثل في  :عقلي:  األمر الثاني

       .السنةالكتاب و -1 

  .تفاعالتهم وتجاربهم مع البيئة المحيطة-2 

    :المصدرينليك عرضاً سريعا لهذين إو

                         .ن الكريمآالقر:األول صدرالم

وهو الكتاب المنزل     لطرق التدريس كيف ال     واالهم األوللكريم المصدر   ان  آيعتبر القر 
والذي يتمسك به تماما يتحقق لـه  ، ياة كاملةيه منهاج ح  فهدى ورحمة     للناس -تعالى–من اهللا   

  :أما عن تعريفه ، خرة سعادة الدارين الدنيا واآل

هي  :والقراءة، قرأت الماء إذا جمعته   :يقال، من قرأ وهي بمعنى الجمع والضم     : فالقرآن لغة  
 مصدر للفعـل قـرأ      كالقراءة األصلن في   آوالقر،  بعض إلىها   بعض ضم الحروف والكلمات  

           فَـاتَّبِع  قَرْأنَـاه  فَـِإذَا  ،وقُرآنَـه  جمعـه  علَينَـا  نإِ ����:قـال تعـالى  ، ناآ وقرة قراءقرأ :يقال
18-17ا��
�م4 ����هقُرآنَ

)1(.  

-صلى اهللا عليه وسـلم    –كالم اهللا تعالى المنزل على سيدنا محمد         :فهو :ن اصطالحاً آ القر أما
 بـالتواتر   إلينـا بلفظه والمتعبد بتالوته المنقول     المعجز   -عليه السالم - الوحي جبريل  بواسطة

  .)2( والمختوم بالناسبالفاتحةالموجود بين دفتي الكتاب المبدوء 

فكـان بحـق     ،أيضاً هذا العلم    أمهات بل احتوى على     ،ن الكريم لم يحث على العلم فقط      آوالقر
  :ومن ذلك، والتربية من مصادر العلم األولالمصدر 

  : مثل،التربية على احتوائه على وأوصافهن الكريم آقرال أسماءتدل :أوالً

ومـن  ، الكتاب رمز العلم  ، 2البقره����ِللْمتَّقين هدى فيه ريب لَا الْكتَاب ذَِلك����:قال تعالى :الكتاب-1
  .العلم علم التربية وطرق التدريس

                                                 

	ن ا��ب)(1�  .78ص، 11ج،  ان�
)2(Q��67ن و.  .5ص، زآی	 ا��X'6@ و.خون،  دراس	ت A@ ا�4
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 العلـوم   نـواع أ جمـع    ألنـه ن كتابا   رآوسمي الق  ، الجمع اللغةوالكتب في   :"يقول ماجد الجالد  
 العلميـة  الكتب وضـرورتها  أهمية إلى ةشارإوفي ذلك  ،جمع وجهأ على  واألخباروالقصص  

  )1(." لحفظه في الصدورة الزمالقراءة أنكما  ،ن في السطورآ لحفظ القرة الزمألنها

  1ا�*�(�ن� نَذيرا عالَمينِللْ ِليكُون عبده علَى الْفُرقَان نَزَل الَّذي  تَبارك�:قال تعالى :الفرقان-2

  . التفريق بين الحق والباطلضرورة إلى إشارةوفيه 

  :أوصافهومن 

��ءا�مبِينًا نُورا ِإلَيكُم وَأنْزلْنَا ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس َأيها يا�:النور -1	�174.  

 مـن  موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس َأيها ا ي �:قال تعالى  ، الرحمة ،الهدى، الشفاء ،الموعظة -2
كُمبر فَاءشا وي ِلمورِ فدى الصدهةٌ ومحرو يننْؤمن>� ِللْم�57ی.  

 ونَذيرا بشيرا *يعلَمون ِلقَومٍ عربِيا قُرآنًا آياتُه فُصلَتْ كتَاب� :قال تعالى  ،والنذيرالبشير   -3
ضرفََأع مهَأكْثَر مون لَا فَهعمس84,3/�< �ي.  

  .97ا����?� ِللْمْؤمنين وبشْرى وهدى يديه بين ِلما  مصدقًا�:قال تعالى ،بشرى -4

  .15ةا������مبِين وكتَاب نُور اللَّه من جاءكُم قَد �: قال تعالى،مبين -5

 واإلرشـاد  الهدايـة ن من   آ مدى ما احتواه هذا القر      على ها تدل  في مجمل  األوصافوهذه  قلت  
 طريق  أضاء فهو النور الذي     ةخر في الدارين الدنيا واآل    السعادة بما يكفل له     لإلنسان والتربية

 سلوك هذا الطريـق وهـدى فهـو يهـديهم           إلى يعظهم    ألنه ؛والموعظةالحق والخير للناس    
  .الجنة الذي يحقق رضا اهللا تبارك وتعالى ومن ثم واإليمانيار طريق الحق ت اخإلىويرشدهم 

 والكـره   والغيـرة  القلـوب والحـسد      أمـراض  مـن    المؤمنـة فهو يشفي الصدور     :وشفاء
 وهو  لألجساد معالجا   أيضا بل   ؛ في النفوس فحسب   لما  ليس معالجا  ، ذلك إلىوما  ...والبغضاء
  .العضوية األمراض اهللا تعالى من بإذنيشفي 

وفيه  ، والرشاد الهداية أسباب اهللا تعالى ويتحقق فيه      أمر البشير لمن يتبع     وهو بشرى لهم وفيه   
  .م وابتعادهم عن طريق الحقلمه اهللا تبارك وتعالى بظاما عصو إذاالنذير لهم 

حتى تسلك طريقا  ،األمة منه بهذه ةرحم في الكتاب -عز وجل-مبين واضح قد فصله اهللا وهو
  .واآلخرة في الدنيا النجاةومن ثم -الىتبارك وتع- يكسبها رضا اهللاواضحاً

                                                 
)1(T'�LسIا T'�� .25ص، )T'6اOس/ ا���یT واOس	�'^ ا��+( تJری/ ا�
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 هـذه العلـوم بجوانبـه       أساسـيات ن الكريم قد حث على العلم والتعلم بل وقد حـوى            آوالقر
قـد حثـت    ف-صلى اهللا عليه وسلم   - نزلت على النبي   آية أول في   وهذا يتضح جلياً  ، ةعجازياإل

 خَلَـقَ  *خَلَـقَ  الَّـذي  ربك بِاسمِ اقْرْأ� :فقد قال تعالى   ، بالقلم والكتابة والعلم بل    القراءةعلى  
انالِْإنْس نم لَقْأ *عاقْر كبرو مي *الَْأكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ ع* لَّمع انا الِْإنْسم لَم لَمع5-1ا�!�@ �ي.  

 أهدافـه  أهم أن إلى إشارة فيها   تربوية بآيات نزوله   أن قد بد  آالقر" :العمايرةمحمد  .يقول د    
 والمالحظـة  والـتعلم    والقراءة اإلطالع حضاري وفكري عن طريق      بأسلوب اإلنسان ةتربي
   )1("اإلنسان لخلق العلمية

  :ومن ذلك،  التي تحث على العلماآلياتتوالت بعد ذلك  :ثانيا

 ِإذَا قَـومهم  وِلينْـذروا  الدينِ في ِليتَفَقَّهوا طَاِئفَةٌ منْهم فرقَة كُلِّ من نَفَر فَلَولَا����:تعالىقوله  _1
  .122ا� �ب����4 يحذَرون لَعلَّهم ِإلَيهِم رجعوا

  .����45114علْما زِدني رب وقُْل����: من العلم في قوله تعالىاالستزادةحثه على _2

جال أيضا رفع اهللا تعالى العلماء إلى مكانه سامية ولم يسو بينهم وبين غيرهم إذ ال م_3
   :للمقارنة بين الفريقين فقال تعالى

  .9ا�Aم�����الَْألْباب ُأولُو يتَذَكَّر ِإنَّما يعلَمون لَا والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هْل قُْل���� 

 ِإنَّمـا �: درجات خشيه له فقال تعـالى      أقصىخص العلماء بتحقيق    -تبارك وتعالى -بل اهللا  _4
وكلمـا   ،المعرفـة ن العلماء يعرفونه تمـام      وذلك أل ؛س�5�B828 � الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشَى

-وخشيتهم منـه  ، بهإيمانهمتالي زاد   الوب ،رثكأ -تبارك وتعالى - اهللا   إلىتعمقوا بالعلم توسلوا    
 ِإلَّا ِإلَه لَا هَأنَّ اللَّه شَهِد����: فقال تعالىبالوحدانيةوقد تحقق هذا من خالل شهادتهم لهم   ، -سبحانه

ولَاِئكَةُ هالْمُأولُو ولْمِ وا الْعقَاِئم طسلَا بِالْق ِإلَّا ِإلَه وه زِيزالْع يمك18)ل $��ان����الْح.  

 آمنُـوا  الَّـذين  اللَّه يرفَعِ����: فقد قال تعالى   ،العظيمة والمكانة بالدرجةوقد خص اهللا العلماء     _5
نْكُمي مالَّذوُأوتُوا ن لْمالْع اتجرد اللَّها وبِم لُونمتَع د�����4 خَبِير�D��11ا.  

 وتقويم السلوك من خالل حديثـه عـن         اإلنسانيعرض القرآن الكريم وسائل التهذيب       :ثالثاً
  : ومن ذلك ، بالتزامهاواألمر الحميدةالصفات 

 تَحتهـا  من تَجرِي جنَّاتٌ لَهم صدقُهم الصادقين عينْفَ يوم هذَا اللَّه قَاَل ����:تعالىقال   :الصدق*
ارالَْأنْه ينا خَاِلديها فدَأب يضر اللَّه منْهوا عضرو نْهع ذَِلك زالْفَو يمظ119ا�����?����الْع.  

                                                 
)1( @�LسIي ا��� ا�C9�42ص، ا. 
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 والْقَانتَـات  والْقَـانتين  والْمْؤمنَـات  والْمـْؤمنين  والْمسلمات الْمسلمين ِإن����:أيضاًقال  و     
ينقادالصو قَاتادالصو  ابِرِينالـصو  اتابِرالـصو  ينـعالْخَاشو  اتـعالْخَاشو  ينقدتَـصالْمو 

قَاتدتَصالْمو يناِئمالصو اتاِئمالصو ينظافالْحو مهوجفُر افالْحوظَات رِينالذَّاكو  ا  اللَّـهيـركَث 
اترالذَّاكو دَأع اللَّه مةً لَهرغْفا مرَأجا ويمظابا-����عA35ح.  

 يحملْنَهـا  َأن فََأبين والْجِباِل والَْأرضِ السماوات علَى الَْأمانَةَ عرضنَا ِإنَّا����:تعالىقال   :األمانة*
  .72اGحAاب���� جهولًا ظَلُوما كَان ِإنَّه الِْإنْسان وحملَها منْها نوَأشْفَقْ

 َأن النَّـاسِ  بـين  حكَمتُم وِإذَا َأهلها ِإلَى الَْأمانَات تَُؤدوا َأن يْأمركُم اللَّه ِإن����:تعالى وقال     
  .58ا�	��ء����بصيرا سميعا كَان اللَّه ِإن بِه عظُكُمي نعما اللَّه ِإن بِالْعدِل تَحكُموا

-عليه السالم- موسىأتتعندما -رضي اهللا عنه- عن بنت شعيبحكاية قال تعالى  :الحيـاء *
 مـا  َأجـر  ِليجزِيـك  يدعوك َأبِي ِإن قَالَتْ استحياء علَى تَمشي ِإحداهما فَجاءتْه ����:حياءعلى  
  .25ا��/����Hالظَّاِلمين الْقَومِ من نَجوتَ تَخَفْ لَا قَاَل الْقَصص علَيه وقَص جاءه فَلَما لَنَا سقَيتَ

 َأوَل َأكُون ِلَأن وُأمرتُ ،الدين لَه مخْلصا اللَّه َأعبد َأن ُأمرتُ ِإنِّي قُْل ����:تعالىقال   :اإلخالص*
لسالْمينم�����مA�12,11ا.  

  �����8�I14الْكَافرون كَرِه ولَو الدين لَه مخْلصين اللَّه فَادعوا����:قال تعالى     و

   .34اGس�اء���� مسُئولًا كَان الْعهد ِإن بِالْعهد وَأوفُوا���� :قال تعالى :الوفاء*

  .76)ل $��ان���� الْمتَّقين يحب اللَّه فَِإن قَىواتَّ بِعهده َأوفَى من بلَى����:قال تعالى    و

  . األخالق والصفات الحميدةهذا بعض مما ذكره القرآن الكريم على الكثير الكثير من

  . الفرد المسلمفي تحقيقها إلى بالتفصيل وقد سعى التربية أهدافتناول القرآن الكريم  :رابعاً

  :األهدافومن هذه     

   . وهو تحقيق عباده اهللا وحدهاألسمىالل تحقيق الهدف  من خالتربية_1

  .اإليمانيحي والبناء الر_2

  .البناء الجسدي_3

  .البناء العقلي_4

  .البناء الخلقي_5

  .البناء االجتماعي_6
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  ."اإلبداعي_الوجداني"البناء النفسي_7

  . شاء اهللا تعالىإن األول في الفصل وهذا سيأتي ذكره مفصالً

  التربويـون حـديثاً    إليهاآن الكريم للكثير من طرق التدريس التي توصل         عرض القر :خامساً
  :ومنها

، القـصص ، األمثـال ، والمناقـشة السؤال  ،  والجدل ة المناظر :القولية مثل طرق التدريس   _1
 قائيـة  اإلل  واألساليب التكرار، المقارنة، الترغيب والترهيب ، التعليم بالعبرة ، ة الحسن الموعظة
  ...الدرس_رةالمحاض_الخطبة:مثل

 ،التعليميـة  الوسائل    استخدام ،باألحداثالتعليم   ،القدوة الحسنه  : مثل ،العمليةطرق التدريس   _2
  .التعليم الذاتي ،حل المشكالت ، الرحلة، والعملالممارسة

 ،المطويـات  ،النشرة ،البيان ،المقال ،التقرير ،البحث ،الكتاب : مثل الكتابيةطرق التدريس   _3
  .تالدوريا ،المجالت

  . شاء اهللا تعالىإنالرابع  ،الثالث ،الثاني في الفصل  ذلك مفصالً ذكروسيأتي

نه قـد احتـوى     أ يجد   أكثر -تبارك وتعالى -والمتأمل في كتاب اهللا      ، من فيض  ضهذا غي     
 على واضحة ةوتدل دالل  ، التي تقطع  والتربوية واإلنسانية العلمية من العلوم     الكثير على الكثير 

صـلي  _فكان بحق معجزة النبي    ،تبارك وتعالى  ،بل هو كالم رب البشر     ، البشر نه ليس كالم  أ
  .اإلطالق من مصادر الفكر التربوي بل كل العلوم على األولوالمصدر _اهللا عليه وسلم

  المطلب الثاني                                        

  السنة النبوية                                       
فالـسنة النبويـة    ، هو المصدر األول للعلـوم     -كالم اهللا تعالى  - كان القرآن الكريم     ذاإ

 أوحـاه لـه اهللا       الذي - - صلى اهللا عليه وسلم    - وهي كالم الرسول   -المرافقة للقرآن الكريم    
، الموضـحة لمبهمـه   ، وهـي المفـصلة لمجملـه     ، تبارك وتعالى هي المصدر الثاني للعلوم     

  .واآلتية بأحكام جديدة لم يتعرض لها، لمطلقه والمقيدة المخصصة لعامه

  :أما عن تعريف السنة

  .وهو الطريق، مأخوذة من السنن، الطريقة والسيرة: األصل في السنة:فالسنة لغة 

سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبـُل ولَـن   ����:قال تعالى ، أي بين طريقاً قويماً   : اهللا سنة  سن:يقال
ِلس يالًتَجِددتَب اللَّه اب ����نَّةAالسيرة حسنة كانت أو قبيحة:والسنة، 62:ا-ح.  
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، ونهـى عنـه    - صلى اهللا عليه وسلم    - به النبي  روإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أم        
  )1(.وندب إليه قوالً وفعالً مما ال ينطق به الكتاب العزيز

 من قول أو فعـل  -صلى اهللا عليه وسلم -ما أضيف إلى النبي     "هي  :أما السنة في االصطالح   
  )2(." سواء قبل البعثة أو بعدهاة أو سيرقيةلُأو تقرير أو صفة خَلقية أو خُ

،  للمـسلمين  وإقتداء يعتبر سنة    -صلى اهللا عليه وسلم    -أي أن كل ما صدر عن النبي        
من  وإن كان النطق     - صلى اهللا عليه وسلم    - لنبيه   - عز وجل  -وهي باألصل وحي من اهللا      

  . اهللا به دون المؤمنينهال ما اختصإ - صلى اهللا عليه وسلم-عند النبي

 صلى  -  إذن فالسنة النبوية تعتبر التطبيق الحي للقرآن الكريم متمثالً في شخص النبي           
حين سـئلت عـن    - رضي اهللا عنها- كيف ال؟ وقد قالت عنه السيدة عائشة -اهللا عليه وسلم 
  .كان قرآناً يمشي على األرضف )3("كان خلقه القرآن: "  -مصلى اهللا عليه وسل-خلق الرسول

  :قق في السنة النبوية من خاللويتح، إذن فالسنة النبوية المصدر الثاني للعلوم التربوية

نـه  أفقد روى عنه معاوية بن أبي سـفيان          على العلم  -اهللا عليه وسلم  صلى  -  حث النبي  -1
   )4("ن الدي فيهيفقه من يرد اهللا به خيراً":قال

فقال ،  طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم       - صلى اهللا عليه وسلم    - وقد جعل النبي     -2
   )5( "طلب العلم فريضة على كل مسلم":-وسلم صلى اهللا عليه -

ولكن ،  العلم من األمور التي يحسد عليها صاحبها       - صلى اهللا عليه وسلم    - بل جعل النبي     -3
ال حسد  " -ليه وسلم صلى اهللا ع- ل فقان أبيه عن الرسولروى سالم عحسد الغبطة المحمود 

   آتاه اهللا حكمـة فهـو  رجلو، لحقه على هلكته في اطلس فرجل آتاه اهللا ماالً  : إال في اثنتين  
  )6(."يقضي بها ويعلمها

 :" عنه أنه قال   ء الدردا و أب ى ما رو   ولقد بين فضل العالم في كثير من األحاديث ومن ذلك          -4
وإن العلمـاء ورثـة     ، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكـب         لفضل العالم   

                                                 

	ن ا��ب 1)(�  .220ص، 13ج، ان�
)2( �'hJ!+�ا nه	�7 �� �'K+�ف ا	RC�ا ،T'K6أ�� ح J+5ص، أح.  
)3 (J+أح J�

�J اOن"	ر، �� @Z	� ب	�حJی{ :" Z	ل �F'^ اOرنwوط163ص، 6ج،رض@ ا} �7[	- �	ب حJی{ ا�
'Jة 7	TR<، آ

z'!ص."  
4)(z'!ص )6
   .437ص ، 1037ح، �	ب ا��[@ �7 ا�+
d�T، آ�	ب ا�Xآ	ة،  �
)5(   Tج	س�� ا�� �  ، )6��وا T�	!"�ا \<	SAن و	ی+Iا @A ب	�C�ح ا	��Aب ا	� 56ص، 224ح، �	ب SA\ ا��6+	ء وا�!{ q6f `67^ ا��q6(  ، آ

 .ص!'Z :z	ل اO�K	ن@
)6(              .4�	q� م�q4ی �q� ب	q� ،	ه"qZی� وA	
q+�ة اLqب ص	�
6(، آ� z'!ص            	q]� \q+�A ?q'_ أو Qq'4A �q� Qq+Cح )q6ت� �q� \SqAو Qq+6ن وی�

   353،ص 816ح،و67+[	
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إنما ورثوا العلم فمن أخـذه أخـذ بحـظ          ، األنبياء وإن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً       
  )1(."وافر

تركيز السنة النبوية على الجانب العملي والتطبيقي للتربية وذلك مـن خـالل توظيـف               " -5
، لما جاء في القرآن الكريم من مبـادئ وأصـول تربويـة            -اهللا عليه وسلم   صلى   -الرسول  

  )2("- صلى اهللا عليه وسلم-ورسمها لمعالم الشخصية السوية المتكاملة في شخصية الرسول

6- "وعلمته ، )3("لت السنة النبوية كافة حياة المسلم في المنزل والمجتمع وكافة المعامالت          فص
 مربياً عظيمـاً ذا أسـلوب        الذي نجده  - وسلم  صلى اهللا عليه   - كيف يتمثل في شخصية النبي    

أي يراعي ، ر عقولهمويأمر بمخاطبة الناس على قد   ، تربوي يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها    
،  بينهم كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم؛ يراعي في المرأة أنوثتها          وق الفردية فرال

ويلـتمس دوافعهـم الغريزيـة     ، وفي الطفل طفولته  ، تهوفي الكهل كهول  ، وفي الرجل رجولته  
ألنه في قومه ذو  ؛ويقرب إليه من يحب المكانة، قلبهفيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف 

وتهذيب ، لتكميل فطرتهم ،  كله يدعوهم إلى اهللا وإلى تطبيق شريعته       مكانة وهو في جالل ذلك    
لها للخيـر   وتوجيه طاقاتهم وحـسن اسـتغال     ، هموتوحيد نوازعهم وقلوب  ، نفوسهم شيئاً فشيئاً  

، وطاقات الروح لتعمل معاً وتتجاوب للهدف األسمى      ، وطاقات الجسم ، طاقات العقل ، والسمو
  )4( .وبذلك ينهض الفرد وينهض المجتمع

فصنعوا كتباً جمعوا فيها أحاديث النبي "أدرك علماء اإلسالم هذه األهداف التربوية النبوية " -7
وهو [كتاب الترغيب والترهيب  : مثل،  في تصانيف ذات غاية تربوية     - علي وسلم   صلى اهللا  -

وروادع تردع عن عمـل الـشر       ، مجموعة أحاديث تربي في النفس دوافع تحبب فعل الخير        
في أجزاء شملت كل أمـور الحيـاة        ")5( ")هـ656,581(جمعها المحدث عبد العظيم المنذري    
  )6( ]".واالجتماعيةالمادية والروحية والمالية والفردية 

وذلك بمـا   )7(،"وتطبيقاتها في مواقف الحياة المختلفة    ،  تضمنها ألبعاد العملية التربوية كافة     "-8
  .وهو ما يحقق أهداف التربية... يكفل تربية اإلسالم بجميع جوانبه الجسدية والنفسية والعقلية

ة المستمدة من القـرآن فـي        أساليب التربية الحديث   -صلى اهللا عليه وسلم   - استخدام النبي    -9
  .-إن شاء اهللا تعالى- ال سيما طرق التدريس التي سيأتي ذكرها تعليم أصحابه

                                                 
 ، Z	ل اO�K	ن@ ص!'551zص ، 3641ح، �	ب ا�!{ 6f `67^ ا��6(، آ�	ب ا��6(، س�� أ�� داوود )1(
)2(T'�LسIا T'�� .47ص،  تJری/ ا�
)3(P'K=���ي �'� ا���یT وا��  .109ص، �*+@�!+J ح
�'� ا�،  اIدارة وا���='& ا�
)4( @�LسIي ا��� ا�C9�ا  .44ص، ان�

 .)264ص،5ان� ��*( ا�+w�9'� ج.( �!Jث Q'4A ح	�A �<�ي وت	ری�@ ، ا�+"ي ا�R	JK7 ، @�A ا���'( ا�+�gري ا�R	�@ اOص\  )(5
)6( @�LسIي ا��� ا�C9�44ص، ا..  
)7( T'�LسIا T'��  .47ص، تJری/ ا�
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صـلى   -محمد  من هذا الجيل القرآني الذي تخرج في مدرسة النبي          وليس أدل على هذا    -10
 وإن كان هـؤالء   ،  الذين أثبتوا جدارتهم في اإليمان والعمل على مر العصور         -اهللا عليه وسلم  

  .ورضي اهللا عنهم أجمعين، هم التالمذة فكيف األستاذ؟ صلوات ربي وسالمه عليه

ويتعمق بها يجد الكثير الكثيـر مـن األمـور          ، والذي يدرس السنة النبوية أكثر    قلت  
 وهذا إن دل على شيء إنما يدل - واهللا تعالى أجل وأعلم–التربوية التي أغفلنا عن ذكرها هنا 

 إذ كيف   - تبارك وتعالى  - وأنه يوحى إليه من اهللا       - عليه وسلم   صلى اهللا  -على صدق النبي    
   التي يتوصل إليها حديثاً؟لرجل أمي أن يأتي بكل هذه األمور التربوية

 صـلى اهللا عليـه      -ونبيه، آمنا باهللا تبارك وتعالى   :   فما يسعنا حين النظر فيها إال أن نقول       
  -م صلى اهللا عليه وسل -ل على النبيوبما أنز ،-وسلم

  المطلب الثالث                                      

  االجتهادات البشرية                                  
فـإن  ،  كان القرآن الكريم والسنة النبوية همـا المـصدر األول الـشرعي للعلـوم              إذا

هادات العقلية  االجتلوقد أبدع علماء المسلمين في مجا    ، االجتهادات العقلية هي المصدر الثاني    
وقد احتاج علماء المسلمين إلى االجتهاد نتيجة تفاعلهم مـع البيئـة            ، في حدود الكتاب والسنة   

وقد اجتهد علماء المسلمين فيما لم يرد       ، واستخالص الخبرات ، وخوضهم للتجارب ، المحيطة
  .بالقرآن الكريم والسنة النبوية صراحة أو ورد فيها لكن ليس بنص صريح

 علماء المسلمين في مجال االجتهادات العقلية في حدود الكتاب والسنة الستخالص            وقد أبدع    
  .الفكر التربوي اإلسالمي

  :أما عن تعريف االجتهاد

: واالجتهاد، الطاقة والمشقة " :الجهد)1( "بذل الوسع والمجهود   :االجتهاد والتجاهد " :)لغة(:أوالً  
  )2(."أتعبته بالفكر: وأجهدته، رأي: جهدي: يقال، أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة

  .هو استفراغ الجهد في درك األحكام الشرعية الفرعية" :)اصطالحا:(ثانياً

    أي أن يبذل المجتهد أقصى ما في وسعه وطاقته للوصول إلى األحكام الشرعية سواء أكان  
  )3(."على سبيل القطع أو الظن

                                                 
  .397، ص�2ر،ج�� ���،  �
	ن ا��ب)1(
 .101ص، 1ج، ا�ا_^ اOص9[	ن@،  �9دات _ی^ ا�4.ن)2(
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                                        هد على استنباط الحكم في كـل حادثـة تجـد أو            وهو قدرة المجت  :  اجتهاد مطلق  -1 :أنواعه
  .مسألة تحدث              .

  )1(.المجتهد على استنباط الحكم في بعض المسائلوهو قدرة :  اجتهاد غير مطلق-2         

  :تعرض له األحكام اآلتية:حكم االجتهاد  

من األحكام في األمـور      على المجتهد في بيان ما يحتاجه لنفسه وغيره           الوجوب العيني  :أوالً
  .العاجلة التي ال تقبل التأخير

أو كان  ،  هناك غيره ويمكن الرجوع إليه      كان  الوجوب الكفائي إذا لم يتعين المجتهد بأن       :ثانياً
  .متعيناً ولكن المسائل التي يراد بيان أحكامها ال يخاف فواتها

  ) 2(.كاالجتهاد في أحكام الحوادث التي يفرض وقوعها الندب :ثالثاً

  :يشترط فيمن يتصدى لالجتهاد الشروط اآلتية :شروط االجتهاد

  . العلم بالعربية-أ

  . معرفة آيات األحكام-ب

  . معرفة أحاديث األحكام من السنن واآلثار-ت

  . معرفة علوم القرآن وعلوم الحديث-ث

  .ع القضايا االجتهاديةمعرفة المسائل االجتماعية وجمي -ج

وكذا معرفـة   ، ومصالح األحكام الشرعية ومقاصدها   ،  معرفة أصول االجتهاد وقواعده    -ح
ومعرفة أحوال عصره ومقتضياته بحيث يكـون       ، ظروف المجتمع الذي يعيش فيه المجتهد     

  .على بصيرة فيما يقضي فيه بشيء

وقد يعبرون عن هذه الملكة     ، يهاف ملكة استنباط األحكام واستخراجها عن أدلتها بالتأمل         -خ
  )3( فقاهة النفسب

لم تكن على   تجدة والتي    وباالجتهاد توصل علماء المسلمين لحل كثير من المشاكل مس               
رضوان -ع العام لالجتهاد في عهد الصحابة      الطاب وقد كان  ،-صلى اهللا عليه وسلم   -يعهد النب 

  .  بعد ذلك فردياً االجتهادثم أصبح، ك باإلجماع جماعياً وهو ما سمي بعد ذل-اهللا عليهم جميعاً

                                                 
)1(P�	
 .292، 291ص،  ان� ا�+"Jر ا�
)2(P�	
 .293ص،  ان� ا�+"Jر ا�
)3(�'T اIسT'�L ان��  .228س�، أص�ل ا�
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، فقد توسعت دور العلـم وحلقاتـه وظهـرت الكتاتيـب       ، أيضاً على الصعيد التربوي    :قلت  
فكان ما توصـل إليـه      ، ومع هذا االتساع ظهرت الحاجة أكثر لالجتهادات العقلية       ، والمدارس

ن إحيث  ، سنة ولكن تضمن أساس ذلك    علماء المسلمين مما لم يكن بهذا المفهوم في الكتاب وال         
 أمـا علـى     ، بالنسبة للفكر التربوي اإلسالمي    هذا، القرآن الكريم قد احتوى أمهات هذه العلوم      

من   وتفاعلوا مع بيئتهم   ، غير المسلمين  فقد اجتهد علماء التربية   ، صعيد الفكر التربوي العالمي   
ولكـن بالبحـث الجـاد    ، يم تربويةخالل الفكر والتجربة وإذا بهم يتوصلون إلى حقائق ومفاه 

 وقـد   ،وى على كثير من أمهات هذه العلـوم       بالمصادر الشرعية نجد أن القرآن الكريم قد احت       
وقد توصـلوا إليـه بالعقـل والمنطـق         ، زعموا أن كل ما توصلوا إليه إنما هو عقلي بحت         

 الناتجة عـن    فمصادر الفكر التربوي عندهم مقصورة فقط على االجتهادات العقلية        ، والتجربة
بل زعموا أنهم   ، وقد فرحوا بها  ، قد توصلوا إلى أمور تربوية حقة      و.الفكر والتفاعل مع البيئة   
الكريم وهـو يعـرض هـذه     ولكنهم صدموا بالقرآن    ، إلى هذه التربويات  األوائل في التوصل    

ـ      ، األمور التربوية التي كلفتهم كل هذا الوقت والجهد والمال         ان يعرضها وبكل بساطة فمـا ك
  .منهم إال أن يسلموا

أو االجتهادات العقلية اإلسـالمية     ، وأما التي لم يتعرض لها القرآن الكريم والسنة النبوية        
 ، بهاالمسلم أينما وجدها فهو أحقبل إن الحكمة ضالة ، فإننا المسلمين ال نعارض العلم، بالذكر

  وافقهـا   ن فـإ  إلسالميةاأن تعرض على ميزان الشريعة      بل الحكم حينها    ، من أي وعاء كانت   
   .وكل ما خالفها تركناه وبال تردد، أخذنا به

إذن فال مانع في الشريعة اإلسالمية من االجتهادات العقلية التي من شأنها أن تحقق سعادة               
لـى  بل شرعيته من باب الحـث ع      ، لم تخالف الشريعة اإلسالمية   ما   ،واآلخرةالفرد في الدنيا    
  .   -أعلمى  واهللا تعال-العلم والتعلم 
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  الفصل األول
اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في سمات وأهداف ووسائط طرق 

  التدريس
  
  

  :وفيه ثالثة مباحث
اإلعجاز التربوي للقرآن الكـريم فـي سـمات طـرق            :المبحث األول 

  .التدريس
طـرق    اإلعجاز التربوي للقرآن الكـريم فـي أهـداف         :المبحث الثاني 

  .التدريس
 . اإلعجاز التربوي في عرض وسائط التدريس:المبحث الثالث
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  المبحث األول
  اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في سمات طرق التدريس

  
  

  :وفيه ستة مطالب
  . الشمول والتكامل:المطلب األول
  .يجابية اإل:المطلب الثاني
  . الثبات والمرونة:المطلب الثالث
  . التوازن:المطلب الرابع

  . الواقعية:المطلب الخامس
  . االستمرارية:المطلب السادس
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 األولالمطلب 

  الشمول والتكامل                            
 شمل،  بالنظر لألصل اللغوي لكلمة الشمول نجد أنها من مادة        :  المعنى اللغوي للشمول  

  )2("أي عام:أمر شامل " ، و )1( "أي عمهم فهو شامل: شمالً وشموالً، وشمل األمر القومَ "

  . وكموالً وتكاملنه مادة كمل، كماالًفنجد أ:  أما المعنى اللغوي للتكامل

  )3("بمعنى التمام: التكميل واإلكمالك الذي تجزأ منه أجزاؤه، وكذلمالتما" هو:  والكمال

   .)4(" بعضه بعضاًلأي كمل شيئاً فشيئاً، وكم"): شيءتكامل ال(أما 

  :الشمول والتكامل عند التربويين

الشمول والتكامل سمتان يجب أن تتوفرا في أهداف المنهاج وطـرق التـدريس عنـد               
  .بل هما صفتان جديدتان بنظرهم لم يسبقهم أحد في التوصل إليهما، التربويين

هومه الحديث ال يركز فـي تنظـيم الـتعلم علـى            المنهاج بمف ":وقد جاء عند التربويين   
ـ        ، والفلسفة، والشعر، والحقائق، المعارف  فعـل   اوغيرها من األمور العقليـة فحـسب، كم
كمـا فعـل    ، وتربية القوة الجسمية والعـضالت    ، وال يركز على الجوانب الجسدية    ، األثينيون

يركز على القيم واالتجاهـات     االسبرطيون، وكذلك ال يهتم فقط بالنواحي الخلقية والوجدانية، ف        
، والحقـائق ، فحسب، بل هو يتسع أفقيا ورأسياً بطريقة لولبية متصاعدة، تـشمل المعـارف            

ـ      ، واألفكار ، واالتجاهـات الخلقيـة   ،  إلـى القـيم    دوالمهارات العقلية منها والجـسدية، وتمت
 المنطلق ترفع  هذانوالوجدانية، وتركز عليها جميعاً بشكل متكامل ومتوازن، وم، واالجتماعية

 توفير فرص النمو المتكامل السوي للمتعلم إلى أقـصى مـا   (التربية الحديثة ومناهجها شعار    
وتعتبر هذه العبارة شعاراً هادياً للمدارس والمربين فـي سـعيهم لتجـسيد             ، )تستطيعه قدراته 

   )5("ومتابعتها، وتقويمها وتطورها، وتنفيذها، النظرة الحديثة للطبيعة اإلنسانية في بناء المناهج

إذن فالتربويون ها هم يطالبون بتعليم الفرد تعليماً شامالً لجميع جوانب شخصيته بشكل             
  .منسق ومتكامل ومتوازن فال يطغى جانب على آخر

  !!يدعون أنها فكرتهم أصالً ولكن سنرى هل هي كذلك أم ال ؟
                                                 

7�@(ا�+��+Z J	��س   ) 1( -@� 320ص) 7

    194ا�+"K	ح ا�+�' ص   ) 2(
 157،ص12�
	ن ا��ب ،ج) 3(
  798،ص2ا�+�*( ا��س'& ج  ) 4(
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  :ن الكريمآالشمول والتكامل في القر

كاملة شاملة، وينبثق شموله وكماله من كونه كالم اهللا تعـالى   ن الكريم منهاج حياة     آالقر
  . الصنعة أدرى بما صنع وبما يصلح لصنعهبالذي خلق كل شيء، وصاح

 شَـيء  ِلكُـلِّ  تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا����: ن الكريم عن ذلك بقوله تعالى     وقد عبر القرآ  
  .89ا�	12  ����لمين ِللْمس وبشْرى ورحمةً وهدى

  :ن الكريم قد اتخذ مظاهراً عدة منهاآ في القرلوالشمو

 :شمولية القرآن الكريم ألنظمة الحياة اإلنسانية جمعاء_ 1

 ِإنَّـه  الشَّيطَانِ خُطُوات تَتَّبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخُلُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا����قال تعالى 
لَكُم ودع بِينة ���� م���208 ا�.  

 آمراً عباده المؤمنين بـه المـصدقين        -تعالى-يقول اهللا    "-رحمه اهللا –بن كثير   ايقول  
 جميـع   كتـر ،  والعمل بجميـع أوامـره     هبرسوله أن يأخذوا بجميع عرف اإلسالم، وشرائع      

عملـوا  أي ا ): مجاهـد  (لأي اإلسالم، وقا  "ادخلوا في السلم كافة     "بن عباس   ا نزواجره، وع 
هو أنهم أمـروا كلهـم أن يعملـوا       ): كافة( في تفسير    حبجميع األعمال ووجوه البر، والصحي    

 ال يكونـوا    نوأ"،  )1("ابجميع شعب اإليمان وشرائع اإلسالم وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منه          
ـ ف خالنفعله، وإ  وافق األمر المشروع هواه      ن، إ ممن اتخذ إلهه هواه     الواجـب أن  له تركه، ب

 يعجز عنه يلزمـه     ا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وم         نن الهوى تبعاً للدين، وأ    يكو
  .-تبارك وتعالى- اهللا  بإذن) 2(وينويه فيدركه بنيته

  :ن الكريمآ والتبليغ في القر-صلى اهللا عليه وسلم -شمولية رسالة النبي_ 2

 رِسـالَتَه  بلَّغْتَ فَما تَفْعْل لَم وِإن ربك من ِإلَيك ُأنْزَِل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها  يا ����:قال تعالى 
اللَّهو كمصعي نالنَّاسِ م ِإن ي لَا اللَّهدهي مرِين الْقَو67ا�����ة  ����الْكَاف.  

 –صلى اهللا عليه وسلم     -هذا أمر من اهللا ورسوله محمد       : "-رحمه اهللا   –يقول السعدي   
 عنـه     في هذا كل أمر تلقته األمة      لوامر وأجلها وهو التبليغ لما أنزل اهللا إليه، ويدخ        بأعظم األ 

 اإللهية  بواألقوال واألحكام الشرعية، والمطال   ، واألعمال،  من العقائد  -صلى اهللا عليه وسلم   -
وعلم الجهال األميين حتـى     ،  ويسر ر وأنذر، وبش  افبلغ صلى اهللا عليه وسلم أكمل تبليغ، ودع       

 يبق خبر إال دل أمته عليه،       م ورسله، فل  هوبلغ بقوله وفعله، وكتب   ،   من العلماء الربانيين   صاروا

                                                 
)1 (   . ا�4'
نت9't'(  �� آ���565،ص1ج، ا  

ی  ) 2(C�ا '
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 له بالتبليغ أفاضل األمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين            د شر إال حذرها منه، وشه     وال
   )1("ورجال المسلمين

 اهللا كمة، فجزا لألت يا رسول اهللا قد بلغت الرسالة وأديت األمانة، ونصح          أنك حقاً نشهد 
  .عنا خير ما جزي به نبياً عن أمته

 :شمولية العبادة لكل ما يحب اهللا ويرضي من قول وعمل سراً و جهراً_ 3

 لَـه  شَـرِيك  لَا ،الْعالَمين رب ِللَّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلَاتي ِإن قُْل :����قال تعالى 
بِذَِلكتُ ورَأنَا ُأمُلَأ وين وملس163-162( األنعام ����الْم(  

النسك في هذه اآلية جميع أعمال البر والطاعات من قولك نسك فـالن فهـو               ": قال قوم 
هللا (أي ما أوصى به بعد وفـاتي        ):ومماتي( ما أعمله في حياتي،      يأ)ومحياي(ناسك إذا تعبد،    
  .)2( "أي أفرده بالتقرب بها إليه):رب العالمين

ويعلن ،  أن يقول  -صلى اهللا عليه وسلم   -يأمر اهللا تعالى نبيه     :" -ه اهللا رحم-قال السعدي 
 المعتـدل المتـضمن للعقائـد النافعـة،         نبما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدي        

 عليه األنبياء والمرسـلون     ي عن كل قبيح، الذ    ي بكل حسن، والنه   ر الصالحة، واألم  لواألعما
، وكل ذلك و ما آتيه في حياتي وما يجريه اهللا           -عليه السالم -يم  خصوصاً خليل الرحمن إبراه   

  ،في مماتي، الجمي      وعلي هللا رب العالمين، ال شريك له في العبادة كما ليس له            ع ما يقدر علي 
  )3( "شريك في الملك والتدبير

والعبادة تشمل كل ما يحب اهللا تعالى ويرضى من قول وعمـل واعتقـاد سـرا                :قلت
 هذه عالمة إسالم اإلنـسان،      ل ال تقتصر على الصالة والصيام والزكاة والحج، ب        يوجهراً، فه 

وما ،  ما بدر منه   يأفعاله، وأ  و ،وفي كل أقواله  ،  دليل عبوديته فهو واضح في كل حركاته       اأم
-تبـارك وتعـالى   – فهو عبادة يتقرب بها إلى اهللا        -تبارك وتعالى –ن كان خالصاً هللا     إصنع  

،  على العبادة  واإلعانة ىه في عبادة حتى األعمال التي يعملها بغاية التقو        وبالتالي فاإلنسان كل  
 الهـدف  نوتحسين أدائها مثل النوم والراحة والطعام والشراب أنما هي عبادة وله بها أجر، أل 

 الْجِـن  خَلَقْتُ وما���� :  فقد قال جل من قائل     ، عابداً له  -تعالى–من ذلك أن يكون كما خلقه اهللا        
  56الذاريات  ����ِليعبدونِ  ِإلَّا نْسوالِْإ

 تعامله مع غيـره     ووالعبادة أيضا تشمل كل سلوك المؤمن سواء في تعامله مع نفسه، أ           
 .مؤمنين كانوا أو غير ذلك على أساس من الصدق و اإليمان

                                                 
 آLم ا�+�	ن ، ص)(1'
ی( ا�ح+� A@ ت9C�ا '
  193  ت9
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 تربيته لجميع جوانـب     لفشم، ن الكريم بشخصية المؤمن اهتماماً عظيماً     وقد اهتم القرآ  
حتـى  ، والنفـسية واألخالقيـة   ، ةيوالوجدان، والروحية، والعقلية، ةوالجسدي، نسانيةحياته اإل 

ليس فقط تربية دنيوية، إنما أيضاً تربية دينيـة         . و الثقافية له  ، والسياسية، الجوانب االجتماعية 
أخروية، وقد اهتم به دنيوياً حتى يستطيع القيام بما هو موجود له على هذه األرض وهو عبادة 

 تعالى وحده ال شريك له، وعمارة األرض وإصالحها، وبالمقابل فهو إذا ما أدى الغـرض              اهللا
عـز  –وفاز بعظيم نعـيم اهللا      ، من وجوده على هذه األرض تحقق له رضا اهللا تبارك وتعالى          

  . باآلخرة-وجل

، ولم تقف التربية اإلسالمية القرآنية في اهتمامها على حدود تربية الشخصية اإلنـسانية            
  . بل تعدى اهتمامها ذلك لتشمل تربية جميع جوانب شخصية المجتمعفحسب

دينياً وخلقياً وسياسـياً و     :  شاملة في اهتمامها جميع جوانب شخصية المجتمع       فهي حقاً 
واالزدهار ،  ومعنوياً بما يعود بالخير    ااقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وعلمياً وحضارياً، ومادي     

 ثم بناء خيـر حـضارة بجميـع         نواإلنسانية، وم ،  األخرى تاوالمجتمع، عليه وعلى أفراده  
  )1(جوانبها تشمل بنفعها وخيرها كل البشرية

، ن الكريم على مجموعة األخالق الحميـدة كالـصدق         فقد اشتمل القرآ   ولتحقيق ذلك كله        
 وما إلى ذلك وحث المؤمن علـى       ..والحلم، واإليثار، والوفاء، واإلخالص، واإلخاء، ةواألمان
تبـارك  - ذلك كله مـن العبـادة هللا  بل جعل له بالتزامها عظيم األجر والثواب، وعد     ، التزامها
، ن على أساسها يعامل المسلمين فيكونوا جميعاً عباداً هللا متآخين متحابين فيه، متعاوني            -وتعالى
  .-بإذن اهللا تبارك وتعالى– واحدة يصعب كسرها أو السيطرة عليها ةوحد

ن الكريم بتناوله جوانب التشريع كله حيث شرع للفـرد،          ة في القرآ  ظهرت الشمولي وقد  
 بأسرها ما من شأنه أن ينظم العالقـات بـين األفـراد وأسـرهم               ةولألسرة وللمجتمع، ولألم  

البراء التزاماً عملياً حقيقياً من حيـث   الوالء وةومجتمعاتهم وأمتهم على أساس من التزام عقيد     
  .ين واالنتماء إليهم ومناصرتهمإثبات حب اهللا ورسوله والمؤمن

غْوبالمقابل البراء والتخلي عن كل ما يبويمكر بهم م ويعاديهون والمؤمنه اهللا ورسولهض 
  .ال مجرد كالماً نظرياً بل واقعاً عملياً

) وما إلى ذلك  .. االجتماعية-سياسية ال -التجارية(وأيضا شملت العبادة مجال المعامالت      
آنية بما يتضمن الحقوق لجميع أفراد المعاملة فال يحـدث الخـالف            وقد نظمته وفق أنظمة قر    

  .والنزاع المذموم بين المتعاملين
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الحالل " صلى اهللا عليه وسلم    لبشير قا النعمان بن    حرام فقد قال  وكل هذا بتوضيح الحالل وال    
  )1("بين والحرام بين

، فرد في تعبـده ن تشريع اإلسالم يشمل ال  إ: " وقد قال في وصف ذلك محمد هاشم ريان       
واألعمـال  ، وصلته بربه، في سلوكه الخاص والعام فيما يتعلق بالحالل والحرام من األشـياء       

، ونفقـات ، وطـالق ،  يتعلق بأحوال األسرة مـن زواج      اوفيما يتصل باألموال والمنافع، وم    
 ل يتصل بالجرائم والعقوبات، ويشم    اوميراث، ويشمل العالقات المدنية والتجارية وم     ، ورضاع

 ينظم العالقات   اما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين وواجب المحكومين نحو الحكام، وم          
والمسلم أمام هـذه التـشريعات مطالـب         ،والحرب بين المسلمين وغيرهم   ، الدولية في السلم  

واألخالق؛ ألنهـا تـشريعات     ، والمعامالت، بتنفيذها جميعاً دون تفريق بين العقيدة والعبادات      
  )2(" نظيم حياته مع ربه ومع نفسه ومع غيره من الناس ومع الوجود كلهشاملة لت

 كـانوا معـادين أو      ءوكذلك فقد شملت العبادة كيفية التعامل مع غير المسلمين، سـوا          
  .مسالمين

ورد كيدهم عن المسلمين، وقـد      ، ن الكريم بمجاهدتهم  آأما المعادون منهم فقد أمرنا القر     
 يقَـاتلُونَكُم  يزالُون ولَا����م من ذلك هو صد المؤمنين عن دينهم         ن الكريم إنما هدفه   آوضح القر 

ن الكريم  آ أمرنا القر  د المعادين، فق  ر أما غي  ،217ا����Bة    ���� استَطَاعوا ِإنِ دينكُم عن يردوكُم حتَّى
 لَم الَّذين عنِ هاللَّ ينْهاكُم لَا ����فقد قال تعالى    ، بحسن التعامل معهم على أساس من القسط والبر       

لُوكُمقَاتي يينِ فالد لَمو وكُمخْرِجي نم ارِكُميد َأن موهرطُوا  تَبتُقْـسو  هِمِإلَـي ِإن  اللَّـه  ـبحي 
ينطقْسالْم���� �	8ا��� 2.  

  :ومن صور حسن التعامل ما يلي

بالحكمـة   ربك سبِيِل ِإلَى ادع����:  قال تعالى  دوالحديث إليهم، فق  ، اللين في مخاطبتهم   -1
 .125ا�	����12َأحسن هي بِالَّتي الحسنة وجادلهم والموعظة

 ألسماء بنت أبي بكر     -صلى اهللا عليه وسلم   - أذن النبي    دصلتهم واإلحسان إليهم وق    -2
 .أن تصل أمها وهي مشركة

وفعـل  - وسـلم  صلى اهللا عليـه   - فعل النبي    داإلهداء إليهم وقبول الهدية منهم، وق      -3
 .-رضوان اهللا عليهم-أصحابه
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 اهللا  يعمرو رض فقد روى عبد اهللا بن      العدل معهم ولو كان على حساب المسلمين،         -4
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحهـا           "قال-صلى اهللا عليه وسلم   -النبي أنعنهما  

 .)1("لتوجد من مسيرة أربعين عاماً

     فيرغبونـه  ،  يوقع اإلسالم فـي قلـوبهم      -تعالى–اهللا   ىعلّوذلك كله من باب الدعوة فل
  .ويسلمون

  .-تبارك وتعالى-إذن بالنظر في حياة المسلم نجد أنه في عبادة دائمة هللا 
  -: فالعبادة شملت ونظمت العالقة بين

  .المؤمن وخالقه -1
  . المؤمن ونفسه -2
  .المؤمن والمؤمنين -3
  .نالمؤمن وغير المؤمنين سواء أكانوا معادين أو مسالمي -4

إن اإلسالم يوسع مفهوم العبادة حتى تشمل       : "  ذلك فقال  -رحمه اهللا –وقد وصف محمد قطب     
،  عمل يتركه اإلنسان تقرباً هللا     ل، وك  فهو عبادة  كل الحياة؛ فكل عمل يتوجه به اإلنسان إلى اهللا        

واحتساباً فهو عبادة، وكل شعور نظيف باطن النفس فهو عبادة، وكل امتناع عن شعور هابط               
ومـن ثـم تـشمل     وكل ذكر هللا في الليل والنهار فهو عبادة،      ،  أجل مرضاة اهللا فهو عبادة     من

فنسأل اهللا تعالى أن نكـون فـي        "ويصبح اإلنسان عابداً هللا حيثما توجه إلى اهللا          العبادة الحياة، 
   .)2("عبادة دائمة خالصة ومقبولة هللا تبارك وتعالى

 :ن الكريم لتبيان كل شيءآ شمولية القر-4

 علَـى  شَـهِيدا  بِك وجِْئنَا َأنْفُسهِم من علَيهِم شَهِيدا ُأمة كُلِّ في نَبعثُ ويوم ����ىقال تعال 
ُؤلَاءلْنَا هنَزو كلَيع تَابانًا الْكيبِلكُلِّ ت ءى شَيدهةً ومحرى وشْربين وملس12  ���� ِللْم	89ا�.  

أعم وأشـمل،   : " بن مسعود ا، قال   "كل حالل وكل حرام     : ان لكل شيء  تبي" :قال مجاهد 
ن قد اشتمل على كل علم نـافع مـن    القرآن، فإن كل علم وكل شيء  آ بين لنا في هذا القر     دوق

،  في أمر دنيـاهم    ن حالل وحرام وما الناس إليه محتا جو       ل ما سيأتي، وك   مخير ما سبق، وعل   
 تعالى يثني   ومعان جليلة، حتى إنه   ، ظ واضحة الف ذلك بأ  وكل" ،)3 ("ومعاشهم ومعادهم ، ودينهم

ويبينها بألفـاظ مختلفـة وأدلـة        ،اج القلب لمرورها عليه في كل وقت      األمور الكبار التي يحت   
 يجمع باللفظ القليل الواضـح      -تعالى– واهللا   ، فتثمر من الخير والبر    بمتنوعة لتستقر في القلو   
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ن الكريم تبياناً لكل شيء      ولما كان هذا القرآ     واألساس،  يكون اللفظ لها كالقاعدة    ،معاني كثيرة 
فصار هدى   ،وانتفع به المسلمون   ،فانقطعت به حجة الظالمين    ،لعباد كلهم صار حجة اهللا على ا    
  )1 ( .ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا واآلخرة ، دينهم ودنياهملهم يهتدون به إلى أمر

لذي يسعى اإلسالم إلى أن يتوافر عند المسلم هو         إذن فالكتاب حوى أسس العلوم والعلم ا      
العلم الشامل لجميع أنواع المعارف والمهارات والذي ينعكس جلياً في سلوكه وفي كل جانب              "

  )2 ("من جوانب حياته

  : من الشموليةةأما التكامل فهو الحكم

 ويتضح مبدأ التكامل جليـاً مـن        ،وهو يعني تكامل جزيئات الخلق مع بعضها البعض       
 بينهمـا توافـق     ا ليس شامالً جزئيات متفرقة تعمل بوحدة انعزالية، وإنم        وشمولية اإلسالم، فه  

 غنى ألي من هذه الجزئيات عـن     ، وال  تكمل بعضها بعضاً   ي فه ،وانسجام تامين حتى التكامل   
  .األخرى

ن الكريم قد اهتم بتربيته لـيس جـسماً          نجد أن القرآ   فمثالً لو نظرنا إلى جانب اإلنسان     
سـواء أكانـت    ،  انتبه أن اإلنسان إنسان بتكامل جميع جوانبـه        ا روحاً فقط، إنم   ب، وال فحس
فهو عبارة عـن جوانـب      ، أو دينية ، أو وجدانية ، أو حسية ، أو شخصية ، أو روحية ، جسمية

 لن الكريم تهذيب هذه الجوانب الجزئية كل على حده، فـشم           وقد اشتمل القرآ   جزئية متكاملة، 
وقس على ذلك جميع أنظمـة      ، ها بشكل متكامل وهو ما عرف باإلنسان      جميعها ثم أعاد تنسيق   
  . سيما أنظمة الدين اإلسالميالكون والحياة، وال

  :اإلعجاز التربوي القرآني في الشمول والتكامل
ن الكريم وتكامله تمتد إلى الفكر التربوي وهي سمة من سـمات            شمولية القرآ إن  : قلت

فها هم التربويون اليوم يطالبون بـشمولية       ، إلى تحقيقها أهداف طرق التدريس يسعى المربون      
 حين يطالبون بإيجـاد مـنهج علمـي         موتكامل األهداف المرجو تحقيقها بطرق التدريس، وه      

ن الكريم قد سبقهم اسعا من علوم دنياهم نجد أن القرآتربوي شامل متكامل يحيط النشء علماً و
  .في إقرار ذلك فهو بحق منهاج حياة

، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد    ، لتربويون أنما توصلوا إلى ذلك بفكرهم واجتهادهم      وقد ظن ا  
  . بل هي حصيلة تجربة لهم مرت بعدة مراحل
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إن شمولية األهداف قضية انتهت إليها اآلراء التربوية        :" غا فقال  األ وقد ذكر ذلك إحسان   
 وعلـى الـروح      الجسم مرة،  ىالمعاصرة بعد جولة ضالل ركزت فيها على المادة مرة، وعل         

وشمولية األهـداف اهتـدت      ،وعلى الواقع مرة، ثم عادت الكرة     ، أو على المثاليات مرة   ، مرة
وتكامل جوانب اإلنسان هو  بعة عشر من القرون ولم تتغير مرة،     إليها التربية اإلسالمية منذ أر    

ن هـو    جوانب اإلنـسا   لمحور التربية الغربية المعاصرة اهتدت إليه منذ فترة قصيرة، وتكام         
ـ ، الجانب الجسمي : ومن هذه الجوانب  ، محور من محاور التربية اإلسالمية األصلية      ، يوالعقل

   .)1("والنفسي واالجتماعي، يوالروح

 للتربية  عجازي تربوي  إ  وجه إثبات:  أنه كالم طيب قد اهتدى فيه إحسان األغا إلى         ،حقاً
كريم نجد أنه اشتمل علـى أسـس        ن ال  القرآ  إلى عن الكريم، فبالرجو   من خالل القرآ   اإلسالمية

 وأمور ومكتشفات حديثة اليوم نجد أن لها جذوراً         لالعلوم كلها سواء أكانت دنيوية أو دينية، ب       
  .ن الكريمآفي القر

ن الكريم في نسق مرتب ومنظم حتى       لجزئية الشاملة يجمع بينهما القرآ    وكل هذه العلوم ا   
وهو كالم اهللا تعالى الذي خلق هذا الكون        ! ! كيف ال؟  ،تصل إلى التمام وهذا من قبيل إعجازه      

  .بأسره فسبحان الذي خلق

  

                                     المطلب الثاني

  يجابية                                    اإل
  :نييجابية عند التربوياإل

  :ق بهدفينيجابية سمة من سمات الفلسفة التربوية تسعى إليجاد الفرد االيجابي وتتحقاإل

 لعني االنفتاح على الشعوب والثقافة عامة، والتفاعيوهذا : هدف اإلنسانية: الهدف األول
 وسـالمها   التعاون بدعم اإلخاء بالتفاهم بينهما لخير البشرية،قمع القوى الصالحة فيها، وتوثي   

  . والمصالح المشتركة، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل الدوليالقائم على الحق

ويعني تقدير العمل بأنواعه اليدوي والفكري واالجتمـاعي واإلنتـاجي          : هدف الثاني ال
 تقدم المجتمعات واحترام العاملين في سائر       يعنصراً أساسيا في نشاط اإلنسان الحضاري، وف      

  )2(.المجاالت
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  : الكريمالقرآنيجابية في اإل

ه ليكون له خليفة على هذه نه قد اختارإحيث لقد خلق اهللا اإلنسان وكرمه في هذه الحياة، 
  .30ا����ة����خَليفَة الَْأرضِ في جاعٌل ِإنِّي ِللْملَاِئكَة ربك قَاَل وِإذْ����  فقال جل من قائل،األرض

بل وسخر له كل ما علـى       ،  ة، وميزه عن باقي المخلوقات    فوقد حباه كل مقومات الخال    
 الحياة، والمؤمن يعلم هذا جيداً، بل       األرض لمساندته على أداء مهمته على خير وجه في هذه         

ويسعى جاهداً ليكون جديراً بخالفة اهللا على هذه األرض، وذلك من خـالل العمـل والجـد                 
والسعي، واستغالل كل ما سخر اهللا تعالى على هذه األرض دافعاً عنه السآمة والملل والسلبية               

  .فهو بحق ايجابي

ن الكريم التي سبق من خاللهـا علمـاء         آلقريجابيته هذه من تربية ا    وقد استمد المؤمن إ   
  .التربية في العصر الحديث 

  : الكريم في القرآنيجابية المؤمنومن مظاهر إ

اعتقاد المؤمن بأنه مستخلف على هذه األرض يجب عمارتها بـالحق والعـدل والعمـل               -1
 :الجاد

 هو غَيره ِإلَه من لَكُم ما اللَّه بدوااع قَومِ يا قَاَل صاِلحا َأخَاهم ثَمود  وِإلَى ���� :قال تعالى 
َأنْشََأكُم نضِ مالَْأر كُمرمتَعاسا ويهف وهرتَغْففَاس وا ثُمتُوب هِإلَي ي ِإنبر جِيب قَرِيبد ����م�61ه.   

 في  ممكنك عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، و     منعأأي استخلفكم فيها، و   : )استعمركم فيها "(
 وتـستغلون   ، وتنتفعـون بمنافعهـا    ، وتحرثون ما شئتم   ،األرض تبنون، وتغرسون وتزرعون   

 أي: "قال الضحاك ، )1(" فال تشركوا في عبادته     ال شريك له في جميع ذلك،      أنهمصالحها، فكما   
   .)2 ("ل أعماركماطأ

 : ووجوب أدائها بالعملةشعور المؤمن بالمسؤولي -2

  .105ا� �ب� ����والْمْؤمنُون ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى عملُواا  وقُِل���� :قال تعالى

،  مهما عملتم من خير وشر أنكمالمعنى": قال السعدي،  للجميع عام خطاب)وقل اعملوا(
قـال  ، )3(" باطنه تن اهللا مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كان           فإ
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اآلية حض لهم على العمل الصالح ووعيد لهم وتحذير من عاقبة اإلصرار            وفي   ":سعيد حوى 
  )1( ."والذهول عن التوبة

 : ومن ذلك،إمداد القران الكريم المؤمن بمقومات العمل الجاد المجدي-3

 :التعاون-أ

فاألصل إن كل فرد بالمجتمع مسئول عن عمارة هذه األرض لذا يجب التعـاون فيمـا                
 الْـِإثْمِ  علَـى  تَعـاونُوا  ولَـا  والتَّقْوى الْبِر علَى  وتَعاونُوا ���� :قوله تعالى  وبينهم ألدائها، وه  

  .2ا�����ة  ����الْعقَابِ شَديد اللَّه ِإن اللَّه واتَّقُوا والْعدوانِ
 كوتـر و البر    يأمر اهللا تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وه          :"بن كثير ايقول  

  .)2(" على المآثم والمحارمن عن التناصر على الباطل، والتعاوموينهاكالمنكرات وهو التقوى 
ندب اهللا سبحانه وتعالى إلى التعـاون بـالبر وقرنـه            :)3(قال الماوردي :" قال القرطبي 
 جمع بين رضـا اهللا      ن البر رضا الناس، وم    يوف،  -تعالى– في التقوى رضا اهللا      نبالتقوى له، أل  

والتعاون على البر   :  في أحكامه  )4(بن خويز منداد  ا ل نعمته، قا  تاس فقد تمت سعادته، وعم    ورضا الن 
 ،الغنـي بمالـه    م على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعيـنه         بوالتقوى يكون بوجوه، فواج   

  )5(.ن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدةأ بشجاعته في سبيل اهللا وعوالشجا

ذن اهللا تعالى ولكن بـشرط أال يكـون         مطلوب وهو من العمل المأجور بإ     ون  إذن فالتعا 
  .على اإلثم والعدوان

 هو التجري على المعاصي التـي يـأثم   )العدوان على اإلثم و اوال تعاونو (":قال السعدي 
وظلـم  وأعراضهم فكل معـصية      م هو التعدي على الخلق في دمائهم وأمواله       نصاحبها، العدوا 

علـى  : ) اهللا إن اهللا شديد العقاباواتقو( على تركه،  إعانة غيرهمثفسه عنه، يجب على العبد كف ن   
  .)6(" المحارم كيال يحل بكم عقابه العاجل واآلجلافاحذرومن عصاه وتجرأ على محارمه 

 :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-ب

 وتُْؤمنُـون  الْمنْكَرِ عنِ وتَنْهون الْمعروفبِ تَْأمرون ِللنَّاسِ ُأخْرِجتْ ُأمة خَير كُنْتُم����:تعالىقال  
بِاللَّه لَوو نُل آمتَابِ َأهالْك ا لَكَانرخَي ملَه منْهم نُونْؤمالْم مهَأكْثَرو قُون110)ل $��ان ����الْفَاس .  

                                                 
 س�'J ح�ى   )1('
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ألسـباب التـي    لهذه األمة بهذه اىهذا تفضيل من اهللا تعال: "-رحمه اهللا–يقول السعدي  
 ة خير الناس للناس نصحاً ومحبـةً للخيـر، ودعـو          م بها سائر األمم، وأنه    اتميزوا بها، وفاقو  

 فـي   ي عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق، والسع       وتعليماً و إرشادا وأمرا بالمعروف، ونهياً     
هل الكتـاب  وإن أ تكميل النفس باإليمان والقيام بحقوق اإليمان،   نمنافعهم بحسب اإلمكان، وبي   

  )1 (." لهم، ولكن لم يؤمن منهم إال القليلاًمنوا بمثل ما آمنتم الهتدوا فكان خيرلو آ

 :عدم اليأس وتكرار المحاولة-ت

 ييأس أو يقنط من رحمة اهللا تعالى ويتخذ مـن   أن يبحث، ويعمل، وال   فاألصل باإلنسان 
  .األنبياء قدوة حسنة في الجد والعمل وتكرار المحاولة

 فَلَم ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ ِإنِّي رب  قَالَ ����  تعالى حكاية عن نوح عليه السالم      فقد قال 
مهزِداِئي يعا ِإلَّا داررِإنِّي *فا وكُلَّم متُهوعد رِلتَغْف ملُوا لَهعج مهابِعي َأصف هِما آذَانتَغْشَواسو 
مهابيث رَأصوا واورتَكْباسا واركْبتاس* ِإنِّي ثُم متُهوعا دارجِه لَنْتُ ِإنِّي ثُمَأع متُ لَهررَأسو ملَه 
  .9-5ن�ح  ���� ِإسرارا

  :األمر بالتزام األخالق الفاضلة-ث

  : ذلكن الكريم الكثير الكثير من األخالق التي يجب أن يتصف بها المؤمن ومنآوقد تناول القر

 .119ا� �ب�  ����الصادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيهايا  ����فقد قال تعالى  :الصدق-1

 بـين  حكَمـتُم  وِإذَا َأهلهـا  ِإلَى الَْأمانَات تَُؤدوا َأن يْأمركُم اللَّه  ِإن ���� فقد قال تعالى  :األمانة-2
 .58ا�	��ء  ����بِالْعدِل تَحكُموا َأن النَّاسِ

 َأكُون ِلَأن وُأمرتُ ،الدين لَه مخْلصا اللَّه َأعبد َأن ُأمرتُ ِإنِّي  قُلْ ����: فقد قال تعالى   :اإلخالص-3
  .12-11ا�Aم�  ����الْمسلمين َأوَل

 :العقيدة الصحيحة الواضحة-ج

يجابيـة   تدفعهم في طريـق اإل     يحة للمؤمنين، والت  ن الكريم العقيدة الواض   وقد بين القرآ  
  :ومن ذلك

أقام العالقة بين العبد وربه على أساس من الوضوح والمحبة وهي سـبب هدايتـه                -1
 اللَّـه  كَحـب  يحبـونَهم  َأنْدادا اللَّه دونِ من يتَّخذُ من النَّاسِ  ومن ����: وطاعته فقد قال تعالى   

ينالَّذنُ وواآم ا َأشَدبح ِللَّه لَوى وري ينوا الَّذِإذْ ظَلَم نوري ذَابالْع ةَ َأنالْقُو  ـا  ِللَّـهيعمج َأنو 
اللَّه يدذَابِ شَدة  ����الْع���165ا�.  

                                                 
)1  (C�ا '
 آLم ا�+�	نت''
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العقيدة قائمة على صلة المحبة بين العبـد وربـه،          : العقيدة": وقد قال محمد هاشم ريان    
على طاعته وعبادته عن طيب خاطر منه، فهو الذي خلقه ورزقه وكرمـه علـى         يقوم   هتجعل

  )1 (".جميع المخلوقات

 خوف وال   نأوجب اإليمان بالقدر خيره وشره وهذا يجعلهم يقبلون على الحياة، بدو           -2
مهما اشتد – من الخضوع لغير اهللا تبارك تعالى نجزع فيقيمون الحق ويثبتون عليه، ويتحررو

 جاء المـوت ال     ا محدد، وإذ  ر يعلمون إنما الرزق بيد اهللا، والعم      م ألنه ؛عليهمظلم الطواغيت   
 ولَكـن  دابـة  مـن  علَيها تَرك ما بِظُلْمهِم النَّاس اللَّه يَؤاخذُ  ولَو ����يرده شيء فقد قال تعالى      

مهَؤخِّرٍل ِإلَى يى َأجمسفَِإذَا م اءج ملُهلَا َأج سيونرةً تَْأخاعلَا سون ومتَقْدس12 ����ي	61ا�.  

ن أحسن فله الحسنى،     يوفى حسابه عند اهللا فإ     مثقته التامة بأنه عائد إلى اهللا تعالى، ث        -3
 يدفعه إلى اإلحسان في الدنيا بالعمل الصالح حتى يحصل رضا           ا أساء فعليه إساءته، وهذ    نإو
 كَـدحا  ربـك  ِإلَـى  كَادح ِإنَّك الِْإنْسان َأيها يا����عالى  وقد قال ت   ، والجنة ،-تبارك وتعالى  -اهللا  

  .6اGن"��ق  ����فَملَاقيه

  .يجابية المؤمن من مظاهر إن الكريم قد حوى الكثير الكثير غيض من فيض فالقرآهذا

  :اإلعجاز التربوي القرآني في االيجابية

 إلى الفكر التربوي حيث تدفع المـتعلم  يجابية في القرآن الكريم تمتداإل:ترى الباحثة أن  
 التجـارب العلميـة،   ض من خالل العمل الجاد والسعي الفعـال، وخـو   كلتحصيل العلم، وذل  

 وسهر الليالي الطوال في الوصول إلى ما        ل والحوار والجدال والتفاعل مع المعلم، ب      ةوالمناقش
  .يريد من العلم

ن تمتد صفة االيجابية إلـى      رآن الكريم أ   المستمدة من الق   فلذلك دعت التربية اإلسالمية   
 مـا   ايجابية في نفوس المتعلمين، وهـذ     قق هذه الطرق مبدأ اإل    ن تح  أ لطرق التدريس، فاألص  

ن الكريم قد سبق في إقـرار        كما نرى فالقرآ   نتوصل إليه التربويون في العصر الحديث، ولك      
يجابية  إ يدفعه إلىمتجاهات، فليجابية شاملة متكاملة متوازنة وفي جميع اال     إ  ودعا إلى  لذلك، ب 

  .فردية على مستوى الجماعة وال دنيوية على مستوى اآلخرة

فـسبحان اهللا    عجازياً تربوياً آخراً في سمات طرق التـدريس        إ نه يسطر وجهاً  وبذلك فإ 
  .لعظيما
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  المطلب الثالث                                         

  الثبات والمرونة                                        

  :المعنى اللغوي للثبات

 وثبت،  تت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت، وتثبي     بثْ ي  الشيء تَبثَ :الثبات في اللغة مادة ثبت، يقال     
أي استقر، ويقال ثبت بالمكان أي أقام،        :وثبت ثباتاً وثبوتاً   "،)1("ثْبتَه هو وثبته بمعنى واحد      وأ
  )2(."صح وتحقق: األمرتوثب

  :المعنى اللغوي للمرونة

    المرونة في اللغة مادة مرن،" يم رمرانَةً ن نتـه     : رونةً ومألنتـه  :لين في صـالبة ومر
  )3(."أي صلبت واستمرت: الشيء يمرن مروناً مرنت يد فالن على العملنوصلبته، مر

  : عند التربويينةالثبات والمرون 

المبدئي لتزام   اال يهداف فلسفة التربية، ويعن    والتجديد وهو من أ    ةصالباألوهو ما يعرف    
ر ما في الماضي حفاظـاً علـى        يخب تضمنه من تمسك  ت ا تتم باألصالة، وم   يةبمواقف حضار 

 يتضمنه من تغير للحاضر نحو األفضل، استشراقاً للمستقبل بمـا  االهوية القومية والتجديد، وم 
  )4(.يالئمه التطور والتقدم

  : الكريمنالثبات والمرونة في القرآ

 األصول واألركان ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه،            ت منهاج حياة، ثاب   القرآن
   . اهللا لهظ يمكن تحريفه أو تزييفه محفوظ بحفال

 لكل زمان ومكان فيبقى وال يفنـى،        حوفي نفس الوقت هو مرن لين في صالبته، يصل        
  .ر وال ينكسىوقو

 المرونـة فتتجلـى فـي الوسـائل     اسس والقيم، وأم  وتجد الثبات جلياً في األهداف واأل     
  .واألساليب

 وِإنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن  ِإنَّا ���� :وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن الثبات فقد قال تعالى         
ظُون لَهافلَح����  �D2�9ا.  

                                                 
  .79ص، 2ج، �
	ن ا��ب (1)
 .93، 1ج، ا�+�*( ا��س'& (2)
 87ص، 13ج، �
	ن ا��ب (3)
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ـ  نزاله إ أي في حالة إنزاله، وبعد    )إنا له لحافظون  :"( –رحمه اهللا   -يقول السعدي     ي، فف
 اهللا في قلب رسوله،     هحال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم وبعد إنزاله، أودع           

 ومعانيـه مـن   ، اهللا ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص  ظ في قلوب أمته، وحف    هواستودع
  من ا معنى من معانيه إال وقيض اهللا له من يبين الحق المبين، وهذ            التبديل فال يحرف محرفٌ   

ن اهللا يحفظ أهله مـن أعـدائهم وال          حفظه أ  نأعظم آيات اهللا ونعمه على عباده المؤمنين، وم       
  .)1 ("يسلط عدواً يحتاجهم

 وهو القرآن وهو الحافظ له من رنزل عليه الذكقرر تعالى أنه هو الذي أ     " :بن كثير اقال  
  )2 ( ".التغيير والتبديل

  :ومن مظاهر الثبات

دانيته وقدرته وتدبيره ألمـر     ووحلهية من وجود اهللا وأزليته      كل ما يتعلق بالحقيقة اإل     �
ـ      ة العبودية، وحقيق  ة الكون كله مخلوق له، وحقيق     ةقالخلق، وحقي   ة اإليمـان بأركانـه، وحقيق

ـ          االستسالم والخضوع له    اهللا علـى  ة بمنهجه وحكمه وحقيقة أن اإلنسان مخلوق مكـرم خليف
د متساوون، ومعيار التفاضل بيـنهم التقـوى         أن الناس جميعاً من أصل واح      ةاألرض، وحقيق 

ـ             أن الـدنيا دار     ةوالعمل الصالح وحقيقة الغاية التي وجد ألجلها اإلنسان وهي العبادة، وحقيق
  )3(ابتالء و اآلخرة حساب وجزاء

 مـن   عويظهر عنصر الثبات في الدين في المصادر األصلية النصية القطعية التشري           �
ن الكريم هو األصـل والدسـتور        فالقرآ -ى اهللا عليه وسلم   صل-رسولهكتاب اهللا تعالى وسنة     

 . مصدر الهي معصوماوالسنة هي الشرح النظري والبيان العملي للقرآن، وكالهم

هذه الحقائق كلها وغيرها قد تناولها القرآن الكريم بالذكر وطالما هي حقائق فهي ثابتة              
  )4 (.ال تتغير

سالم مرن وقد تناول القرآن الكريم المرونـة        وعلى الرغم من كل هذا الثبات إال أن اإل        
  :في عدة مظاهر ومن ذلك

 :تغيير األحكام الشرعية القطعية للضرورياتالترخيص في  -1

 الشرعي لها هو التحريم ولكن لو نـوزع اإلنـسان         لومنه أكل الميتة للمضطر، فاألص    
 والـدم  الْميتَةُ علَيكُم متْ حر ����ن يأكل منها ما يكفي بقاءه حياً وهو قوله تعالى         ى حياته فله أ   عل

                                                 
 آLم ا�+�	ن  )1('
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ملَحنْزِيرِ وا الْخملَّ ورِ ُأهِلغَي اللَّه قَةُ بِهنْخَنالْمقُوذَةُ ووالْمةُ ويدتَرالْمةُ ويحالنَّطا ومَأكََل و عبالس 
 كَفَروا الَّذين يِئس الْيوم فسقٌ ذَِلكُم بِالَْأزلَامِ مواتَستَقْس وَأن النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما ِإلَّا
نم كُمينفَلَا د مهنِ تَخْشَواخْشَوو مولْتُ الْيَأكْم لَكُم ينَكُمتُ دمَأتْمو كُملَيي عتمعيتُ نضرو  لَكُـم 

لَامينًا الِْإسنِ دفَم طُري اضف صخْممة رغَي فانتَجِلِإثْمٍ م فَِإن اللَّه غَفُور يمح3ا�����ة ���� ر.  
 :العفو عن المجبر المكره -2

 ومن ذلـك قولـه       الخروج نهائياً من الدين    وومنه الذي يجبر على تغيير أحكام الدين، أ       
 الْكَـذب  يفْتَرِي ِإنَّما ،َأِليم عذَاب ولَهم اللَّه يهديهِم لَا اللَّه بِآيات يْؤمنُون لَا الَّذين  ِإن ����تعالى  
ينلَا الَّذ نُونْؤمي اتبِآي اللَّه ُأولَِئكو مه ونبالْكَاذ* نم كَفَر بِاللَّه نم دعب هانِإلَّا ِإيم نم  ُأكْـرِه 
هقَلْبو ِئنطْمانِ مبِالِْإيم نلَكو نم حا بِالْكُفْرِ شَرردص هِملَيفَع بغَض نم  اللَّـه  ـملَهو  ـذَابع 
  .106-104ا�	1N  ����عظيم

 :األحكام الشرعية االجتهادية -3

والمرونة تتجلى في المصادر االجتهادية التي اختلف فقهاء األمة في مدى االحتجاج ما             "
 الـصحابة   لالمرسلة، وأقوا بين موسع ومضيق مثل اإلجماع والقياس واالستحسان والمصالح         

  .)1 ("وشرع من قبلنا
 ِإلَـى  ردوه ولَـو  بِـه  َأذَاعوا الْخَوف َأوِ الَْأمنِ من َأمر جاءهم وِإذَا ����وهو قوله تعالى    

 ورحمتُه علَيكُم اللَّه فَضُل ولَولَا منْهم يستَنْبِطُونَه الَّذين لَعلمه منْهم الَْأمرِ ُأوِلي وِإلَى الرسوِل
تُمعلَاتَّب طَانيلًا ِإلَّا الشَّيء  ����قَل��  .وغير ذلك من صور المرونة، 83ا�	

  :ن الكريم في خاصتي الثبات والمرونةاإلعجاز التربوي للقرآ
ويمتد الثبات والمرونة إلى الفكر ال سيما في أهداف طرق التدريس فاألصل أن تكـون               

أهداف عامة أساسية يسعى المربي إلى تحقيقها ال تقف لحد معين يتجمد العقل عندها وإنما               لها  
يستخدم في تحقيقها الوسائل واألساليب المرنة التي تحقق اإلفادة منها بشكل مجد.  
فلـم يكـن     وهذا يتضح جلياً في ثبات الشريعة اإلسالمية األصيلة وفي نفس مرونتها،          

ة حديثاً في مجال التربية خصوصاً كسمة من سـمات أهـداف طـرق             الكالم بالثبات والمرون  
  .التدريس

  من باب اإلعجـاز     قد تناول هذا الموضوع بالذكر وهو      فها نحن نجد أن القرآن الكريم     
  .علمالتربوي للقران الكريم واهللا أ
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  المطلب الرابع

  التوازن

  :المعنى اللغوي للتوازن

 نأي عادلـه، وكـا  : وازن الـشيء "يقال  ، زناألصل اللغوي لكلمة التوازن هو مادة و      
  )2(." الشيء أي اعتدل باآلخر وصار مساوياً له في الثقل والخفةنواتز"، )1( "بزنته

  :التوازن عند التربويين

 مجاوزتها التي   مالتزام االعتدال في تربية جميع جوانب المتعلم، وعد       " :تعريف التوازن 
  )3(." إلى اإلهمال أو التفريط النقصان الذي يؤولوتؤدي إلى اإلفراط، أ

ويؤكد هذا المعيار على ضرورة خلق إنسان متكامل في ضوء احتياجـات المجتمـع              "
ية كأن نغلب مثالً الجانب     وأال نغلب جانب على آخر مما يضر بالشخصية اإلنسان        ، وإمكانياته
  )4(".ونهمل الجانب االجتماعي والنفسي في شخصية الفرد، ونكرسه، العقلي

م األسس والركائز والمبادئ التي استندت عليها الفلسفة التربوية مبدأ التـوازن،            من أه ف
 بـين   ة يحقق بناء اإلنسان الجديد، فالموازن     ا المبدأ يؤكد الموازنة والتفاعل بين القيم، وبم       اوهذ

 قيم العمل الجماعي والمبادرات الفردية، وبين الجـانبين الروحـي           نالحقوق والواجبات، وبي  
  .)5(والمادي

  :التوازن في القرآن الكريم

 اإلنسان بجميع جوانب حياته فهو صالح لكل زمان باإلسالم دين وسطية واعتدال، يناس
  . جميع التغيرات والمستجداتب بين متطلبات الروح والجسد ، يستوعنومكان، يواز

ـ              ال اهللا  وقد من اهللا تعالى على هذه األمة اإلسالمية بالوسطية واالعتدال والتوازن فقد ق
 ���� شَهِيدا علَيكُم الرسوُل ويكُون النَّاسِ علَى شُهداء ِلتَكُونُوا وسطًا ُأمةً جعلْنَاكُم وكَذَِلك����:تعالى
   .143ا����ة 

نه وسيلة لبنـاء     في الشخصية اإلنسانية فاألصل أ     ىوالتوازن مطلوب في كل شيء، حت     
  .الشخصية البناءة المتزنة
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  :ل القرآن الكريم التوازن في مظاهر عدة منهاوقد تناو

  :ن الكريم بين حاجات الدنيا وحاجات اآلخرةآوازن القر-1

 كَمـا  وَأحسن الدنْيا من نَصيبك تَنْس ولَا الْآخرةَ الدار اللَّه آتَاك فيما  وابتَغِ ����قال تعالى 
نسَأح اللَّه كلَا ِإلَيغِ والْ تَبادي فَسضِ فالَْأر ِإن لَا اللَّه بحي يندفْسالْم ���� H/��77ا.  

أي استعمل ما وهبك اهللا من هذا المال الجزيل والنعمة          : "في تفسير اآلية  بن كثير   ايقول  
 إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب فـي الـدنيا             بالطائلة في طاعة ربك، والتقر    

  .واآلخرة

شارب والمالبـس   أي مما أباح اهللا فيها من المآكل والم        : )سى نصيبك من الدنيا   وال تن (
وألهلك عليك حقاً، ولزوجـك       و لنفسك عليك حقاً،    ،اًفان لربك عليك حق    ،والمساكن والمناكح 

  .عليك حقاً فآت كل ذي حق حقه

الفساد وال تبغ "رأي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك  : )وأحسن كما أحسن اهللا إليك      (
إن اهللا ال   "تغد به األرض وشيء إلى خلق اهللا        ن  أأي ال تكن همتك بما أنت فيه        " في األرض   

  .)1(" يحب المفسدين 

فاهللا تبارك وتعالى قد أعطى اإلنسان وأجزل له بالعطاء فعليه أن يحسن اسـتغالل مـا                
     ذا يـستحق مـن اهللا     أال يفسد في األرض وب    و أعطاه فيما يعود إليه بالنفع في الدنيا واآلخرة،       

  . ثواب الدنيا واآلخرة-تعالى-

 :ن الكريم بين تربية العقل وتربية العاطفةوازن القرآ-2

 تخاطب العاطفة بما يحقق التوازن والوسـطية        تفقد كانت هناك آيات تكلم العقل، وآيا      
ن الكريم   بعض سور القرآ   هما معاً، ويلحظ أن    فهي تربي  حدهما على اآلخر  ال يبغى أ  ف"للجانبين  

ذات اآليات القصار يتخللها حوار ترويدي، فكلما استيقظ العقل فكر و تأمل وتحركت انفعاالت              
 وجهِه علَى مكبا يمشي  َأفَمن ����:  ومن ذلك قوله تعالى     )2( "الخوف استجابة لترديد سؤال الحق    

 الـسمع  لَكُـم  وجعـلَ  َأنْـشََأكُم  الَّذي هو ْلقُ * مستَقيمٍ صراط علَى سوِيا يمشي َأمن َأهدى
ارصالَْأبةَ والَْأفِْئديلًا وا قَلون م23-22ا����  ����تَشْكُر. 

والكافر مكباً منكساً رأسه ال ينظر أمامـه وال         ضرب اهللا مثالً للمؤمن،     " :قال القرطبي 
يأمن من العثور واالنكباب  فهو ال–له فهو يتبع عاطفته ويسيره هواه دون عق–يمينه وال شماله 
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محكمـاً  ،)1( "على وجهه، كمن يمشي سوياً معتدالً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله             
   .-تبارك وتعالى–عقله في سيره ومسيراً هواه وعاطفته اتجاه ما يرضي اهللا 

 عـن  بيتها في هو يالَّت وراودتْه:����وكذلك في قصة يوسف عليه السالم فقد قال سبحانه        
هنَفْس غَلَّقَتو ابوقَالَتْ الَْأبتَ ويه اذَ قَاَل لَكعم اللَّه ي ِإنَّهبر نسَأح ايثْوم  لَـا  ِإنَّـه  ـحفْلي 

ون23يوسف����الظَّاِلم   

ليق تغ،المراودة:وهي) دواعي العاطفة (الثالث  اآلية الكريمة جمعت بين دواعي الغواية       
) استدراك العقل لمنع الوقوع فـي الغوايـة       ( بدواعي الفضيلة الثالث   وقابلتها، التهيؤ  ،األبواب
بـسوء   التفكير،"مثْواي َأحسن ربي ِإنَّه " يفضله االعتراف،"اللَّه معاذَ قَاَل " اهللا إلىاللجوء  :وهي
  ".الظَّاِلمون يفْلح لَا ِإنَّه "العاقبة

ت الكثير من اآليات التي تخاطب العقل وتربيه وتدعوه إلى التفكير، وفي نفـس              وقد ورد      
الوقت تعددت اآليات التي تخاطب العاطفة وتهذبها بما يتوازن مع العقل، فاإلنسان ليس ماديا              

هما وهذا  ي وعاطفة فناسب الحديث والتهذيب لكل      بل هو عقلٌ   ، عاطفة مجردة  سعقلياً بحتاً، ولي  
 .-إن شاء اهللا–ن الكريم وسيأتي ذكره في المبحث القادم من أسلوب القرا

  :ن الكريم بين اإلنفاق والتقتيروازن القرآ-3

 ملُومـا  فَتَقْعـد  الْبـسط  كُلَّ تَبسطْها ولَا عنُقك ِإلَى مغْلُولَةً يدك تَجعْل ولَا :����قال تعالى 
  .29اOس�اء  ���� محسورا

يقول اهللا تعالى آمراَ باالقتصاد في العيش ناهيـاً عـن            " :-اهللارحمه  -بن كثير   ايقول  
 أي ال تكن بخيالً في اإلنفاق فتعطي فوق طاقتـك           )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك       (السرف  

ـ        )فتقعد ملوماً محسوراً  (وتخرج أكثر من دخلك     ى، أي تقعد ملوماً يلومك الناس ويذمونك، ومت
  ) 2( ." تنفقهبسطت يدك فوق طاقتك قعدت بال شيء

فاألصل بالمرء التوسط بالنفقة فال يقتر على نفسه لدرجة البخل وال يكون كريماً لدرجة              
 وفي الوقت نفسه ال يهلكهـا  – عليه وعلى الناس -نما بين هذا وهذا فيظهر نعمة اهللا      إالتبذير،  
  .بالتبذير

مثـال ال    سـبيل ال   ىن الكريم، عل  ض صور التوازن التي وردت في القرآ      تلك كانت بع  
  .لم يذكر كان أكثر في كتاب اهللا أكثر يجد أن ما نالحصر، والمتمع

  :ن الكريم في التوازناإلعجاز التربوي للقرآ
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نه قد تناول التوازن بجميع صوره وبـذلك فهـو           في القرآن الكريم نجد أ     رإذن، فبالنظ 
 ال  كر التربوي أيضاً   هذا التوازن على الف    بيعلمنا الوسطية واالعتدال في األمور كلها، وينسح      

ما طرق التدريس فاألصل أن تكون معتدلة متوازنة في الغايات التي تسعى إلـى تحقيقهـا                سي
 أن النفس إذا مالت إلى االغتـرار عولجـت   كفالتوازن وسيلة لبناء الشخصية المتوازنة، وذل   "

ها االسـتقامة    مالت إلى الهوى كان عالج     ا يتم التوازن، وإذ   و يتم االعتدال، أ   ثبالتواضع، حي 
 انحرفت إلى طريق األنانية والشر كان عالجها        االتسلط كان عالجها الزهد، وإذ    بوإذا استمرت   

  )1( "اإليثار

ن يحقق هذا التوازن للوصـول       مطلوب منه أ   ن المنهج التعليمي في اإلسالم    فإوبالتالي  
وافر هذه السمة في     واليوم حين يأتينا التربويون بضرورة ت      ،لهذه الشخصية اإلسالمية المتزنة   

 السبيل إلى صنع شخصية إنسانية متزنة يتباهون بما وصلوا إليه، ا ألنه؛أهداف طرق التدريس
 بـأن   اأحد قبلهم، فيـصدمو   إليها   يتوصل أيضاً    موكأن هذه الفكرة جديدة في عالم التربية، ول       

  .ن الكريم قد أقرها قبلهم ليس فقط تربوياً بل بكل شيء في هذه الحياةالقرآ

وكـذلك جعلنـاكم أمـة      � وهو قوله تعـالى    ،فاألصل باإلنسان التوازن في أموره كلها     
  .143ا����ة�وسطاً

ـ        –عز وجل –والمتمعن في كتاب اهللا       فـي نفـسه    ريجد تحقيقا عملياً لهذا الكـالم، فيق
 اهللا نآمنت باهللا، فسبحا"ن الكريم في هذا المجال فال يسعه إال أن يقول          آباإلعجاز التربوي للقر  

  ".العظيم

  خامسلمطلب الا

  الواقعية

  ):للواقعية(المعنى اللغوي 

اسم فاعل،  : والواقع ،وقع بمعنى حصل  الفعل الثالثي   " هو   :األصل اللغوي لكلمة الواقعية   
   .)2(" واقع أي حاصلء وقَّع، وقوع، وشيعجم

  :الواقعية عند التربويين

ـ    " تعني   يالواقعية من خصائص اإلسالم، وه     ائق الموضـوعية ذات    التعامل مـع الحق
 مـع    مع تصورات عقلية مجـردة، وال      يجابي، ال اإل الواقعي   رالوجود الحقيقي المؤكد، واألث   

ن التصميم الـذي يـضعه للحيـاة         إ مال وجود لها في عالم الواقع، ث      لها، أو   مثاليات ال مقابل    
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سانية ولكنها فـي     قابل للتحقيق الواقعي في الحياة اإلن      هالبشرية يحمل طابع الواقعية كذلك، ألن     
رفع مستوى وأكمل نموذج تملك      أ  تهدف إلى  ا مثالية واقعية، ألنه   والوقت ذاته واقعية مثالية، أ    

  )1( ."البشرية أن تصعد إليه

ـ       والتعامل معه كإ   ن الواقعية هي تعليم اإلنسان    إ  طاقـة   هنسان له كيان واقع وحاصل، ل
 مع كل متعلم مـا يراعـي   نري، سالكيمحدودة ال يتعداها إلى الوصول به لدرجة الكمال البش 

  .ظروفه ويناسب خصائصه وقدراته

ن أنهم أول من طالب بذلك في أهداف منهـاج المتعلمـين وطـرق              وقد ادعى التربويو  
وقدراتهم واستعداداتهم  ، يختلف األفراد فيما بينهم من حيث خصائصهم النمائية       ":التدريس فقالوا 

وفي سرعة  ، ي الطرائق واألساليب التي بها يتعلمون     وف، ويتفاوتون في االهتمامات والحاجات   
وفي ضوء ذلك كان لزاما على واضعي المناهج أخذ هـذه           ، تعلمهم ومقدار ما يتعلمونه كذلك    

وتحديد أهدافه ومحتـواه وطرائـق تطبيقاتهـا    ، الخصائص في اعتبارهم عند تصميم المناهج     
 العقليـة والجـسدية والروحيـة       وإذا لم ترتكز المناهج على خصائص المتعلمـين       ، وتقويمها

واالنفعالية واالجتماعية ولم تأخذ بعين االعتبار أدى ذلك إلى انقطاع الصلة الوظيفية والعملية             
ومما ال شك فيه أن االلتفات لخصائص المتعلمين ، بين المنهاج والفئة التي أعد لها هذا المنهاج 

د جميع عناصر المنهاج سيؤدي إلـى       وحاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم في تصميم وبناء وإعدا      
فينبغي أن يختار المحتوى الذي يتناسـب وخـصائص التالميـذ العقليـة             .نتائج هامة متعددة  

فالمفـاهيم واألفكـار    ، والجسدية والنفسية ليكون أقدر على تلبية حاجاتهم النمائية المتصلة بها         
 حاجـات المتعلمـين     بادئ التي يتضمنها المنهاج تختـار فـي ضـوء         مواآلراء والقواعد وال  

فإن ذلك يؤدي إلى    ، وخصائصهم وإذا لم تؤخذ خصائصهم بعين االعتبار عند اختيار المحتوى         
  .)2("الحصول على منهاج غريب عن الفئة التي لها هذا المنهاج

من ذلك يتضح أن التربويين يطالبون بتعليم الفرد بما يتناسب مع حاجاته وفي حـدود               
  .ير ذلك فسيكون غريباً بالنسبة للمتعلم وغير مجدن كان األمر غ إاطاقته، أم

  :الواقعية في القرآن الكريم

 النزول عنـه رفعـاً      موهي تعني مراعاة حاجات اإلنسان مع وضع حد ثابت، وعد            
 التعامل مع اإلنسان كبشر له طاقة محدودة مفطور على أشياء معينة يحتاج إلـى               يللحرج، أ 
  .إشباعها
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 فيعرف حـدود طاقاتـه، ويعـر        البشري بواقعه الذي هو عليه     واإلسالم يأخذ الكائن  
  . هذه وتلكرمطالبه وحدوده، ويقد

 مـا  وعلَيهـا  كَـسبتْ  مـا  لَها وسعها ِإلَّا نَفْسا اللَّه يكَلِّفُ لَا ���� :وقد قال جل من قائل    
  .286ا����ة����اكْتَسبت

  :ومن صور الواقعية في القرآن الكريم

 :ف اإلنسان كفطرة إنسانية خلق عليهامراعاة ضع -1

  .28ا�	��ء  ����ضعيفًا الِْإنْسان وخُلقَ عنْكُم يخَفِّفَ َأن اللَّه  يرِيد���� قال تعالى

 عنه ثم مع حصول المـشقة       مأي بسهولة ما أمركم به، ونهاك     : "يقول السعدي رحمه اهللا   
 همته التامة، وإحسانه الشامل، وعلم    وذلك لرح  لكم ما تقتضيه حاجتكم؛      في بعض الشرائع أباح   

 العزيمـة،   ف البنية وضعف اإلرادة، ضع    فوحكمته بضعف اإلنسان من جميع الوجوه، ضع      
 ال يطيقـه  ا عنه، ومفْعضن يخفف اهللا عنه ما ي ذلك أب البصر، فناسفضعف اإليمان، ضع  
  )1(. "إيمانه وصبره وقوته

 :مراعاة ضعف اإلنسان إزاء التكاليف-2

 مـن  الـدينِ  في علَيكُم جعَل وما اجتَباكُم هو جِهاده حقَّ اللَّه في وجاهدوا ����الىقال تع 
 علَـيكُم  شَهِيدا الرسوُل ِليكُون هذَا وفي قَبُل من الْمسلمين سماكُم هو ِإبراهيم َأبِيكُم ملَّةَ حرجٍ

 فَـنعم  مولَـاكُم  هو بِاللَّه واعتَصموا الزكَاةَ وآتُوا الصلَاةَ فََأقيموا النَّاسِ علَى اءشُهد وتَكُونُوا
  .78ا�P2  ����النَّصير ونعم الْمولَى

 مـاال   مما كلفك :  أي "وما جعل عليكم في الدين من حرج       "-رحمه اهللا –بن كثير   ايقول  
 -عليه الـسالم  - قال   اجعل اهللا لكم فرجاً ومخرجاً، ولهذ      إال بشيء يشق    ممكأز تطيقون، وما 

بـشرا وال   "بي موسى بعثهما أميرين إلى الـيمن         وقال لمعاذ وأ   )2("بعثت بالحنيفية السمحاء  "
  )4(. ")3( وال تعسرااتنفرا، ويسر

  . التي جعلها اهللا رخصاً للمسلمالتخفيفيةومن مظاهر مراعاة ضعفه إزاء التكاليف األحكام 
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 مـن  وبينَات ِللنَّاسِ هدى الْقُرآن فيه ُأنْزَِل الَّذي رمضان  شَهر ���� :من ذلك قوله تعالى   و
 َأيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ علَى َأو مرِيضا كَان ومن فَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن والْفُرقَانِ الْهدى
ُأخَر رِيدا يللَّه بِكُم رسلَا الْيو رِيدي بِكُم رسلُوا الْعِلتُكْمةَ ودوا الْعرِلتُكَبو لَى اللَّهـا  عم  اكُمـده 

لَّكُملَعو ونة  ����تَشْكُر���185ا�.  

فاألصل بصوم رمضان الوجوب ولكن هناك حاالت اضطرارية يجوز لها اإلفطار ومن        
  :ذلك

السفر الذي  أو زيادة المرض أو تأخر البرء منه، معه فوات النفس،المرض الذي يخاف    
ذلك، ن يتم لهم القضاء بعد       على أ  يتعدى المسافة المحددة شرعاً، الذين يطيقون الصيام بمشقة،       

 كله بفضل اهللا تعالى وتخفيفه وتيسيره على الناس ك لم يستطيعوا فالتخفيف إلى الفدية، وذل     نوإ
  .فسبحان اهللا العظيم

أي يريد  ": "يريد اهللا بكم اليسر وال يرد بكم العسر        ":يقول اإلمام السعدي في قوله تعالى     
 اويسهلها أشد تـسهيل، ولهـذ  ، اهللا أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير   
 حصلت بعـض العـوارض      نكان جميع ما أمر اهللا به عباده في غاية السهولة في أصله، وإ            

 وهذه جملة ال يمكن     ، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات       تسهيالً آخر  هسهلالموجبة لنقله،   
  )1(". فيها جميع الرخص والتخفيفاتلتفصيلها ألن جميع الشرعيات، ويدخ

 :مراعاة ضعف اإلنسان إزاء المغريات-3

 مـن  الْمقَنْطَـرة  الْقَنَاطيرِو والْبنين النِّساء من الشَّهوات حب ِللنَّاسِ  زين ����:قال تعالى 
 حـسن  عنْده واللَّه الدنْيا الْحياة متَاع ذَِلك والْحرث والَْأنْعامِ الْمسومة والْخَيِل والْفضة الذَّهبِ
   .14)ل $��ان ����الْمآب

ا استعملها اإلنسان ضمن زينت هذه األشياء لإلنسان من أجل أن تعمر الحياة الدنيا، فإذ
ما حدده اهللا عز وجل يكون قد حقق الحكمة من التزيين وأرضى اهللا وعمرت الحياة ولم تفسد 

  )2( . األرض واسخط اهللات تجاوز فيها ما حدده اهللا، فسدااألرض، وإذ

ن تعلق بها، فال حرج عليه وال إثـم مـا لـم         وإ إذن فاإلنسان مفطور على هذه األمور     
  .-تبارك وتعالى -اهللا يتعدى حدود 

  :مراعاة تقوى اهللا قدر االستطاعة الحق التقوى-4
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 يوقَ ومن ِلَأنْفُسكُم خَيرا وَأنْفقُوا وَأطيعوا واسمعوا استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا����:قال تعالى 
شُح هنَفْس فَُأولَِئك مون هحفْلالْم���� Qب�R �16ا .  

 :   وهي قوله تعـالى    ،هذه اآلية ناسخة للتي في آل عمران       "-رحمه اهللا  – كثير   بناقال  
  .102ل $��ان ) )1(����تُقَاته حقَّ اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا����

 بيأمر اهللا تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره، واجتنـا         :" -رحمه اهللا –يقول السعدي   
 اآلية تدل على أن كل واجب عجز عنـه العبـد            هستطاعة والقدرة، فهذ  نواهيه، وقيد ذلك باال   

 يأتي بما قـدر عليـه،       هنبعضها، فإ  عن   ز إذا قدر على بعض األمور، وعج      هنعنه، وأ يسقط  
إذا أمرتكم بأمر فأتوا مـن   ":-صلى اهللا عليه وسلم –ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال النبي   

  )3( ." تحت الحصرلاعدة الشرعية من الفروع ماال يدخويدخل تحت هذه الق)2( "ما استطعتم 

ي خفن الكريم، والناظر في كتاب اهللا أكثر يجد أن ما        تلك بعض صور الواقعية في القرآ     
  .أعظم واهللا أعلم

  :اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في الواقعية

جميـع  ن مـن    ومع اعتبار المنهج اإلسالمي إلنسانية اإلنسا      " تلك ن الكريم القرآواقعية  
ن يصل به إلى أرفع مـستوى، وأكمـل وضـع، يبلـغ إليـه               الوجوه فهو وحده الذي يملك أ     

ن الكريم بأبهى صورها، متقدماً على التربويين في        ية في القرآ  تتحقق الواقعية المثال   )4("اإلنسان
ذلك، فواقعيته هذه تنعكس على المجال التربوي، السيما أهداف طرق التدريس، فـال بـد أن                

كما تقدم ، ومراعية الضعف الذي خلق عليه اإلنسان     واقع الطلبة، وون هذه األهداف متناسبة     تك
  .ةذكره وذلك حتى تكون مجدية ونافع

ن الكريم قـد     القرآ  أهداف طرق التدريس نجد أن     ليوم حين يطالب التربويون بواقعية    وا
 واهللا تعالى أعلى    – خرآاً  عجازياً تربوي وبهذا يثبت وجهاً إ   كان له السبق في الدعوة إلى ذلك،        

  .فسبحان اهللا العظيم –علم وأ

  المطلب السادس

   االستمرارية                                    

  :المعنى اللغوي لالستمرارية
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 )1(دام وثبـت  :استمر الشيء "لمصدر من الفعل استمر     ابالنظر في أصل الكلمة نجد أنها       
  . دائم أيمر، مست)2("واطرد ومضي على طريقة واحدة

  :االستمرارية عند التربويين

هدف من أهداف التربية، ويعني االعتماد على قدرة اإلنسان علـى مواصـلة الـتعلم،         "
  .)3(" فرصة من دون قيود الزمان والمكانروتوفي

  :ن الكريم القرآ فيةاالستمراري       

 ينتهي بانتهاء الفرد مـن      فالتعليم ال "قرر اإلسالم مبدأ استمرارية التعليم، وعدم انتهائه         
 سياقها دون انقطاع من أجل تحقيق       يمرحلة تعليمية معينة، وإنما يستمر باستمرار الحياة، وف       

  )4( ." من مواجهة العالم المتغيره الفرد وتنمية قدراته وإمكانياته، وتمكينلآما

 :الحث على التعليم-1

 اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجاِلسِ في تَفَسحوا لَكُم يَلق ِإذَا آمنُوا الَّذين َأيها  يا ����:قال تعالى 
ِإذَا لَكُميَل ووا قوا انْشُزفَعِ فَانْشُزري اللَّه يننُوا الَّذآم نْكُمم ينالَّذُأوتُوا و لْمالْع اتجرد اللَّها وبِم 

لُونمتَع  11 المجادلة ����خَبِير.  

فيرفع  ، وفي الكرامة في الدنيا    أي في الثواب في اآلخرة،     :"-رحمه اهللا –طبي  يقول القر 
بن مسعود مدح اهللا العلمـاء  ا وقال ،"والعالم على من ليس بعالم  ، من ليس بمؤمن   المؤمن على 
:  -صلى اهللا عليه وسـلم    - هوعن ،)5("ثم بعلمه ثانياً   ، أوالً فيرفع المؤمن بإيمانه   في هذه اآلية،  

  .)6("م على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبفضل العال"

  :التأكيد على استمرارية التعليم -2

 وحيـه  ِإلَيـك  يقْضى َأن قَبِل من بِالْقُرآنِ تَعجْل ولَا الْحقُّ الْملك اللَّه فَتَعالَى���� قال تعالى 
   114طه  ���� علْما زِدني رب وقُْل

رب زدني  : "قال الزمخشري ، )7( ."أي زدني منك علماً    ":-رحمه اهللا –ي  حوقال سعيد   
متضمن للتواضع هللا تعالى والشكر له عندما علَّم من ترتيب التعلم أي علمتني يـا رب                 ":علماً
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ن لك في كـل شـيء    علم فإلطيفة في باب التعلم، وأدباً جميالً ما كان عندي فزدني علماً إلى        
  )1( ." في كل شيء إالّ في العلمة أمر اهللا رسوله بطلب الزيادما :حكمة وعلماً وقيل

 ِإلَّـا  الْعلْمِ  من ُأوتيتُم وما ربي َأمرِ من الروح قُِل الروحِ عنِ  ويسَألُونَك ���� :قال تعالى 
  85اإلسراء  ���� قَليلًا

 من علمه إال بما شاء       ال يحيط أحد بشيء    هأي وما أطلعكم من علمه إال على القليل، فن        "
ن علمكم في علم اهللا قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح             أتبارك وتعالى نحو المعنى     

يا موسى ما علمي وعلمك     : والخضر، أن الخضر قال    مما استأثر به تعالى، وفي قصة موسى      
  )2( ."وعلم الخالئق في علم اهللا إال كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر

  : انتهاء العلممتأكيد على عدال-3

 ربـي  كَلمات تنفَد أَنْ قَبلَ الْبحر لَنفد ربي لكَلمات مدادا الْبحر كَانَ لَو قُلْ ����قال تعالى   
لَوا وجِئْن هثْلا بِمدد109الكهف ���� م.  

  .يمر ال ينته أن العلم باق مستههي وصف لعلم اهللا األزلي غير المتناهي، ومن

من مظاهر اإلعجاز في القرآن أنك تجد فيه صـوراً ال           "-رحمه اهللا –يقول سعيد حوى    
فهـل  ة في تصوير علم اهللا غير المتنـاهي،  ومن ذلك هذه الصوريمكن أن تخطر بقلب بشر،      

نا نـشهد أن    اللهم إ ن تخطر بقلب إنسان،     يمكن لعاقل أن يتصور أن مثل هذه الصورة يمكن أ         
  )3(.   رسولك-صلى اهللا عليه وسلم-ب كتابك وأن محمداً هذه الكتا

  :ن الكريم في االستمرارية التربوي للقرآاإلعجاز

ن التربويين قد    صور استمرارية التعليم في القرآن الكريم واليوم نجد أ         كانت تلك بعض  
 ،م وادعوا إنما هذا من عند أنفـسه       ،دعوا إلى أن يكون هذا المبدأ سمة أهداف طرق التدريس         

نه األسبق واألشمل لتقرير هذا المبدأ، بل و دعا إلى          النظر والتدقيق في كتاب اهللا نجد أ      ولكن ب 
ن  هذا الوجه اإلعجـازي للقـرآ      التزامه في الحياة كلها وقد فطن كثير من علماء التربية إلى          

  : فقال بعضهم ،الكريم
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ظل متـشوقا إليـه     وان ي ، ب علم طيلة حياته   لن يظل اإلنسان طا    أ نعني باالستمرارية "
باحثاً عنه باستمرار وقد سبق اإلسالم بهذا التربية الحديثة التي يزعم كثير من المشتغلين بهـا              

  )1(."كرات التربية الحديثةبت التربية مدى الحياة من موأن فكرة التربية المستمرة، أ

ياً تربوياً  عجازإ وجهاً   لن الكريم األول أيضاً في هذا المجال، ويسج       وبالتالي يكون القرآ  
  .جديداً

  !! سبحان اهللا العظيم!ن كالمهفسبحان من كان القرآ
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  المبحث الثاني 
  اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في أهداف التربية وطرق التدريس

  
  

  :وفيه مطلبان
  عبادة اهللا وحده: المطلب األول
 بناء اإلنسان والمجتمع: المطلب الثاني
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  المطلب األول

  عبادة اهللا وحده

   التوحيد في االعتقاد:أوال    

إن مناهج التربية التي ال تدرك الغاية من وجود اإلنسان ال تـستطيع أن تـسهم فـي                  " 
وهذا يعني أن هذه المناهج تكون ضالعة فـي إحـداق           ، وتحقيق غاية وجوده  ، إعداده لوظيفته 

  .)1 ("الخلل في فطرة اإلنسان

 -تبـارك وتعـالى   –وهـي توحيـد اهللا      ، واإلنسان في هذه الدنيا إنما وجد لغاية سامية       
  .ومن ثم خالفة األرض وعمارتها، وعبادته

بل يجب أن يكون هذا هو الغاية العظمى من كل          ،  والتربية اإلسالمية تسعى لتحقيق هذا    
التدريس ترسـيخ هـذا     فاألصل أن يكون الهدف األول من طرق        ، مفردات التربية اإلسالمية  

والوصول ، فالوظيفة العليا لإلنسان في هذه الحياة وغاية ما خلق له هو عبادة اهللا تعالى             ، المبدأ
وقد سعى القرآن الكريم إلى إيجاد فطرة صافية نافية كل اآللهة ما سوى اهللا ، إلى التوحيد النقي

  . وذلك باألدلة القاطعة والبراهين-تبارك وتعالى–

  : ومن ذلك          

 منْهم من رِزق وما ُأرِيـد َأن        ما أريد ، ما خَلَقْتُ الْجِن والِْأنْس ِإلَّا ِليعبدونِ     ���� : قوله تعالى  -1
  .58-56:ا�Tاری�ت����ن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين إ*يطْعمونِ

ال لطلـب الـدنيا     ، ال لعبادتي وتوحيدي   إ  واإلنس الجنأي ما خلقت    : "يقول الصابوني  
  )2(."واالنهماك بها

المراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شـأن السادة مـع عبيـدهم              ": ويقول البيضاوي 
 )3"(فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم

ـ       ، واهللا تعالى غني عنهم بل هو يطعمهم ويسقيهم        ادهم وما عليهم إال ليوحدوه فـي اعتق
  .ويؤدوا الغاية التي وجدوا ألجلها، وعملهم

. أي ال معبود بحق إال اهللا تبارك وتعـالى        " ال إله إال اهللا   " أساس هذه العبارة التوحيد السليم     -2
  .163 البقرة ����وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم����: فقد قال تعالى

                                                 
�'T أس
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ة التوحيد التي دعت إليهـا الرسـل        هذه كلم " ال إله غيره   ":وقد جاء في شرح الطحاوية    
فإن الثبات المجرد قد    ، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي واإلثبات المقتضي للهد          ، كلها

ال اله إال :"قال بعده" وإلهكم اله واحد:" لما قاله تعالى- واهللا أعلم -ولهذا  ، يتطرق إليه االحتمال  
فلغيرنا إلـه   ، هب أن إلهنا واحد   ، د خاطر شيطاني  فانه قد يخطر ببال أح    " هو الرحمن الرحيم  

  )1(". ال إله إال هو "فقال تعالى، غيره

واإلشادة إلى أن   ، وقطع عالئق الشرك  ، فيه اإلرشاد إلى التوحيد    ":يقول اإلمام الشوكاني  
  )2(."أدل ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد

 أوجب اهللا على العلمـاء بيـان العلـم          امل:" - رحمه اهللا  -وقد قال أبو بكر الجزائري      
وأن هذا أول ما على العلماء أن       ، وحرم كتمانها أخبر أنه اإلله الواحد الرحمن الرحيم       ، والهدى

  )3(."يبينوه للناس وهو توحيده في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته

يلد  لَم،  اللَّه الصمد،َأحدقُْل هو اللَّه ���� : تبارك وتعالى وهو قوله تعالى األمر بتوحيد اهللا-3
ولَدي لَمو،دا َأحكُفُو لَه كُني لَمص ����  وVخOرة ا�4-1(س(  

عارفاً بمعناه  ، معتقداً له ،  أي قل قوالً جازماً به     ": في تفسير السورة    السعدي اإلمام يقول  
والـذي لـه    ، لمنفرد بالكمال فهو الذي قد انحصرت فيه األحدية فهو األحد ا        ، "هو اهللا أحد  "أن  

كما أنه  ، واألفعال المقدسة الذي ال نظير له وال مثيل       ، األسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا    
فأهل العلم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غايـة        ، فهو المقصود في جميع الحوائج    " اهللا الصمد "

العليم الذي قد ، ه الكامل في أوصافه ألن؛ويرغبون إليه في مهماتهم، يسألونه حوائجهم، االفتقار
وهكذا سائر  ، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء     ، الحليم الذي كمل في حلمه    ، كمل في علمه  

،  ال في أسـمائه    )ولم يكن له كفواً أحد    (،  لكمال غناه  )لم يلد ولم يولد   (:ومن كماله أنه  ، أوصافه
  )4(."- تبارك وتعالى-وال في أفعاله ، وال في صفاته

وأن يسعى أهل العلم جميعاً     ، ذي يتصف بكل هذه الصفات حق له أن يتفرد باأللوهية         وال
لدعوة الناس إلى االعتقاد الكامل والخالص أنه هو اهللا الذي ال إله وال معبود بحق فـي هـذه                   

  .الدنيا إال هو
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  التوحيد في العمل: ثانيا 

الص في العمـل ، وان يكـون   من توحيد االعتقاد ال بد أن يكون التوحيد واإلخ  وانبثاقاً  
   دون شرك-تبارك وتعالى–العمل  دائماً راجياً رضا اهللا 

  :الكريم هذا المعتقد بل دعا إليه ومن ذلكآن وقد حقق القر

ـ   �:قال تعالى  -أ تؤيلَاةَ ووا الـصيمقيفَاَء ونح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمموا و
 5ا��
	�   �الزكَاةَ وذَلك دين الْقَيمة

 النية في العبادات ألن اإلخالص من       "اإلخالص" من األدلة على وجوب      تعتبر هذه اآلية  
  )1(عمل القلب

أي والحال أنهم ما أمروا في التوراة و اإلنجيل إال بأن  يعبدوا اهللا              ": يقول سعيد حوى     
  )2("وعال ، ولكن حرفوا و بدلوا ، فعبدوا أحبارهم ورهبانهموحده ، مخلصين العبادة هللا جل 

 ����ًفَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا               ����:قال تعالى   - ب
 .Z7�110ا 

إنـي  :  قـال  دب بن زهير العامري وذلك أنه     نزلت هذه اآلية في جن    "  :بن عباس اقال  "
إن  : " -صلى اهللا عليه وسـلم      –، فقال  رسول اهللا       عليه سرني  ت اطلع أعمل العمل هللا ، فإذا    

 ":وقال طاووس ، "نزل اهللا هذه اآلية   أ ف "اهللا تعالى طيب ال يقبل إال طيباً وال يقبل ما شورك به           
نزل اهللا هـذه    فـأ  ، في سبيل اهللا وأحب أن يرى مكاني        الجهاد ريدأ يا نبي اهللا إني   : قال رجل   

صـل  أ أتصدق و  ا فقال أن  –صلى اهللا عليه و سلم    - إلى النبي  جاء رجل  ":)3(وقال مجاهد ، "اآلية
فيـسرني ذلـك     ، أصنع ذلك إال هللا سبحانه وتعالى، فيذكر ذلك مني واحمد عليـه            وال ،الرحم

هـذه   ولم يقل شيئاً ، فأنزل اهللا تعالى         –صلى اهللا عليه وسلم     –، فسكت رسول اهللا     وأعجب به 
 ربه ، وان يلقاه لقاء رضـا وقبـول،         ل حسن لقاء  مفمن كان يؤ  "  :يقول الزمخشري   )4("اآلية

، وأال يبتغي بـه إال      رك بالعبادة وأي إال يرائي بعمله      يش ، فهو منهي عن أن    وخاف سوء لقائه  
   .)5("وجه ربه خالصاً ال يخلط به غيره

واإلخالص هو لب العبادة وقد   "الى  فاإلخالص أصل األعمال المقبولة عند اهللا تبارك وتع       
فمن عمل عمالً أشرك  ،ا أغنى األغنياء عن الشركنأ(: عن أبي هريرة  جاء في الحديث القدسي   
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 تمـأمورا : " لـى ثالثـة أقـسام    وقد قسم العلماء األعمـال إ     ، )1()تركته وشركه فيه غيري   
إن كانـت   وجه اهللا و  ، فأما المأمورات فاإلخالص فيها بأن يقصد بعمله         "ومباحات،ومنهيات،  

إن تركها بدون نيـة خـرج    ، فالعمل رياء محض مردود ، وأما المنهيات ف        النية لغير وجه اهللا   
 ، وجه اهللا كان مأجوراً على تركها      ن تركها ابتغاء  إولم يكن له أجر في تركها و       ،على عهدتها 

وان ،  أجـر  بها   ن فعلها بغير نية لم يكن      وشبه ذلك، فإ   ما المباحات كاألكل والنوم والجماع    وأ
 مثل أن  ، قربة إذا قصد به وجه اهللا      يصيرن كل مباح يمكن أن      فعلها بنية وجه اهللا فله أجر، فإ      

   .)2("قصد باألكل القوة على العبادة ، ويقصد بالجماع التعفف عن الحرامي

ن عالقة الرجاء العمل الصالح الخالص لوجه اهللا تعالى ليس فقط           وعلى هذا فإننا نفهم أ    
  .خالصى عن أي عمل في هذه الدنيا هو اإل بل عالمة القبول والرضا عند اهللا تعالالرجاء

يبدءون ،   وعلى هذا فإن المربين عليهم أن يالحظوا هذا في التربية          :"يقول سعيد حوي    
، مـع مالحظـة   واع العمل الـصالح كلهـا  نعونه نحو أ ، ويدف مع مريد وجه اهللا بالذكر والعلم     

م رسول اهللا   نه يكون سائراً على قد    إ لذلك ف   لمريد وجه اهللا    إذا اجتمع  نهإ، ف  هللا تعالى  اإلخالص
صلى اهللا عليـه    -على قدم رسول اهللا   مر السير    إن هذا يسهل له أ     ، أو -صلى اهللا عليه وسلم   -

كما هـو القـدوة      ، فيه وتطبيعه كله   والدخول ،الذي هو القدوة العليا في حمل اإلسالم       –وسلم  
، لقدوة العليا في موقفه من الدنيا، أخذاً منهـا هللا         الشيطان ، كما هو     ا في اجتناب خطوات ا    العلي
  )3("لى اهللا ذلكداً فيها هللا، وتواضعاً للمؤمنين، ومعرفة باهللا، فليالحظ المربون والسالكون إوزه

في أهداف التدريس فأجمـل مـا فـي          التربوي   ن كالم هذا اإلمام تأصيل لإلعجاز     حقاً إ 
 ما لديه من    باذالً كل  ،أن لوجوده غاية، أو هدف يسعى لتحقيقه جاهداً       د أن يجد اإلنسان     الوجو

  . حقيقية في أدائهبمتعةنه يشعر  أورغم كده وتعبه إال ،طاقة في سبيل تحقيقه

 ن الكريم إيـصال  القرآوغاية التربية القرآنية أو الهدف األساسي من طرق التدريس في         
غاية تعده للخلد    ،رائعة عظيمة  في هذه الدنيا لغاية       وجد  إنما وإشعاره بأنه  ،هذا الشعور للمتعلم  

راكبـاً   ، متحدياً الـصعاب   ، فينطلق في هذه الحياة    ،-تبارك وتعالى –ينفذ عند اهللا     في ملك ال  
 في الدنيا والجنة في -تبارك وتعالى–  اهللاهمته في الحياة ثم الحصول على رضاالمحن لتنفيذ م

  .اآلخرة 

 ية اإلسالمية القرآنية على باقي أنظمة التربيـة المختلفـة،         وبذلك تختلف بل تسمو الترب    
طوع لوطنه  ، غير متعدي عليها  ، مساير لبيئته  حيث تسعى إليجاد إنسان    تربية الكفر والعولمة،  
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مدمر يـسعى لتحقيـق      أناني،،  حاقد ظالم، فإذا خرج من مجتمعه هو إنسان جشع،       وحكومته،
  .اآلخرةن سراخصول على الدنيا ولكن مع  الحمحاوالً ذاته ولو على حساب اآلخرين،

 يعرف حـدود عالقاتـه      ، وفضائل سامية  أما اإلنسان في التربية القرآنية فهو ذو أخالق       
 ، له فيها غايـة    ،منظم في حياته  ، غير مسلمين  سواء أكانوا مسلمين أو      ، بنفسه واآلخرين  ،باهللا

 ومـن ثـم فـاز       ، وجد ألجلها  المهمة التي وبالتالي فهو يسخر عمله كله في سبيل تحقيق هذه          
  .خرةبالدارين الدنيا واآل

فشتان بين من كان سعيه لدنيا ولن ينال منها          ،وهكذا تجد أن الفرق شاسع بين هذا وذاك       
عـز  - وكبرياؤه أال وهو الخضوع هللا     وكرامته، ،ومن كان عمله لهدف جميل فيه عزته      شيئاً،  
، -رب العالمين-ة الذل والخضوع هللاي قم باء هو ف   والشموخ واإل  فقمة العزة والكبرياء   ،-وجل

 والتربيـة فـي األنظمـة       ، وجه للمقارنة بين التربية القرآنية     بل ال  ،وبالتاي فثمة فرق شاسع   
  .فشتان شتان بين الثرى والثريا، األخرى

  المطلب الثاني

  بناء اإلنسان والمجتمع

  :ني عند التربوي بناء اإلنسان والمجتمع:والًأ

ضرورة تحقيق بناء اإلنسان والمجتمع كهدف عام من أهداف التربية           ىدعا التربويون إل  
  :وطرق التدريس وذلك من خالل 

 :البناء األخالقي -1

؛ وخاصة في المراحـل الثانويـة      ، عند الطالب   تنمية األخالق   ضرورة يرى المربون "
 وقد أشـارت بعـض      ،حل الكتشاف المسائل األخالقية   اوذلك بسبب استعداد طالب هذه المر     

 ،الذي يؤكد أهمية دور المعلم والمدرسـة      لدراسات إلى إمكانية تسهيل النمو األخالقي، األمر        ا
وخاصة تلك التي    فالبرامج والمناهج الموجهة نحو القيم األخالقية ومناقشة األحكام األخالقية،        

تتجاوز مستوى نمو الطالب األخالقي بمرحلة واحدة يمكن أن تسهل انتقال الطالب من مرحلة           
  .)1(" لى أخرىإ

 :البناء الجسدي -2

ولذلك فهي تتجـه  " العقل السليم في الجسم السليم "تؤمن التربية التقدمية بالقول المأثور   "
 أصـحاء الجـسم     إلى العمل على تنشئة أجسام التالميذ تنشئة سليمة حتى تجعل منهم أفـراداً            
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وذلك من خالل المعلومات     ، في المجتمع  م، وتحمل مسؤولياته   الحياة قادرين على القيام بأعباء   
ت السليمة في طريقـة     والمعارف التي تقدمها لهم وتكون متعلقة بصحتهم وجسمهم مثل العادا         

  .)1 ("ومكوناته السليمة ،تناول الطعام

 :البناء العقلي -3

وذلـك بتزويـده     ، الجانب العقلي من شخصية التلميذ     تهدف التربية التقدمية إلى تنمية    "
وهذا مما   ، بيئته بشقيها المادي واالجتماعي    المفاهيم التي تمكنه من فهم    بالحقائق والمعلومات و  

ـ      يساعد على حسن التصرف فيما يواجهه فيها من          ذلك مشكالت كما يساعده على تطويرها، ك
رته على  دتهدف إلى تدريب عقل التلميذ على طرق التفكير السليم ومهاراته المختلفة وزيادة ق            

  .)2( "التطبيق والتفسير والتنبؤ

 :البناء االجتماعي -4

التربية التقدمية بدور كبير في إكساب التلميذ المهارات االجتماعية التي تمكنه من            تقوم  "
كما تعمل على تنشئته على األخالق الطيبة والسلوك الفاضل  ، مجتمعهالتفاعل الناجح مع أفراد

ـ   نه بسلوك ترم التلميذ من أجله ويقدره حيث أ      الذي يرتضيه المجتمع ويح    ذا يعمـل   ه الفاضل ه
كذلك تعمل التربية علـى تعريـف        الفضيلة والسالم بين أفراده،   على رقي المجتمع وانتشار     

 وقيمه بل وتنـشئته     اليده وثقافته، قوت ودينه وعادته  التلميذ بمجتمعه من خالل تعليمه قوانينه،     
  .)3 ("اد مجتمعهوهذا مما يسهل على التلميذ عملية التكيف والتكامل مع أفر ،عليها من الصغر

 )اإلبداعي –الوجداني (البناء النفسي  -5

 ،النمو النفسي بطريقة سـوية ومتزنـة      تهدف التربية التقدمية إلى مساعدة التلميذ على        "
وذلك عن طريق إشباع حاجاته المختلفة االجتماعية والبيولوجية ودوافعـه النفـسية إشـباعاً              

االت والعواطف والنزعات كوسائل لتنشئه التلميذ      كما تعمل التربية على استغالل االنفع      سليماً،
  . )4 ("تنشئة سليمة

  :ن الكريم والمجتمع في القرآبناء اإلنسان :ثانياً

نه قد سبق في الدعوة إلى تحقيـق بنـاء          أبالرجوع إلى القران الكريم والبحث فيه نجد        
سمى مـن تلـك     اإلنسان والمجتمع وذلك بتنمية جميع جوانب شخصية اإلنسان تنمية أروع وأ          

  : على النحو التالينالتي سعى لها التربويو
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   :ن الكريمآ البناء الروحي اإليماني في القر-1

ن الكريم بتحقيقها البناء اإليماني الروحاني حيث دعا الفرد          التي انفرد القرآ   من األهداف 
  .يةوالتشبث باألرضية والدون،  والتخلي عن االنحطاطية، السماءسمو الروحي إلىلإلى ا

اإلنسانية السمو والسعادة   نهجاً انفرد به، فحقق في النفس       ن الكريم لذلك    آوقد انتهج القر  
ولو بذلوا في ذلك ثـروتهم       ،اديون وال يستطيع شراؤها الثريون    الروحية التي ال يشعر بها الم     

 هدى، من ذوي االستقامة والصالح وال     -أهل اهللا  –ن هذه السعادة انفرد بها الربانيون       ؛ أل كاملة
  . بل هي للمؤمنين خاصة،حتى أنها لم تكن كجميع المسلمين

يا أَيها الَّذين َآمنوا َآمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّـذي نـزلَ            ����:-جل من قائل  -فقد قال   
         بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى ررِ       عمِ الْـَآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو 

  .136ا�	��ء  ����فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا 

هم من  منوا بصفتهم هذه التي تفرد    آ نداء الثاني للذي  ننه ال إ:"-رحمه اهللا -يقول سيد قطب    
 القوة والعون ه من، وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم  ،الجاهلية حولهم 

بيـان   ، يؤمن بها الـذين آمنـوا   التي يجب أنن اإليماهذه التكاليف، وفيها بيان لعناصر   على  
بربهم الذي خلقهـم     فهو إيمان باهللا ورسوله يصل قلوب المؤمنين       للتصور اإلسالمي االعتقاد،  
سالة الرسول   وإيمان بر  ،–صلى اهللا عليه وسلم      -رسول ال وهو وأرسل إليهم من يهديهم إليه،    

وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله وهو إيمان بالكتاب الـذي نـزل علـى                    
واإليمان بالكتاب  .. يربطهم بالمنهج الذي اختاره اهللا لحياتهم وبينه لهم في هذا الكتاب             ،رسوله
جـيء  وبعد األمر اإليمـان ي    ..هو اهللا   در الكتب كلها واحدة و    نزل من قبل بما أن مص     أالذي  

ومن يكفر   ، فيها في موضع البيان قبل العقاب      التهديد على الكفر بعناصر اإليمان مع التفصيل      
  )1(."باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالالً بعيداً

 إلـى   يمان ليزدادوا إيمانـاً   صهم باإل خإذن فالنداء كما ترى للمؤمنين الذين عزهم اهللا و        
  .تا إلى يقينهمويقينا وثبا إيمانهم،

  :الروحي اإليمانيبناء الن الكريم في أساليب القرآ

 على الذين يلتزمون أوامره ويعتقدون دينه أكمل        - تبارك وتعالى  -الحديث عن رضا اهللا     - أ
 ...اعتقاد
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ي مـن   قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم جنات تجرِ          ����: قال جل ربنا وتعالى   
يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتح119ا�����ة  ����ت.  

ـ     ����:وقد قال سـبحانه    سرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت ولَه
           مهـدأَيـانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا َآبكَان لَوو

           اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر      ـهنـوا عضرو مهنع 
                                                                          .22ا���Dد������اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ أُولَئك حزب

               ...الحديث عن الجنة ونعيمها -ب

وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة عرضـها الـسموات           ���� :-تبارك وتعالى -قال اهللا   
نيقتلْمل تدأُع ضالْأَر133آل عمران  ����و.  

سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة        ����:في موضع آخر بين سبحانه هؤالء المتقين فقال         و
عرضها كَعرضِ السماِء والْأَرضِ أُعدت للَّذين َآمنوا بِاللَّه ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يـشاُء                

ذُو الْفَض اللَّهيمِوظ21الحديد����لِ الْع.  

إنها لبنة من ذهب، ولبنة من      :"  في وصفها  -عليه الصالة والسالم  -قال المصطفى   قد  و
 المسك اإلذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها          )1(فضة، ومالطها 

  )2("ينعم وال ييأس، ويخلد وال يموت، وال تبلى ثيابهم وال يفنى شبابهم

 ...عهم الجنة، والترغيب في الحشر ميث عن أحوال أهلالحد_ت

ة أهل الجنة وأحوالهم فيها منذ دخولهم األول إلى          صف -تبارك وتعالى -فقد عرض ربنا    
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمرا حتى إِذَا جاُءوها          ����:خلودهم فيها بعد رضاه سبحانه فقال       

تحفُتو         يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوي      * أَبالَّـذ لَّهل دمقَالُوا الْحو 
ـصنيلامالْع رأَج ماُء فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَنم�����دA�74-73ا.  

 الَّذين َآمنوا بَِآياتنـا  *يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ        ����:لرحيم الغفار اوقال  
 نيملسوا مكَانونَ     *وربحت كُماجوأَزو متةَ أَننلُوا الْجخـبٍ         * ادذَه ـنم افحبِـص هِملَيع طَافي 
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 وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموهـا      *كْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ         وأَ
  .73 -68ا�Aخ�ف ���� لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثريةٌ منها تأْكُلُونَ*بِما كُنتم تعملُونَ

مشتملة على كل    ،مانيس النعيم الروحاني والج   لجنة حاوية لكل أوجه   ا:"يقول الجزائري   
 أن نكون ممن يرضى موالنا عنهم       –نه  أجل ش –فنسأل اهللا   " ضروب السعادة وصنوف النعيم     

  .)1("فنكون من أهل الجنة

 ...أو يتمردوا على قدره ، على الذين يعصون أوامره-تعالى-الحديث عن غضب اهللا _ ث

هم مـن   لَها وترهقُهم ذلَّةٌ ما   والَّذين كَسبوا السيئَات جزاُء سيئَة بِمثْل     ����:حانهاهللا سب قال  وقد  
كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا            اللَّه من عاصمٍ    

  .27ی�ن> ����خالدونَ

سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ            ����الرعب  بكما توعدهم   
 نيمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوما ولْطَانس 151)ل $��ان  ����بِه.  

  :فقد قال سـبحانه      قبل اآلخرة،  توعدهم بالمعيشة الضنك في الدنيا       _تعالى_كما أن اهللا    
قَالَ رب لم حشرتنِي    ، ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى            ����

وكَذَلك نجزِي من   *يوم تنسى  قَالَ كَذَلك أَتتك َآياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْ       *أَعمى وقَد كُنت بصريا   
  .127-����45124أَسرف ولَم يؤمن بَِآيات ربه ولَعذَاب الَْآخرة أَشد وأَبقَى 

  ...الحديث عن النار وعذابها_ ج

يا أَيهـا الَّـذين    ����:يقول جل من قائل،  النار وأحوالها للغاوين  -تبارك وتعالى –ذكر اهللا   
َآمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعـصونَ               

  .6ا� �2ی3  ���� اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

رضي اهللا عنـه    –ريرة   فلقد روى أبو ه     النار –صلى اهللا عليه وسلم     -وقد وصف النبي  
 ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثـم          ،وقد على النار ألف سنة حتى احمرت      أ����: انه قال 

  .)2(����أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت مظلمة

 ...الحديث عن أحوال أهل النار والترهيب من الحشر معهم_ ح

 منذ دخولهم وحتى    قابل الحديث عن أهل الجنة فقد تكلم عن أهل النار وأحوالهم فيها           موب
وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاُءوها فُتحـت أَبوابهـا             �:خلودهم فقد قال تعالى     
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            ل كُمونرذنيو كُمبر اتَآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهـذَا    وه كُمموقَاَء ي
قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس        َ *قَالُوا بلَى ولَكن حقَّت كَلمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافرِين       

 رِينكَبتى الْمثْوم�� مA�72,71ا.  

فَأَما الَّذين شقُوا فَفي ���� : ىقال تعال ، فيها فمنهاأما نَفَسهم ،هذا استقبال المالئكة والنار لهم
    هِيقشو ريفا زيهف مارِ لَهد ����الن�Bإِنّ ���� :لزقزم وهو ثمر مر جداً قال تعـالى       وأما طعامهم فا  ، 106ه 

عتلُوه إِلَى سـواِء    خذُوه فَا * كَغلْيِ الْحميمِ  * كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون    *طَعام الْأَثيمِ  *شجرةَ الزقُّوم 
وإذا لم يشبعوا منـه فأمـامهم         ، 48-43ا��Bخ�ن  ���� ثُم صبوا فَوق رأْسه من عذَابِ الْحميمِ         *الْجحيمِ

ولَا طَعام إِلَّـا مـن    *فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم    ���� :، قال تعـالى    أهل النار  صديد الغسلين وهو 
  .37-35ا��2(�  ���� يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ  لَا*غسلنيٍ

إِنَّ  ���� قال شـديد العـذاب     ،وفي النهاية يتمنون الموت من هول ما يجدون فال يدركونه         
نوا  وما ظَلَمناهم ولَكن كَـا     * لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ      *الْمجرِمني في عذَابِ جهنم خالدونَ    

نيمالظَّال مثُونَ*هاكم كُمقَالَ إِن كبا رنلَيقْضِ عيل كالا ما يوادنخ�ف  ����  وA�77-74ا.  

 ولم يكتف القـرآن     - تبارك وتعالى  – أن يرقق القلب ويعلقه باهللا       لوكل ذلك وغيره كفي   
تبـارك   –عنـد اهللا    لون أعلى الدرجات    بل عرض صفات هؤالء المؤمنين الذين يحص       ،بذلك
من خالل عرض بعض األمور التي تحدث معهم عندما يستمعون إلى آيات اهللا تبارك              -وتعالى
 إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه       ����أو أحوال الناس يوم القيامة فقد قال جل من قائل          –وتعالى  

      هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتكَّلُونَ     ووتي هِمبلَى رعا وانإِمي مهتادز هاتلَاةَ    *َآيونَ الصيمقي ينالَّذ
  .3-2ا-ن*�ل  ����ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

تبـارك  -ن اصطفاهم اهللا     يدلنا على عالمة هؤالء الربانيين الذي      - عز وجل  -فكأنما اهللا  
تبـارك  - يستحقون رحمـة اهللا      وهم الذين ، في الدنيا واآلخرة   ليكونوا أهله وخاصته     -وتعالى
-تعالى- والزيادة التي أخبر اهللا       بل ، اهللا لهم يوم القيامة    المكانة السامية التي أعدها    –وتعالى  

����           حأَص كلَّةٌ أُولَئلَا ذو رقَت مهوهجو قهرلَا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذـا     ليهف مه ةنالْج اب
  .26ی�ن> ����خالدونَ

 ، الرؤية التي ينتظرها   -ارك وتعالى تب–رؤية وجه اهللا    ..وهي رؤية موالنا اإلله العظيم      
فكأنهم حين رؤيته لم يروا ولن يروا       ..بل يتشوق إليها الربانيون المحسنون منذ أن سمعوا بها        

 ينظرون إليه كنظرنا اليوم إلى البدر ليلة تمامه         وهم.. بداً رؤية أبهى وأحسن من هذه الرؤية        أ
هـل  : م المولى الكريم    هلأ فيس -صلى اهللا عليه وسلم   -ى كما قال المصطف   -ال نضام في رؤيته   



  84

هم رضـا ال    رب بعد رؤية وجهك الكريم فيرضى اهللا عن        لكم شيء أحققه لكم؟ فيقولون ال يا      
– فيما رواه أبو سعيد الخدري       -سلمهللا عليه و  صلى ا -، وقد صور ذلك المصطفى      سخط بعده 

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم ،فإذا            :" فقال   -رضي اهللا عنه  
قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السالم عليكم يا أهل الجنة فال يلتفتون إلى          ، الرب جل جالله  

يحتجب عنهم وتبقـى فـيهم      شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه تعالى حتى             
يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسـعديك  : إن اهللا يقول ألهل الجنة       : بركته ونوره، ويقول  

 ما لم تعط أحـدا      والخير بين يديك فيقول هل رضيتم، فيقولون ومالنا ال نرضى وقد أعطيتنا           
ل من ذلـك؟    يا رب وأي شيء أفض    : فيقولون، أال أعطيكم أفضل من ذلك؟    : فيقول، من خلقك 

  )1( "ل عليكم رضواني فال أسخط عليكم بعده أبداًأح: فيقول

وال كل هذا الحديث وغيره أال يبعث في النفس السعادة الروحية التي ال تعلوها راحـة                
-ل اهللاأسنبلى وربي ف! طة ؟يوجبروته على هذه البس ،أي ملك مهما كان قوتهتحقيقها يستطيع 
نه ولي ذلك    إ –ن يختم لنا بخير      وأ ،هذه السعادة الروحية  ممن كتب لهم    أن نكون    –عز وجل   
  .-والقادر عليه

 ال يستطيعه ماوسما بالنفس اإلنسانية ب..ن الكريم في عرض هذا الحديث آوقد تجلى القر  
  .في التربيةأي تربوي في العالم مهما كانت درجة براعته 

 فخالق الصنعة   -حانه وتعالى سب-هذا ال نجده إال عند من خلق هذه البشرية بأجمعها اهللا            
 للوصـول لهـذه الدرجـة مـن الـسمو           اًوال سبيل أبد   ،أعلم بما يصلح لها   و أدرى بصنعته، 

  .ن الكريمآوالروحانية إال القر

 ، مثله  لم يسبق إلى    تربوياً عجازياًإ ن الكريم قد حقق ليس فقط وجهاً      آوبذلك نجد أن القر   
  .-علمأ وجلواهللا تعالى أ-لى اإلطالق عجازية عأجل الوجوه اإلبل حقق أعلى وأسمى و

  :ن الكريمآالبناء الجسدي في القر -2

، وهو الذي يؤدي     على هذه الحياة   وهو أساس بقاء اإلنسان    الجسم وعاء العقل والروح،   
ـ    ، بالجسد ت الشريعة اإلسالمية  ملذا اهت .. تكاليف العبادة كالصالة والحج والصيام      ا وقـد دع

  ..ني بهذا الجسد والحفاظ عليه سابقاً بذلك التربوين الكريم إلى العنايةآالقر

  : في البناء الجسدينآأساليب القر

 :ئه باألكل والشرب وعدم اإلسراف ن الكريم للحفاظ على بقاآدعا القر  - أ

                                                 
(1) Tج	س�� ا�� � ،T�J4+�ب رس�ل ا}، ا	أص! \<	SA @A  ،T'+]*�ت اCأن 	+'A ب	ن@ ض�';، 49ص، 184 ح- �	K�Oل ا	Z  
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نه لَا  يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِ             ����: قال تعالى   
 نيرِفسالْم بح31ا-$�اف  ����ي. 

 ، والشرب وهما قوام الحياة     أمرت باألكل  ذإ ، الكريمة أصل من أصول الدواء     هذه اآلية "
  .)1( "وحرمت اإلسراف فيهما وهو سبب كافة األمراض

  وقد روى اإلمـام    ،ةللم يكن سرفاً أو مخي     كل والشراب ما  األأحل اهللا    "ىيقول سعيد حو  
كلوا واشربوا والبسوا "-: قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  د والنسائي وبن ماجة،حمأ

وروى   ،)2("فإن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده        ، وتصدقوا من غير مخيلة وال سرف     
 اهللا عليـه     صـلى -سمعت رسول اهللا  : قال  ) 3(اإلمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندي       

ما مأل ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فـان  ":  يقول  -وسلم
وال شك أن مراعاة عـدم       )4( "شرابه، وثلث لنفسه  ل الً ال محالة فثلث لطعامه، وثلث     كان فاع 

 من يراعـي ذلـك لغمـوض    وقليالً ،عام والشراب عامل رئيسي في الصحة اإلسراف في الط  
  )5(. "شك أن فوق الشبع سرفولكونه نسبياً وال  ،موضوع السرف

  :اظ على لياقته وتقويته من خالل دعا إلى الحف  - ب

 : الصالة •

يا أَيها الَّذين َآمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُـم             ����:قال تعالى 
  .77ا�P2  ���� تفْلحونَ 

وتكرار ذلك من شأنه    .. دكوع ثم الوقوف والسجو   فالحركات في الصالة كالوقوف والر    
  .أن يشد من بنية الجسد ويقويه 

 ..ممارسة الرياضة •

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِـه عـدو اللَّـه       ����:قال تعالى   
تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيٍء في سبِيلِ اللَّه يـوف            وعدوكُم وَآخرِين من دونِهِم لَا      

  .60ا-ن*�ل  ����إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

                                                 
 (1)'KC�6@ ا��م اLC� ،أی
 ا��9	س'C� ي أ�� 165ص،2ج، ا�*Xا>

)2 (   	�ی� �� ا�"!	�T،�	ب JK7 ا} �� 7+و �
�J اح+J،آtC+�ا J–ب س�	182،ص2،ج6708،ح- رض@ ا} �7[+ ^'�F ل	Z،
  إس�	د? ح
�:اjرن	ؤوط

3)(Cی J�� �� امJ4+�ب اT+ی،  هـ وh+	ن'�D �	ت س�T سK- ص6` ا} Q'67 وس6(- ص!	�@ روى �7 رس�ل ا} ،  �� 7+ �� یXیJ أ�� آ
Tس� �'�
? �،وه� �� إحJى وتKZء(!+�وLK��م اL7أ  .428- 427ص،3ج،ان� س'

ب،ح   ) 4(Cی J�� �� امJ4+�ی{ اJب ح	�،�''�	R�ا J�
رج	�4h Q	ت،_' ی!'` �� : ،Z	ل اjرن	ؤوط132،ج�17225
�J اح+J ،آ�	ب �
D=4�� �]A jوإ z'!ی{ صJ!�	A Q7	+س zن ص	A امJ4+�ا �� Q7	+س @A 6+�اCت   ج	�
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في اآليـة  ) من(؛ ألن وكل أنواع اآلليات ،اآلية شملت كل أنواع الرمي":قال سعيد حوى 
 لهم ما استطعتم من جنس ما يرمى به، ومن جنس ربـاط             عدواأ، و  فمعنى اآلية  ،لبيان الجنس 

، والرمـي فـي      فشمل هذا وهذا كل عتاد يتـصور       ، أي من جنس ما يركب للمعركة      الخيل،
، ولذلك قـال   في الرميألن كل عتاد ال قيمة له إذا لم يكن إحسان العظمى؛ اإلسالم له أهميته  

 )1("أال إن القوة الرمـي     ، أن القوة الرمي   أال": -فيما رواه اإلمام مسلم   – الصالة والسالم    هعلي

ارموا واركبوا،   "–صلى اهللا عليه وسلم     -حمد وأصحاب السنن عن رسول اهللا       أوروى اإلمام   
ل جهـداً مـضاعفاً فـي        األمة اإلسالمية أن تبذ    ى  وعل  ...)2("وأن ترموا خير من أن تركبوا     

 ،ومن البارجة إلى الطـائرة    روخ  وآالته من المدفع إلى الصا     ، وأدوات القتال  ،صناعة السالح 
ج  على أقدامها في عالم مـدج      لتقفوأن تتقن استعمال السالح وأن تتعمق في فهم فن الحرب           

  .بأدوات الدمار

 واسـتعداداً للقـاء     لعاب الفروسية التي حث اإلسالم على تعلمها تقوية للجسد،        أهذه هي   
حث عليه فقد جاء في البخـاري        يحب الرمي وي   -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد كان النبي   ،العدو

 على نفر من –صلى اهللا عليه وسلم -مر النبي  :" قال - عنه رضي اهللا -كوع  عن سلمة بن األ   
ارموا بني إسماعيل فان أبـاكم كـان        : "-صلى اهللا عليه وسلم   -فقال النبي ، أسلم ينتضلون 

صلى - رسول اهللا    فقال ،أحد الفريقين بأيديهم  ، قال فأمسك    " رامياً، ارموا وأنا مع بني فالن     
 -صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا   ،أحد الفرقين بأيديهم  قال فامسك    " –اهللا عليه وسلم    

 ارمـوا  -صلى اهللا عليه وسـلم - ، قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي  نمالكم ال ترمو  "
  )3("فأنا معكم كالكم

 ليتحقق قـوة المـسلمين       واآلية السابقة تشير إلى برامج التدريب الرياضي والعسكري       
  .)4(البدنية والعسكرية استعدادا لمالقاة أعداء اإلسالم الذين يتربصون بهم الدوائر

 الحفاظ على نظافته •

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى               ����:قال تعالى   
مسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو             الْمرافقِ وا 

يبـا  علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الْغائط أَو لَامستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَ                
                كُمـرطَهيل رِيـدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَام

  .6ا�+	>Jة  ���� وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
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 ،ارة بقسميها الـصغرى وهـي الوضـوء   طهنه يأمرنا بالأ -تعالى–  اهللا في اآلية يخبر  "
 فـي  قاعنـا إييريد بـذلك   ما، نوب عنهما عند العجز وهو التيمم  وما ي  ،والكبرى وهي الغسل  

ضوء وبال"نه  أ ، إذ    )1("ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من األحداث والذنوب          ،الضيق والعنت 
ام اإلنسان بين يدي اهللا     ي وق ،ية الحسية والمعنو  يقوم اإلنسان بين يدي اهللا متطهراً من األوساخ       

 وقد قال    )2(" لى التعظيم فكان أكمل في الخدمة     قرب إ  أ من األوساخ الحسية والمعنوية    متطهراً
وءه حد يقرب وض  أما منكم من     " عمرو بن عبسة   كما جاء عن     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

 ،ع الماء حيث ينتثر   فمه وخياشيمه م  وينتثر إال خرت خطاياه من       ، ويستنشق ،ثم يتمضمض 
  ثم يغـسل   ، من أطراف لحيته مع الماء      خرت خطايا وجهه   ثم يغسل وجهه كما أمره اهللا إال      

خرت خطايـا     ثم يمسح رأسه إال    ، إال خرت خطايا يديه من أطراف أنامله       يديه إلى المرفقين  
 خـرت خطايـا    الإرأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره              

ثم يركع  ،  هو أهل  ثم يقوم فيحمد اهللا ويثني عليه بالذي        مع الماء،  أصابعهقدميه من أطراف    
  )3("ركعتين إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ثم  ، من الدرن واألوساخ   وبعد كل هذا الغسل لجميع أعضائه هل يبقى عليه شيء          :قلت  
 ثم  ،ة وال يبقى على صاحبها شيء      خمس مرات باليوم فهي نظافة إلى نظاف       إذا كان هذا الغسل   

 اإلسالم على كل هذه النظافة فهو إنما يحرص علـى           وبحرص ،أن النظافة هي أصل الصحة    
  .-واهللا اعلم- قوي وسليم بعيد عن المرض أو العاهات بناء جسم

 :الحفاظ على عفته وطهارته بنكاحه دعا إلى -ت

ن أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم م����:قال تعـالى  
  .21ا��وم  ����ورحمةً إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

وحكمتـه   ،الدالة على رحمته وعنايته بعباده    ) ومن آياته (أي": يقول السعدي رحمه اهللا     
وتـشاكلكم   هن،نتناسبكم وتناسـبو  ) أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا     (وعلمه المحيط    العظيمة،

  بما رتب على الزواج مـن األسـباب        ) لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة      (وتشاكلونهن
 ، وتربيتهم والمنفعة بوجود األوالد   ، فحصل بالزوجة االستمتاع واللذة    ،الجالبة للمودة والرحمة  

في ذلك ( ما بين الزوجين من المودة والرحمةلن في الغالب مث   والسكون إليها، فال تجد بين اثني     
  )4(".وينتقلون من شيء إلى شيء ويتدبرون آيات اهللا، ويعملون أفكارهم،)آليات لقوم يتفكرون
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  : الكريم البناء العقلي في القرآن-3
 وهو إنما جاء لتحريره   ،ن بشكل خاص  آ والقر ، وقد اهتم به اإلسالم    ،العقل مناط التكليف  

 وقد أوجد له هيبته ومكانته بعـد أن كـادت           ،من عبادة األهواء والعباد إلى عبادة رب العباد       
  .تضمحل في الجاهلية

  :مظاهر البناء العقلي في القرآن الكريم

 :نهى عن التقليد األعمى لآلباء واألجداد  - أ

لْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه َآباَءنا أَولَـو        وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا ب         ����: قال تعالى   
  .170ا����ة  ���� كَانَ َآباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

أي ":اتبعوا مـا أنـزل اهللا  "أي كفار العرب ، :)وإذا قيل لهم(-رحمه اهللا -يقول القرطبي   
وقوة ألفاظ هـذه    :  قال علماؤنا    ،أي وجدنا ":ه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا علي     "،بالقبول والعمل 

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَـالُوا        ����ونظيرها   ، التقليد بطالإطي  عاآلية ت 
 وهـذه   ،104ا�����Bة  ����  شيئًا ولَا يهتـدونَ    حسبنا ما وجدنا علَيه َآباَءنا أَولَو كَانَ َآباؤهم لَا يعلَمونَ         

 أخبر عن جهالة العـرب فيمـا        -سبحانه–وذلك أن اهللا     ، بما قبلهما  ةاآلية والتي قبلها مرتبط   
فاحتجوا بأنه أمر وجـدوا عليـه        ،هة في البحيرة والسائبة والوصيلة    تحكمت فيه بآرائها السفي   

 على رسوله وأمر به في دينه وقد تعلق قوم بهذه وتركوا ما أنزل اهللا ، فاتبعوهم في ذلكآباءهم
واقتدائهم بهم فـي الكفـر     ، في الباطل  تباعهم آلبائهم إفي ذم التقليد لذم اهللا تعالى الكفار ب        اآلية

 وعصمة من ،أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين ،وهذا في الباطل صحيح، والمعصية
  )1( ."ر عند درك النظرعصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقص

 عمال لتركه، وإ-بحانهس– لذا دعا اهللا، للجهل يلغي عمل العقل تماماًإذن فالتقليد األعمى 
  . بالتفكير واالختيارالعقل

   :دعا إلى التفكر للوصول إلى الحقائق - ب

 وإِلَـى   *يـف رفعـت    وإِلَى السماِء كَ   *أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت      ����:قال تعالى   
تبصن فالِ كَيالْجِب*تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو���� �
  .20-17ا��Rش

ل دليل علـى الـصائغ المختـار        دأمروا بالنظر في هذه األشياء فإنها أ      ": قال القرطبي   
  .)2("القادر
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 عليـه   صـلى اهللا  -في اآلية حث للذين ال يصدقون الرسول        "   يقول السعدي رحمه اهللا   
بدالً من التقليد     ، )1(" ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات اهللا الدالة على توحيده           -وسلم

ألصل أن يتفكروا في خلق اهللا وملكـوت الـسموات          ااألعمى لآلباء واألجداد حتى في الكفر ف      
عهم الكثيرة  وكيف سخرها اهللا للعباد وذللها لمناف      ، خلقها البديع  إلى  إلى اإلبل  اواألرض فينظرو 

 ،بهيئـة بـاهرة   : )ء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت      لى السما إو( التي يضطرون إليها ،   
فيها من المنـافع الجليلـة مـا        وأودع   ، وثباتها من االضطراب   حصل بها االستقرار لألرض   

التسهيل ليستقر العبـاد    وسهلت غاية    اسعاً، و  أي مدت مداً   )لى األرض كيف سطحت   إو(،أودع
  )(2"وسلوك طرقها، ها، والبنيان فيهاويتمكنوا من حرثها وغراس ،اعلى ظهره

، ولنبذ  حقيقة التوحيد الحق  فلو أحسن اإلنسان التفكر في كل هذه المخلوقات لوصل إلى           
 م عقله و دعاه إلى    وهو إذا ما فعل ذلك فلكأنما احتر       -تبارك وتعالى – اهللا   ىعبودية كل ما سو   

  .كير السليم حتى الوصول إلى الحقائق  دوره الذي خلق له وهو التفأداء

  :نهى عن التسرع في الحكم - ت

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تـصيبوا قَومـا بِجهالَـة                 ����قال تعالى   
نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصات  ���� فَت�D2�6ا.  

 التأدب بها   هذا من اآلداب التي على أولي األلباب       :"-رحمه  اهللا   –لسعدي  يقول اإلمام ا  
 مجرداً، هوال يأخذو  أن يتثبتوا في خبره،، أي خبر:هم فاسق بنبأ برنه إذا أخ  أوهو   ،واستعمالها

 ، جعل بمنزلة خبر الصادق العادل     ن خبره إذا  إف ووقوعاً في اإلثم،   ،فإن في ذلك خطراً كبيراً    
 ما   بغير حق بسبب ذلك الخبر     األموال و فحصل من تلف النفوس    ،ك ومقتضاه حكم بموجب ذل  

ـ           يكون سبباً للندامة،    ن دلـت الـدالئل    إبل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتنبيـه ف
ففيه دليـل    م يعمل به،  لو ، كذب ، وإن دلت على كذبه    ، عمل به وصدق   ،والقرائن على صدقه  

  . )3(" وخبر الفاسق متوقف فيه،كاذب مردود الصادق مقبول وخبر العلى أن خبر

 :األمر بعدم إتباع الظن - ث

يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا           ����:قال تعالى 
 لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تـواب           يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ      

 يمحات ����ر�D2�12ا.  
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نهى اهللا تعالى عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخـون         : "بن كثير اقال  
صلى اهللا  -رسول اهللا  وقد قال    ،ألن بعض ذلك يكون إثما محضاً      لألهل والناس في غير محله،    

  )1("كذب الحديثأ الظن  والظن فإنإياكم :"-عليه وسلم

ـ    ،وارتبط بالظاهر ، ذي يظن بالناس فكأنما غيب العقل     لاو  ،التفكيرولم يـسمح لنفـسه ب
 من الوقت الستيعاب الموضوع من جميع جوانبه ثم إعطاء قرار ةفاألصل أن يعطي نفسه بره
  .عقلي بناء على معطيات

 :ستقاللية الرأيدعا إلى الذاتية وا - ج

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـؤمن               ����:  قال تعالى   
يملع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد 256البقرة  ���� بِاللَّه.  

ن الكريم دعا إلى تحرر العقل باستقاللية الرأي وتحقيق الذاتية ومن ذلك دعاه إلى              آقرفال
 رغـم قـدرة     ، تبعية والتفكر السليم حتى الوصول إلى الدين الصحيح دون ضغط أو إجبار أ           

  .الحاكم المسلم على ذلك 

ح جلـي   نه بين واض  إف  على الدخول في دين اإلسالم،     أي ال تكرهوا أحداً   :"بن كثير ا قال
وشرح   اهللا لإلسالم،  من هداه بل   ، يكره أحد على الدخول فيه     دالئله وبراهينه ال تحتاج إلى أن     

نه إ ف ، وختم على سمعه وبصره    ،من أعمى اهللا قلبه   و ،ره ونور بصيرته دخل فيه على نبيه      صد
  .)2("ال يفيده الدخول في الدين مكرهاً معسورا

   أو يتلفهاألمر بحماية العقل من كل ما يشوش نظامه - ح

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ             ����:قال تعالى   
  .95المائدة ���� الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  قلت أو كثرت  ،هو كل مسكر كيفما كانت مادته: ر الخم

ـ   تسلب اإل فوعلة تحريم الخمر أنها تذهب العقل       )3(القمار  : سرالمي ف نسان منـاط التكلي
، فيقـع شـاربها فـي      و حذر دون وعي أ   ،وبالتالي فإنها تجعله كاألنعام، يتصرف دون تفكير      

 والقمار كانت الغفلة عـن اهللا، واهللا يريـد منـا أن نكـون               ةالمحرمات وحيثما وجدت الخمر   
  )4("ذاكرين

                                                 
 ا�4.ن ا���'()1('
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حرمت الشريعة اإلسالمية كل ما      ، وحفاظاً عليه فقد   ذا العقل من التغيب   وحرصاً على ه  
م بل جعل اإلسـال   ، وما إلى ذلك  .. دخان  وال من شأنه أن يغيبه أو يدمره كالخمر والمخدرات       
  .الحفاظ على العقل أحد مقاصد الشريعة الخمسة

  :ن الكريمآ البناء الخلقي في القر-4

األمانـة،   الـصدق،  أجل األخالق وأفضلها مثل الحياء،    ن الكريم إلى التمسك ب    آدعا القر 
  ..التجسس، سوء الظن،  الذميمة مثل الكذبنبذ األخالق بمرأنه قد إ، وبالمقابل ف..." اإلخالص

  ..ومن ذلك

  دعا إلى تحري الصدق، ونبذ الكذب-أ

 أي اتقـوا    ،119التوبة  ����الصادقنييا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع          ����:قال تعالى   
 الذين صدقوا في ديـن اهللا نيـة         )1(وكونوا من الصادقين     ، بإتباع أوامره واجتناب نواهيه    اهللا

أبي بكـر   و -صلى اهللا عليه وسلم   -تكونوا مع الصادقين في اآلخرة مع النبي      ) 2(وقوالً وعمالً 
أولئك ����)3(ن والشهداء والصالحين  النبيين والصديقي وسائر-رضي اهللا عنهما  - وعمر ،الصديق

مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبـيني والـصديقني والـشهداء والـصاحلني وحـسن أولئـك                
  .69ا�	��ء����رفيقا

إِنما يفْتـرِي    ����صف الكاذبين   و فقد قال تعالى في      ، قد ذم الكذب ونبذه    هنإوفي المقابل ف  
      اتونَ بَِآينمؤلَا ي ينالَّذ بونَ   الْكَذبالْكَاذ مه كأُولَئو 12   ���� اللَّه	أي ال يكذب على اهللا إال ،105ا�   
ألنه ال يخاف عقاباً يردعه فالكذب جريمة فاحشة ال يقدم عليهـا             من لم يؤمن باهللا وال بآياته،     

   )5( . ألن المؤمن يرجو ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب فلذا فهو ال يكذب أبدًأ)4(مؤمن 

إِنَّ اللَّه لَا يهدي  ...����:اهللا الكذاب بعدم الهداية وعده من الكافرين فقال تعـالى   وقد توعد   
 كَفَّار بكَاذ وه نم� ����مA�3ا.  

فاهللا تعالى يخبر بحرمان أناس من هدايته وهم الذين توغلوا في الفساد فكذبوا علـى اهللا                
  .)6( تعالى، وعلى عباده وأصبح الكذب وصفاً الزماً لهم

  والعدل والنهي عن الخيانةةالتزام األمان -ب
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إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمـتم بـين النـاسِ أَنْ                ����قال تعالى   
  .58ا�	��ء  ����  بصرياتحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا

دخل في هذا األمر أداء الفرائض التي هي أمانة اهللا تعالى التي حملها اإلنسان وحفـظ                
الحواس التي هي ودائع اهللا تعالى، ودخل في ذلك األمانات العادية التي يأتمن الناس بعـضهم          

ـ        ، بعضاً عليها  ة إلـيهم، وأمانـة     كأمانة التعامل معهم، ورد أمانة المعامالت والودائع المادي
النصيحة للراعي وللرعية، وأمانة القيام على األجيال الناشئة، وأمانة المحافظة على حرمات             

    .)1( الجماعة وأموالها

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تخونـوا        ����: فقد قال تعالى  ، وفي نفس الوقت فإنه ينهى عن الخيانة      
  .27ا-ن*�ل ���� أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَاللَّه والرسولَ وتخونوا 

تخونوا " و )2(بترك سنته وارتكاب معصيته   " الرسول"بترك فرائضه، و  " ال تخونوا اهللا  "أي  
عظيم جريمة الخيانة وآثارها الـسيئة      "وأنتم تعلمون "التي يأتمن بعضكم بعضاً عليها      " أماناتكم

  .)3( على النفس والمجتمع

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين            ����ة األولى   وأيضاً في اآلي  
��ء   ���� الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا    B	�أمر إلهي ، 58ا

 خلق آخر وهو العدل بين الناس، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها وإعطاء كـل               آخر بالتزام 
  .ذي حق حقه دون زيادة ونقصان

 األمر باإلخالص هللا والوفاء -ت

   رب للَّـه  الْحمـد  الـدين  لَـه  مخلصني فَادعوه هو إِلَّا إِلَه لَا الْحي هواللَّه   ����قال تعالى   
الَمالْع�8  ���� ني�I65.  

دليل على وجوب اإلخالص هللا تبارك وتعالى في العبادة، وأيما عمل أشرك مع اهللا غيره 
فاهللا عنه غني، ال حاجة له به وقد تقدم الحديث عن التوحيد في العقيدة والعمل فـي الهـدف                   

  )عبادة اهللا وحده(الرئيس من هذا المبحث 

الوفاء بالعهد، الوعد، ومن    : باد ومن ضمن الوفاء   وقد أمر اهللا تعالى بالوفاء أيضاً مع الع       
ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ                ����ذلك قوله تعالى    

  .34اOس�اء ����الْعهد كَانَ مسئُولًا 
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، )1(الطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واسـتثماره       أي ال تتصرفوا في مال اليتيم إال ب       
وفي اآلية أيضاً أمـر بالوفـاء       ، وهذه أيضاً من األخالق الحميدة والوفاء مع هذا اليتيم ووالده         

    )2( "سواء كانت مع اهللا أو مع الناس ألنكم تسالون عنها يوم القيامة "بالعهود 

ق العبادة هللا عمل أخالقي كريم      فصد"وبين اإلخالص والوفاء ضمان لحقوق اهللا والناس        
بحقـوق النـاس الماديـة      " وفـاء "ألنه وفاء بحق اهللا على عبيده، وحسن المعاملة مع الناس           

    )3("واألدبية

 دعا إلى حسن الظن باآلخرين وترك سوء الظن -ث

عض الظَّن إِثْم ولَا تجسـسوا      يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ ب          ����: قال تعالى 
                  إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يو

   يمحر ابوالظن من غير الحق، 12الحجرات   ����ت وقال تعالى، وفي موضع آخر عد ����  بِـعتا يمو
  .36يونس  ���� أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا إِنَّ اللَّه عليم بِما يفْعلُونَ

نهى اهللا تعالى عن الظن ألنه قد يكون فيه ظلم وأمر بإتباع الحق وهو العلم اليقين، ذلك                 
قع العداوة والبغضاء بين أبناء المسلمين؛ فالظن في كثير من          ألن الظن السيئ من شانه أن يو      

  .األمر مذموم

  حث على التواضع ونبذ التكبر - ج

يبين اهللا تعـالى  ، 215الشعراء ����واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنِني      ����:قال تعالى   
بون لدعوة اهللا على يديـه       كيف يعامل المؤمنين الذين يستجي     -صلى اهللا عليه وسلم   -ورسوله  

صورة خفض الجناح كما يخفض الطـائر       "باللين والتواضع والرفق في صورة حسبة مجسمة        
 كذلك مع المؤمنين طـوال      -صلى اهللا عليه وسلم   -جناحيه حين يهم بالهبوط، وقد كان النبي        

  .)4("حياته فقد كان خلقة القرآن

ولَـا   ����:لتعالي والتفاخر فقد قال تعالى      وبالمقابل فإنه جل شأنه ذم التكبر على الناس وا        
  18 لقمان����تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

أي ال تمل خدك للناس كبراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهـم،           : الميل، والمعنى : والصعر
ليهم متواضعاً مؤنساً مستأنسا وإذا حدثك أصغرهم فأصغ إليه حتـى يكمـل             أقبل ع : واألصل

                                                 
)1 (   .159ص، 2ج، ص�9ة ا��9	س'
)2 (P�	
  . 159ص، 2ج، ا�"Jر ا�
)3 (Tی��ی( رؤیT تC�ن ا.  250ص ، س�'J إس+	7'\ 67`، ا�4
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وأيضاً يجب عليك أن ال تمـشي علـى          ،)1("-صلى اهللا عليه وسلم   -حديثه وكذلك فعل النبي     
 عليـك أن تمـشي متواضـعاً        األرض بطراً، فخراً بالنعم، ناسياً المنعم، معجباً بنفسك بـل         

ختص الكبرياء لنفسه وبالتالي فإنـه ال يحـب المتكبـرين            ا -عز وجل -ألن اهللا    ؛)2(مستكيناً
  .المختالين على الناس

 على اإليثار الحث - ح

والَّذين تبوُءوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في              ����:قال تعالى 
يوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدصفِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤ 

  .9ا�2"�  ����فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

 قـد مـدح األنـصار الـذين قـدموا           -تعالى–ن اهللا   هذه اآلية أصل في اإليثار حيث إ      
  .المهاجرين على أنفسهم رغم الحاجة 

يقدموا المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدءون بالناس قبلهم فـي          أي  :"بن كثير   ايقول  
:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-حال احتياجهم إلى ذلك، وقد ثبت في الصحيح عن رسول اهللا 

  )4(.")3(أفضل الصدقة جهد المقل"

واهللا : "-صلى اهللا عليه وسلم-وبالمقابل فيها أصل على نبذ األثرة وكراهيتها وقد قال  
  )5("ؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسهال ي

 األمر بالصبر وعدم الجزع - خ

يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصـابك إِنَّ               ����قل تعالى   
  17لقمان  ����ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 

 وهو حمل النفس على تحمل المشاق بعد أن دعت إلى التزام            تأمر اآلية الكريمة بالصبر   
 بإقامة الدين الذي تمثل بإقامة الصالة واألمر بـالمعروف والنهـي عـن              -تعالى–أوامر اهللا   

المنكر وذلك ألن هذا كله يحتاج إلى صبر ومصابرة ، واألصل الصبر على كل ما يـصيب                 
فال ، )6("هتم بها وال يوفق لها إال أهل العزائم       من األمور التي يعزم عليها وي     "اإلنسان ألن ذلك    

شك أن الصابر على فجائع الدنيا وأحزانها، وكل من سلم فيما أصابه وترك ما نهى عنه فـال               

                                                 
1)(  D�	*�نا.  53ص،14ج،OحC	م ا�4
ی( ا�+�	ن  )(2C�ا '
  .649ص، ان� ت'
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قُلْ يا عباد الَّذين َآمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا فـي     ����: -تعالى–مقدار ألجرهم من باب قول      
نالد هذابٍ هسرِ حيبِغ مهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمةٌ إِنعاسو اللَّه ضأَرةٌ ونسا ح1( 10الزمر ����ي(.  

  دعا إلى التسامح وكظم الغيظ واإلحسان والعفو عن اآلخرين  - د

ظَ والْعافني عنِ الناسِ واللَّه     الَّذين ينفقُونَ في السراِء والضراِء والْكَاظمني الْغي       ����:قال تعالى 
ِسنِنيحالْم بح134آل عمران  ����ي.  

مدح اهللا تعالى في اآلية السابقة المتصدقين بأموالهم ينفقونها فـي سـبيل اهللا بـالفرح                
إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفو مع ذلك عمن      "وأيضاً الذين   ، والكرب
يا بن ادم اذكرني إذا غضبت أذكـرك إذا         : ، وقد ورد في بعض اآلثار يقول تعالى       أساء إليهم 

  .)2("رواه بن أبي حاتم، غضبت فال أهلكك فيمن أهلك

 النهي عن التجسس والغيبة والنميمة  - ذ

ثْم ولَا تجسسوا   يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِ            ����:قال تعالى   
                  إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يو

 يمحر ابو12الحجرات  ����ت.  

:  الجاسوس والمعنى  نهت اآلية الكريمة السابقة عن التجسس وهو البحث والتفتيش ومنه         "
خذوا ما ظهر وال تتبعوا عورات المسلمين أي ال يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه 

عـورات النـاس     إنك إن اتبعـت   : "-صلى اهللا عليه وسلم   -وقد قال النبي  ، بعد أن ستره اهللا   
، لغيبوفي اآلية أيضاً نهى عن الغيبة وهي ذكر العيب بظهر ا          ، )3( "أفسدتهم أو كدت تفسدهم   

صـلى اهللا عليـه     -قال رسول اهللا  : قال، -رضي اهللا عنه  -وقد جاء عن مسلم عن أبي هريرة      
ا يكره، قيل أفرأيت    أخاك بم  ذكرك: "أتدرون ما الغيبة، قالوا اهللا ورسوله أعلم، قال         :" -وسلم

  )5(.")4( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته:  ما أقول، قالإن كان في أخي

ولشدة بشاعة الغيبة فقد شبهها اهللا تعالى بمنظر جداً قبيح وهو أكل لحـم الميـت؛                :قلت
  .)6("الميت ال يعلم بأكل لحمه، وكذلك الحي ال يعلم بغيبة من اغتابه"وذلك ألن  

  .فاألصل إذن تقوى اهللا تعالى واالبتعاد عن كل هذه األخالق السيئة

                                                 
  177ص،15ج،ان� ا�*	�O DحC	م ا�4.ن) 1(
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  كريم ن الآالبناء االجتماعي في القر -5
 سعت التربية بكل أنواعهـا      دال يمكن فصله عن اآلخرين، وق     ، اإلنسان اجتماعي بطبعه  

وجنسياتها تنظيم هذه العالقة عند الفرد بما يسمح له التكيف مع مجتمعه، أما إذا خـرج إلـى              
  .المجتمعات األخرى فال أظنه يحسن التكيف 

من خالل سعي القرآن الكريم إلـى       أما البناء االجتماعي في القرآن الكريم فيتضح جلياً         
إيجاد إنسان صالح في نفسه، وللمجتمع، صاحب عالقات طيبة مع اآلخرين، وقد عبر القرآن              

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ            ����:الكريم عن ذلك فقال تعالى      
  .13 ا��D2ات ����نَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِريلتعارفُوا إِ

  :ومن مظاهر ذلك

 تنظيم عالقة الفرد مع اآلخرين في المجتمع   - أ

 مع الوالدين  •

يبلُغن عندك الْكبـر    وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما           ���� :قال تعالى 
 واخفض لَهما جناح الذُّلِّ     *أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِميا            

  24,23اإلسراء  ����من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا 

 نأال تعبدوا إال إيـاه وبالوالـدي      (أمر اهللا أمراً مقطوعاً به       ":-رحمه اهللا –يقول القاسمي 
قرن اهللا سبحانه وتعالى إحـسان       :")1(أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، قال القاشاني      )إحسانا

ك الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة لكونهما مناسبين للحضرة الربوبيـة، لتربيتهمـا إيـا            
ـ     ، عاجزاً صغيراً ضعيفاً ال قدرة لك وال حراك بك         ن إلـى قـضاء     اومع ذلك فإنهمـا محتاج

حقوقهما، واهللا غني عن ذلك فأهم الواجبات بعد توحيد إذاً إكرامهما والقيام بحقوقهما ما أمكن،          
 وهو أن يكبرا ويعجزا وكانا كالّ على ولدهما، وال كافل لهما غيره، فهمـا               )فإما يبلغن عندك  (
 يتوليان  اوربما تولى منهما ما كان     أشق عليه وأشد احتماالً وصبراً،     نده في بيته وكنفه، وذلك    ع

، نب واالحتمـال  ولين الجا ور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق،       منه في حال الطفولة، فهو مأم     
فضالً عما يزيد   ) أف(تقذر منهما، أو يستقل من مؤنهما       إذا أضجره ما يس   حتى ال يقول لهما،     

  . )2("هعلي
 نما سبب وجوده في هذه الحياة، وهذا ليس خاصاً بالوالـدي          هذه الطاعة كلها ألنه    :قلت

المسلمين فحسب، بل الحال كذلك مع غير المسلمين لنفس السبب إال أن يرغماه على معصية                
                                                 

9
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 وإِنْ جاهـداك   ����:وهو قوله تعالى    ، اهللا فحينها ليس لهما عنده إال الصحبة الصالحة في الدنيا         
                   ـنبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع

  .15����ن ����أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

 مع ضيوفه وجيرانه  •

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتـامى        ���� :عالىقال ت 
              لَكَـتـا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجنيِ واكسالْمو

كُمانماأَيورالًا فَختخكَانَ م نم بحلَا ي ء  ���� إِنَّ اللَّه��  .36ا�	

وحده وعدم الشرك به ثم باإلحـسان إلـى          في اآلية الكريمة بعبادته      -تعالى–يأمر اهللا   "
الوالدين كما أسلفنا، ثم تلت ذلك باإلحسان إلى ذي القربى وهم أهل القرابـات مـن الرجـال     

الـذين   : )اليتامى(و، اإلحسان إليهم بالقول والفعل وال يقطع رحمه      ، قربوا أو بعدوا  "والنساء  
فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيـرهم، بكفـالتهم                

وذلك "؛  )1("وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم      ، وبرهم وجبر خواطرهم، وتأديبهم   
، )2("مومن ينفق عليهم فأمر اهللا باإلحسان إليهم والحنو علـيه     ، ألنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم    

 وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفـايتهم وال كفايـة مـن                )المساكين"(و
يموتون فأمر اهللا تعالى باإلحسان إليهم، بسد خلتهم، وبدفع فاقتهم، والحض على ذلك والقيـام               

  . )3( "بما يمكن منه

 أما الجار فقد أمر اهللا تعالى بحفظه والقيـام بحقـه        )ي القربى والجار الجنب   والجار ذ ("
والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه أال تراه سبحانه أكـد ذكـره بعـد الوالـدين       

  .)4("واألقربين

 الذي له حقان، حق الجوار، وحق القرابة فله علـى جـاره حـق               )الجار ذي القربى  "(
أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا، كان أكبر حقاً              :)نبوالجار الج (وإحسان،

 واألفعـال وعـد     فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة، والدعوة، والنظافة باألقوال         
الزوجة، وقيل الصاحب    :سفر، وقيل  أي الرفيق في ال    )والصاحب بالجنب ( ،أذيته بقول أو فعل   
ه يشمل الصاحب في الحضر وفي السفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب           مطلقاً ولعله أولى فإن   

لصاحبه حق زائد على مجرد إسالمه، ومن مساعدته على أمور دينه ودنيـاه والنـصح لـه                 
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ويكره ما يكـره    ، أن يحب ما يحب لنفسه    اليسر والعسر والمنشط والمكره، و    والوفاء معه في    
هو الذي يجتاز بك مـاراً،       : )وبن السبيل (" ،)1("لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد      

والسبيل الطريق، فنسب المسافر إليه لمروره ولزومه إياه، ومن اإلحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه             
  )2("أمر اهللا تعالى باإلحسان إلى المماليك": وما ملكت أيمانكم "وهدايته ورشده ،

ومماليكه حتى مع المسافر الذي  فالمسلم إذن مطالب بحسن التعامل مع ضيوفه وجيرانه     
  .مر طريقاً عنه

  مع أقاربه •

  .26 اOس�اء����وَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا����: قال تعالى

  .)3 ("أي أعط ذا القربة حقه من البر والصلة"

وحق المفروض هو النفقة إذا     ، منك حقه أي آت أيها المكلف ذا القربة       :"يقول سعيد حوى  
ولـيس فقـط األقـارب      ، لكل ذي القربى إذا وجـد االحتيـاج        والمواساة، كانوا محارم فقراء  

وحقوقهم المفروضـة إنمـا هـي الزكـاة     ، أي وآتي هؤالء حقوقهم   )المسكين وابن السبيل  (بل
  .)4("والمواساة عند المتربة والمخمصة

  مع عامة المسلمين •

نما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصـلحوا بـين أَخـويكُم واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم         إِ����:  قال تعـالى  
محرات����نَوت�D2�10ا.   

، أخوة العقيدة أولى وأقوى من أخوة الدم والنسب ألن اإليمان أقوى مـن كـل شـيء                
  .قدية مراعياً حقوق إخوتهم العواألصل أن يتعامل المسلم مع عامة المسلمين

  إكساب الفرد آداب اجتماعية عامة -ب

  :ومن هذه اآلداب

  التناجي بالخير ال بالشر •

يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم فَلَا تَتَنَاجوا بِالْـِإثْمِ والْعـدوانِ ومعـصية               ����:قال تعالى 
  .9ا���Dد�� ����تُحشَرونقُوا اللَّه الَّذي ِإلَيه الرسوِل وتَنَاجوا بِالْبِر والتَّقْوى واتَّ
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أي إذا تحدثتم فيما    "ه اآلية   نهى اهللا تعالى عن التناجي بما هو إثم ومعصية فخاطبهم بهذ          
أو مخالفة  ، أو بما هو عدوان على الغير     ، إثم كالقبيح من القول   نكم سراً فال تتحدثوا بما فيه       بي

أي وتحدثوا بما فيه خير     )وتناجوا بالبر والتقوى  (-عليه وسلم صلى اهللا   -ألمر الرسول ومعصية  
  .)1("وطاعة وإحسان

ضاء والكراهية بين   وذلك ألن التناجي بما هو إثم أو حتى التناجي بصفة عامة يوقع البغ            
َآمنـوا  إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّـذين         ����:فقد قال تعالى  ،  من الشيطان  المسلمين ألنها 

  .10ا���Dد�� ����الْمؤمنونَ ولَيس بِضارهم شيئًا إِلَّا بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ 

  االستئذان •

 علَى  يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا            ����:قال تعالى 
  .27ا�	�ر ����أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 ذلك كان المناسب هنا ذكر وسـيلة مـن   فعلها حرمةنظراً إلى خطر الرمي بالفاحشة و     "
يـا  :"فقال، ففرض اهللا تعالى على المؤمنين االستئذان     ، وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك      

-صلى اهللا عليه وسـلم    -أي يا من آمنتم باهللا ربا وباإلسالم ديناً وبمحمد          " ...آمنوا الذين أيها
أنـدخل  :وتستأذنوا قائلين ، رسوالً ال تدخلوا بيوتاً على أهلها حتى تسلموا قائلين السالم عليكم          

وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عنـدهم           ، ثالث مرات إن أذن لكم بالدخول دخلتم      
  .)2("فارجعوا

  ض البصرغ •

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهـم إِنَّ       ����:قال تعـالى  
  .30ا�	�ر����اللَّه خبِري بِما يصنعونَ

هذا أمر من اهللا     :وقال النسفي ، واالقتصار به عما يحل   ، المراد غض البصر عما يحرم    "
 ما أباح لهـم     فال ينظروا إالّ  ، هم عما حرم عليهم    المؤمنين أن يغضوا من أبصار     تعالى لعباده 
فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غيـر       ،وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم    ، النظر إليه 
  .)3("فليصرف بصره عنه سريعاً، قصد

ره فيغض بص ، إذن فالمسلم بناء على ذلك يعلم كيف يجب أن يكون نظره إلى اآلخرين            
  .االجتماعيةوعلى هذا يبني عالقاته ، وال ينظر إال لما أحل اهللا له، عن الحرام
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  :رد التحية •

وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شـيٍء                ����:قال تعالى 
  .86ا�	��ء����حِسيبا

وما يقترن بذلك   ، ر من أحد المتالقين على وجه اإلكرام والدعاء       التحية هي اللفظ الصاد   "
فأمر ، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السالم ابتداء ورداً          ، للفظ من البشاشة ونحوها   
أو ، إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظاً وبـشاشةً           ، اهللا تعالى المؤمنين أنهم   

ويؤخذ مـن اآليـة     ، أو ردها بدونها  ، ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية     ومفهوم  ، مثلها في ذلك  
أن اهللا أمر بردها بأحسن منها      : أحدهما: من وجهين ، الكريمة الحث على ابتداء السالم والتحية     

يـستفاد مـن أفعـل التفـضيل        ما  : والثاني، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا     ، أو مثلها 
   )1("لتحية وردها بالحسن كما هو األصل في ذلكالدال على مشاركة ا)أحسن(وهو

ء القلـوب   وتدل على صفا  ،  تنشر المحبة واأللفة بين الناس     وتحية اإلسالم من شأنها أن    
بت فـي اإلسـالم واهللا   كتفتتحسن عالقة المسلم االجتماعية ولذلك      ،خصوصاً بين المتخاصمين  

  .وأعلم

اآلداب االجتماعية التي مـن شـأنها أن   وقد تناول القرآن الكريم أيضا العديد العديد من  
وبما يكفل  ، تنظم عالقة الفرد داخل المجتمع بما يحفظ له حقوقه ويضمن حقوق اآلخرين عليه            

له حياة اجتماعية هادئة مستقرة ملؤها الحب واأللفة والوحدة واألمل وهذا مراد اإلسالم بـين               
  .أبناء المسلمين

  :ي القرآن الكريمف)اإلبداعي-الوجداني(البناء النفسي -6

تناول القرآن الكريم الحديث عن النفس وأقسامها في القرآن الكريم وقد اعتنى بتنمية هذا 
ولَو شئْنا لََآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني  ����:فقد قال تعالى، الجانب لدى اإلنسان

ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم نيعماسِ أَجالنة���� و�D� .13ا�

ولَقَـد   ����:وهو سبحانه يعلم ما يصلح لهذه النفس وما يوسوس لها وقد قال عز وجـل                
 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الْإِنلَقْن16ق ����خ.  

   .. ومن البناء النفسي

  ..البناء الوجداني االنفعالي -أ
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وهي عواطف وانفعاالت اإلنسان من حب وكره وشجاعة وخوف وفرح وحزن وشـك             
  .وما إلى ذلك... ويقين 

   :وذلك خالل العاطفي واالتزان االنفعالي  على النضج عمل والقرآن الكريم

  تربية عواطف الخوف من  اهللا والخشوع له فقط •

   م الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَلَا تخـافُوهم وخـافُون إِنْ كُنـتم           ـإِنما ذَلكُ  ���� :قال تعالى 
نِنيمؤ175$��ان  ل) ���� م.   

ي كنتم مؤمنين حقاً فال تخافوا أولياء الشيطان، بل خافوا اهللا وحده ألن مقتضى اإليمان أ"
وسخر لـه كـل     ، فه كل شيء  أن يؤثر العبد خوف اهللا، فيطيعه وال يعصيه ومن خاف اهللا خا           

  .شيء 

إذن فعواطف الخوف يجب أن تتجه للخوف من اهللا فقط ؛ ألنه مالك هذا الكون ومدبره،                
        )1(."وبيد النفع والضر، وإليه يرجع األمر كله

  مراعاة الرجاء مع الخوف •

نا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصيب      واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الَْآخرة إِ        ����: قال تعالى 
بِه من أَشاُء ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بَِآياتنـا                

  .156ا-$�اف  ����يؤمنونَ 

 المـستحقين   )مـن أشـاء   (، وقيل المراد    الظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته كل عذاب       "
من األشـياء مـن   ورحمتي وسعت كل شيء     "أنه أضله وأسلبه التوفيق،   )من أشاء (للعذاب، أو   

  الـذنوب  المكلفين وغيرهم، ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة للـذين يتقـون             
  )2(."ون بها ويذعنون لهاأي يصدق)والذين هم بآياتنا يؤمنون(عليهم  المفروضة"ويؤتون الزكاة "

 المذنبين الذين يستغفرون بأنه سيتوب عليهم، فال ييأسـوا مـن            –تعالى-وقد طمأن اهللا    
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمـة             ����:رحمته حيث قال جل من قائل     

  .53ا�Aم� ����ب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيم اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنو

إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة        :" في ذلك    -رحمه اهللا –يقول سيد قطب    
ما كانت، وإنها الدعوة لألوبة، دعوة العصاة إلى األمل والرجاء والثقة بعفو اهللا، أن اهللا رحيم                

، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيـانهم، ومـن           بعباده؛ فهو يعلم ضعفهم وعجزهم    
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خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد، واإلنسان مخلوق واه، مسكين ذي شـهوات               
سرعان ما ينحرف عن التوازن السليم فيقع بالمعصية، ويسرف بالذنب، ويحسب أنه قد طرد              

قُلْ يا عبادي الَّـذين     ����: ة الندي اللطيف  من رحمة اهللا في هذه اللحظة اليائسة يسمع نداء الرحم         
           فُـورالْغ ـوه ـهـا إِنيعمج وبالـذُّن ـرفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس

يمحم�����الرA�53ا"
  .فيتفاءل خيراً، ويرجع إلى اهللا تعالى بالتوبة واإلنابة)1(

  - صلى اهللا عليه وسلم-الدعوة إلى حب اهللا تعالى ورسوله •

ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين َآمنوا  ����:قال تعـالى    
ب أَنَّ الْقُوةَ للَّـه جميعـا وأَنَّ اللَّـه شـديد            أَشد حبا للَّه ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَا         

  .165ا����ة ����الْعذَابِ

اآلية تعني أنه يوجد ناس يتخذون من دون اهللا آلهة أصناما ورؤساء يحبونهم كحبهم هللا               "
تعالى أي يسوون بين حبهم وحب اهللا تعالى والمؤمنون أشد منهم حباً هللا تعالى وحب المؤمنين            

وذلك ألن المؤمنين يخصون اهللا سبحانه بالعبـادة والـدعاء،          "،   )2( "شد من الناس لألنداد   هللا أ 
ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصـنامهم      ، بل يشركون اهللا معهم   ، والكفار ال يخصون أصنامهم   

  )3(".ليقربوهم إلى اهللا

 فقـد  -عالىتبارك وت- فهي نابعة من محبة اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وأما محبة النبي   
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه غَفُـور                ����:قال تعالى   

يمح31)ل $��ان  ����ر.  

وعـشريتكُم وأَمـوالٌ    قُلْ إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم         ����:وقال تعالى 
اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في             

  .24  ا� �ب�����لْفَاسقنيسبِيله فَتربصوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم ا

في هذه اآلية دليل على وجوب حب اهللا ورسوله، وال خالف في ذلك بين األمـة، وأن                 "
  )4(" ذلك مقدم على كل محبوب 

د وقال سهل بن عب، محبة العبد هللا ورسوله طاعته لهما،وإتباعه أمرهما     :وقال األزهري "
حـب  -صلى اهللا عليه وسلم-حب النبي ، وعالمة حب القرآن  عالمة حب اهللا حب القرآن     :اهللا

السنة، وعالمة حب اهللا وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب اآلخـرة، وعالمـة حـب            
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اآلخرة أن يحب نفسه، وعالمة حب نفسه أن يبغض الدنيا وعالمة بغض الدنيا أال يأخذ منهـا               
  .)1("إال الزاد والبلغة

  . لكان تعلقه بالدنيا أكبر وحب نفسه أن يحب لها الخير عند اهللا تعالى وإال

  ..الدعوة إلى حب المؤمنين  •

والَّذين تبوُءوا الـدار    ����ويكون على أساس اإليمان ال المصالح واألهواء، فقد قال تعالى           
 أُوتـوا ويـؤثرونَ     والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما            

  .9ا�2"� ����علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

وقد نزلت هذه اآلية في األنصار الذين ضربوا أروع مثل في حبهم للمهاجرين وإيثارهم              
 فيها، فقمة المحبة إيثار المحبوب على الـنفس عنـد        لهم على أنفسهم رغم الضائقة التي كانوا      

  .الضائقة

وشـرف أنفـسهم  يحبـون       ) أي األنـصار  (من كرمهم    :" -رحمه اهللا -بن كثير   اقال  
قال المهاجرون يا رسول    : ، روى اإلمام أحمد عن أنس قال      )2(المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم  

وال أحسن بذالً في كثير، لقد كفونا       ، ة في قليل  اهللا ما رأينا مثل قومٍ قدمنا عليهم ، أحسن مواسا         
ال ما أثنيـتم علـيهم      : المؤنة، وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله قال           

    )3( ."ودعوة اهللا له 

واألصل أن تكون كل المحبة بين المؤمنين كتلك المحبة التي كانـت بـين المهـاجرين         
  .واألنصار

   مان وكراهية الكفرالتنبه إلى حب اإلي •

واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثريٍ من الْأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه               ����:قال تعالى  
عـصيانَ أُولَئـك هـم      حبب إِلَيكُم الْإِميانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُـسوق والْ           

  .7ا��D2ات  ����الراشدونَ 

اهللا تعالى يحبب إليكم اإليمان ويزينه في قلـوبكم ، بمـا أودع فـي          : "-رحمه اهللا –يقول السعدي   
قلوبكم من محبة الحق وإيثاره ، وبما نصب على الحق من الشواهد واألدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب                  

 بما  -أي الذنوب الصغار  " ويكره إليكم الكفر والفسوق     "ه تعالى بكم من توفيقه لإلنابة إليه      والفطر له، وبما يفعل   
، وبما نصبه من األدلة والشواهد ومضرته، وعدم قبـول      -أودع في قلوبكم من كراهة الشر، وعدم إرادة فعله        
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م الذين صلحت علـومهم     أي ه " وأولئك هم الراشدون  "،  عل اهللا في القلوب من الكراهة له      الفطر له ، وبما يج    
 وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفـسوق         موأعمالهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقي      

  .)1("والعصيان وكره إليهم اإليمان والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع اهللا على قلوبهم

  ضبط عاطفة الفرح على أساس إيماني •

  .58يونس  ����لِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَقُلْ بِفَض����: قال تعالى 

وبهذا الذي جاءهم من اهللا من      " أي يجب أن يفرحوا بما وجدوا في أنفسهم من اإليمان ،          
 ،"هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا      "الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به          

  )2(."وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة ال محالة 

وال مانع من أن يفرحوا بشيء دنيوي فهو من تمام نعمة اهللا على اإلنسان، ولكن  :   قلت
  .يجب أن يكون هذا الفرح بانضباط وبحدود وليس فاحشاً

  النهي عن الحزن على ما فات •

م ولَا تفْرحوا بِما َآتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ          لكَي لَا تأْسوا علَى ما فَاتكُ      ����:قال تعالى 
  .23الحديد  ����فَخورٍ 

وال " ولو قدر لكم لم يفـتكم ،      ، أي ال تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فإنه لم يقدر لكم           "
 ليس من أحـد إال وهـو يحـزن        : من الدنيا، روى عكرمة عن ابن عباس      " تفرحوا بما أتاكم    

، والحزن والفرح المنهي عنهما     "ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً، وغنيمته شكراً         
أي متكبر " واهللا ال يحب كل مختار فخور ":، قال تعالىلذان يتعدى فيهما إلى ما ال يجوز  هما ال 

  )3(".بما أوتى من الدنيا فخور به على الناس

  األمر بكظم الغيظ -8

ا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والْـأَرض أُعـدت    وسارِعو ����:قال تعـالى    
 نيقتلْم133آل عمران  ����ل.  

أمرهم اهللا تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السموات واألرض            
ا، ثم وصف    هي الموصلة إليه   فكيف بطولها التي أعدها اهللا للمتقين فهم أهلها، وأعمال التقوى         

أي فـي عـسرهم ويـسرهم أن        " الذين ينفقون في السراء والضراء      : "المتقين وأعمالهم فقال  
والكاظمين "أيسروا وأكثروا من النفقة، وان أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل ،               
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هم مـن الحنـق      وهو امتالء قلوب   –أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم          " : الغيظ
، هؤالء ال يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون مـا           -الموجب لالنتقام بالقول والفعل   

ويدخل في العفو " والعافين عن الناس"في قلوبهم من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم 
فو تـرك   عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم؛ ألن الع                

المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى باألخالق الحميدة وتخلى عـن               
األخالق الرذيلة، وممن تاجر مع اهللا وعفا عن عباد اهللا رحمة بهم وإحساناً إلـيهم، وكراهـة                 

  على العبد الفقير كمـا     لحصول الشر عليهم وليعفو اهللا عنه، ويكون أجره على ربه الكريم ال           
، ثم ذكر حاله أعم من غيرها وأحـسن وأعلـى           "فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا      ":قال تعالى 

وهو إيصال النفع الـديني والـدنيوي       " واهللا يحب المحسنين    "وأجل وهي اإلحسان فقال تعالى      
إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم جـاهلهم              

  )1(...  لعامتهم وخاصتهم والنصيحة

فاإلنسان مطالب ليس فقط بكتم غيظه بل والعفو عمن أغاظه وليس هـذا فحـسب بـل      
  .اإلحسان إليه بما ينفعه ويضمن صالحه في الدين والدنيا، وذلك من تمام أخالق المؤمن

  الدعوة إلى سالمة القلب من مشاعر الحقد والكراهية على المؤمنين •

عوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والْـأَرض أُعـدت    وسارِ ����:قال تعـالى    
نيقتلْم10ا�2"�  ����ل.  

بعـد المهـاجرين    ( هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين المستحقين لإلحسان والفضل          
فر لنا وإلخواننا الـذين     يقولون ربنا اغ  "وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة        ) واألنصار

أي يدعون لهم قائلين، يا ربنا اغفر لنا وإلخواننا المؤمنين الـذين سـبقونا              " سبقونا باإليمان   
   )2(. باإليمان

وصفوهم بالسبق باإليمان اعترافاً بفضلهم؛ ألن أخوة الدين عندهم أعز          ": قال أبو السعود  
  .  )3("وأشرف من النسب

أي وال تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً ألحد مـن          " لذين آمنوا وال تجعل في قلوبنا غالً ل     "
  .")4(أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا" ربنا انك رءوف رحيم"المؤمنين ، 
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يبين تعالى أن من شأن من جاء من بعد المهـاجرين واألنـصار أن              ": )1(قال شيخ زاده  
ل ذكرهم بسوء فقد كان خارجاً عن جملة        يذكر السابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك ب        

  . )2( "أقسام المؤمنين بمقتضى هذه اآليات

  ..البناء اإلبداعي -ب
، وهو يعني تنمية وتقوية قدرات مبدعة، ومبتكرة لدى المتعلمين تخدم المجتمع واألمـة            

  :وذلك من خاللوالقرآن الكريم حرص على تنمية الجانب اإلبداعي لدى اإلنسان 

  ساس بالجمال واإلبداع والزينةتكوين اإلح •

 ولَكُم فيها جمالٌ حني     *والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ        ����:قال تعالى   
  .5-6النحل ����ترِحيونَ وحني تسرحونَ 

 الربـاني   ف بالجمـال  دعا القرآن الكريم إلى تنمية اإلبداع من خالل تنمية الحس المره          
  .، ومن ثم اإلفادة من هذا الجمال سواء مادياً أو معنوياًالذي منح لمخلوقات اهللا

هذه مظاهر القدرة اإللهية والعلـم والحكمـة        : "الجزائري في تفسير اآلية السابقة    يقول  
الغنم فاألنعام وهي اإلبل والبقر و    ، ترك عباده ما سواه   مة وهي الموجبة لعبادته تعالى، و     والرح

لهم فيها الدفء إذ يصنعون المالبـس والفـرش        ، خلقها اهللا تعالى لبني آدم ولم يخلقها لغيرهم       
ولهم فيها منافع كاللبن والزبـدة والـسمن والجـبن          ، واألغطية من صوف الغنم ووبر اإلبل     

نعم ومنها يأكلون اللحوم المختلفة فالمنعم بهذه ال      ، حيث تلد كل سنة فينتفعون بأوالدها     ، والنسل
      )3(".هو الواجب العبادة دون غيره من سائر مخلوقاته 

 بالتجمل بها، كما من باالنتفاع بها؛ ألنه مـن أغـراض    - تعالى -من اهللا   " :قال النسفي 
أصحاب المواشي؛ ألن الرعيان إذا روحوها بالعشي، وسرحوها بالغداة، تزينـت بإراحتهـا             

هم الجاه والحرفة عند الناس، وإنما قدمت اإلراحة        وتسريحها األفنية، وفرحت أربابها، وأكسبت    
    .)4( "على التسريح ألن الجمال في اإلراحة أظهر إذا أقبلت مألى البطون حافلة الضروع

  ..تشجيع الفن الهادف •

ـ            ����:قال تعالى  اسورٍ رقُدابِ ووكَالْج جِفَانيلَ واثمتو ارِيبحم ناُء مشا يم لُونَ لَهمعي اتي
 كُورالش يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش وداولُوا َآلَ دم13سبأ����اع.  
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في اآلية الكريمة تأصيل لتشجيع الفن الهادف حيث أخبر تعالى حكايـة عـن آل داوود                
المساكن والمجالس الشريفة عن االبتـذال، التماثيـل        "أنهم قد برعوا في صنع المحاريب وهي      

، )1(والنبيين والصالحين كانت تعمل في المساجد مـن نحـاس وصـفْر           وهي صور المالئكة    
  .، ولم يكن هذا إذ ذاك محرماً  )2("وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم 

القدر العظيمة، والحوض العظيم الكبير الذي يجمـع فيـه الـشيء وقـدور              : والجابية"
  ".)4(وهي قدور يطبخ فيها، )3( وضخامتها أي وقدور كبيرة ثابتات ال تتحرك لكبرها:راسيات

  تكوين القدرة على اإلتقان واإلبداع عند المتعلمين •

  :ومن ذلك    
  لفت انتباه المتعلم إلى اإلتقان في خلق اإلنسان* 

خلَق السماوات والْـأَرض بِـالْحق وصـوركُم فَأَحـسن صـوركُم وإِلَيـه           ����:الىقال تع 
صالْم3 التغابن����ري.  

  . )5(" أي أحسن أشكالكم" صوركم فأحسن صوركم: "بن كثيراقال 

أي جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه، بدليل أن اإلنسان ال يتمنى أن تكون             : "قال النسفي 
صورته على خالف ما يرى من سائر الصور ومن حسن صورته أنه خلـق منتـصباً غيـر        

ة اإلنسان غير خارجة عن حد الحسن، وقال الحكماء        منكب، ولكن الحسن على طبقات، فصور     
  .)6("الجمال والبيان: شيئان ال غاية لهما

 يصرف أنظار المتعلم إلى صور اإلتقان في الطبيعة* 

رةً  تبـص *والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ          ����:قال تعالى 
 والنخلَ  * ونزلْنا من السماِء ماًء مباركًا فَأَنبتنا بِه جنات وحب الْحصيد          *وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ   
 يدضن ا طَلْعلَه قَاتاس10-7ق����ب.  

أي واألرض بسطناها ووسعناها وجعلنا فيها جباالً ثوابت تمنعهـا مـن االضـطراب              
وقد فعلنا  ، يبهج ويسر الناظر إليه   ، وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر        ، بسكناها

، ذلك تبصراً منا وتذكيراً على كمال قدرتنا لكل عبد راجع إلى اهللا متفكر في بديع مخلوقاتـه                
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شجار واأل، فأخرجنا بهذا الماء الباستين الناضرة    ، ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة      
وأخرجنا شجر ، وحب الزرع المحصود كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، المثمرة

  )1(.منظم بعضه فوق بعض، النخيل طواالً مستويات لها طلع منضود

وبالتالي فيه دعوة للمتعلم لكي     ، وكل هذا دليل على عظمته إتقان الصانع وحسن إبداعه        
  .اع بها قدر إمكاناته وطاقاتهويتقنها ويحاول اإلبد، يحسن الصنعة

  بيان اإلعجاز التربوي للقران الكريم في أهداف التربية وطرق التدريس

 إلى تحقيقها   نإذن بالرجوع للقرآن الكريم نجد أن هذه األهداف التي دعا التربويو           :قلت
ن لم تكن وليدة أفكارهم المحضة، إنما هي مستقاة ومستمدة من القرآن الكريم فها هـو القـرآ                

الكريم يسبقهم في عرض هذه األهداف، بل وأسمى منها حيث أنه قد تناول ما لم يـدع إليـه                   
، واستبعدوه تماماً كالدعوة إلى العبـادة الخالـصة       ، التربويون غير المسلمين بل لم يفكروا به      

 وكذلك االتجاه روحانياً إلى السماء والتسامي عن الـدنيا        ، وتوحيد إله واحد ال يتبدل وال يتغير      
  .لتحقيق السعادة والراحة النفسية التي ال يعلوها راحة وال هناء

وبالنسبة لألهداف التي دعا إليها التربويون نجد أن للقرآن الكريم دعوة إلـى تحقيقهـا               
  :ومن ذلك، سبقت بل سمت على الدعوة األولى

  :البناء الروحي والبناء الجسدي •

من أهداف التدريس وطرقه وسعوا إلى  طالب التربويون بالبناء الجسدي لإلنسان كهدف 
ولكن بتدبر القرآن الكريم نجد أنه قـد طالـب          ، تحقيقه ظانين أسبقيتهم للباقين في هذا الطلب      

ن اإلنسان ممكن أن يـستغني      حيث إ ، دونه ال حياة  نه أساس الحياة وب   إباالهتمام بالجسد؛ حيث    
ال يبقـى لـه شـيء مـن        و، فإن فعل فإنه يموت   ، عن جميع جوانب شخصيته إال عن جسده      

، لذا اهتم به اإلسالم فنماه مع الروح تنمية متوازنة بما ال يطغى جانب على آخـر              "شخصيته؛  
بل توسـط ووازن    ، وكذلك لم يتركه يتشبه بالبهيمية    ، فلم يدعه إلى السمو المحض والرهبانية     

ت إلى الروحانية   فالبوذية والنصرانية مثالً دع   ، بين ذلك بعكس باقي األنظمة التربوية األخرى      
ألن الجسد ، فال تكملوا شهوة الجسد، اسلكوا بالروح"فقد جاء عندهم في العهد الجديد     ، المحضة

والتربيـة الـشيوعية أهملـت تمامـاً التربيـة          ، )2("والروح ضد الجسد  ، يشتهي ضد الروح  
  .)3(الروحية
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تـوازن للتربيـة     الم االهتمـام يكاد يكون   "ولكن التربية اإلسالمية وازنت بين االثنين و      
بل اهتمام القـرآن الكـريم      ، )1("اإلسالمية بالتربية الروحية هو خاصية مميزة من خصائصها       

بل خاصية معجـزة لبـاقي األنظمـة        ، بتنمية الجانبين بهذه الصورة ليس فقط خاصية مميزة       
  .التربوية األخرى

  :البناء الخلقي  •

في ، )2(" في الفلسفة اليونانية القديمة      العوامل الخلقية والدينية لم تؤخذ في عين االعتبار       "
 في الغاب   ق ضرورة بناء اإلنسان على مجموعة من األخال       ىحين رأينا أن التربويين دعوا إل     
  .  أي قائمة على المصالح، تكون في صالح نفسه ومجتمعه

لكن مهما التـزم المـتعلم هـذه        ، ورغم أن التربية اإلنسانية دعت إلى التزام األخالق       
وليس هو الذي فـي بلـده و        ، أما لو خرج فهو شرس    ،  يبقى نفعه في حدود مجتمعه     األخالق

بقدر ما لهذا التعبير من - ةألن األخالق الال ديني"بعكس المسلم الذي تربى باألخالق القرآنية ؛  
 تقيم أعمال اإلنسان على أساس المنافع الشخصية العاجلة التي صارت أساس المجتمع             -معنى
ولكنها تمتاز برعاية ،  األخالق الدينية التوحيدية تحترم أيضاً المنفعة الشخصية أنرغم، المدني

  .)3("منافع اآلخرين وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائماً ثواب اهللا قبل أن يهدف إلى فائدته

حيث أن التربية األخالقية في اإلسالم تستهدف       "إذن فالقرآن الكريم قد تسامى عن ذلك؛        
ولقـد  " ،)4("وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم والمثل العليـا        ، ن على خلق عظيم   بناء إنسا 

والعـادات األخالقيـة الفرديـة      ، والمثل العليا   ، احتوى اإلسالم مجموعة من القيم األخالقية       
ومنهـا  ، واالجتماعية مما ال يرقى إليها أي دستور أخالقي منها اإلخالص في العمل وتقديسه            

واإليثـار  ، ومـساعدة اإلنـسان لإلنـسان     ، واستثمار الوقت ، وأداء الواجب ، نةالصدق واألما 
  .)5("وحب الناس، واالعتماد على النفس

 :البناء العقلي •

وقد غالوا في ذلك بل أوصلوه إلى حد        ، دعا التربويون إلى ضرورة بناء العقل اإلنساني      
ة التـي   يربية العقل تلك الوسـط    توسيط اإلسالم في ت    "أما في التربية القرآنية فنجد      ، التقديس

 دون وحي على - به ودعا أنه قادر وحدهاالفتتانفلم يقال في تقدير العقل إلى حد ، عرفت عنه
ولم يقلل من شأنه العقـل فيلغيـه ويعطـل          ، معرفة ما يصلح الدين والدنيا كما زعم الفالسفة       
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ناس تقسيما لم يـرد بهـا       فتصل في نهاية الطريق إلى تقسيم ال      ، ق للروح العنان  لفيط، وظائفه
والذين اتحـدوا مـع     ، والذين انكشف عنهم الحجب   ، واإلشراقيينشرع كالعارفين والواصلين    
ومـن  ، كما زعم ذلك عدد غير قليل من أهل الملـل والنِّحـل           ، الخالق والذين حل بهم الخالق    

  .)1("وما هم منهم في شيء، يعتبرون أنفسهم بهذا الفهم متصوفين

  :يالبناء االجتماع •

ويكون اجتماعياً ال انعزالياً مختلطاً     ، نادى التربويون بضرورة أن يمارس اإلنسان طبعه      
المهم أن يثق بنفسه ويحقق  ،  سلبيا أحيانا  االختالفوإن كان هذا    ، بالناس وال وحيدا بعيدا عنهم    

  .ذاته

هم أهدافها فالتربية اإلسالمية من أ"وبالمقابل نجد أن القرآن الكريم قد سبق في هذا النداء 
اللغة وحسن  ، وهي تعطي األفراد في هذا السبيل     ، تنشئة األجيال طبقا لمعايير المجتمع المسلم     

مـع مرونـة    ،  مع مراعاة إعدادهم للمستقبل القريب والبعيد      االجتماعيةالتصرف في المواقف    
  .) 2 ("الحتماالت التغيير

الفرد ومجتمعه بما يكفـل      بين   االجتماعيةإذن فقد حرص اإلسالم على توثيق الروابط        
للفرد أن يحيا في المجتمع لجزء حي نشط منه يتفاعل مع اآلخرين على أساس مـن المحبـة                  

     النبـي   عـن    -رضي اهللا عنه  - روى ابن عمر     وقد، واأللفة لما يحقق الوحدة والتكافل معهم     
مـن  المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهـم أفـضل           : "قال -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .)3 ("المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم

  )اإلبداعي-الوجداني(البناء النفسي •

لم تصل  "اهتمت التربية الحديثة بالبناء النفسي وخصوصا اإلبداعي منها حتى أنهم قالوا          
أي أمة من األمم إلى درجة الرقي الفني التي بلغتها األمة اليونانية حيث فـاق جميـع األمـم              

فترك اليونانيون لمخيلتهم العنان فهامـت      ، عبير عن خواطره الفنية في أشكال أجسام مادية       بالت
  )4(.في ميادين النحت والتصوير والموسيقى

كما رأينا سابقا نجد أنه قد سبق       -وبالبحث في القرآن الكريم   ، هذا كله في التربية الحديثة    
ولكـن ضـمن    ،  به وجدانياً وإبداعياً   لالرتقاءفي الحديث عن البناء النفسي لإلنسان وقد سعى         

فعليه مثالً أن يفرح أو يحزن أو يرضـى         ،  دون تعد عليها   -تبارك وتعلى –حدود شريعة اهللا    
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 في ذلك وكـذلك فـي الجانـب         واالسترسالويغضب ويندم في حدود وال يطلق لنفسه العنان         
فـال يـسرف    ، ولكن أيضا ضمن أطر شرعية ال يتعـداها       ، ويتفنن كما شاء  ، اإلبداعي يبتكر 

وال يبتكر ما من شأنه ، -جل وعال-كن عبادته من دون اهللامأو ما ي، ويعمل ماال ينفع ، بالنحت
بل عليه أن يعمل دائماً في خدمة اإلنسانية بما يعود بالخير والفائـدة علـى         ، أن يدمر البشرية  

  .المسلمين

عوة إلى تحقيق هذه    ن في  الد   يوبالمجمل فها نحن نرى أن القرآن الكريم قد سبق التربوي         
وذلك من باب اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في أهداف         ، األهداف مجملة في شخصية الفرد    

  .-واهللا تعالى أجل وأعلم-التربية وطرق التدريس
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  المبحث الثالث
   اإلعجاز التربوي في عرض وسائط التدريس

  
  

  :وفيه مطلبان
  اصة محددة ومقصودة وسائط خ:المطلب األول
 وسائط عامة غير مقصودة: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  113

  المطلب األول

  وسائط خاصة محددة ومقصودة

  األسرة : أوالً

  :التعريف اللغوي لألسرة

      )1(" الخلقة، شدسحبالقوة، ال": وهو)أسر(ومصدرها ) أسر(ي مادةهي باألصل اللغو

    . )2 (" الجماعة يربطها أمر مشتركمرجل وعشيرته، وهأهل ال ،الدرع الحصينة": واألسرة

  واألسرة التي هي عشيرة الرجل وأهل بيته تتوفر فيها المعاني السابقة مثل القـوة، الحـبس        
  .وشدة الخلق

  : التعريف االصطالحي لألسرة

وتـضم عـادة األب واألم      ، هي مجموعة من األفراد تربط بينهم صلة الدم أو الـزواج          
   .)3( وقد تضم أفراداً آخرين من األقارب،واألبناء

نها الحاضن  حيث إ ، ى واألساس في بناء المجتمع    واألسرة هي نواة المجتمع واللبنة األول     
 اهـتم  ا التربية والتعليم في مراحل عمره المبكرة؛ لذ     ة يتم من خالله استقا    ياألول للطفل، والذ  

  :وذلك من خالل ً,سيابها التربويون أيما اهتمام وقد حددوا لها دوراً أسا

إن األسرة هي الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معها الطفل والتي يعيش معهـا              " -1
السنوات التشكيلية من عمره، هذه السنوات التي يؤكد علماء النفس والتربية أن لها أكبر األثر               

   .)4( "في تشكيل شخصيته تشكيالً يبقى معه بعد ذلك بشكل من األشكال

رة هي البيئة االجتماعية األولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على             األس" -2
 .)5( "نفسه عن طريق عملية األخذ والعطاء والتعامل بينه وبين أعضائها

 الصدر  هي ، األساس الذي تتفتح عليه عين الطفل      هياألسرة هي النواة في النشأة و     "  -3
 .6) (  "ةالحنون، هي الحب، هي المثالية، هي القدو

األسرة هي المؤسسة األولى المسئولة عن تعليم الطفل وإكسابه التعـاليم والمعـايير             " -4
يأتي بعدهم المربون في المدرسة فالطفل يولـد         و ،والمعتقدات عن طريق التلقين من الوالدين     
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ويتعلم ممن حوله فإذا كان في بيئة طيبة صالحة اكتسب منها الـسلوك الـسوي   ، على الفطرة 
     . )1(  "يير الدينية والقيم الجيدةوالمعا

 

األسرة أحياناً ما تساعد المؤسسات التربوية المدرسية في أداء عملهـا المتخـصص             " -5
 ذوي ثقافة تعليمية وتربوية تؤهلهما لمساعدة       -أحدهما أو كالهما  -وذلك عندما يكون الوالدان     

 .)2(  "الطفل في فهم واجباته المدرسية

ر اآلمال في إيجاد المجتمع الفاعل والسليم في المساعدة علـى           كبعلق أ على األسرة ت  " -6
إبداع شخصية اإلنسان إذ عليها تقع المسئولية في حسن هذا الصنيع أو فشله في إخراجه إلى                
الحياة كائناً سوياً، فعاالً تعلو وجهه عالمات الفرج أو كائناً مريضاً منفعالً تالزمـه مـسحة                

 والكآبة وفي كلتا الحالتين أن العائلة ومن بعـدها المجتمـع            الحزن وتظهر عليه شعائر الكره    
 .) 3(  "سيقطفان ثمار ونتاج هذا التردي أو ذاك النجاح

الدراسات تشير إلى وجود عالقة وثيقة بين تقدير الذات عند األبناء وتقبلهم من اآلباء، " -7
مفهوم الثقـة بـالنفس     وأن هناك نتائج سلبية بين تقدير الذات و نبذ اآلباء وينسحب ذلك على              

) M.L.Hoffman(شير إليه نتـائج هوفمـان       توالعالقات الذاتية بين االبن وأبيه، وهذا ما        
، وتزيـد فاعليـة      بـالنفس  يجابية المتسامحة بين األبناء وآبائهم تولد مشاعر الثقة       اإلفالعالقة  

ذه العالقة يؤثر األطفال في بناء جذور التواصل االجتماعي مع اآلخرين، وبالتالي فإن غياب ه
     .)4( "سلبياً في مسار النمو النفسي واالجتماعي لألبناء

نحن ال نزال نضع المسئولية الكاملة في تربية النشء         " :يقول محمد عبد الرحيم عدس     
 كل تقصير أو عجز يظهـر فـي العمليـة           وننسب إليها ، على المدرسة وعلى عاتقها وحدها    

ونخلي أنفسنا من كل مالمـة أو       ، شل يلحق أبناءها في ذلك    ونلقي على عاتقها كل ف    ، التربوية
  .)5 ( "تقصير

وقد أدركت بعض المجتمعات أهمية التربية األسرية؛ ولذلك قدمت التربية األسرية فـي           
مناهجها الدراسية سواء بشكل مباشر عن طريق تقديم مقررات في التربية األسرية في التعليم              

مباشر عن طريق تطعيم المقررات المختلفة كالدين واللغـة         أو بشكل غير    ، الثانوي والجامعي 
وتهـتم  ، العربية والعلوم وعلم النفس وعلم االجتماع ببعض الموضوعات عن التربية األسرية        

التربية األسرية أول ما تهتم بأسس تكوين األسرة السليمة من شرط القبول والرضا والتوافـق      
 الزوجين إلى تحقيق السكينة والمودة والتراحم فيها   الفكري والثقافي واالجتماعي والعمري بين    
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وتحقيق المصالح المتبادلة وأوجه اإلشباع لكال الزوجين والمشاركة في    ، مع تأكيد االستمرارية  
  )1(.السراء والضراء

  : األسرة في القرآن الكريم
لها من أثر وقد اهتم اإلسالم باألسرة وأعطاها األهمية العظمى وأوالها العناية التامة لما 
خـالل   من   عظيم على تربية النشء ومن ثم على المجتمع بأسره، والقرآن الكريم قد بين ذلك             
ويظهـر  ، عرضه األسس التي يتم من خاللها صناعة األسر القويمة التي تفيد الفرد والمجتمع            

  :ذلك جلياً من خالل
 :نه ذكر مكونات األسرةإ -1

 منهـا  وخلَـق  واحـدة  نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم قُواات الناس أَيها يا���� :فقد قال تعالى  
 علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما وبثَّ زوجها
  .1النساء ���� رقيبا

مة السابقة أمر من اهللا شامل الناس جميعاً بتقواه عز وجل وهـي اتقـاء               في اآلية الكري  
ليه ظاهراً وباطناً، واصفاً نفسه تعالى بأنه ربهم الذي         التام إ عذابه في الدنيا واآلخرة باإلسالم      

، خلقهم من نفس واحدة وهي آدم الذي خلقه من طين وخلق من تلك النفس زوجها وهي حواء                
  .أي نشر منهما في األرض رجاالً كثيراً ونساء كذلكوأنه تعالى بث منهما 

  .أي أن األسرة تتكون من الزوج والزوجة واألبناء ذكوراً وإناثاً 
 :دعا إلى االلتزام بمقومات األسرة وهي  -2

 :نكاح المؤمنين  -أ 

 أَعجبتكُم ولَو مشرِكَة من خير مؤمنةٌ ولَأَمةٌ يؤمن حتى الْمشرِكَات تنكحوا ولَا:����قال تعالى 
 إِلَى يدعونَ أُولَئك أَعجبكُم ولَو مشرِك من خير مؤمن ولَعبد يؤمنوا حتى الْمشرِكني تنكحوا ولَا

  .221البقرة ����يتذَكَّرونَ لَعلَّهم للناسِ اتهآي ويبين بِإِذْنِه والْمغفرة الْجنة إِلَى يدعو واللَّه النارِ

 أو يزوجـوا    الكافرين على المؤمنين أن يتزوجوا      -عز وجل -في اآلية تحريم من اهللا      
المشركين؛ والحكمة في ذلك أن معاشرة أهل الشرك و مخالطتهم تبعث علـى حـب الـدنيا                 

 أمر ونهى أن يسير المؤمنون في اعه، وبم يريد شر واقتنائها وإيثارها على الدار اآلخرة، واهللا     
  .فعلى المؤمن أن يكون متذكراً يقظاً، طريق الجنة والمغفرة
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 :العالقة اإلنسانية بين الزوجين  -ب 

 ومن َآياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً             ����:قال تعالى 
  .21الروم  ���� ورحمةً إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنـسكم نـساء                 
إذ لو أنه تعالى جعل اإلناث من جنس آخـر          "  )1(،آدميات مثلكم، ولم يجعلهن من جنس آخر      

 بل كانت تحـصل النفـرة،      االئتالف بينهم وبين األزواج،   من جان أو حيوان لما حصل هذا        
لتميلوا إليهن وتألفوهن وقد جعل بين األزواج و "وذلك كله  ")2( "وذلك من تمام رحمته ببني آدم
حب الرجل امرأته والرحمة شفقته عليها أن يـصيبها         "بن عباس   االزوجات محبة وشفقة قال     

   .)3 ("بسوء
 :العلم والثقافة  -ج 

 لَطيفًـا  كَـانَ  اللَّه إِنَّ مةـوالْحكْ اللَّه آيات من بيوتكُن في يتلَى ما واذْكُرنَ����:قال تعالى 
  .34ا-حAاب  ���� خبِريا

 بتبليغ العلـم وتعلـيم      - صلى اهللا عليه وسلم    –في اآلية أمر من اهللا تعالى لنساء النبي         
أصيل على ضرورة أن تكون الزوجة ذات       الناس أمور دينهم من خالل الكتاب والسنة، وفيه ت        

  .وكذلك الزوج؛ ألن هذا ينعكس مباشرة على األبناء، علم وثقافة
 :حدد الوظيفة األساسية لألسرة من خالل -3

  : توفير المتطلبات األساسية لألوالد-أ
 وعلَـى  الرضاعةَ يتم أَنْ دأَرا لمن كَاملَينِ حولَينِ أَولَادهن يرضعن والْوالدات���� :تعالىقال  

لُودوالْم لَه نقُهرِز نهتوسكو وفرعكَ لَا بِالْمـتلَّف فْسا إِلَّا نهعسلَا و ضـتةٌ اردالا وهلَدلَا بِوو 
لُودوم لَه هلَدلَى بِوعو ارِثثْ الْولُـم كا فَإِنْ ذَلادأَر فالًاـص ناضٍ عرا تمهنرٍ ماوشتفَلَا و احنج 
 واتقُوا بِالْمعروف آتيتم ما سلَّمتم إِذَا علَيكُم جناح فَلَا أَولَادكُم تسترضعوا أَنْ أَردتم وإِنْ علَيهِما

وا اللَّهلَماعأَنَّ و ا اللَّهلُونَ بِممعت ريص233سورة البقرة  ���� ب.  
في اآلية الكريمة دليل على ضرورة توفير المتطلبات األساسية لألوالد منـذ الـوالدة،              

ة ووكـس فالوالدة عليها الرضاعة واإلطعام والوالد عليه تأمين مستلزمات الحياة لهم من طعام  "
فه الناس ال يكلف منهـا      نفقة وغير ذلك، وهذه النفقة والكسوة الواجبتان على األب بما يتعار          و

  )4(."إال ما يدخل تحت وسعه وطاقته ال ما يشق عليه و يعجز عنه
 

                                                 
)1(  473ص، 2جص�9ة ا��9	س'
 ا�4.ن ا���'( )2('
 473ص، 3  ج،ت9
)3(  476ص ، 3جص�9ة ا��9	س' ان�
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   :تربية األوالد على تعاليم اإلسالم-ب

 والْعاقبـةُ  نرزقُـك  نحن رِزقًا نسأَلُك لَا علَيها واصطَبِر بِالصلَاة أَهلَك وأْمر���� :قال تعالى 
  .132طه����للتقْوى

أي حث أهلك على الصالة وأزعجهم إليها من فرض ونفل، واألمر بالشيء أمر بجميع              
أي " اصطبر عليهاو"ويفسدها ويكملها ما ال يتم إال به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصالة، 

على الصالة بإقامتها بحدودها وأركانها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغـي              
ن العبد إذا أقام الصالة على الوجه المأمور        إادها على ذلك والصبر معها دائماً ف      إكراهها وجه 

 . )1 (به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم

وهذا يعني أن اآلية الكريمة تحث على تربية النفس أيضاً مع تربية األوالد وعلى المسلم 
لى البيت إلى الزوجة إلى األم ثم       فأول الجهد ينبغي أن يوجه إ     "أن يبذل جهده في تربية أوالده       

  )2(." االهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلمب األهل بعامة، ويجىإلى األوالد، وال

 : األوالد بالتزام الشريعةتوصية-ت

 بنِيـه  بـراهيم إِ بِهـا  ووصى ،الْعالَمني لرب أَسلَمت قَالَ أَسلم ربه لَه قَالَ إِذْ����:قال تعالى 
قُوبعيا وي نِيـاللَّ إِنَّ بطَفَى هـلَكُ اصم ينفَلَا الد نوتمإِلَّا ت متأَنونَ وملسم* أَم متاَء كُندهإِذْ ش 

رضح قُوبعي توقَالَ إِذْ الْم نِيهبا لونَ مدبعت ني مدعواـقَالُ ب دبعن كإِلَ إِلَهـوه كائآب يماهرإِب 
  .133-131ا����ة  ���� مسلمونَ لَه ونحن واحدا إِلَها وإِسحاق وإِسماعيلَ
 -عليـه الـسالم   - باإليمان فاستجاب إبراهيم   -عليه السالم -تعالى إبراهيم   اهللا   خاطب"

م ورثه في ذريته ووصاهم به، وجعلهـا        إخالصا وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيد نعته، ث       
كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه فأنتم يا بني يعقوب قد 

وعليكم أن تتـصفوا    ،  )3("وصاكم بالخصوص فيجب عليكم كمال االنقياد وإتباع خاتم النبيين        
  .بشرائعه وأخالقه فال تموتوا إال على اإليمان

 -وتعالى تبارك   –أصل على وجوب توصية األوالد بالتزام شريعة اهللا          ية وفي اآل  :قلت
 في السر والعلن والحرص على أال يأتي الموت إال علـى            -عز وجل -في الحياة ومراقبة اهللا     

  . وهذا من تمام االهتمام باألوالد واألسرة-تبارك وتعالى- وطاعة كاملة هللا -تام–التزام 
د حقق سبقاً في الدعوة إلى االهتمام باألسرة كبيئـة أولـى            ن الكريم ق  وبذلك يكون القرآ  

  .لصقل شخصية المتعلم وبنائها، بما يسمح له بتلقي العلوم األخرى من خالل باقي الوسائط

                                                 
ی( ا�ح+�) 1(C�ا '
 .517ص ،ان�  ت'
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  :المدرسة:ثانيا

  :تعريف المدرسة في اللغة

هي مكـان الـدرس     ) بفتح الميم (درسة  والم" ، )1()درس(وهي في األصل اللغوي مادة      
  .)3(" وهي المكان يجتمع فيه الطلبة لدرس العلوم) بكسر الميم(درسة  والم"،)2(موالتعلي

  :تعريف المدرسة في االصطالح 

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع بقصد تنمية شخصيات األفراد تنمية متكاملة           "
   . )4( "ليصبحوا أعضاء صالحين فيه

سات التعليميـة المخصـصة لتعلـيم        تطلق في الوقت الحاضر على جميع المؤس       وهي"
 أما في الفتـرة التـي       ،األطفال والطالب من الصف األول االبتدائي حتى الصف الثاني عشر         

 فكلمة مدرسة كانت تعني نوعاً معيناً مـن معاهـد           ]لتعليم بغرض ا  أي التعلم [تخضع للدراسة 
 أو مراحـل    التدريس العالي التي كانت مخصصة للطالب الذين أنهوا دراستهم فـي مرحلـة            

 وأول من أسس المدارس في التاريخ اإلسالمي كان الحكام السالجقة وذلك في القـرن        ،الكتاب
خذوا على عاتقهم إعادة    سنيين وأ  وقد كان السالجقة     الخامس الهجري أو الحادي عشر ميالدي     

  . )5 ("نشر المذهب السني الذي تضعضع

 المرحلة الثانية التي يتلقـى  يائط، وه وقد عد علماء التربية المدرسة من أهم هذه الوس         
 أنها المرحلة التي يشترك فيهـا المـسلمون مـع           افيها الطفل التربية والتعليم بعد األسرة، كم      

  .غيرهم كذلك 

  :وهي ذات أهمية عند التربويين ألنها
 علـى تطبيقـه،     مبهالمختلفـة، وتـدر   تنمي التفكير العلمي لدى المتعلمين في المراحل        " .1

فالمدرسة تزود المتعلمين بكم    ، منه في مواجهة المشكالت التي يتعرضون لها       ةواالستفاد
–عز وجل   -من المعارف والمعلومات والخبرات التي تمكنهم من استثمار ما وهبهم اهللا          

 )  6(. "من أدوات المعرفة وسبل التفكير

                                                 
1)( J']+�  .12ص، ت( ت�	و�[	 �	�A }!K@ ا�
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  كمـا تكـسب الـنشء      ،تغرس الفضائل الخلقية لدى المتعلمين وتنمي وعيهم األخالقي       "  .2
 األنـشطة   ةالعادات السليمة المرتبطة بصحة الجسم كالنظافة واالهتمام بالتغذية، وممارس        

الرياضية وتجنب السلوكات الضارة بالجسم كالتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات وغير          
  .) 1("ذلك

 بتنمي الجانب اإلبداعي االبتكاري لدى المتعلمين من خالل تشجيع المبادرة، والتـدري           " .3
 االختالف في الرأي، وإتاحة الفرص الكافية للمتعلمين حتى يسألوا ويستفسروا           على تقبل 

وإتاحة الفرص لممارسة األنشطة الترويحية التي تساعد على بروز مواهب المتعلمـين            
 .)2("وميولهم

تركز على حاضر التلميذ من جميع جوانبه، فتعده للمستقبل في الوقت ذاته كمـا يقـول            " .4
 على المدرسة أن تجعل هدفها هو هذا الحاضر الذي يعيش فيـه             ولهذا كان "جون ديوي   
 تستغله كل استغالل مؤمنة أن هذا االستغالل سيؤدي وال شك إلى مـستقبل              نالتلميذ، وأ 
 .)3("أفضل

تقوم المدرسة بأدوار عديدة ومتنوعة، فوظيفتها األولى نقل        " :فكري شحاتة أحمد  .يقول د 
 بأدوار  ممليات االنتقاء والتبسيط والتجديد لهذا التراث، وتقو       تقوم أيضاً بع   االتراث الثقافي، كم  

وكذلك التربية الصحية والبدنية،    ، والتربية الدينية األخالقية  ، عديدة في مجاالت اإلعداد للعمل    
والسياسية في المجتمع، والعمـل علـى حـل         ،  النشء للمشاركة في الحياة االجتماعية     ةوتهيئ

ـ        مشكالته، كما تقوم بدور مهم        قفي مساعدة األطفال والشباب في االستمتاع بحياتهم، وتحقي
 المدرسة بـذلك    ت أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأصبح         لذواتهم، وشغ 

ـ      ، محور الحياة في المجتمعات المعاصرة      نـشر العـدل     ىوينظر إليها باعتبارها الـسبيل إل
وهـي أداة التقـدم     ، الفوارق بين الطبقـات   وتقليل  ، وتحقيق الحراك االجتماعي  ، االجتماعي

 .)4(" التكنولوجي واالستقرار السياسي واألمن القومي

، وال يقل دور المدرسة عن دور األسرة في تعليم الفرد الـصواب والـسلوك الـسوي               "  .5
وإكسابه القيم والمعتقدات الدينية السائدة في المجتمع، وهناك أيضاً المؤسسات االجتماعية           

 التربية الخلقية والدينية للفرد ومنها المساجد والنوادي وأجهـزة          ي تساعد ف  األخرى التي 
 )5(."اإلعالم وغيرها
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المدرسة هي المرحلة الوسطى بين البيت والمجتمع، لذلك يقع عليها تحقيق التدرج فـي              " .6
ياة السليمة بالتوافق مع    نمو اإلنسان، ومحاولة إصالح ما أفسده البيت، وإعداد الشاب للح         

، وذلك لمصلحة الفرد والمجتمع على السواء إذ على المدرسة تتوقـف تربيـة              تمعالمج
وإتاحة الفرصة أمامهم إلظهار سلسلة من  ،اإلبداع واالبتكار لديهموتنمية نواحي ، الشباب

وربطهـا  ، األنمطة والمثل الرائدة التي يتمناها كل فرد وكل مجتمع لتحريك طموحـاتهم     
فرص أيضاً للمواهـب    وإتاحة ال  دائماً إلى األفضل واألعلى،   بنظام من القيم التي تتوقف      

 )1( ."فإذا تم ذلك على وجه سليم شعروا بالطمأنينة إزاء المستقبل ،الفردية لتنمو

المدرسة هي وسيلة المجتمع في تربية أبنائه، وتزويـدهم بمعـارف ومفـاهيم وقـيم               "  .7
يام بمسئولة أدوارهـم التـي      واتجاهات ومهارات وأساليب تفكير تجعلهم قادرين على الق       

  )2(."يمارسونها في مجتمعهم، وأداة المدرسة في تحقيق ذلك هي المنهج المدرسي

  :المدرسة في القرآن الكريم 

، ها قبـل التربـويين    تنه قد أصل للمدرسة، وتحدث عن فكر      وبالبحث في القرآن نجد أ    
  :للقرآن الكريم ومن ذلكوهذا من قبيل اإلعجاز التربوي ،  الفوت ووبذلك كان له السبق

 مـن  لَانفَـضوا  الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّه من رحمة فَبِما����:قال تعالى  .1
كلوح ففَاع مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا الْأَم تمزكَّلْ عولَى فَتع إِنَّ اللَّه اللَّه بحي 

نيكِّلوت159عمران آل ����الْم. 

تمثل تماماً  ) من حولك   (ن لفظة   أفي اآلية الكريمة السابقة تأصيل لفكرة المدرسة حيث         
 -صلى اهللا عليه وسـلم  -فهي تحدثت عن المعلم وهو محمد     ، الوضع الذي يكون في المدرسة    

 بالضبط كما يحدث في المدرسـة       -ليهمرضوان اهللا ع  –والتفاف التالميذ حوله وهم الصحابة      
  .حيث يقف المعلم وأمامه تالميذه يلتفون حوله ليتلقوا العلم عنه

 .18ا�* _ ���� الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمؤمنِني عنِ اللَّه رضي لَقَد ����:قال تعالى .2

تدارس والمشورة والبيعـة،    يضاً تعتبر أصل للمكان الذي يتم فيه التعليم وال         أ وهذه اآلية 
  .ومن ذلك المدرسة التي هي بيت للدرس والدراسة وقد تمثل هذا المكان بالشجرة وما حولها

 يبايعونـه وهـو   -صلى اهللا عليه وسلم-وفي هذه البيعة قد التف المسلمون حول النبي         
حت يعلمهم مبادئ اإلسالم وشروطه، وهو بذلك بالضبط يمثل غرفة صفية من مدرسة وهي ت             
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رضـوان  – وهم الصحابة    ةوالطلب، -صلى اهللا عليه وسلم   -الشجرة، والمعلم وهو المصطفى     
  .والدرس وهو بنود البيعة وتعاليم اإلسالم، -اهللا عليهم

 دار األرقم بن أبي األرقم مدرسـة مـصغرة           -صلى اهللا عليه وسلم    -وقد اتخذ النبي    
  . يجمع فيها أصحابه يعلمهم أمور دينهم

القرآن الكريم حقاً قد كان له السبق في عرض فكـرة المدرسـة كوسـيط     وبذلك يكون   
  .أساسي في الحصول على العلم واهللا أعلم

  :المسجد: ثالثا
  :المعنى اللغوي للمسجد

تطامن وكل شيء ذل فقـد سـجد،        :األصل اللغوي للكلمة مادة سجد، يقال سجد سجوداً       
وضـع  : وسجد الرجـل   ،كوبهوسجد البعير خفض رأسه عند ر     وسجد انتصب في لغة طي،      

 بيت دعبارة عن هيئة مخصوصة والمسج  : والسجود هللا تعالى في الشرع    ، جبهته على األرض  
  .)1(موضع السجود من بدن اإلنسان والجمع مساجد :الصالة، والمسجد أيضاً

  :المعنى االصطالحي للمسجد

ه دون انقطاع ألداء هو بيت اهللا الذي حث سبحانه وتعالى الناس على إقامته والدوام علي"
  )2( ."الشعائر الدينية خاصة الصالة

 دور العبـادة  وهو بهذا االصـطالح يـشير إلـى    " :ويقول مصطفى عبد القادر زيادة      
لكنه كان له دور فعـال      ، نه مصطلح  اإلسالمية باإلفادة منه من حيث إ      انفردت األمة  ،والتعليم

 ، المسلم النشءبيت الثاني لتربية    ين هو ال  بل كان المسجد عند المسلم     في تربية النشء المسلم،   
  )3(."ولم تكن المدارس آنذاك ،يهوالمدرسة األولى التعليمية والمكان الذي يتلقى العلم والتأديب ف

  :المسجد في القرآن الكريم 

ن الكريم الحديث عن المسجد وماله من دور تربوي في التربية والتعليم            وقد تناول القرآ  
  :ول للتعليم والمدرسة األولى للنشء وذلك من خالل البيت األهباعتبار
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 : األمر بإقامة الدين في المسجد -1

 لَه مخلصني وادعوه مسجِد كُلِّ عند وجوهكُم وأَقيموا بِالْقسط ربي أَمر قُلْ ���� :قال تعالى 
ينا الدكَم أَكُمدون بودع29األعراف  ����ت.  

  .18الجن ����أَحدا اللَّه مع تدعوا فَلَا للَّه الْمساجِد وأَنَّ���� وقال أيضا

توحي بأن السجود أو مواضع السجود وهي المـساجد ال تكـون إال هللا              "اآلية الكريمة   
 د اعتبار، وينفـر   ل كل ظل لكل احد ولكل قيمة، ولك       ىفهناك يكون التوحيد الخالص، ويتوار    

   )1(."لصة هللالجو ويتمحض للعبودية الخا

المسجد هو المعبد في اإلسالم يدع المسلمون أحقـادهم         " :يقول األستاذ علي الطنطاوي   
 إلى  ة متفتحة لإليمان، منطلق    بقلوب  وفسادهم على الباب ويدخلون إليه     مومطامعهم، وشروره 

ـ       ي بالخشوع ثم يقومون صفاً واحداً، يستو      ةالسماء، متحلي   ر فيه الكبيـر والـصغير، واألمي
 جميعاً علـى األرض     م متزاحمة، وجباه  م متراصة، وأكتافه  مالفقير، أقدامه  و يحقير، والغن وال

  )2( ."يستوون في شرف العبودية، وفي شرعة العبادة

 :وصف من يعمر مساجد اهللا -2

 لْكُفْرِبِـا  أَنفُـِسهِم  علَى شاهدين اللَّه مساجِد يعمروا أَنْ للْمشرِكني كَانَ ما ����:قال تعالى 
كأُولَئ بِطَتح مالُهمي أَعفارِ والن مونَ هدالا *خمإِن رمعي اجِدسم اللَّه نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ 
أَقَاملَاةَ وى الصآتكَاةَ والز لَمو شخإِلَّا ي ى اللَّهسفَع كوا أَنْ أُولَئكُوني نين مدتهب� ����الْم�18-17ا� .  

ن مثـل   نوا مشركين أل  في اآلية الكريمة وصف لمن يعمر مساجد اهللا فال يمكن أن يكو           
هؤالء مقرون على أنفسهم بالكفر ال يقبل اهللا عملهم ومصيرهم إلى النار أما عمار مساجد اهللا                

 اهللا  ةة والزكاة، وبخـشي    الصالحة التي أمها الصال    باألعمال مفوصفهم باإليمان النافع، وبالقيا   
  )3( . عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلهاءالخير، فهؤالتي هي أصل كل 

 :ذكر آداب المسجد -3

 لَـا  إِنه تسرِفُوا ولَا واشربوا وكُلُوا مسجِد كُلِّ عند زِينتكُم خذُوا آدم بنِي يا ����:قال تعالى 
بحرِ يسنيالْم31األعراف  ����ف.  
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 سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن         نكلها، فإ أي استروا عوراتكم عند الصالة      " 
  )1(." أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسنلقبيحاً مشوهاً، ويحتم

يوم  يوم الجمعة وايستحب التجمل عند الصالة، والسيم:" -رحمه تعالى-بن كثير ايقول 
  .)2(" أفضل اللباس البياضنطيب ألنه من الزينة والسواك ألنه من تمام ذلك، ومتالعيد وال

 :النهي عن خرابها والسعي في تدميرها -4

 أُولَئـك  خرابِها في وسعى اسمه فيها يذْكَر أَنْ اللَّه مساجِد منع ممن أَظْلَم َمن����:تعالىقال  
  114ا����ة�عظيم عذَاب الْآخرة في ولَهم خزي الدنيا في لَهم خائفني إِلَّا يدخلُوها أَنْ ملَه كَانَ ما

وخراب المسجد قد يكون حقيقياً لتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس وقد يكون             
عن المـسجد   - وسلم صلى اهللا عليه  -مجازياً كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول اهللا         

 يمنـع بنـاء      يجوز نقض المسجد وال بيعه وال تعطيلـه، وال          الصالة، فال  مالحرام، ومنعوه 
  .)3(المساجد

  :المسجد عند التربويين

ن أ حتـى    "ن في السياق المعاصر أهمية قصوى للمساجد كوسيط تربوي        ويرى التربوي 
 وخاصـة بعـد     ، التعويـضية   وفي التربية  ة مدرسي  عده مؤسسة فريدة في التربية الال      البعض

تناقص األداء المدرسي وأخفقت المدرسة الحديثة في االستجابة لكثير مـن التحـديات التـي               
 وظائف استجدت في إطار مفهوم      ك إلى الوظائف التقليدية المشار إليها، هنا      ةتواجهها، فإضاف 

 ثم دوره في االرتقاء     ً, وفي التنوير الثقافي عموما    ، ومحو األمية  ،التعليم المستمر وتعليم الكبار   
 هذه األدوار كافة ما يتمتع به المـسجد مـن           زبالمستوى الصحي واالجتماعي لألفراد، ويعز    

  .جاذبية ومكانه في نفوس المسلمين على اختالف مستوياتهم وأعمارهم

ا يزيد من فعالية دور المسجد كوسيط تربوي إمكانية استخدام طرق وأسـاليب             ملمنه  وإ
اإلقنـاع بالحجـة    و، والمحاكاة واالستمالة والعاطفـة    المسجد كطرائق القدوة     مؤثرة يتفرد بها  

والدليل والبرهان والوعظ واإلرشاد والتوجيه وغيرها من الطرق التي تصل برسالة المـسجد             
  )4( ." النظر عن الفروق الفردية بينهمإلى األشخاص كافة بغض
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وتكمن هذه األهميـة     وي كبير، كذلك فالمسجد له مكانة علمية عظيمة كما له دور ترب         
  :للمسجد من خالل

بيـوت   المعلم والمتعلم فيه أنهم في       رن التعليم في المسجد يكتنفه جو عبادي، يشع       إ" -1
 .)1("قرب إلى التجرد والنية الحسنةاهللا فيكونون أ

 ،ن للمسجد أهمية عظمى ودور فعال في غرس عقيدة التوحيـد لـدى المـسلمين              إ" -2
 وبالتالي فهو يربي المسلم على ، وطرق أداء العبادة المقبولة،ة الصحيحةوتعليمهم قواعد العقيد 

 .)2(" االعتزاز بدينه والشعور بتميزه

ن المسجد يربي المؤمن على االستقامة والصالح من خالل غرس مكارم األخالق            إ -3
س فقط   للسلوكيات السلبية المنحرفة عند المتعلم وبالمجتمع وبالتالي فهو لي         هفي نفسه، ومعالجت  

 .-تبارك وتعالى-وفق منهج اهللا يهذب شخصية المتعلم بل هو بذلك يصنع مجتمعاً بأسره خلوقاً 

 ومكـان للـشورى،     ين المسجد مكان لتوجيه الجيوش، وعقد االتفاقيات، والتقاض       إ -4
 .)4("ودار الستقبال السفراء" ،)3( نه مكان لحل المشاكل التي تواجه المسلمين أاوالتدريس، كم

ـ " مركز تعليمي يعلم الناس ويذكرهم باآلخرة ليس هذا فحسب،           المسجد -5  كانـت   لب
صـلى  - ن الكريم وسنة الرسول   ت بتعليم القرآ  موضوعات التعليم في المسجد متنوعة فقد بدأ      

ن وعلوم الحديث والفقه واللغة     ثم تطورت لتشمل علوم القرآ    ، ومبادئ اإلسالم  -اهللا عليه وسلم  
وقد اتسعت الدراسة بالمساجد فشملت علـوم الكـالم         "،  ")5(شعرالعربية والنحو واألنساب وال   

 .")6(والفلسفة واألدب والتاريخ والحساب والفلك والطب والعلوم الطبيعية

 ارتفعـت   ا المساجد وضعت أسس الثقافة اإلسالمية، وفيه      يوالمسجد هو المدرسة، وف   "
ن وعلوم السنة القرآوم س في المسجد كل علم ينفع من عل يدرن صروحها، وكاتذراها، وشيد

  .)7("وعلوم اللسان وعلوم سنن اهللا في الكونوعلوم الشريعة 

ـ        -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد حث النبي    أبـي   نأن يكون التعليم والتعلم في المسجد، فع
 كالمجاهد في ن كا،من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه:" قال-رضي اهللا عنه –هريرة  

  .)8 (" كالناظر إلى ما ليس لهن كا، لغير ذلك دخلنسبيل اهللا، وم
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وبذلك تكون األمة اإلسالمية قد انفردت فعالً بعرض هذا الوسيط التربوي الذي لم يكن              
وعليه يكون القرآن الكريم قد حقق سبقاً تربوياً معجزاً من نوع            عند أهل الكفر من التربويين،    

  .جل وأعلميد لم يسبق له مثيل واهللا تعالى أجد

  المطلب الثاني                                      

  وسائط عامة غير مقصودة

  )اإلعالن(اإلعالم :أوالً

  ):اإلعالن–لإلعالم (المعنى اللغوي 

 بلغت القوم بالغـاً أي      ":يقال وبمعنى التبليغ  ،) 1(وتعلم بمعنى أعلم  ،  مادة عـلم  :ماإلعال
 لَعلَّهـم  الْقَـولَ  لَهـم  وصـلْنا  ولَقَـد ���� :يقـول اهللا تعـالى    ، أوصلتهم الـشيء المطلـوب    

 م، فـأعل ))2(بلغوا عني ولو آيـة (ك ويصلك، في الحديث  غُلُبوالبالغ ما ي  ، 51القصص����يتذَكَّرونَ
  .)3("سوأبلغ وبين وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على النا

مصدر ما يذاع : واإلعالن،  فالن أي أظهره له األمر إلى  علن" لمادة علن، يقا   :اإلعالن
  .)4("في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة يراد به اطالع الجمهور عليه

  :اإلعالن –المعنى االصطالحي لإلعالم 

 والحقائق الثابتة التي تـساعدهم      ،تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة     "
 من المشكالت بحيث يعبر هذا الرأي        من الوقائع أو مشكلة    ائب في واقعة  أي ص على تكوين ر  

  .)5("تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتها وميولها

  ..وسائل اإلعالمأنواع 

 ،وهي التي توصل المعلومات عن طريق حاسة السمع فقـط         : وسائل إعالم سمعية    - أ
 .ت السمعيةسطوانااأل،  التسجيلأشرطة، الراديو: مثل

                                                 
  .10سPK ت�	و�� Q	�K!{ ص)   1(
 )2 (}!K�ا اgه @A Q*ی .27ص،.سPK ت�

  370ص، 9ج،�
	ن ا��ب )(3
  .435ص، �+Jا�+�  )4(
ف، وس	>\ اL7Iم �<T ا�!S	رة  )5(F XیX��ا JK7 ،31.ص  



  126

 ،وهي التي توصل المعلومات عن طريق حاسة البصر فقـط          :وسائل إعالم بصرية    - ب
، والكتـب ، والمطويـات ، والنـشرات ، ت والـدوريا  ،المجـالت و، الصحف: مثل
 .سطوانات المقروءةواأل

 طريق حاستي السمع    نوهي التي توصل المعلومة ع    : وسائل إعالم سمعية بصرية     - ت
 .الندواتو، والمحاضرات، الفيديو كونفرنس الحاسوب، ،التلفزيون:مثل،والبصر معاً

  :األهمية التربوية لوسائل اإلعالم
لقد أضحى اإلعالم بشكل عام بإمكانياته التكنولوجية الحديثة والمتطورة يـؤثر بفعاليـة             " -1

كبيرة في حياة المجتمع بحيث أصبحت له القدرة على تشكيل وتغيير وتوجيه حياة األفراد بطريقـة                
 من شـك    ا ألنه أصبح مدرسة ثانية، يقدم أفكاراً وقيماً ومعايير وأنماط سلوك واتجاهات، وم            مذهلة؛

في أن اإلنسان في عصرنا الحالي ال سيما في مرحلة الطفولة يعيش ويتفاعل منذ بداية إدراكه مـع                  
راً في تكوين    يجعلها عامالً مؤث   االخبرات االيجابية والسلبية التي تقدمها وسائل اإلعالم المختلفة، مم        

 .)1( "وتشكيل شخصيته بكل أبعادها العقلية واالنفعالية واالجتماعية

ـ      إ :")2("مارشال ماكلوهان "الم الكبير   يقول عالم اإلع   -2 أثراً ال  ن النـاس يتـأثرون ت
وال يلبث هذا التأثر أن يصبح السر الحقيقي الكامن وراء الـسلوك             ،شعورياً بوسائل اإلعالم  

 .)3("اإلنساني

فالبرامج الخاصة لألطفـال سـواء      "اإلعالم لها أثرها الخاص على األطفال       وسائل   -3
وال شك أن هذه ،  الموجهة لهم الكتساب القيم والعادات االيجابيةوالتعليمية منها أو الترفيهية، أ

 .)4(البرامج ذات أثر كبير على نفوس األطفال ووجدانهم 

حيـث  ، عات ونقلها إلى العصرية   كذلك فان لوسائل اإلعالم أثرها على تنمية المجتم        -4
يعتقد روجرز أن وسائل اإلعالم هي الموارد األساسية للمجتمعات التي تسعى بسرعة إلـى              "

 .)5("التنمية حيث تصل هذه الوسائل برسائلها إلى معظم الناس بأسرع وأرخص ما يمكن

 ازدياد   وتوقع  في السنوات األخيرة    اإلعالم أهميةتشير الدراسات و البحوث إلى تعاظم       
 في عالم االتـصاالت مـن       ةالثورية والتكنولوجي للتطورات   أهميته في السنوات المقبلة نظراً    

 ظل وجود متغيرات جديدة من ناحية أخرى لعل من أهمها ارتفاع نـسبه األميـة                يوف، ناحية
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، )في األقطار النامية( البطالةيتفش،  وقت الفراغ لدى األفرادأشكالها ارتفاع نسبةعلى اختالف 
 .)1(" الفراغ الذي تسده وسائل اإلعالماهذ

  :ن الكريماإلعالم والتبليغ في القرآ

ن الكريم نجد تأصيالً لهذا اإلعالم كوسيط تربـوي لتحـصيل           وبالبحث الدقيق في القرآ   
  : ومن ذلك،األخبار والمعلومات

 رِسـالَته  بلَّغت فَما تفْعلْ لَم وإِنْ بكر من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا ����:قوله تعالى 
اللَّهو كمصعي ناسِ مإِنَّ الن ي لَا اللَّهدهي مرِين الْقَو67المائدة ����الْكَاف. 

للنبـي    ،  - تبارك وتعالى  -أمر من اهللا     وهي   ،تعد هذه اآلية أصل في التبليغ واإلعالم      
نزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئاً منه فما بلغـت    ي بلغ جميع ما أ    أ "-هللا عليه وسلم  صلى ا -

   .)2("رسالته

المقطع األول ينصب على تبليـغ أهـل       :واألمر بالتبليغ باآلية يتألف من مقطعين      :قلت
  . الثاني ينصب على تبليغ أهل اإليمان عالكتاب، والمقط

 إلبالغ رسـالة اإلسـالم   أن يفعل ما بوسعه –وسلم ه صلى اهللا علي-أي أن على النبي  
  .وإعالمها للجميع سواء أكانوا ذميين أو مسلمين وال يدخر بذلك جهداً

 وبالتالي فهي مسئولية إعالمية ملقـاة علـى         ،والتبليغ هو األصل اللغوي لكلمة اإلعالم     
 من الدعاة مستفيدين من كل الوسـائل التـي          ئه ورا نوم -صلى اهللا عليه وسلم   -عاتق النبي 
تبـارك   - وإخبار الناس عما يوصلهم إلـى إرضـاء اهللا         -تعالى –تبليغ رسالة اهللا    يجدونها ل 
  . في الدنيا واآلخرة والهناء وبالتالي تحصيل السعادة،-وتعالى

إذن فكرة اإلعالم ووسائله ليست وليدة هذا الزمان إنما هي موجودة منذ أكثر من أربعة               
 اإلعالمـي األول    -اهللا عليـه وسـلم     صلى   -نزل على محمد  ي أ اب الذ ـعشر قرناً في الكت   

  .وصدقنا به

وعادتهم وتقاليـدهم وتـربيتهم     وقد استغل غير المسلمين اإلعالم بنشر ثقافتهم ولغتهم         
ن يقصروا مهمـة    أ واألصل في اإلسالم أن ينتبه المسلمون لذلك و        ،- كانت أياً -عامة  بصفة  

هم مهامه   وأ - تبارك وتعالى  –نه أن يرضي اهللا      من شأ  اإلعالم اإلسالمي على توصيل كل ما     
 العقائد الزائفة   حتجديد الدعوة إلى التوحيد وتحرير العقيدة من مفتريات أعداء اإلسالم، وفض          "

وتأكيد معنى حريـة الفـرد      ،  وغيرها ...التي صنعها االستعمار كالقاديانية والبابية والبهائية     
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 لغة القرآن الكريم والعمل على       باللغة العربية الفصحى   موطهارة المجتمع اإلسالمي، واالهتما   
والتمسك باستخدامها في األداء اإلعالمي الطباعي والصحفي واإلذاعي المسموع   ،إعالء شانها 

  .)1("ن والسنةالتماساً لمتابعة األولى في القرآوالمرئي وبعث الفكر اإلسالمي األصيل 

  : في المجتمعداألفرا: ثانيا
 تلميـذ   وودة والتي ال يحدد فيها أستاذ بعينـه، أ        كذلك من الوسائط التربوية غير المقص     

  .األفراد في المجتمع... مقصود

بطبعه،  ألن الفرد اجتماعي     ك وذل ؛فالفرد يحيا ضمن إطار جماعي يؤثر ويتأثر بأفراده       
 فتنتقـل   ،بعضهم مع   ثيتجاذبون أطراف الحدي   ،نعزل عن الجماعة يحتك بعضهم ببعض      ي ال

  .يلقى الفرد الناس، وال يدري من يرى أو يخالط بالتحديد، وفي كل يوم المعلومات بينهم

 يختلف من مجتمـع آلخـر تبعـاً       هوما من مجتمع إال و به هذا الوسيط التربوي، ولكن         
  :ألمرين

 مجتمعات يلعب بهـا هـذا       ك حسب طبيعة المجتمعات، فهنا    ك الكمية، وذل  :األمر األول 
كبر كم ممكن مـن      أ ن، ويتبادلو البعضضهم   فأفراده يؤثرون ببع   يالوسيط دوراً مهماً، وبالتال   

الثقافة والعلوم وهناك مجتمعات يميل أفرادها إلى األنانية وعدم التدخل وبالتالي ال تجد كثـرة      
  .في التبادل الثقافي بين أفراده

،  وهذا يعني طبيعة العلوم والثقافة المتبادلة بين أفـراد المجتمـع        ، النوعية :األمر الثاني 
 واالنجذاب إلى األرض وهناك مجتمعات تغلـب  ، هم لها إال إرضاء الذات   فهناك مجتمعات ال  

 األمور التي يسمو بها صاحبها إلى السماء،        وهي األمور الدعوية    اعليها العلوم المفيدة، ومنه   
  .ة عن األرض والدونيىويتعال

  :قالتربويون وجماعة الرفا

 األفـراد بجماعـة الرفـاق       رأكثر التربويون الحديث عن تأثر األفراد ببعضهم، وتـأث        
نها الطفل خارج عالم الكبار، وقد يكون الطفل أكثر من جماعة           جماعة الرفاق عادة يكو   :"فقالوا

 من عمارته السكنية،    وكرفاق، فجماعة تتألف من أطفال حي سكني معين يقطن فيه الطفل، أ           
 في نفـس    ثة أطفاالً  تكون الثال  د تشتمل جماعة ثانية على أصدقاء اللعب في المدرسة، وق         دوق

 مدرسـة الموسـيقى أو قـصر    وأولئك الذين يذهبون إلى المعسكر الصيفي، أ    ، فريق الكشافة 
الخ، أما الرابع فقد تكون مكونة من أبناء عمومتـه، وخؤولتـه            .. النادي الرياضي    والثقافة، أ 
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الرفـاق  عادة ما يكون أفراد جماعة      والخ،  .. الذين يراهم كجماعة في فترات موسمية متقطعة      
ة السن، وهذا التقارب العمري يزيد من درجة التفاهم، والتقارب بين أفرادها،            بمن فئات متقار  

ويتم تفاعل أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض بطريقة تلقائية أثناء ممارستهم لنواحي النشاط             
ات التي  وأثناء ذلك يتعلم أفراد الجماعة الكثير من أنماط السلوك والقيم واالتجاه          ،  بهم ةالخاص

تتناسب مع أعمارهم، وجنسهم، بل إن جماعة الرفاق قد تزود الفرد بكثيـر مـن الخبـرات                 
الجديدة التي قد ال يعرفها الكبار، أو قد يجد حرجاً في اكتسابها عن طريق الكبار، بينما ال يجد 

عين، أو تشغيل جهاز م   ، مثل هذا الحرج عند تعلمها من أقرانه، فتعلم قواعد لعبة من األلعاب           
جماعة  بعض جوانب التربية الجنسية ما هي إال أمثلة لما يمكن أن يتعلمه الفرد عن طريق                 وأ

  .األصدقاء

وإذا كانت جماعة الرفاق تلعب دوراً هاماً من تلك الناحية إال أنها قد تلعب دوراً تربوياً                
 الفرد أو فراضاراً إذا تصادف أن انحرفت تلك الجماعة عن قيم المجتمع وكانت سبباً في انح 

 ن، وحـس  "جماعـة األصـدقاء   " فقد أكد اإلسالم على ضرورة االهتمام باختيار         ك لذل ؛جنوحه
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم مـن        (:-صلى اهللا عليه وسلم    - رسول اهللا  لانتقائهم، يقو 

  )2("67ا�Aخ�ف  ����قنيمتالْ إِلَّا عدو لبعضٍ بعضهم يومئذ األخالء ���� ويقول تعالى )1()يخالل 

ن عن التأثير السلبي لألفراد خصوصاً األقـارب واألصـدقاء     يوقد تحدث بعض التربوي   
 ذيضاً الذي يشل الطموح تأثير األقـارب واألصـدقاء، إ         من الواقع المؤلم أ   ":فقال جليل شكور  
 مـا    له ويفضلون  ن ما كانوا يفكرون فيه، ويخططو     ل يتركون آمالهم، وك   دنرى بعض األفرا  

 و ينوون البقاء، أم خبرة في الحياة، وأنهو األقارب العتقادهم أنهم أصحاب مشورة، أينصح به
ـ المهنـي، وإ  نه يفتقر إلى النـضج      فاقهم وفي كلتا الحالتين نستنتج أ     يذهبون حيث يكون ر     ىل

  .)3 ("المعرفة الذاتية لميوله وقدراته

  :تأثير األفراد في القرآن الكريم

 انتبه إليه قبل د القرآن الكريم بهذا األمر، وقماهت، ثرون ببعضهم البعضوألن األفراد يتأ
 على بعضهم بعضاً ويؤثرون على     ن، ويؤثرو  أن األفراد يربون بعضهم بعضاً     مالتربويين، فعل 

 أفراد المجتمع القرآني إلى ضرورة مباشـرة عملهـم          ه في المجتمع إيجاباً وسلباً، فنب     مبعضه
  . التأثير األسمىالدعوي حيث طريقهم إلى 

  ..ن من ذلكوقد جاء في القرآ
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 :الحث على القيام بأمر الدعوة .1

 مـن  إِننِـي  وقَـالَ  صـالحا  وعمـلَ  اللَّـه  إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن ����:قال تعالى 
  .33فصلت ����الْمسلمني

حد أحسن قوالً أي كالمـاً      أ  فال )1("هذه اآلية عامة في كل من دعا إلى اهللا          :"قال الحسن 
 الغـافلين والمعرضـين ومجادلـة       ظوطريقة وحالة ممن دعا إلى اهللا بتعليم الجاهلين، ووع        

 عمـا   رالمبطلين باألمر بعبادة اهللا بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزج           
صل دين اإلسالم نهى اهللا عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه خصوصاً من هذه الدعوة إلى أ

 أعدائه بالتي هي أحسن والنهي عما يضاده من الكفر والـشرك واألمـر              ةوتحسينه، ومجادل 
 الدعوة إلى اهللا تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصـيل نعمـه            نبالمعروف والنهي عن المنكر، وم    
والحث ، والحث على التعلم  ،  جالله ت أوصاف كماله، ونعو   روسعة جوده وكمال رحمته، وذك    

 إلى الوالدين وعموم الخلق في كـل األوقـات بمـا            نالتخلق بمكارم األخالق، واإلحسا   على  
يتناسب مع الحال إلى غير ذلك مما ال تنحصر أفراده بما تشمله الدعوة إلى الخير والترهيب                

  .)2(من جميع الشر

 :النهي عن المنكر لصالح المجتمعات .2

 ظَلَمـوا  الَّذين وأَخذْنا السوِء عنِ ينهونَ الَّذين أَنجينا بِه ذُكِّروا ما نسوا فَلَما���� :تعالىقال  
نزلت هذه اآلية في بني إسـرائيل حيـث قـال           ، 165األعراف ����َيفْسقُون كَانوا بِما بئيسٍ بِعذَابٍ
 وهو الظاهر من الضمائر في اآلية فرقة  افترقت ثالث فرقإن بني إسرائيل:المفسرينجمهور 

 وفرقـة   ، وفرقة ناهين لهـم    ،لفاًأ وصادت السمك يوم السبت وكانوا نحواً من سبعين          تصع
اهللا -تريد العاصية -لم تعظون قوماً  : ئفة قالت للناهية   هذه الطا  نتعص، وإ اعتزلت ولم تنه ولم     

 فقالـت   ، العاصـية  حينئذ بـاألمم   وما عهد من فعل إليه     ،غلبة الظن مهلكهم أو معذبهم على     
  .)3( اهللا لعلهم يتقونظتنا معذرة إلىموع :الناهية

 واختلف ،هلك الظالمين اهللا الناهين وأقبول النصيحة أنجى) العاصون(فلما أبى الفاعلون 
 المفسرون بالفرقة الثالثة فقال فريق أنهم سكت عنهم فهم ال يستحقون مـدحاً فيمـدحوا، وال               

  .)4( هلكوا مع من هلكأ وقال آخرون إنهم ،ارتكبوا عظيماً فيذموا

                                                 
ی(  )1(C�ن ا.  261ص،15ج،ا�*	�O DحC	م ا�4
ی( ا�ح+�  )2(C�ا '
  749ص، ان� ت'
  .307ص، 7ج، ان� ج	�D اOحC	م  ) 3(
46.ن ا���'(  )4(� '
  .287,286ص،2ج، ان� ت9



  131

على أي حال فالنهي عن المنكر واألمر بالمعروف دائماً يكون لصالح المجتمعات فـي              
 أن ينتبهوا إلى دفاألصل باألفرا،  باآلخرة-تبارك وتعالى -الدنيا وسبب نجاتهم األكيد عند اهللا    

  . ألنها سبب نجاتهم أو هالكهم؛ضرورة التزام رسالة الدعوة

 :ي المجتمععرض نماذج ألفراد أدوا دورهم ف .3

 اتبِعوا من لَا    *وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني          ���� قال تعالى 
  .22-20يس ����ترجعون وإِلَيه فَطَرنِي الَّذي أَعبد لَا لي وما  *يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ

سمع الدعوة فاستجاب لها بعد مـا       "نه  أجل قد قام بدوره في المجتمع حيث        كاية ر هذه ح 
 استـشعر قلبـه     ارأى فيها من دالئل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه، وحينم            

 هحقيقة اإليمان فلم يطق السكوت ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضالل من حوله، ولكن               
 من أقصى المدينـة     ءيتهددون، جا هم يكذبون ويجحدون ويتوعدون و    قومه و سعى بالحق إلى    

 يكن هذا الرجل ذا جـاه  ميسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه للحق ومنع إيذائهم للمرسلين، ول         
وال سلطان وال منعه من عشيرته إنما هي العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء بـه مـن                  

 األجر على هذه الدعوة ومن كان كذلك فهو صادق          أقصى المدينة إلى أقصاها وهو ال يسألهم      
 اهللا تعالى بالدعوة هو الذي يجعله يتحمل كل هذا األذى           ففهو إنما يبتغي أجره من اهللا، فتكلي      

جمع فـي   " أداه على خير وجه حيث       د دوره في المجتمع، وق    أداء و،  )1(في سبيل دعوة الناس   
عبادة اهللا وحده،    خبار بتعين  واإل ء، واالهتدا  للرسل بالرسالة  ة هذا بين نصحهم، والشهاد    هكالم
خبار بضالل من عبدها  البراهين عليها، واإل ر عبادة غيره باطلة، وذك    ن األدلة عليها، وأ   روذك

، 25يس����إِني َآمنت بِربكُم فَاسمعون    ����:واإلعالن بإيمانه جهراً مع خوفه الشديد من قتلهم فقال        
 ادخلِ قيلَ���� تعـالى  لهفلم يكن له جزاء عند اهللا تعالى إال الجنة فقالفقتله قومه لما سمعوا منه  

  .27-26يس ���� الْمكْرمني من وجعلَنِي ربي لي غَفَر بِما * يعلَمونَ قَومي لَيت يا قَالَ الْجنةَ

س سـواء   في عرض وسائط التدريالكريم قد حقق سبقاً تربوياً آخرن وبذلك يكون القرآ  
المقصودة وهي ما تقصد بأهدافها أفراداً معينين محدودين، ويكون بهـا معـروف المربـي               

 وهي التي توجه أهدافها نحو   ،بوالمربوبين، أو كانت غير مقصودة أي من المربي أو المربو         
  .الجميع بدون استثناء وال يكون محدداً بها

 عرضها مـن حيـث الـشمولية    ن لم يكن السبق زمانياً في بعضها إال أنه أسمى في          وإ
 فإن القرآن الكريم يثبت يوالتكامل والتوازن والمرونة والواقعية واالستمرارية والثبات، وبالتال

  . واهللا أعلم وجهاً إعجازياً تربويا آخر،أيضاً بذلك
                                                 

ی(  (1)C�ن ا.ف2962- 2961ص، 5ج،Lv @Aل ا�4"��   
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  المطلب األول
  القدوة الحسنة

  :المعنى اللغوي للقدوة الحسنة
ى اقتـد :"ويقال  ، )1( "األسوة:  تسنَّنْتَ به، والقدوة، والقُدوة    "مادة قَـدي، وهي ما   القدوة  

  )2("فبهداهم اقتده"فعل مثل فعله تشبهاً به :به
أي يقتدى به، والـضم     : اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسياً، وفالن قدوة          : والقدوة
  .)3(أكثر من الكسر

  :المعنى االصطالحي للقدوة الحسنة
 وتركه  و تجنبه ، تَمثّل المربي بالقيم واألخالق والسلوكيات الفاضلة       :القدوة الحسنة هي  

  .)4(للقيم والسلوكيات السيئة بحيث تكون خصيته مؤهلة للتأسي بها وتمثلها

فمن السهل تخيل   ، وأقربها إلى النجاح  ، والقدوة هي أفضل وسائل التربية على اإلطالق      "
 على ورق ما لم يتحول إلى حقيقة        اًمنهج أو تأليف كتاب في التربية لكن هذا المنهج يظل حبر          

وإلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ هـذا          ، رضتتحرك في واقع األ   
  .)5("المنهج ومعانيه

من صور الوسائل العمليـة، بـل       " القدوة الحسنة "وقد أشاد علماء التربية بهذه الصورة       
دعوا إليها وتكلموا عنها في كتب التربية ترغيباً        ، وعدت األفضل لما لها من أثر تربوي عظيم       

بيق هذه الطريقة، ومالحظة األثر الفعال لها كطريقة حديثة من طرق التـدريس،             للمربي بتط 
  ..لكننا سنثبت أسبقية القرآن الكريم لهم إن شاء اهللا

  : ةاألهمية التربوية للتربية بالقدو

  :ة بالقدوةوقد قال علماء التربية في أهمية التربي

حتاج إلى واقع تربـوي يمثلـه       المنهج التربوي المتكامل ي   ":يقول التربوي إحسان األغا    .1
إنسان مربي يوفر لتالميذه القدوة الصالحة بسلوكه، وأسلوبه في التعامل مع األشـياء،             
ويحقق األهداف التربوية مستفيداً من كل األسس واألساليب واألهداف التي يقوم عليهـا      

                                                 
  .70ص،11ج،�
	ن ا��ب  )1(
  720 ص،21ج ،ا�+�*( ا��س'&  )2(

)3(    294 ص،ا�+"K	ح ا�+�'

��ي )4(�  .68ص ، JK7 ا} ا�C+	ل ،ا�=یP إ�` ا��+'X ا�
)5( T'�LسIا T'��  .181,180ص ،��[n ا�
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اإلنسان المنهج التربوي، وإذا ما توفر هذا المربي فإن النتائج تكون مضمونة؛ ذلك أن              
 .)1("فطر على التقليد والبحث عن األسوة 

  .)2(" بعضهم بعضاًاس كأسراب القطا مجبولون على تشبهفإن الن":ة ييمابن توقد قال 

 :تكتسب التربية بالقدوة أهميتها وفعاليتها من خالل كونها :" يقول أبو دف .2

 .ه تقدم نموذجاً سلوكياً عملياً يشاهده المتعلم في الواقع فيقتدي ب •

ذلك أن تالميذه يرون مـن خـالل        - ذي القدوة الحسنة   -توفر الجهد والوقت على المعلم     •
 . هنا تأتي استجاباتهم سريعةنوم، تصرفاته حرصه على تطبيق ما ينصح به اآلخرين

 . )3("تتيح القدوة للمتعلم الفرص الكتساب خبرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل •

 :مية صفة القدوة في شخص المربي من جوانب عدة تأتي أه :"يقول عبد اهللا الكمالي .3
 تقليد واقتداء من قبلهم ،وقد أثبتت الدراسات أن ةنه محط أنظار الطالب وشخصيته نقطأ •

 . بمعلمه ويقتدي به أكثر من والديه وخاصة قي صفوف الطالباتر يتأثالطالب
المطلوب يؤدي إلى   وجود نماذج من المربين المتناقضين والذين ال يتحقق فيهم االلتزام            •

تشويه صورة المعلمين بشكل عام، ويفقد الحب والتقدير من قبل الطالب مما يؤدي إلى              
 .)4( "سقوط هيبة المعلم ومكانته في المجتمع مما يحرم المجتمع من باب إصالح عظيم

إن أول ما يأخذه الطالب من المعلم هو سلوكه، ومظهره،           ":يقول يوسف محمد النجار      .4
وكلما عظم المعلـم فـي عـين        ، وذلك من خالل التقليد والمحاكاة    ،  وسكناتهوحركاته،  

 )5(".كلما تلقى عنه باالرتياح والقبول ،تلميذه

  :القدوة الحسنة في القرآن الكريم

 نجد أنه قد سبق علماء التربية بالحديث عن هذا األسلوب           ن الكريم آ القر وبالرجوع إلى 
  :       ومن ذلك أنه

       )األنبياء عليهم السالم(قدوة الصالحة لكل زمان ومكان أعطى نموذجاً لل •

فقد أشار القرآن الكريم إلى القدوة الصالحة، والمثلى لكل مسلم، والتي تجذب في شخص 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه       ���� : واألنبياء قبله حيث قال تعالى     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

مةٌ لنسةٌ حوا أُسريكَث اللَّه ذَكَرو رالَْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي اب����نA21 ا-ح.  
                                                 

  168أس	�'^ ا���6(  ا���6'(  A@ اIسLم  ص  )1(
)2(�LسIا T'��  T'124  ص �A T�J4@ ا�
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)5( �'+6
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أو هو في نفس ،  الشدائدة في الحرب، ومقاساتأي خصلة حسنة حقها يؤتسى بها كالثبا      "
رجاء اهللا تابع للمعرفة    "وهو قدوة لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر         ، )1("قدوة يحق التأسي بها     

  .)2("، ورجاء اليوم اآلخر ثمرة العمل الصالح، وذكر اهللا كثيراً من خير األعمالبه

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّـذين         ����: وقد قال في حق إبراهيم عليه السالم        
نَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبـدا بيننـا وبيـنكُم         معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برَآُء منكُم ومما تعبدو        

                لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع
  .4الممتحنة ���� علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصري من اللَّه من شيٍء ربنا

 )4("،قيل من آمن به من الناس     "والذين معه "أي قدوة في إبراهيم الخليل      :" )3(قال الثعالبي 
  .)5(من أصحابه إذ تبرؤوا من قومهم الكفار وعادوهم

يا أيها القوم إنا بـراء      :وعبدوا الطاغوت األنبياء حين قالوا لقومهم الذين كفروا       : وقيل"
كفرنا بكم أنكرنا ما كنتم عليه مـن        ، منكم، ومن الذين تعبدون من دون اهللا من اآللهة واألنداد         

 ةكفر باهللا وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون اهللا أن تكون حقاً، وظهر بيننا وبيـنكم العـداو        
سواه، وال صلح بيننا وال هوادة حتى تؤمنوا باهللا         والبغضاء أبداً على كفركم باهللا وعبادتكم ما        

  .)6("حتى تصدقوا باهللا وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة:وحده يقول 

 وهذا أرجح؛ ألنه لم يرو أن إلبراهيم أتباعا مؤمنين في وقـت مكافحتـه    ":قال الثعالبي 
 بلد النمرود ما على     نمروداً، وفي البخاري أنه قال لسارة حين رحل بها إلى الشام مهاجراً في            

األرض من يعبد اهللا غيري وغيرك، وهذه األسوة مقيدة في التبري من المشركين، وإشراكهم              
وهو مطرد في كل ملة وفي نبينا عليه السالم أسوة حسنة على اإلطالق في العقائد وفي أحكام                 

       ) 7( "الشرع كلها

 وأخالقهمبهم في عقيدتهم قتداء ن الكريم نماذج للصالحين الواجب اإلآذكر القر •

 أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مـستهم               ����:قال تعالى 
          صى نتم هعوا منَآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسالْب        اللَّـه رـصأَلَا إِنَّ ن اللَّه ر

 214البقرة  ����قَرِيب.  

                                                 
ی( ) 1(C�ب ا	�C�ا 	ایX� `�6'( إ
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نزلت هذه اآلية في غزوة الخندق حين       : "أما عن سبب نزول اآلية فقد قال قتادة والسدي        
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد، وسوء العـيش وأنـواع األذى،               

صلى اهللا  -لما دخل رسول اهللا     : وقال عطاء " الحناجروبلغت القلوب   "وكان كما قال اهللا تعالى      
 بأنهم خرجوا بال مـال، وتركـوا ديـارهم          م وأصحابه المدينة اشتد الضر عليه     -عليه وسلم 

وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا اهللا ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لهم وأسر قوم             
  .)1( تطيباً لقلوبهممن األغنياء والنفاق فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية

وهي توجيه من اهللا تعالى إلى الفئة المؤمنة إلى االقتداء بمـن قـبلهم فيـصبروا كمـا       
  .صبروا

هكذا خاطب الجماعة المسلمة األولى وهكذا وجههـا إلـى          :"يقول سيد قطب رحمه اهللا      
يكل إليهم تجارب الجماعات المؤمنة قبلها، والى سنته سبحانه في تربية عباده المختارين الذين            

، وهو خطاب مطرد لكل من يختـار        هرايته، وبنوط بهم أمانته في األرض، ومنهجه وشريعت       
، حيث أزعجوا إزعاجا شديدا بمـا       )2("لهذا الدور العظيم، وأنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة         

أي انتهى أمرهم من الشدة     : دهمهم من األهوال واإلفزاع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه         
إلى حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون اهللا تعالى، وأوثقهم               

أي متى يأتي نـصر اهللا طلبـاً        )متى(بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره المستضيئون بأنواره       
ـ  � حتى يأتيهم االطمئنان والوعد اإللهي     )3(وتمنياً له واستطالة لمدة الشدة والعناء        ذكر اهللا  أال ب

  .28الرعد  �تطمئن القلوب

لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّـه والْيـوم             ����:وبالجملة فقد قال تعالى     
 يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو ر6الممتحنة  ���� الَْآخ.  

 في  -صلى اهللا عليه وسلم   -في التأسي برسول اهللا   هذه اآلية أصل كبير     :"بن كثير   ايقول  
فـي  -صلى اهللا عليه وسـلم    -ولهذا أمر تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي       ، أقواله وأفعاله وأحواله  

 صلوات اهللا وسالمه عليـه     -عز وجل - من ربه  جلفراوانتظاره  ،  ومجاهدته هصبره ومصابرت 
  )4(.دائماً إلى يوم الدين 

 كان القدوة األول للبشرية؛ فقد كان ال يدعو إلـى           -يه وسلم   صلى اهللا عل  -والنبي":قلت  
خير إال كان أول السابقين إليه، وكانت حياته صورة جامعة للفضائل، وأشـجعهم، وأحـسنهم               

                                                 
  50 أسK	ب ا��Xول  ا�"�; ا�!Jی{ ص )1(
)2 ( @Avن.  218ص ، 2ج،Lل ا�4
)3(ی(  ان�C�ب ا	�C�ا 	ایX� `�6'( إ
  .377ص، 1ج،إرF	د ا��4\ ا�
 ا�4.ن ا���'() 4('
  391ص،6ج،ت9



  138

صـلى اهللا عليـه     -عندما سئلت عن خلقـه    –خلقاً، وقد وصفته السيدة عائشة رضي اهللا عنها         
  )1(."كان خلقه القرآن "فقالت -وسلم

نحن نرى القرآن الكريم قد أحسن في عرض هذا األسلوب التربوي في التعليم،             إذن فها   
خير مثال وأفضل   -صلى اهللا عليه وسلم   -وليس هذا فحسب بل يسر اهللا تعالى لهذه األمة محمد         

  . قدوة يؤتسى بها

 من  لوال يعزبن عن بالك أن القدوة الصالحة خير عام         :")2(يقول صاحب مناهل العرفان   
 خصوصاً بين نبي ومتبعيـه وأسـتاذ و متعلميـه،          بيم والتربية والتأديب والتهذي   عوامل التعل 

ورئيس ومرؤوسيه، وراع ورعيته، وها نحن أوالء نراهم ال يزالون في القـدوة الـصالحة،               
 الصالحة، ويبحثون عن القدوة الصالحة؛ وذلك لمكانتها من التأثير واإلصالح ةويوصون بالقدو

فراد واألمم على سواء ،ولم يعرف التاريخ ولن يعرف قدوة أسمى وال            والتقويم والنجاح في األ   
أسوة أعلى، وال إمامة أسنى من محمد في كافة مناحي الكمال البشري خصوصاً خلقه الرضي               

أجل فقد كان مشهوراً بالصدق معروفـاً       ، وأدبه السني، والسيما صدقه وأمانته وتحريه ودقته      
لته فكان إذا سار أشاروا إليه بالبنان، وقالوا هذا هو الصادق،   باألمانة حتى من قبل بعثته ورسا     

وإذا حكم رضوا حكومته وقالوا هذا هو األمين، وكانت هذه الفضائل المشرقة فيه من بواعث               
    )3(."إيمان المنصفين من أهل الجاهلية به

لقران  إن دل على شيء فهو إنما يدل على أن هذا ا           يوهذا الكالم الطيب لإلمام الزرقان    
 من وجوهه اإلعجازية في عرض بل وجهاً إعجازياً آخر العظيم قد عاد ليثبت لنا سبقاً تربوياً،
  .طرق التدريس  واهللا تعالى أجل وأعلم

  
  المطلب الثاني
  التعليم باإلحداث

  :المعنى اللغوي لألحداث 
، حـدث أمـر أي وقـع      : يقال): ثدح(األصل اللغوي للكلمة نجدها مادة      في  بالبحث  

  .)4 (حادثة والجمع حادثات أو حوادث: والحادث هو األمر الواقع، مؤنثه
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  :المعنى االصطالحي للتربية باألحداث
الحدث عبارة عن موقف طارئ يمر به اإلنسان يحرك المشاعر فيثير عاطفة الفـرح     "

 أو الحزن أو يجلي الحقائق ويوضحها، وتعني التربية باألحداث استغالل حدث معين إلعطاء            
  .)1("توجيه معين

استغالل حدث إلعطاء توجيه أو تغيير سـلوك        : "صابر عبد المنعم بأنها     .وقد عرفها د  
معين، وهذا التغيير يأتي بعد عرض حدث يهز النفس هزاً فتكون أكثر قابلية للتأثير، ويكـون                

ومدى أطول حيث تكون النفس في حالـة انـصهار ممـا يـسهل              ، هذا التغيير ذا أثر عميق    
  .)2("يها وتهذيبها فال يزول أثر التربية من النفس بسهولةتوجيه

  !!كيف يتم التدريس باألحداث؟
  :تشمل عملية التدريس باألحداث على عناصر ثالثة هي

وفيه يتم تحديد نوع الحدث بـشكل مـنظم         : التخطيط أو ما قبل التفاعل مع الحدث       .1
ب فيه، أو يتم تحديد الحدث ومخطط بقصد اإلثارة للمشاعر واألحاسيس نحو السلوك المرغو

أو ألسباب خارجة عن إرادتهم، وتقديرهم، وهي       ، بشكل تلقائي من خالل تصرفات المعلمين     
 .األحداث العالمية أو المحلية أو اإلقليمية أو البيئية

وال بد من االستفادة من عنصر األشخاص أو التفاعل معهم ويتم في هذا العنـصر                .2
راء بعض العمليات التي يشارك فيها التلميذ المعلم فـي ربـط            تنفيذ ما تم التخطيط له، وإج     

 .المادة التعليمية بالحدث، وأخذ الدروس والعبر والقيم والسلوكيات من هذا الحدث
وال يكتمل الحدث إال بالمتابعة والتقويم لما تم في مرحلة التنفيذ، وهل تمكن المربي               .3

 المتعلم، أم أن هناك يرجة التي يرغبها فأو ولي األمر من تغيير السلوك، والوصول إلى الد
 . )3(قصوراً معيناً في التنفيذ، وفي التخطيط يتم عالجه فيما بعد

تمر بالمتعلم في كل ثانية أحداث في حياته، وعلى المعلم استغالل ما يحدث من مواقف،             
 المتعلم فإنـه  فيقوم بتقديم العلم والتوجيه، وطالما أن هذا العلم قد ارتبط بموقف معين من حياة        

يستوعبه بكل سهولة ويسر، وتثبت المعلومة في ذهنه أكثر مما لو حصل عليها بشكل نظري               
  . بحت

  :األهمية التربوية للتعليم باألحداث
  :ومن ذلكوقد تحدث علماء التربية عن هذا النوع من التعليم وأحصوا له فوائد جمة 
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م، ممـا يـؤدي إلـى تنـامي األفكـار      تتيح الفرص للحوار والتفاعل بين المعلم والمتعل      " .1
 )1("والمعلومات لدى المتعلم

  :من مميزات التعلم باألحداث أنها:"يقول إحسان األغا  .2
تؤدي إلى توفير مناخ عاطفي يساعد على إثارة اهتمام المتعلمين وزيادة رغبـتهم فـي                •

 .اإلجابة  على بعض التساؤالت التي ترتبط باألحداث 
وتذكر األحداث، وتربية النفوس وصقلها     ،  وإغناء الخبرات  تعمل على رسوخ المعلومات    •

 من كثير من نتـائج      اًون نتائج  التعلم باألحداث أعمق أثراً، وأبعد تأثير        كّوبصفة عامة تُ  
 .المتعلم بأساليب أخرى 

توفر فرصاً لممارسة العمليات العقلية، حيث يتناولها الدارسـون بالوصـف والمقارنـة              •
والحكم باستخدام معايير   ، زل العوامل المؤثرة وافتراض الفروض    والتحليل والقياس، وع  

 .)2("داخلية وخارجية والتعقل والتدبر
يجعل المتعلم في حالة تعلم مستمر دون أن يشعر بالملـل؛ وذلـك ألن األحـداث غنيـة            .3

بالخبرات والمعارف، والمفاهيم والقيم التي تقع تحت حاسة السمع والبصر لدى المـتعلم             
 . )3( تأثيراً بالغاً في نفسه وفكره، وهذه درجة اليقين التي هي أعلى مراتب التعلمفيكون لها

  :التربية باألحداث في القرآن الكريم
لكن بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد سبق هؤالء التربويين في هذا المجال، فأثبت 

 .بحق إعجازا تربوياً مسبقاً
آي القرآن الكريم، وهو سبب ورود الحـديث        فالحدث هو بالضبط سبب النزول لبعض       

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عند النبي 
صـلى اهللا  -وقد ارتبط كثير من الوعظ القرآني بمواقف أراد اهللا تعالى أن يعلم النبـي            

واألمة اإلسالمية من خاللها، فأنزل في شأنها       ، -رضوان اهللا عليهم  –والصحابة  ، -عليه وسلم 
  .قرآناً

إِنَّ الَّذين جاُءوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بـلْ            ����: -عالىت-ومن ذلك قوله    
                يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ ولَا  *هلَو 

   وهمتعمإِذْ س        بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ فُِسهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن*      ـهلَيـاُءوا علَا جلَو 
م  ولَولَا فَضلُ اللَّـه علَـيكُ      *بِأَربعة شهداَء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ          
          يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالَْآخا ويني الدف هتمحرقُولُونَ     *وتو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت 
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           يمظع اللَّه دنع وها ونيه هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهبِأَفْو* لَوـا       وم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ س
        يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَني*          مـتا إِنْ كُندأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه ظُكُمعي 

نِنيمؤم*       يمكح يملع اللَّهو اتالَْآي لَكُم اللَّه نيبيو *         يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ 
 ولَولَا فَضلُ اللَّـه علَـيكُم       *َآمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والَْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ           

يمحر ُءوفر أَنَّ اللَّهو هتمحر20-11النور ����و.  
 كان علـى    -صلى اهللا عليه وسلم   - اآليات فهو أن الرسول    بشأنهأما الحدث الذي أنزلت     

وقد أقرع مرة   ، وكان قد اعتاد أن يقرع بين نسائه حتى يأخذ إحداهن معه          ، غزوة من غزواته  
وذلك ، -صلى اهللا عليه وسلم   – فخرجت مع رسول اهللا      -رضي اهللا عنها  –فخرج سهم عائشة    

 إلـى أن    -صلى اهللا عليـه وسـلم     –وكانت مع النبي  ، وقد حملت بالهودج  ، ول الحجاب بعد نز 
 تلتمس حاجتها حتى بعـدت      -رضي اهللا عنها  -فذهبت عائشة ، وأرادوا العودة ، فرغت الغزوة 
فرجعت تلتمسه وفي هذه اآلونـة      ، فلم تجد عقدها  ، وأثناء عودتها تلمست صدرها   ، عن الجيش 

  . فارغاً وساروا جميعاً-رضي اهللا عنا-شةكان الجيش قد احتمل هودج عائ
فجلست تنتظر لعـل أحـداً      ،  إلى الجيش فلم تجد أحداً     -رضي اهللا عنها  -عادت عائشة 

فلم يحـدثها ولـم     ، فجاء صفوان بن المعطل وقد عرفها     ، فغلبتها عيناها فنامت  ، يفقدها فيعود 
، ار بها حتى أدخلها المدينـة     وس، وأناخ لها الناقة حتى أركبها عليها     ، تحدثه إال أنه كان يسير    

-فمرضت عائـشة  ، وأخذ الناس يخوضون به   ، فرآها رأس النفاق أبي بن سلول فتولى اإلفك       
وقد خرجـت  ، حتى خرجت بعدما نقهت،  وهي ال تعلم عن هذا الحديث شيئاً-رضي اهللا عنها 
وأمها بنت صـخر بـن      ، وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف         ، معها أم مسطح  

 وابنها مسطح بن أثاثة بن عبـادة بـن عبـد            -رضي اهللا عنه  -امر خالة أبي بكر الصديق    ع
تعس : فقالت، وبينا هما تمشيان إذ عثرت أم مسطح في مرطها        ، -ناشر حديث اإلفك  -المطلب
: أو ما سمعت ما قال؟ قالت     :فقالت لها ، أتسبين رجالً شهد بدرا   ، بئسما قلت : فقالت لها ، مسطح

صـلى اهللا   -وقد استأذنت النبي  ، ا بحديث اإلفك فازدادت مرضاً إلى مرضها      وما قال؟ فأخبرته  
فباتت تلك الليلة ال يرقى لهـا       ، فذهبت وتحققت الخبر  ،  في الذهاب إلى بيت أبيها     -عليه وسلم 

  .ثم أصبحت تبكي، وال اكتحلت بنوم، دمع
رضـي  -وأسامة بن زيد  ،  علياً بن أبي طالب    -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد شاور النبي  

وقـال  ، "هم أهلك وما نعلم عليهم إال خيراً      ، يا رسول اهللا  :"فقال أسامة ،  في فراقها  -اهللا عنهما 
-فسألها النبي ، "واسأل الجارية بربرة تصدقك   ، النساء سواها كثير  ، لم يضيق اهللا عليك   : "علي

عليها والذي بعثك بالحق ما رأيت      : "فقالت،  عن أمر يريبها عند عائشة     -صلى اهللا عليه وسلم   
، "أمراً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الداجن               
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وقد ، ولم يجلس عندها منذ قيل ما قيل، وجلس عندها،  إليها-صلى اهللا عليه وسلم-فذهب النبي
ما بعد  أ:"ثم قال ، -صلى اهللا عليه وسلم   -فتشهد النبي ، لبث شهراً ال يوحي إليه في شأنها شيء       

وإن كنت ألممـت بـذنب      ، فإن كنت بريئة فسيبرئك اهللا    ، فإني بلغني عنك كذا وكذا    ، يا عائشة 
واهللا :"...فقالـت ، تاب اهللا عليه  ، وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب        ، فاستغفري اهللا 

فـصبر  : -معليه الـسال -واهللا ما أجد لي ولكم قيالً إال ما قال أبو يوسف          ، يعلم أني منه بريئة   
فواهللا ما رام رسول    ، ثم تحولت فاضجعت على فراشها    ، جميل واهللا المستعان على ما تصفون     

، وال خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل اهللا تعالى على نبيه،  منزله-صلى اهللا عليه وسلم–اهللا
 من  حتى أنه ليتحرر منه مثل الجمان من العرق       ، وأخذه ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي       

 سرى  -صلى اهللا عليه وسلم   -فلما سرى عن رسول اهللا    ، ثقل القول الذي أنزل عليه من الوحي      
، أبشري يا عائشة أما واهللا لقد بـرأك اهللا        : وكان أول كلمة تكلم بها أن قال      ، عنه وهو يضحك  
 هـو   -سبحانه وتعالى -وال أحمد إال اهللا   ، واهللا ال أقوم إليه   : فقالت، قومي إليه : فقالت لها أمها  
فلما أنزل اهللا تعالى هذه اآلية      ، إلى عشر آيات منها   ) هذه اآليات (فأنزل اهللا   :قالت، الذي برأني 

واهللا ال أنفـق    : وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره     ، قال أبو بكر الصديق   ، في براءة عائشة  
لسعة أن يؤتوا   وال يأتل أولو الفضل منكم وا     :"فأنزل اهللا تعالى  ، عليه شيئاً بعد الذي قال لعائشة     

واهللا إني ألحب أن يغفـر      : فقال أبو بكر  ، "أال تحبون أن يغفر اهللا لكم     :"إلى قوله " أولي القربى 
  )1("ال أنزعها عنه أبداً: وقال، فأرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه، لي

ر والعظات ؛ وذلـك أن اهللا       بكانت تلك قصة النهاية لحادثة اإلفك، وهي مليئة بالع        : قلت
عالى قد جعل من هذه الحادثة سبيالً إلى تحقيق هدفاً أكبر، وغاية أسمى لتعليم النـاس أمـرا                  ت

فها نحن ذا نرى أنه يستخدم هذا الموقف منذ البداية إلى نهايته في تعليم              ،  من أمور دينهم   آخر
 يعلم الناس أن األمـور      -سبحانه وتعالى –الناس، فحين سماعه هو في ظاهره شر، ولكن اهللا          

، ثم وإن حدث هذا     "ال تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم         "يست بالظاهر، فقال سبحانه وتعالى      ل
االتهام فاألصل بولي األمر أن يتثبت األمر فيأمرهم بإحضار أربعة شهداء، وإال فهم عند اهللا               

-ثم يخاطب اهللا تعالى المؤمنين بأن األفضل لهم حين سمعوا هذا الحديث،             ، كاذبون مفترون 
 أن ينكروه، فال يتبنى مثل هذه االفتراءات إال من أحب أن تشيع الفاحشة              - يعلمون عائشة  وهم

  .بين المؤمنين، ومثل هؤالء توعدهم اهللا بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة 
استغل هذا الموقف لتعليم الناس الصبر على المحن، وأن         -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  

 يخبرها أنها لو كانت     -رضي اهللا عنها  –، فها هو عند حديثه لعائشة       النصرة والتأييد للمؤمنين  
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وإن ألممت بـذنب    :"بريئة فسيبرئها اهللا تعالى، وكذلك يعلم الناس التوبة بعد الذنب فيقول لها             
  "تاب اهللا عليه، ي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاببفاستغفري اهللا وتو

خر وهو امتناع أبي بكر عن النفقة على مسطح لما     وبعد أن تظهر البراءة يحدث حدث آ      
 آخـر عل اهللا تعالى ذلك سبيالً       فيج -رضي اهللا عنها  –ظهر عليه من تقول على السيدة عائشة        

 من أمور دينهم، وهو الصبر على أذى النـاس، والتعامـل مـع اهللا ال     الناس أمراً آخر ملتعلي
نها إن فعلت ذلك اسـتحقت أن       فس؛  حيث إ   ما هو باألصل إحسان للن    معهم، واإلحسان إليهم إن   

  .يغفر اهللا لها

 بل ولقـد    –تبارك وتعالى   –المربي الداعية قد علمه اهللا      -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  
 يـستغل المواقـف     -صلوات ربي عليـه وسـالمه     –كان يهيئ له الفرص واألحداث، فكان       

  .واألحداث لتعليم الصحابة رضوان اهللا عليهم 

أن امرأة وجـدت  ":عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  -رحمه اهللا –اري  فقد روي البخ  
صلى اهللا عليه   -صبيها، وكانت قد أضاعته، فأخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال النبي         

ال، وهي تقـدر علـى أال       :"،فقال الصحابة   !!"أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟      : "-وسلم
   )1("واهللا أرحم بعباده من هذه بولدها :"صلى اهللا عليه وسلم- فقال ،"تطرحه

 -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم      -كذلك فقد روى مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن           
أي صـغير   (فمر بجدي أسك    ، )أي عن جانبية  (كنفته   داخالً بعض العالية والناس      مر بالسوق 
ما نحب أنه بشيء    :" قالوا   !"أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟     :"ميت فتناوله بأذنه ثم قال      ) األذنين

واهللا لو كان حياً كان هذا الـسك عيبـاً          :"قالوا، !"أتحبون أنه لكم ؟   "قال  " أو ما نصنع  به ؟     
  )2(."فواهللا، للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم"فقال " فكيف وهو ميت ؟

 –صحابة استغل موقفاً طارئاً ليعلم ال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي - يا هداك اهللا   –فانظر  
وأن الدنيا هينة جداً على اهللا، وليعلمهم كذلك كيـف          ،  أن اهللا غفور رحيم    -رضوان اهللا عليهم  

فـالمربي البـارع ال يتـرك    "يجب على المربي الداعية أن يستغل هذه األحداث ليعلم طالبه،      
تذهب سدى بغير عبرة، وبغيـر توجيـه فـي االتجـاه            –تلقائية كانت أم مخططة     –األحداث  
  . )3(ب المرغو
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إذن فالقرآن الكريم قد اهتم بالتربية باألحداث كأفضل ما يكون المربي فكان نتيجة ذلك              
  ..الجيل القرآني المحمدي الفريد

 -وهو يربي األمة اإلسالمية فـي منـشئها       –لقد قام القرآن    :"يقول محمد قطب في ذلك      
 كان من نتيجته تلك األمـة       باستغالل األحداث في تربية النفوس استغالالً عجيباً عميق األثر،        
كنتم خير أمة أخرجت للناس     : "العجيبة الفريدة في التاريخ كله، األمة التي شهد لها خالقها فقال          

  . )1("تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا 
ة التعليمية   هذه الطريق   عرض  سبق علماء التربية في    وعلى هذا يكون القرآن الكريم قد     

 أي بكيفية تحقيقها، فال يمكن لهم أن يستخدموا األحداث كما فعل القرآن –فية ونتيجة كي–أيضاً 
_  ال نقول مماثل للـصحابة     لوا أنى لهم إيجاد جيلٍ    فمهما فعلوا أو يفع   ، الكريم، ونتيجة تحقيقها  

ال ولن يستطيعوا مهما حرصوا على ذلـك؛ ألن         !! تماما بل يقرب منهم   _  اهللا عليهم  رضوان  
  . واهللا تعالى أعلم فريد تربويٍلكريم له بحق في ذلك وجه إعجازٍالقرآن ا

  المطلب الثالث
  استخدام الوسائل التعليمية

  ":للوسائل التعليمية"المعنى اللغوي
ـ ( والجمـع    ، والوسيلة هي ما يتقرب بـه إلـى الغيـر          ،مادة وسل  :الوسائل يلالوس(، 

  .)3(ممادة علَّ:التعليمية،)2("الوسائل
  .التعليمية يتم التقرب إلى الطلبة حيث تقريب المعلومة إلى أذهانهموبالوسائل 

  :المعنى االصطالحي
، الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المدرس لتحـسين عمليـة التعلـيم والـتعلم              "

 أو تـدريب التالميـذ      ، أو شرح األفكار   ،توضيح معاني كلمات الدرس، أي لتوضيح المعاني      و
رس القيم فـيهم، دون أن  أو غ،  أو تنمية االتجاهات  ،ويدهم على العادات   أو تع  ،على المهارات 

   .)4("يعتمد المدرس أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام
  : أنواع كثيرة منهالوسائل التعليميةل

، الـشرائح،   مالرسوم، الخرائط، األفال  ، النماذج والعينات، اللوحات، السبورات، الصور    
اإلذاعة والتلفزيون باإلضافة إلـى      الكتاب المدرسي والتسجيالت و    نهاالتوضيحات التي يتضم  

  .)5(الوسائل التكنولوجية الخاصة بعرض المواد التعليمية
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 يذكر المربون الفيلسوف جان جاك روسـو الفرنـسي          )بحث الوسائل التعليمية  (وعند  "
لتطور تاركـا   ا الذي أراد له الحرية في النمو و       )أميل(وكتابه تربية الطفل     )م1712-1778(

ـ    ،تربيته للبيئة والطبيعة التي تثير فيه حب االستطالع         للبحـث واختيـار     ا فينشأ بالفطرة محب
  .)1("األشياء عن طريق حواسه

  :األهمية التربوية الستخدام الوسائل التعليمية
 وذالـك لألهميـة التربويـة       ؛وقد نادى التربويون بضرورة استخدام الوسائل التعليمية             
  :ما يليومن ذلك ، مة لهاالعظي

 أن ما يتم تعلمه من خاللها يبقى في الذاكرة لفترات أطول            من قيم الوسائل التعليمية   "-1
من التي يتم تعلمها عن طريق التدريس اللفظي الخاص، ومن البحوث المتعلقة بهذا الموضوع              

ة للصف الثالث   تجربة أجريت في الواليات المتحدة على تدريس العلوم بأحد الصفوف المناظر          
اإلعدادي، وأشارت النتائج إلى أن الفصول التي استعانت باألفالم التعليمية إلى جانب الكتـاب        

عـن تحـصيل الفـصول      %)20(المدرسي والطرق المعتادة زاد تحصيلها من الحقائق بنحو       
  .)2("األخرى التي استخدمت نفس الكتاب وطرق التدريس، ولكنها لم تستعن بشيء منها

يلة التعليمية هي أداة أو مادة يستعملها التلميذ فـي عمليـة الـتعلم واكتـساب                الوس"-2
الخبرات وإدراك المبادئ وتطوير ما يكتسب من معارف بنجاح ويستعملها المعلم لييـسر لـه         

 مناسبا يستطيع فيه بأنجح األساليب وأحدث الطرق للوصول بتالميذه إلى حقـائق العلـم               جواً
  .)3("ةتكلفقل أالصحيح بسرعة وقوة و

استخدام الوسائل السمعية والبصرية على اختالف أشكالها لم يعد اليوم مجرد أسلوب  "-3
بـل   )اللفظيـة (و )بغائيةبال( ويجعله أكثر حياة وفائدة عن       يمساعد يضاف إلى التعليم التقليد    

ـ                بأص ول ح أسلوباُ قائما بذاته يمكن أن يغني عن األسلوب التقليدي بأسره، ولم يعد نـادرا حل
الدروس عن طريق التلفزيون التربوي مثال محل الدروس التي يلقيها المعلم، األمر الذي يؤدي 
فيما يؤدي إلى معالجة مشكلة نقص المعلمين باإلضافة إلى فوائده األخـرى، وقـد ذاع هـذا                 

  .)4(" األسلوب في كثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وانجلترا
رية استخداما سليما يعيش الطالب حياة واقعيـة عـن طريـق       استخدام المواد البص   -4

  .الخبرات البديلة في بيئات بعيدة عن بيئته التي تحيط به من حيث المكان والزمان
تباع أسلوب التعليم الذاتي من خالل اسـتخدام  إ مواجهة الفروق الفردية لدى الطلبة ب     -5

 كما هو الحال في الحاسوب    ،ليمي محدد مواد وأدوات وأجهزة تعليمية تعلمية مناسبة لموقف تع       
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رات اللغات وأجهزة عرض الـشرائح واألفـالم الثابتـة       والفيديو والمسجالت الصوتية ومختب   
 كما يمكنها أن تنقل العالم يةالم الحلقية أو عن طريق استخدام المجسمات والحقائب التعليمفاألو

  . )1(لبعد الزماني والمكانيالخارجي إلى قاعات المحاضرات وبذلك تتغلب على مشكلتي ا
  :الوسائل التعليمية في القرآن الكريم

إذن فاستخدام الوسائل التعليمية بجميع أنواعها سواء أكانت بـصرية أم سـمعية أمـر               
هل فكرة استخدام الوسيلة    : ضروري وذو قيمة عظيمة عند التربويين كما رأينا ولكن السؤال         

  !أول من نادى بها ؟التعليمية وليدة لبنات أفكارهم أو هم 
جان (دريس من خالل كالم     يتضح اهتمامهم بهذا األسلوب التربوي جليا في طرق الت        

ن كـان مـن   إ أول من نادى باستخدام هذا األسلوب أو ابتكـره و  همولكن ليسو )جاك روسو 
الفوت عرض هذا األسلوب فكان له السبق و       أن القرآن الكريم قد سبق في        ا أال يعلمو  ،ابتكارهم

  . شامالً تربوياًذا المجال محققا إعجازاًبه
 توصـيل   وفالقرآن الكريم قد استخدم وسائل حسية في عرض فكرة أو توضـيحها أ            

  :معلومة معينة إلى المتعلمين ومن ذلك
 أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنى يحيِي هذه ����:قال تعـالى   -1

                     لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمئَةَ عم اللَّه هاتا فَأَمهتوم دعب اللَّه
   نلو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرامٍ فَانئَةَ عإِلَـى  م ظُراناسِ ولنةً لَآي لَكعج

الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما تبين لَه قَـالَ أَعلَـم أَنَّ اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيٍء                  
ير259البقرة����قَد.  

 التعليميـة فـي      استخدام الوسيلة  -تبارك وتعالى -في اآلية الكريمة السابقة، يعلمنا اهللا       
نه جل وعال أراد أن يوصل إلى العزير مفهوم اإلحياء عمليـا مـن              إإيصال المعلومة، حيث    
  ... الحمار، الطعام، العظامإلىمن خالل دعوته إلى النظر .. خالل إماتته وحماره

أن قائله لما مر ببيت المقدس أو بالموضع الذي ذكر          : اومعنى ذلك فيما ذكر لن    ": الطبريقال  
كان قيـل   :"وقال بعضهم ، أنى يحي هذه اهللا بعد خرابها ؟      :  أنه مر به خرابا بعد ما عده عامرا قال         اهللا

ما قال من ذلك شكا في قدرة اهللا على إحيائه فأراه اهللا قدرته على ذلك بضربه المثل له في نفسه ثـم                      
وذلك أن قائـل ذلـك      ،  "أراه الموضوع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه أحيا ما رآه قبل خرابه            

شه، قد باد أهله، وشتتهم القتل      عهده عامرا بأهله وسكانه ثم رآه خاويا على عرو        – فيما ذكر لنا     –كان  
السباء فلم يبق منهم بذلك المكان أحد، وخربت منازلهم ودورهم، فلم يبق إال األثر، فلما رآه كـذلك                  و

فيما قاله  –هللا بعد خرابها فيعمرها استنكارا      على أي وجه يحي هذه ا     : بعد الحال التي عهده عليها، قال     
 فأراه كيفية إحيائه ذلك بما ضربه له في نفسه، وفيما كان فـي أدواتـه، وفـي                  –بعض أهل التأويل    
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وعلى غيره بإظهاره على إحيائه ما كان عجبا عنده فـي قـدرة اهللا   ، طعامه ثم عرفه قدرته على ذلك     
نـة منهـا الطعـام    لك من خالل استخدام وسائل معي    وذ )1("إحيائه رأي عينه حتى أبصره ببصره     

  . وذلك لتوصيل فكرة اإلحياء إليه)بما فيه عظام ولحم(والشراب وحماره 
  قد استخدم هذا األسلوب في التربية والتعليم    -صلى اهللا عليه وسلم   –ن النبي   إوكذلك ف 
لى اهللا عليه   ص –خط رسول اهللا    :   حديث بن مسعود    - صلى اهللا عليه وسلم    –كما يروى عنه    

هذه " :ثم قال ، وعن شماله ، ثم خط خطوطا عن يمينه     " هذا سبيل اهللا  " ثم قال    ،  خطاً  -وسلم
ن هذا صـراطي مـستقيما     إو: "  ثم قرأ  ،"على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه      ،سبل متفرقة 

  .)2(53 األنعام  "فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الرسـم  ( كما نرى هي     - صلى اهللا عليه وسلم    –والوسيلة التعليمية التي استخدمها النبي      

 وقـال عنـه     ، وقد تمثل ذلك في التخطيط على األرض حيث رسم خطا مستقيما           )على اللوحة 
 وقـال عنهـا خطـوط      ، وخط خطوطا مائلة كثيرة عن يمينه وعن شـماله         ،طريق اهللا تعالى  
ذلك قد أوصل إليهم الفرق بين طريق اهللا تعالى وطرق الشيطان واهللا     وهو ب  ،الشيطان المعوجة 

  .علم أ
  

 ،ن الكريم أول من سبق إلى استخدام الوسائل التعليمية في اإليضاح          آ القر نرى أن وبذلك  
ن الكريم يكون قد حقق وجها اعجازيـا        آن القر إ وبالتالي ف  ،وإيصال المعلومة إلى ذهن المتعلم    

  . واهللا تعالى أجل أعلم، تربويا بهذا الجانب
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   نيلثاالمبحث ا
  أساليب وطرق عملية يقوم بها المعلم والمتعلم

  
  

  : وفيه مطلبان
  . الممارسة والعمل:المطلب األول
 . الرحلة:المطلب الثاني
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  المطلب األول
  الممارسة والعمل

  :نمفهوم الممارسة والعمل عند التربويي

ة أو عمل ، حيث يعرض ما يجب        يالتي يقوم فيها المعلم باألداء الفعلي لعمل       هي الطريقة 
وعادة ما يتوقع  ، ويستخدم الشرح لبيان لماذا، وأين، ومتى يتم ذلك         ، وكيفية القيام به  ، القيام به 

  )1(.مليمن المتعلم أن يكون قادراً على إعادة العملية، أو العمل بعد قيام المعلم بالبيان الع

ويعتبر العرض أو البيان العملي أحد طرق التدريس العامة المفيدة في تعليم أوجه التعلم       "
المختلفة خاصة ما يتعلق فيها بالمهارات الحركية كاستخدام اآلالت، والعدد أو القيام بالحركات             

المخبرية فـي   كما أنه يفيد على اإللقاء الخطابي والقيام ببعض المهارات          ، الرياضية، أو الفنية  
ويقوم المعلم وفقاً لهـذه الطريـق بـأداء         .الخ..العلوم كالتشريح، وإعداد القطاعات والشرائح      

المهارات أو الحركات موضوع التعلم أمام الطالب بشكل يتوخى فيه المثالية في األداء، وقـد               
  )2( ."يكرر هذا األداء، كما قد يطلب من بعض الطالب تكرار األداء تحت إشرافه

 أن الممارسة والعمل يعني التطبيق الفعلي العملي للعلوم النظرية، فـالتعليم بالعمـل         أي
أسهل للفهم، وأوقع في النفس، لذا نجد علماء التربية قد تحدثوا بإفاضة عن أهمية الممارسـة                

  .العملية حتى تتحقق الفائدة المرجوة من العلم

  : والعملةاألهمية التربوية للممارس
  :الوسيلة من الوسائل العملية في طرق التدريس يقول التربويونوفي أهمية هذه 

 :يكتسب هذا األسلوب أهمية في التربية من خالل كونه " -1
آمة التي تصيبهم مـن     ويحد من الملل والس    ،تعلموهيؤدي إلى زيادة فهم التالميذ لما         •

 .المواد النظرية
سه فيحفظها من النسيان ما         المعلومة في نف   ت يعين المتعلم على اكتشاف أخطائه، ويثب      •

 .أمكن
 . يوفر الوقت والجهد على المعلم لكونه يسهل عملية االستيعاب على المتعلم •
 ال تتأثر بالوعظ    ييساعد على اكتشاف القيم الروحية واألخالقية واالجتماعية، والت        •

 .)3( " تحتاج إلى ممارسة المتعلم لهالوحده وال بالحفظ، ب

                                                 
)1(Qذج	ری/ ن+J�   324ص، و�[	رتQ،  ا�
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�'T واIسT'�L ص)3(�  A T�J4� 131@ ا�



  150

 حيث ال يقتصر األمـر علـى قيـام    ، العملي عدداً من الحواسة البيان تستخدم طريق " -2
المتعلم بالمشاهدة، واالستماع فحسب، بل إنهم غالباً مـا يعطـون الفرصـة للمـس               

 .)1("األجهزة
 : يقول إحسان األغا -3

 :نها تعمل علىإتفيد الممارسة في التعليم من حيث "
اسبة للمتعلم، ومكللـة    زيادة الدافعية للعمل، وخصوصاً عندما تكون الممارسة من        •

 .بالنجاح ومن هنا تظهر نتائجها بسرعة
  .)2("إتاحة المجال لتحقيق الذات ، وزيادة الفرصة لإلبداع واالبتكار أو اإلتقان •

  :الممارسة والعمل في القرآن الكريم

 قد سبق هؤالء وغيرهم في الحديث عن هذا األسـلوب            يجد أنه  ن الكريم آلقروالمتدبر ل 
 من خالل القرآن الكريم إلى      –تبارك وتعالى   – دعا اهللا    وقد!! ؟ ال كيف.. س  في طرق التدري  

أهمية ممارسة اإليمان الصادق بالعمل الصالح، فالعمل جزء من اإليمان، والممارسة للعمـل             
الصالح سبيل لنشر الدعوة اإلسالمية، وهو طريق تتحول به الكلمة إلى عمل بنّـاء، أو خلـق     

  .السلوك فاضل، أو إلى تعديل في 

 كأنـه   يفها هو القرآن الكريم يدعو إليه المؤمن بالعمل الصالح إلى جانب اإليمـان، أ             
وقُلِ اعملُوا فَسيرى   ���� : عليه فتدبر هذا في قوله تعالى      هيطالبه بالممارسة العملية إليمانه، وحث    

لمِ الْغيبِ والـشهادة فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم          اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عا      
  .105التوبة ����تعملُونَ

لم يطالبه فقط بالعمل بل جعل عليه أجراً عظيماً في الدنيا فقـال             -يا هداك اهللا    -وانظر  
تخلفَنهم في الْـأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيس       ����: موالنا الكريم 

استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنـا                
 كذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعقُونَيالْفَاس مه ك55النور  ����فَأُولَئ.  

إِنَّ الَّذين َآمنـوا وعملُـوا      ����:-جل من قائل  –ليس هذا فحسب بل وفي اآلخرة أيضاً قال         
  .107الكهف ����الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا 

كذلك عملوا به، فال نفع مـن       وهذا جزاء الذين عرفوا الهدى، فلم يكتفوا بتعلمه بل إنهم           
  .علم ال يتبعه ممارسة عمل 
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   :ن الكريمآالممارسة والعمل في القرمظاهر استخدام 
وقد استخدم القرآن الكريم هذا األسلوب في التعليم، وقد دعا المعلم إلى الممارسة العملية       

 : -تبارك وتعـالى  -لى قوله تعا  الحقيقية للعلوم النظرية لتعليم المتعلم، والتأثير عليه ومن ذلك        
واتلُ علَيهِم نبأَ ابني َآدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ مـن الْـَآخرِ قَـالَ                    ����

      نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنإِلَ   *لَأَقْت طْتسب نلَئ         ـكإِلَي يـدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي ي
       نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتـارِ            *لابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووَء بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن 

  نيماُء الظَّالزج كذَلو *    ن لَه تعفَطَو       رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت ها    *فْسابغُر ثَ اللَّهعفَب 
يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغـرابِ            

  .31-27المائدة ���� صبح من النادمنيفَأُوارِي سوأَةَ أَخي فَأَ

 أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى األخرى، وأن هابيل           - رحمه اهللا  –بن كثير   اذكر  
أراد أن يتزوج بأخت قابيل، وكان أكبر من هابيل، وأخت هابيل أحسن، فأراد هابيل أن يستأثر 

ا فأبى فأمرهما أن يقربـا قربانـاً،        أن يزوجه إياه  – عليه السالم    –بها على أخيه، وأمره آدم      
استحفظ السموات على بنيه فأبين، واألرضين والجبـال فـأبين،          م ليحج إلى مكة، و    دوذهب آ 

  .فتقبل قابيل بحفظ ذلك 

  ربانهما، فقرب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب غنم، وقرب قابيـل           با قُ فلما ذهب قر
ن هابيل، وتركـت قربـان قابيـل        حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربا         

  ".إنما يتقبل اهللا من المتقين:"فقال ، حتى ال تنكح أختي" ألقتلنك"فغضب، وقال 

ن آدم كان مباشراً لتقربهما القربان، والتقبل من هابيل دون قابيل، فقـال قابيـل               إوقيل  
 فلما كـان ذات     إنما تقبل منه ألنك دعوت له، ولم تدع لي وتوعد أخاه فيما بينه وبينه،             : "آلدم

ليلة أبطأ هابيل في الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذا هو به، فقـال            
وضـربه  ، ، فغضب قابيل عندها   " إنما يتقبل اهللا من المتقين      :" ولم يتقبل مني فقال   ، تقبل منك 

ائم فشدخته، وقيل   نه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو ن        إوقيل  ، بحديدة كانت معه فقتله   
  .بل خنقه خنقاً شديداً وعضاً كما تفعل السباع فمات، واهللا أعلم

ِئن بسطْتَ ِإلَي يدك ِلتَقْتُلَني ما َأنَا بِباسط يدي ِإلَيك ِلَأقْتُلَـك            لَ( وقوله له لما توعده بالقتل    
    ينالَمالْع بر سن وخوف من اهللا تعالى وخشية منه وتـورع         دل على خلق ح   ، )ِإنِّي َأخَافُ اللَّه

 -أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله، ولهذا ثبت في الصحيحين عـن رسـول اهللا        
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قالوا يا ، إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار  : " أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   
  .)1("إنه كان حريصاً على قتل صاحبه:قال ، رسول اهللا هذا القاتل فما بال المقتول

ويقـال  "وبقتله ألخيه حمل ذنبه إلى ذنوبه القديمة فخسر في الدنيا واآلخرة والعياذ باهللا              
نه بقى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يوماً على ظهره ما يدري ما يفعل به ألن القبـور مـا                    إ

 اآلخر فحفر أحدهما في األرض      عرفت في ذلك الوقت، فبعث اهللا غرابين اقتتال، فقتل أحدهما         
بأظافره فدفنه، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التـي                 

نـصيب فـي     علمت بني آدم الدفن، فالحاصل أن كل نفس تقتل بغير حق فعلى القاتل األول             
هابيل حزنـاً شـديداً ،      وقد ذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على          ، إثمهما والعياذ باهللا  

ومكث بعده مائة سنة لم يضحك قط، وحزنه على ابنه أمر طبيعي ، ويقال إن آدم وحواء أتيا                  
  .)2( قبره، وبكيا أياماً عليه

ن هذا الحادث قد وقع فـي فتـرة         إ حيث   - هذه القصة أصل بالتربية العملية     تعتبر:"قلت
 الفاعل فيـه ال يعـرف طريقـة دفـن           الطفولة اإلنسانية، فكان أول حادث قتل متعمد، وكان       

تمثل في الغـراب    – فعلمه اهللا تبارك تعالى كيف يدفنه عملياً، حيث أرسل له معلماً             ،-الموتى
الغـراب  " يمر بنفس الموقف الذي مر به قابيل، فقام بتعليمه ماذا يفعل بجثـة أخيـه                 –القاتل
ما كان من المتعلم والـذي      نه أخذ يبحث في األرض فحفر حفرة وقام بدفنه، ف         إحيث  " المقتول

 إال أن قلد هذا الموقف التعليمي وقام بعد مالحظته بممارسته عملياً،            –تمثل في شخصية قابيل     
  .وهكذا حصل العلم في هذا المجال 

وهذا ما يؤكد أسبقية القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا األسلوب من طرق التدريس بل                
  .لمجال أثبت إعجازا تربوياً عظيماً في هذا ا

 المربى الداعية كان حريصاً على أن يجمع بـين العلـم      - صلى اهللا عليه وسلم    -والنبي
بل ويدعو أصحابه إلى التزام العمل بعد العلم، فقد روى أبو عبد الـرحمن الـسلمي                ، والعمل
 أنهـم كـانوا     - صلى اهللا عليه وسـلم     -حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول اهللا       :" قال

 عشر آيات فال يأخذ في العشر األخرى حتى      - صلى اهللا عليه وسلم    -ول اهللا يقترئون من رس  
  . )3("يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل

 كان يقوم بالممارسة العملية للشعائر الدينية أمام أصحابه  -عليه الصالة والسالم  -كما أنه 
فيما روى عنه مالك بن     - صلى اهللا عليه وسلم    -يحتى يعلمهم كيف يؤدونها، فقد ثبت عن النب       
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 روى عنه جابر بن عبـد       اأيضا فيم وقال  )1( " صلوا كما رأيتموني أصلي   : " أنه قال  الحويرث
 ففعلوا كمـا    –رضي اهللا عنهم    -وقد تعلم منه أصحابه     ، )2("خذوا مناسككم عني  " في الحج    اهللا
 -رضي اهللا عنهما  -ري عن بن عباس     ومن ذلك ما رواه البخا    ، - صلى اهللا عليه وسلم    -فعل  

أنه توضأ، فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء                 
، فجعل بها هكذا ، أضافها إلى يده األخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها            

 ، ثم أخد غرفة من ماء يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده  اليسرى، ثم مسح رأسه
فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثـم                 

  . )3( يتوضأ- صلى اهللا عليه وسلم-قال هكذا رأيت رسول اهللا 

وهذا و ذاك إن دل على شيء فهو إنما  يدل على وجه إعجازي آخـر مـن وجـوه                    
    .- واهللا أجل وأعلم–طرق التدريس اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في 

  

  المطلب الثاني

  الرحلة
الرحل عن البلدة فهو    "، ، رحيالً ورحالً وترحاالً   )رحل(مادة   ":الرحالت"المعنى اللغوي   

  .)5("النوع من الَّرحيل: والرحلة " )4( "انتقل: راحل والجمع رحل، وإلى المكان

 ، لزيارة هادفة خارج حجرة الدراسـة      معبارة عن تخطيط منظ   " :المعنى االصطالحي 
     . )6( "رة في المدرسة نفسها أوفي البيئة خارج المدرسةزياوقد تكون ال

  : إلى قسمين تتنقسم الرحال

وتتم إما مشياً على األقدام أو بالمواصالت، وتستغرق حـصة           : المحلية ت الرحال -1
  .الخ ...واحدة أو حصتين أو بعض النهار وتكون زيارة مصنع أو شركة

  . )7( إما خارج لواء التلميذ أو خارج القطرتوتتم هذه الرحال:  الخارجيةتالرحال -2

إن القيام برحالت علمية إلى أماكن معينة في البيئة إجـراء           : "يقول حنا غالب التربوي     
، وتكون هذه الزيارات لبعض المناطق الجبلية لمراقبة        ..شائع في المدارس االبتدائية المتجددة    
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بقات األرض فيها مثالً أو لبعض المعامل والمصانع أو ألجهزة تطهير ودفع المياه للـشرب               ط
واالستعمال، أو لبعض الجنائن أو األنهار أو لمحطة طيران، أو لمصفاة بترول، ولكي تحقـق        
هذه الزيارات أهدافها العلمية يجب أن تحدد هذه األغراض تحديداً واضحاً، وأن تضع تفاصيل              

  .)1(" دقة، وأن تتخذ االستعدادات الالزمة لهاالزيارة ب

  :األهمية التربوية للرحالت
الرحلة التعليمية تجعل التلميذ مشاركاً نشطاً واعياً يفكر ويعبر عن الخبرات الواقعية          -1

التي يمر بها، كما أنها تتيح للتالميذ إدراك الصلة بين ما يدرسه في الفصل وما يجري فـي                  
الي فالرحالت تتيح للتلميذ فرص الحصول علـى الحقـائق والمفـاهيم            الحياة الخارجة، وبالت  

   .)2( المتعلقة بالظواهر الطبيعية والبشرية واالجتماعية المحيطة بهم من مصادرها األصلية
المالحظة  ك ،سية في التعلم   فرصة مواتية لتنمية مهارات أسا     الرحالت كمجال للتعلم  " -2
وهي فرصة قلما تتوفر عند التعلم داخل حجرة         ،يمها وتدوين المذكرات وإعادة تنظ    واالستماع
 .)3( "الدراسة

تستخدم الرحلة كأسلوب للمراجعة فيقوم المعلم مع تالميذه بعد االنتهاء من دراسـة       " -3
موضوع معين برحلة قصيرة بقصد المراجعة لهذا الموضوع فيستخدم التلميذ جميع حواسـه             

 .)4( "للحصول على صورة متكاملة لموضوع ما

 التعليمية لها أثر عميق  في اتجاهات األفراد الذين يقومون بها ففي إحدى              تلرحالا -4
حدى المدارس الزراعية إلى المتحف الزراعي ورأوا  إالرحالت التعليمية  التي قام بها تالميذ          

اهتمـام  فيها المجموعات الحشرية المختلفة أثارت هذه المجموعات المختلفة األشكال واأللوان       
ونتج عن ذلك أن نما فيه الميل        ،بالمتحف في عدة زيارات متتالية    ميذ وقام بدراستها    حد التال أ

ي واكتسب مهارة عظيمة ف    ،ا فكون لنفسه مجموعة حشرية كبيرة     إلى دراسة الحشرات وجمعه   
وكان من نتيجة ذلك أن صـار ذلـك الـشخص أحـد       ،صيد الحشرات وتصبيرها وتصنيفها   
وفي دراسة الحشرات وتـصنيفها وفحـصها والتعـرف          ،يةالمبرزين في مادة اآلفات الحشر    

 .)5(عليها
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نه من خاللها يستطيع    إ"كما أن الرحالت التعليمية ذات أهمية بالنسبة للمعلمين حيث           -5
ـ      عالمعلمون إيجاد الحلول لمشكالت معينة، وجم       مواقـف   ة الحقائق عند مسائل محددة، وتنمي

 .)1("ارية في بيئة المتعلمينة أو الجالتقدير من بعض األمور األخر القائم

أن الرحالت التعليمية في الوقت الحاضر قد صارت تتخذ لها          "مما سبق يتضح لنا جلياً      
مكاناً هاماً في البرامج التعليمية كوسيلة هامة من وسائل التربية السليمة والتثقيـف الزراعـي    

  .)2("والصحي واالجتماعي والعلمي بعد ما ثبت لها من نفع

 ولكن هناك من سبق     ، وهو رأي موافق تماماً للصواب     ت في الرحال  نيلتربوياهذا رأي   
ن الكـريم  آ فقد اهتم القـر   ،ن الكريم آن في التنويه إلى هذه األهمية للرحالت وهو القر        يالتربوي

 بل أصل للرحالت التعليمية وهي االنتقال من مكان لمكان بهدف تحصيل العلم       ،بأمر الرحالت 
  .نشره أو

  :تمام القرآن الكريم بالرحالت مظاهر اه

 ...ن الكريم ذكر الرحالتآأورد القر  -1

 فَلْيعبدوا رب هذَا * ِإيلَافهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف*ِلِإيلَاف قُريشٍ���� :-تعالى–فقد قال 
تيالْب*فخَو نم منَهَآموعٍ وج نم مهمي َأطْع4-1سورة قريش ���� الَّذ.  

  تجارة ومسيرة كانت قريش     رحلتا اتان الرحلتان هم  ها:" والتنوير يقول صاحب التحرير   
في الشتاء إلى بالد الحبشة ثم اليمن يبلغـون         ، ة إحداهما تجهزهما في هذين الفصلين من السن     

       صرى بالشام، وكان الـذي  بها بالد حمير، واألخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة ب
تين الرحلتين هاشم بن عبد مناف، وسبب ذلك أنهم كانوا يعتريهم خصاصة فإذا لم              سن لهم ها  

يجد أهل بيت طعاماً لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب عليهم خبـاء،   
وقيـل بالـذال    "  بالعين المهملة وبـالراء   "وبقوا فيه حتى يموتوا جوعاً، وسمي ذلك االعتفار         

 بيت من بني مخزوم أصابتهم  فاقة شديدة فهموا باالعتفار، فبلغ            عوض الراء، فحدث أن أهل    
:   فقام هاشم خطيباً في قريش، وقال –ألن أحد أبنائهم كان ترباً ألسد بن هاشم       -خبرهم هاشماً   

 العرب، وأنتم أهل حرم اهللا ، والناس        عزإنكم أحدثتم حدثاً تقلون فيه وتكثر العرب، وتذلون وت        
 يأتي عليكم ، ثم جمع كل بني أب على رحلتين للتجارات فما ربح قادالعت بالكم تبع، ويكاد هذا

  .)3(الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم
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 ...التأصيل لرحلة العلم -2

م طَائفَةٌ ليتفَقَّهـوا    وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منه           ����:قال تعالى 
  .122التوبة ����في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

  .)1("اآلية في النفر للتعليم والتفقه ال للحرب :"-رحمه اهللا- يقول الزرقاني

حيث يخرج الـبعض للجهـاد،      ذهب جماعة إلى أن هذه اآلية من بقية أحكام الجهاد،           "و
ومن بقى يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة إذا ما رجعوا، أو يذهبون في طلبه إلى المكـان                 
الذي يجدونه فيه ثم يعلمون قومهم إذا ما رجعوا ، وذهب آخرون إلى أن اآلية حكم مـستقل                  

 الدين، جعلـه    في مشروعية الخروج لطلب العلم، والتفقه في      ) ليست من أحكام الجهاد   (بنفسه  
سفر الجهاد،  : األول: اهللا متصالً بما دل على إيجاد الخروج إلى الجهاد، فيكون السفر نوعين           

السفر لطلب العلم، وال شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لـم يجـد                 : والثاني
وبمـا  هو العلم باألحكام الـشرعية،      : الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر، والفقه         

يتوصل به إلى العلم من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول، وقد جعل اهللا سـبحانه وتعـالى                 
الغرض من هذا التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 

م غير هذين، فهـو طالـب       لفمن كان غرضه بطلب الع    ، وهما تعلم العلم وتعليمه   ، الصحيحين
  . )2("ال لغرض دينيلغرض دنيوي 

 عرض نماذج للرحالت العلمية التعليمية -3

 قَالَ لَه   *علْمافَوجدا عبدا من عبادنا َآتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَدنا            ���� :قال تعالى 
        دشر تلِّما عمنِ ملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَتى هوسا       *امرـبص يعم يعطتست لَن كقَالَ إِن*   ـفكَيو 

قَالَ فَـإِن    *قَالَ ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِرا ولَا أَعصي لَك أَمرا          *تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبرا      
 حتى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها        فَانطَلَقَا *منه ذكْرا لَك  اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيٍء حتى أُحدثَ        

 قَالَ لَـا    *صبرا أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي         قَالَ *قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا       
    رلَا تو ِسيتا نذْنِي بِماخؤا     ترسرِي عأَم نقْنِي مه*         لْـتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُلَاميى إِذَا لَقتطَلَقَا حفَان

 قَـالَ   * قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع معي صبرا           * لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا    نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ   
   كأَلْتا           إِنْ سذْري عنلَد نم تلَغب نِي قَدباحصا فَلَا تهدعٍء بيش نع*       ةيلَ قَرا أَهيى إِذَا أَتتطَلَقَا حفَان 

              ش قَالَ لَو هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِديها فدجا فَومفُوهيضا أَنْ يوا فَأَبلَها أَهمطْعتاس ذْتخلَات ئْت
هلَيع،             هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنس نِكيبنِي ويب اقرذَا فا قَالَ هربص*     ـتةُ فَكَانينفا السأَم 
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          ي كلم ماَءهركَانَ وا وهيبأَنْ أَع تدرِ فَأَرحي الْبلُونَ فمعي نياكسما   لبغَص ةينفذُ كُلَّ سـا   *أْخأَمو 
 فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيرا منـه        *الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَنْ يرهقَهما طُغيانا وكُفْرا        

مينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما وكَـانَ           وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَا    *زكَاةً وأَقْرب رحما  
                 ـنع ـهلْتا فَعمو كبر نةً ممحا رمهزا كَنرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادا فَأَرحالا صموهأَب

عطست ا لَمأْوِيلُ مت كرِي ذَلا أَمربص هلَي82-65الكهف ���� ع.   

 مع  -عليه السالم -عرضت هذه اآليات نموذجاً للرحالت التعليمية، وهي رحلة موسى          
وقد استدل العلماء بما في القصة حسبما ذكـره شـراح   "  ليتعلم منه ،     -عليه السالم -الخضر  
ل األدب مـع    وغيرهم من استحباب الرحلة للعلم، وفضل طلبه، واستحباب اسـتعما         ، الحديث

العالم، واحترام المشايخ، وترك االعتراض عليهم، وتأويل ما لم يفهم ظاهره مـن أفعـالهم،               
وعلى جواز اتخاذ الخادم في     ، والوفاء بعهودهم، واالعتذار عن مخالفتهم    ، وأقوالهم، وحركاتهم
كروهة إلى  وحمل الزاد فيه، وأنه ال ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من األمور الم            ، السفر

الشيطان مجازاً، وتأدباً عن نسبتها إلى اهللا تعالى، واعتذار العالم إلى من يريد األخذ عنه فـي                 
ط المتبوع علـى التـابع،      اعدم تعليمه مما ال يحتمل طبعه، وتقديم المشيئة في األمر، واشتر          

  .)1("وبالجملة قد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة .. وعلى أن النسيان غير مؤاخذ به 

وإذ قال موسـى    : "قوله تعالى ": يوخالصتها كالتال ،وقد ذكر ابن الجوزي القصة كاملة     
موسى قام خطيباً فـي     أن   في هذا السفر     - عليه السالم  -سبب خروج موسى    ، اآلية..."  لفتاه

إذ لم يرد العلم إليه ،  عليه- عز وجل-بني إسرائيل فسئل أي  الناس أعلم؟ فقال أنا فعتب اهللا          
قال تأخذ معـك    ،  قال موسى يا رب كيف لي به؟      ، ى اهللا إليه أن لي عبداً هو أعلم منك        فأوح

فلما بلغا مجمـع بينهمـا نـسيا        "، حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فانطلق         
حتى إذا أتيا الـصخرة     ، وكان معه فتاه يوشع بن نون     ، " حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا     

فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سـبيله             وضعا رؤوسهما   
فلما استيقظ نسي   ، وأمسك اهللا عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق         ، في البحر سرباً  

قال موسى لفتاه   ، صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد            
 المكان الـذي   جاوز  من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى          آتنا غدائنا لقد لقينا   

قال فكان للحوت سـربا  ، "عجبا"إلى قوله " أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة"فقال فتاه  ، أمره به اهللا  
قال رجعـا   : فارتدا على آثارهما قصصا   ، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي     ، ولموسى ولفتاه عجباً  

فقـال  ، فإذا هو مسجي بثوب فسلم عليـه موسـى        ، يا إلى الصخرة  يقصان آثارهما حتى انته   
، نعم: قال، موسى بني إسرائيل: قال، أنا موسى: قال، وأنى بأرضك السالم من أنت؟: الخضر
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إني على علم من    ،  معي صبرا يا موسى    عانك لن تستطي  : قال، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا    
من علم اهللا علمكه ال أعلمه فقال موسى ستجدني إن          علمنيه وأنت على علم     ، علم اهللا ال تعلمه   

فإن اتبعتني فال تسألني عن شـيء حتـى         : شاء صابراً وال أعصي لك أمرا فقال له الخضر        
فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا    ، فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة     ، أحدث لك منه ذكرا   

 إال والخضر قد قلع لوحاً من ألواح        اجأ يف فلما ركبا في السفينة لم    ، فحملوه بغير نول  ، الخضر
قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغـرق   : فقال له موسى  ، السفينة بالقدوم 

إذ أبـصر   ، فبينما هما يمشيان علـى الـساحل      ، ثم خرجا من السفينة   ، أهلها إلى  قوله عسراً    
 أقتلت نفساً   :"فقال له موسى  ، فقتلهه فاقتلعه   الخضر غالماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأس       

قوم آتيناهم فلـم    : فقال موسى ، فقال الخضر بيده هكذا فأقامه    " يريد أن ينقض  " إلى قوله " زكية
  .)1(قال هذا فراق بيني وبينك،  أجراًيطعمونا ولم يضيفونا لو شئت التخذت عليه

 كانت لمساكين   فالسفينة: ثم شرع الخضر في تعليم موسى الحكمة من األمور التي فعل          
وكان أماهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمـون         "،  " لكءهم م وكان ورا "يعملون في البحر    

عن غير سعيد بن جبير أنه هدد بن بدد، والغالم المقتول يزعمون جيور ملك يأخذ كل سفينة                 
قـول  فإذا هي مرت به يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها، منهم مـن ي  ، غصباً

وأما الغالم كان أبواه مؤمنين، وكان كافراً فخشينا أن       ، سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار     
أي يحملهما حبه على أن يتبعانه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهمـا             : يرهقهما طغياناً وكفراً  

جدار فكان  وأما ال "، )2("خيراً منه زكاة وأقرب رحما هما به أرحم منها باألول الذي قتل خضر            
وكان تحته كنـز    "، وهما أحرم وحريم ابنا كاشح    : قال السهيلي ، "لغالمين  يتيمين في المدينة      

قيل أنه كان األب الـسابع، وقيـل        " وكان أبوهما صالحاً  : "قال عكرمة ، كان ذهباً : قيل، "لهما
، )3(ستعانفيه داللة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته واهللا الم          : العاشر، وعلى كل تقدير   
  .-تبارك وتعالى–وكل هذه برحمة من اهللا 

 بعضاً من علم الخضر بأمر من اهللا تعالى ولـو           – عليه السالم    -وهكذا حصل موسى    
  .– كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم –صبر موسى أكثر لرأى من علم الخضر أعجب 

ية، إحداهما قبل البعثة     قد كانت له رحالت نبو     - صلى اهللا عليه وسلم      - والنبي محمد   
بـالروح  "، وأخرى بعدها وهي رحلة علمية روحانية - وكأن اهللا تبارك وتعالى يعده للبعثة      -

  .وهي رحلة اإلسراء والمعراج"والجسد 
  : قبل البعثة فرحلتان تأما الرحال

                                                 
1)( ان�'
9� A@ 67( ا�'
  .114ص،5ج، �� ا�*�زي،زاد ا�+
 ا�4.ن ا���'(  )(2'
 178ص، 5ج، ت9
،  Z"� اOنK'	ء)3('t372ص، 1ج، ا�� آ.  
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ـ   ، كانت مع عمه أبي طالب في تجارة له        : الرحلة األولى   يوكـان عمـره إذ ذاك اثنت
   .عشرة سنة

  . في تجارة لخديجة  بنت خويلد وصحبته لموالها ميسرة : الرحلة الثانية
أما الرحلة بعد البعثة فهي رحلة اإلسراء والمعراج، وهي بإفاضة في كتـب الـسيرة             

  .والحديث لمن أراد االطالع عليها
رحالت تعليمية، لكنها هذه في  أرسل أصحابه - صلى اهللا عليه وسلم      -كذلك فإن النبي    

 قد أرسل - صلى اهللا عليه وسلم   -ومن ذلك كما يذكر عنه أنه       ، رة لتعليم الناس أمور دينهم    الم
 ليعلم النـاس  أمـور       - صلى اهللا عليه وسلم      - إلى المدينة قبل هجرته      )1(مصعب بن عمير  

  . في اإلسالم سفيرٍأول- رضي اهللا عنه -دينهم فكان 

 :وقـد سـأله  ، هاً وحاكماً للناس هناك ليكون فقي ،  إلى اليمن  )2(كذلك أرسل معاذ بن جبل    
ـ  فـي  ليس أمر جاءك فإن قال اهللا كتاب في بما أقضي قال تقضي فـكي" اهللا قـال    ابـكت

قال أجتهد   اهللا رسول من سنة تكن لم فإن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة أقضي
  )3("-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول وفق الذي هللا الحمد قال رأي

متمعن في هذا كله يعلم يقيناً أن القرآن الكريم قد كان له سبق تربوي فـي اسـتخدام            فال
وهذا وجه من وجوه اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم فـي طـرق            ، الرحالت كطريقة تعليمية  

  . - واهللا تعالى أعلم –التدريس 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1) (ان� ( ،ا�JKري ا�4F@ ا��JKري) 3(ا�
'J ا�J']R ا�
	�P . �� ه	JK7 �� )F ��	ف �� JK7 ا�Jار �� Z"@ �� آLب�"�^ �� 7+'

  .)145ص، 1ج، س' أL7م ا��LKء
� یXیJ �� جR( �� ��	ذ �� جK\ ا�� 7+و �� أوس �� 7	J7 �� g<ي �� آ�^ �� 7+و �� أدي �� س�J �� 67@ �� أسJ �� س	ردة � )(2

ان� س' أL7م (.أح	دی{ J7ة و�Q أ�د، F	�	 ا��J]F TK4، ا�
'J ا�I	م أ�� JK7 ا�ح+� اOن"	ري ا��Xرج@ ا�+Jن@ ا�JKري، ا��Xرج
 )444ص، 4ا��LKء ج

3)( TK'F @أ� �� ;�"� ،T'SZOع وا�'K�ب ا	�  543ص،4ج،22988ح،�	ب A@ ا�4	ض@ �	 ی�K<@ أن یJKأ �SZ @A Q	Q< ، آ
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  المطلب األول
  التعليم الذاتي

  :تعريفه

األسلوب الذي يقوم فيه الفرد بالمرور بنفسه على المواقف التعليمية المختلفة الكتساب            "
فالمتعلم هو الـذي  ، ث ينتقل محور االهتمام من المعلم إلى المتعلم    بحي، والمهارات، المعلومات
ومن ثم يصبح المسئول عن     ، ومنى ينتهي وأي الوسائل والبدائل يختار     ، وأين يبدأ ، يقرر متى 
  . )1 ("وعن النتائج والقرارات التي يتخذها، تعلمه

لذي يتوافق مـع    األسلوب الذي يعتمد على نشاط المتعلم الذاتي ا       ": وعرفه آخرون بأنه  
 ،مستخدماً في ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا من مـواد مبرمجـة           ، سرعته وقدراته الخاصة  

وذلك لتحقيق مستويات أفضل ، ومسجالت، وبرامج تلفزيونية، وأشرطة فيديو، ووسائل تعليمية
  .)2( " من النماء واالرتقاء لتحقيق أهداف تربوية منشودة

وال يتـدخل المـدرس إال فـي        ، يقوم التالميذ بالعمل  " تيالتعلم الذا أي أن في مجموعة     
أو لتصحيح مسارات   ، وذلك لتدارك بعض األخطاء الني تواجه بعض التالميذ       ، أضيق الحدود 

  .)3("أو لتصحيح بعض األخطاء التي يقع فيها بعض التالميذ، التفكير عند بعض التالميذ
  :التربوية للتعلم الذاتياألهمية 

  :وقد قالوا في أهميته ، واعتبروه جديدا ، يون بهذا النوع من التعلم وقد اهتم التربو
كما أنه من أهـم أسـاليب       ، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتعليم في المرحلة االبتدائية       " -1

التعلم ال سيما في هذه المرحلة؛ وذلك لما له من دور كبير في استثارة دوافع التعلم لما يتطلبه                  
اد وترتيب المواقف التي يتوصل التالميذ مـن خاللهـا إلـى عمـل              من مهارة فائقة في إعد    

والهدف من وراء استخدام هذه الطريقة هو أن يتعلم التلميذ شيئاً           ، اكتشافات في حدود قدراتهم   
 .)4(" أو يتوصل بنفسه إلى شيء جديد، جديداً

 :يوفر التعلم الذاتي المزايا والفوائد اآلتية -2
  .ه قواعد وأوقات محددة للدراسةيدون أن تفرض عل، ر كل تلميذ بسرعته الخاصةيسي •
 يستطيع المتعلم الرجوع إلى مصادر متعددة للمعرفة بدالً من االقتصار علـى مرجـع               •

 .واحد هو المعلم أو الكتاب

                                                 
)1 (T'+'6�� .26ص، �!+�د _K	ی�، ا���6( ا�gات@ �	�!4	>^ ا�
 .21ص، JK7 ا�ح+� ج	�\،ا���6( ا�gات@ �	�+�دیLت ) 2(
  .1183ص، 3ج،�*Jي X7یX إ�اه'(، ��س�T7 ا��Jری/ )3(

س@، ا�+JرسT وا��+Jرس (4)� '�� J+!� ،98ص. 
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حيث تكـشف   ،  تساعد عملية التعلم الذاتي على الكشف عن ميول التالميذ واهتماماتهم          •
لتي يتقدم فيها الطالب بسرعة تفوق سرعة تقدمه في         هذه العملية عن المواد الدراسية ا     

 .كما تكشف عن المواد التي ال يميل إليها، المواد األخرى
 يوفر التعليم الذاتي للمعلم دوراً ايجابياً فاعالً في توجيه التالميذ وإعداد المواد واألدوات  •

 .التعليمية الالزمة لتعلمهم
•    وأن ينقذ نفسه من خالل دراسـته لنـشاطاته     ،وم مدى ما تعلمه   قّيستطيع الطالب أن ي 

 .)1(وانجازاته في فترة معينة
وذلك جزءاً من عمليـة التجديـد   ،  متابعة تعليم نفسه   ةينقل إلى الفرد حمل مسؤولي    " -3

وهي عملية تسعى لتغذية قدرة الفـرد الذاتيـة علـى           ، ب تحلله وانحداره  نالذاتي للمجتمع لتج  
وتقييمـه  ، نمية طاقاته في عملية مستمرة من اكتشافه لذاته       التجديد ليصبح قادراً بنفسه على ت     

ومن هنا كان التعلم الذاتي الوسيلة األساسية لبناء مجتمع دائم الـتعلم وتحقيـق أهـداف                ، لها
 Long Education()2( أي التعلم مدى الحياةContinuous Education)(التربية المستمرة

Life( ،    األمر الـذي   ، مرة؛ ألن المتعلم يقوم بالدراسة الذاتية     بل الطريقة الوحيدة للتربية المست
 .)3 ("وال سيما تلك التي تتعلق باختصاصه، يمكنه من االطالع على الجديد في المعرفة

والـذكاء  ، تعني هذه الطريقة بمراعاة الفروق الفردية من حيث النمـو الجـسمي           " -4
 .)4(" جاهات والحاجات واالتتواالهتماما، والفروق الثقافية واالجتماعية

التعلم الذاتي مهمته تنمية مهارات األفراد ليصبحوا قادرين على مواجهة مشكالت            " -5
 .)5(" كما أنه يساهم على التكيف والتوافق مع الحياة المستقبلية، الحياة الحاضرة

   :التعلم الذاتي في القرآن الكريم
لمعلمين ليتخذوه أسـلوباً    كالم التربويين السابق كالم طيب سليم يجدر تعليمه للمربين وا         

أو هل هو من ابتكار محض للتربويين ، حسناً في التعليم لكن هل التعلم الذاتي وليد هذا القرن؟     
  .سنرى!!لم يسبق إلى مثله؟

يـا  -تدبر  فإنه يؤصل لهذا األسلوب     ، لو راجعنا بعض آيات الذكر الحكيم لوجدنا عجباً       
يهِم َآياتنا في الَْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنـه  سنرِ���� : قوله تعالى-من أراد اهللا بك خيراً    

هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو ق53فصلت ����الْح.  

                                                 
(1) T�	��'^ ا�	سOوا nه	+��ا @A ت	دراس  .210ص، هR	م 67'	ن، يص	�z ه�J، ان�
(2) '+'6��  .24ص، Tا���6( ا�gات@ �	�!4	>^ ا�
(3) )'6��7@، ت9یJ ا�� J+أح P'Aت� ،T6'!�د ا�+!� J+!� ،36ص.  
  .100ص،X7ت جادات و.خون، ا��Jری/ ا��9	ل(4) 
 .36ص،نJK7 \'K ا�[	دي، ن+	ذج ت��یT ت�T'+'6 ��	صة (5)
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وقدرتنا فـي أقطـار     ، أي سنطلع الناس على دالئل وحدانيتنا     : المعنى من اآلية الكريمة   
، وزرع وثمـار  ، ورياح وأمطار ، وليل ونهار ، ونجوم، وقمر، من شمس ، ضالسموات واألر 

سنطلعهم على مظاهر قـدرتنا فـي هـذه األشـياء           ، وجبال وبحار ، ورعد وبرق وصواعق  
كما سنطلعهم على آثار قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا ، الخارجية التي يرونها بأعينهم

، ونعمة ونقمة، ريق ما يصيبهم من خير وشروعن ط، وروح، وعقل، وقوى، فيهم من حواس  
يطلع الناس على أسرار جديدة في      ، ففي كل يوم بل في كل ساعة      ، ولقد صدق اهللا تعالى وعده    

وعلى صـحة   ،  وقدرته – تعالى –وكلها تدل على وحدانيته     ، وفي أنفسهم ، هذا الكون الهائل  
  .)1 (- صلى اهللا عليه وسلم –دين اإلسالم الذي جاء به الرسول 

ن من الحث علـى النظـر       هذا على وجه التتميم واإلرشاد إلى ما ضم       : "يقول األلوسي 
ويفوزوا كل  ، ويعملوا بمقتضاه ، ويؤمنوا بما جاء به   ، وا إلى إعجازه  دهفي، ليؤدي إلى المقصود  

  .)2("الفوز
وفي * وقنِنيوفي الْأَرضِ َآيات للْم���� :- جل وعـال  - قول موالنا -يا هداك اهللا-ثم تدبر   

  .21,20 الذاريات ����أَنفُِسكُم أَفَلَا تبصرونَ 
وأنواع ، أي وفي ما خلق في األرض من مخلوقات من جبال وأنهار وزروع وضروع            

، ورحمتـه ، أي دالئل وعالمات على قدرة اهللا وعلمه وحكمته  : آيات، وإنسان وحيوان ، الثمار
كذلك في النفس دالئـل     ،  على البعث اآلخر والجزاء    وكلها موجبة لنا التوحيد ومقررة لقدرته     

وبراهين متمثلة في خلق اإلنسان وأطواره التي يمر بها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلـى                 
ونطقه آيات أخرى دالة على وجـود اهللا        ، وفي إدراكه وسمعه وبصره   ، طفل إلى شاب فكهل   

موقنين مبني على أن الموقنين ذووا وكون هذه اآليات لل، وتوحيده وقدرته على البعث والجزاء   
وقوي ، وإدراك لما يشاهدون في الكون فكلما نظروا إلى آية في الكون ازداد إيمانهم            ، بصائر

  .فبلغوا اليقين فيه فأصبحوا أكثر من غيرهم في االهتداء واالنتفاع بكل ما يسمعون ويشاهدون
أفـال  " لهـم بـالتوبيخ     أما أهل الغفلة واإلعراض عن التفكر والنظر فكان الخطـاب           

إذ لو نظروا بأبصارهم متفكرين ببصائرهم الهتدوا إلى اإليمان والتوحيد والبعـث            " تبصرون
  . )3(والجزاء

 للنظر في ملكوت    -تبارك وتعالى  -إذن فبالنظر باآليات السابقة نجد أنها دعوة من اهللا          
وإلى ما ال يساوره شك     ، والتفكر في النفس حتى نصل إلى حقيقة التوحيد       ، السموات واألرض 

  ".ال إله إال اهللا"أبداً وهو 

                                                 
(1) '
9�  212ص،10ج،ويس'�f J=	، ا��س'& ان� ا�
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 –وبتدبرك في خلـق اهللا      ،  تلك -تعالى –أي بإمكانك أيها السامع أو القارئ آليات اهللا         
وهو مـا   ،  أن تصل إلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة بنفسك ذاتياً دون تدخل من أحد             -تعالى

  .يعرف تربوياً اليوم بالتعلم الذاتي
  .ج التعلم الذاتي وأحد تطبيقاته التربوية الحديثة أسلوب حل المشكالتومن نماذ

  !!. أم هو نتاج تفكير تربوي حديثاً؟- كما مصدره–فهل هذا األسلوب قرآني أصيل 
  .-إن شاء اهللا - هذا ما سنراه ونتعرف عليه في المطلب القادم 

  
  لثانيالمطلب ا

  نموذج على التعلم الذاتي
  أسلوب حل المشكالت

  :مشكالتلالمعنى اللغوي ل
قيـل لألمـر    : ومنـه ،  والشَّكل هو الشِّبه والمثل    "،المادة اللغوية للمشكالت هي شكل    

والمشكلة أو المشكل هي األمر     ،  أو التبس  "،)1(" إذا اختلط : وأشكل على األمر  ، مشكل: المشتبه
  .)2(" واللفظ الذي يشتبه المراد منه لدخوله في أشكاله أي أمثاله، الملتبس

  .وحل المشكالت هي حل أو فك الملتبسات أو األمور المشتبهة
  :المعنى االصطالحي للمشكلة
أو موقف مربك يجابه الشخص بحيث ال يستطيع اإلجابة عن          ، المشكلة هي سؤال محير   

أو مهارات  ، أو مفهومات ، لتصرف في الموقف عن طريق ما لديه من معلومات        اأو  ، السؤال
 الوصول إلـى    فأو الكشف عما به من غموض بهد      ، ثحره ويدفعه للب  فيشير تفكي ، )3(جاهزة

  .)4(اتجاه حل لهذا الموقف الغامض أو المشكلة
  :المعنى االصطالحي ألسلوب حل المشكالت

وتتـصل  ، وتستهوي انتبـاههم  ، أو الطلبة ،  التالميذ إثارة مشكلة تثير اهتمام   "وهو يعني   
  )5(."البحث عن حل علمي لهذه المشكلةوتدفعهم إلى التفكير والدراسة و، بحاجاتهم
وتكـون  ، هي موقف يكون الفرد فيه مطالباً بانجاز مهمة لـم تواجهـه مـن قبـل     "أو  

  .)6(" المعلومات المزود بها هذا الفرد غير محددة تماماً لطريقة الحل

                                                 
 .176ص،7ج،�
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وهي الطريقة العملية المطبقـة فـي حـل         " –يسمى جون ديوي طريقة حل المشكالت       
إلى المشكالت االجتماعيـة    ، نية الممتدة من المشكالت البسيطة للحياة اليومية      المشكالت اإلنسا 

  .)1("  بأنها طريقة التفكير المنتج–إلى المشكالت العقلية المجردة ، المعقدة
  :شروط اختيار المشكالت أو المواقف التعليمية التي تتخذ محوراً للدرس

  :لفقا، عبد اللطيف فرج شروط اختيار المشكلة.ذكر د
كأن ترتبط بحاجة الطالب أو ، بأهمية المشكالت المبحوثة ) الطالب( أن يحس المتعلم     -1
  .أو حاجات مجتمعه، اهتماماته
، بحيـث تـستثير أفكـاره    ،  أن تكون المشكلة المبحوثة في مستوى تفكير الطالـب         -2

ف بحيث توجد عوائق وعقبات في طريق تحقيق الهـد        "، وتستجره إلى حلها  ، وتتحدى قدراته 
وكذلك المعلومات والمهارات الجاهزة غير     ، واالستجابات االعتيادية ، وأن تكون أنماط السلوك   
  .)2("والتخلص من العقبات، كافية لتخطي هذه العوائق

بأهداف الدرس بحيث يكتسب الطالب خالل حلهـا        ) المواقف( أن ترتبط المشكالت     -3
رات واالتجاهـات والميـول العلميـة       والمهـا ...)  مبادئ - مفاهيم -حقائق(المعرفة العملية   

  .)3(المناسبة
 أن يعرضها المعلم بصورة تثير حماس الطالب وترغبهم في حلها وإن لم يكن هذا               "-4

  .)4( " ال ينجح استخدام هذه الطريقة في التدريس
  :خطوات حل المشكالت

  :كور خطوات حل المشكالت كالتاليدحدد علي م
  .تحديد المشكلة) أ(
لي الحاالت والشروط والظروف المحيطة بالمشكلة عن طريق تحديد العوامل          التعرف ع ) ب(

 و  ة إلي فهم المـشكل    يمما يؤد ،وجمع كل المعلومات المتصلة بها    ، المؤثرة فيها والمتأثرة بها   
  .تحديدها بصورة أكثر دقة

  .وضع فرضيات للحلول الممكنة لهذه المشكلة) ت(
وعلي أساس ، ى أساس القيمة المحتملة لكل منهادراسة كل فرضية من هذه الفرضيات عل) ث(

  .وعلي أساس التنبؤ بالنتائج المحتملة لكل حل، القيمة المحتلة لكل منها
ماذا يمكن أن يحدث لو فعلنا : علي أساس السؤال اآلتي، اختيار صحة كل فرضية أو حل) ج(

  .كذا أو كذا
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  .)1(بة عن هذا السؤالاختيار الفرضية التي تنتج الحل األمثل وفقاً لإلجا) ح(
  : األهمية التربوية ألسلوب حل المشكالت

ومن  وقد تحدث التربويون بإفاضة عن أهمية األخذ بهذا األسلوب في التربية والتعليم 
  :ذلك

 تنبع أهمية طريقة المشكالت في التعليم والتعلم من أنها سلسلة من العمليات العقلية              -1
فالمدرس ،  من خاللها أفكاراً ومهارات وقيماً ومفهومات جديدة       والمهارية والوجدانية التي نتعلم   

، أو تعميمات سابقة فقـط ، الواعي يستخدم طريقة حل المشكالت ال لتطبيق وإيضاح مفهومات       
  .)2(وتعميمات جديدة، ولكن أيضاً الكتشاف مفهومات

 تتمشى طريقة حـل المـشكالت مـع طبيعـة عمليـة الـتعلم لـدى األفـراد                  "-2
أو غـرض يـسعى     ) هـدف (التي تقتضي أن يوجد لدى الطالـب المـتعلم        ) الطلبة(المتعلمين
  .)3("لتحقيقه
كمـا أن   ، يتميز هذا األسلوب بالمرونة؛ ألن الخطوات المستخدمة فيه قابلة للتكيف         " -3

وعدم االعتماد على الكتـاب  ، هذا األسلوب يساعد التالميذ على استخدام مصادر مختلفة للتعلم    
  . )4("  وسيلة وحيدة للتعلمالمدرسي على أنه

والرغبة لدى المتعلم في البحث عـن       ، يعتبر وسيلة إلثارة الفضول العقلي والمتعة     " -4
أو تثيـر رغبتـه فـي       ، وخاصة إذا كانت المشكلة متصلة بميل أو حاجة لدى المتعلم         ، الحل
  .)5("التحدي

وتنمـي  ،  ومهاراته ،وتجعل المتعلم يثق بقدراته   ، تنمي الشعور بالثقة وااليجابية   " -5
وتنمي العالقة القائمة على االحترام والثقـة بـين         ، والتفكير النقدي ، لديه القدرة على المنافسة   

  .)6(" المدرس والمتعلم
  :حل المشكالت في القرآن الكريم

 على هذه األهمية العظيمة ألسلوب حل المشكالت يتضح أن لهذا األسلوب مكانتـه              بناء
  …س الحديثةالتربوية في طرق التدري

وكَذَِلك ����:– عليه السالم  – إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم        - يا هداك اهللا   –ولكن اسمع   
         يننوقالْم نم كُونِليضِ والَْأرو اتاوملَكُوتَ السم يماهرَأى       *نُرِي ِإبـُل راللَّي هلَيع نا جفَلَم 

فَلَما رَأى الْقَمر بازِغًا قَاَل هذَا ربي فَلَمـا          *ما َأفََل قَاَل لَا ُأحب الَْآفلين       كَوكَبا قَاَل هذَا ربي فَلَ    
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  الِّينمِ الضالْقَو نم ي لََأكُونَنبي رندهي لَم ي *َأفََل قَاَل لَِئنبذَا رازِغَةً قَاَل هب سَأى الشَّما رفَلَم 
 ِإنِّي وجهتُ وجهِـي ِللَّـذي فَطَـر         *بر فَلَما َأفَلَتْ قَاَل يا قَومِ ِإنِّي برِيء مما تُشْرِكُون         هذَا َأكْ 

ينشْرِكالْم نا َأنَا مميفًا ونح ضالَْأرو اتاوم75األنعام����الس.  
 – إبـراهيم    الحظ أن هذا في موطن الحجاج مع قومه دون أن يساورك أدنى شك في             ( 

  .) فهو نبي–عليه السالم 
 –وبطل هذا المشهد هو     ، تصور اآليات السابقة مشهداً عظيماً من مشاهد القرآن الكريم        

،  وهو اآلن في مناظرة مع قومه يريد أن يوصلهم إلى حقيقة التوحيـد             –إبراهيم عليه السالم    
يريـد أن  !حده العبوديـة؟ من هو اإلله الذي يستحق و: تعترضه اآلن مشكلة وهي   ، فانظر إليه 

  .فتدبر..يحل هذه المشكلة بخطوات علمية
  :وهي كالتالي، يفرض الفروض لحل المشكلة: الخطوة األولى

  .قد يكون الكوكب -1
 .قد يكون القمر -2
 .قد تكون الشمس -3
 .قد يكون غير ذلك -4

وقد كـانوا  ،  جانب األصنام إلىالحظ أن هذه الفروض هي التي كان يعبدها أهل زمانه           
  .ن مناظراتهيحضرو

فالكوكب منظـره  ، يقوم بدراسة حالة كل فرض ويجمع المعلومات عنه      :الخطوة الثانية 
  ..والشمس كبيرة، والقمر بازغاً، براق

  . يختبر صحة الفروض:الخطوة الثالثة
 !فهل يصلح؟، وهو احتمال أن يكون الكوكب إلهاً :الفرض األول -1

 ما لبث هـذا الكوكـب أن غـاب عـن            لكن، "قد يكون هو؟  : "قال، راقب الكوكب ليالً  
ال أقبـل   : فقال إبراهيم ، وال يمكن لإلله أن يتغير    ، أي أن حالة هذا الكوكب قد تغير      : األنظار

   .عبادة المتغيرين
  .ًال يمكن أن يكون هذا الكوكب إلها :والنتيجة األولى

 !فهل يصلح؟،  وهو احتمال أن يكون القمر إلهاً:الفرض الثاني -2
 لكن سرعان ما حدث للكوكب حدث       لعله هذا : قال لهم ، قمر فوجده بازغاً  راقب أيضاً ال  

 الحق ليكـونن مـن      إلىهدى   إنه إن لم ي    – لعله يثير في نفوسهم الهداية       –فأعلن لهم   ، للقمر
  .الضالين

  .ال يمكن أن يكون هذا القمر إلهاً :فالنتيجة الثانية إذن
  !فهل يكون هذا؟، إللهوهو احتمال  أن تكون الشمس هي ا: الفرض الثالث -3
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وأشـد ضـياء    ، وأعظم، هذا أكبر من الكوكب والقمر    : فقال، نظر إلى الشمس مصبحاً   
ولكن في هذه المرة لم ينتظر حتى       ، فما لبث غير يسير حتى رآها تغيب      ! فيمكن أن تكون هو؟   

ـ   ، -تبارك وتعالى   –يخبر بعدم صالحها لتكون إلهاً بل أعلن براءة إلى اهللا            ، قفالتوحيـد الح
أي ال بد من وجود     ، وهو غير ذلك كله   ، والعبادة الصادقة ال بد أن تتجه إلى االحتمال األخير        

إله كبير قادر فاطر السموات واألرض يستحق أن يكون هو المعبود الوحيد بحق فتتجه له كل                
  . ال إله إال هو– تبارك وتعالى –وهو اهللا ، النفوس

ا االحتمال األخير ليس فرضاً بل هو في الحقيقة حقيقة يجب أن تعمم وتصدق              فيكون هذ 
  .ويعمل بها دون أدنى شك
وأثبت لهم خطأهم في كـل      ،  قد حل هذه المشكلة    – عليه السالم    –وبذلك يكون إبراهيم    
  .- تبارك وتعالى –عباداتهم لما سوى اهللا 

هر هذا الذي يرسـمه الـسياق       أنه مشهد رائع با   :"يقول صاحب الظالل في ذلك المشهد     
 تنكر تصورات الجاهلية فـي      - للوهلة األولى  –وهي  ، مشهد الفطرة ..القرآني في هذه اآليات   
وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث             ، األصنام وتستنكرها 
 وهي تتعلق في    ولكنها ال تتبينه في وعيها وإدراكها     ، الذي تجده في ضميرها   ، عن إلهها الحق  

ولم ، حتى اختبرته وجدته زائفاً   ! لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا اإلله           
تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة اإلله وصفته ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيهـا                  

 وهي تعلـن فـي      ،بهذه الحقيقة ، وهي تنطلق بالفرصة الكبرى واالمتالء الجياش     ، وتتجلى لها 
 يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التـي              نجيشان اللقيا ع  

 عليـه   –إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلـب إبـراهيم             ، كانت كامنة من قبل فيها    
  .)1(" والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه اآليات القصار-السالم

  
ويسعون فـي  ،  قد علم أصحابه كيف يحرصون على العلم  -صلى اهللا عليه وسلم    –والنبي  

  .-رضي اهللا عنه–طلبه فاسمع ما قاله ألبي هريرة 
من أسعد الناس بـشفاعتك  ، يا رسول اهللا":  أنه قال -رضي اهللا عنه   –عن أبي هريرة    

ذا الحديث أحد أولى منك لمـا       لقد ظننت يا أبا هريرة أنه ال يسألني عن ه         :"يوم القيامة؟ قال  
ال إله إال اهللا    : من قال ، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة     ، رأيت من حرصك على الحديث    

  .)2(خالصاً من قبل نفسه
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واآليات السابقة فـي الـتعلم الـذاتي أن    ، ومن هنا تعي تماماً يا من تدبرت هذه اآليات    
كطريقـة مـن طـرق      " التعلم الذاتي "األسلوب  القرآن الكريم هو األسبق على إلى تقرير هذا         

  .بل وهو األصل أيضاً في إقرار أسلوب حل المشكالت، التدريس
إنما هو أسلوب رباني دعا القرآن الكريم إليـه منـذ           ، فهو إذن ليس وليد القرن الحديث     

، وهو من باب اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس         ، أكثر من أربعة عشر قرناً    
  .هللا تعالى أعلموا
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  الفصل الثالث 
   اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس القولية

  
  

  :وفيه خمسة مباحث
  . األساليب والطرق الحوارية:المبحث األول
  . األساليب والطرق التراثية:المبحث الثاني
   . األساليب والطرق النصحية:المبحث الثالث
  .ساليب والطرق اإلبداعية األ:المبحث الرابع

 .اإللقائية  األساليب والطرق:المبحث الخامس
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  المبحث األول
  األساليب والطرق الحوارية 

  
  

  :وفيه مطلبان
  .المناظرة والجدل: المطلب األول
 . السؤال والمناقشة:المطلب الثاني
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  المطلب األول
  المناظرة والجدل

  :للغوي للمناظرةالمعنى ا

،  أبصره وتأمله بعينـه    ، نظر إلى الشيء نظرا    ": يقال ، األصل اللغوي للكلمة مادة نظر    
  .)2("المناظر المجادل المحاج "،) 1(" نظر في الكتاب نظر في األمر:يقال ، تدبر وفكر:وفيه

  : المعنى اللغوي للجدل

، حكم قتلـه  أ، بجدله جدال دله و جدل الشيء يجٍ  " :يقال،  األصل اللغوي للجدل مادة جدل    
   . )3(" أي خاصمه:القدرة عليها وقد جادله مجادلة وجداالو، لدد في الخصومةالجدل الَو

  :المعنى االصطالحي 

ن أو أكثـر عـن طريـق الـسؤال          ييقصد بالحوار والمناظرة أن يتناول الحديث طرف      "
، صالن إلى نتيجـة   وقد ي ، يتبادالن النقاش حول أمر معين    ، والجواب بشرط وحدة الموضوع     

  .)4("وقد ال يقنع أحدهما اآلخر

 ويكون ذلك في    ،المناظرة عبارة عن حوار قائم بين مفكرين مختلفين في الفكر والمنهج          "
 أو أكثر فـي    ، معينة لةمسأوهي قد تكون في     ،  من الناس بين مؤيد ومعارض     الغالب على مأل  

ى  وإنما يعتمد عل،وال إنشاء،  حشو فيهن الحوار في المناظرة ال   ؛ أل خذ وقتا طويال   تأ الغالب ال 
  .)5("الحجاج المنطقي العقلي والنقلي

  .والمناظرة والجدل أحياناً تأخذ وقتاً طويالً للوصول إلى نتائج وقد ال يصلون :قلت

وهـذا  ، االستيعابس واختالفهم في مستوى التفكير و     النانتيجة تباين   "دل  والج المناظرة
قـال   وقد" ، عمارة األرض إذ أن االتفاق ال يوصل إلى التقدم          بل هو من أسباب    ،أمر طبيعي 
  .)6("ا يقال في أمثالهم لن يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكو:"األصمعي

 -:شرط المناظرة والجدل

ال الغلبـة    ، الحق والسعي للوصول إلى  ، الص النية أما شرط المناظرة والجدل فهو إخ     
 واإلفحام  ،المناظرة لقصد الغلبة   اعلم وتحقق أن  : " قال اإلمام الغزالي     وقد، باهاة والمماراة والم
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 الناس   وجوه واستمالة، وقصد المباهاة والمماراة  ، عند الناس وإظهار الفضل والشرف والتشدق     
لحوار الناجح هو ما     وا )1("المحمودة عند عدو اهللا إبليس      ،  المذمومة عند اهللا   هي منبع األخالق  

 .)2(أو توضيح للفكرة ،  للحقو إظهارأ ،انتهى باتفاق

 :األهمية التربوية للمناظرة والجدل 

وقد رأى التربويون ضرورة وجود مثل هذا األسلوب خصوصا بين العلمـاء إلثبـات              
وقـد   ،في شرح مادتـه   وهو أيضا ضروري للمدرس يستخدمه أحيانا       ،  ما نظرية ما أو حقيقة   
  : نه ث أأهمية تربوية كبيرة حيرأوا لهذا األسلوب 

وكلمـا كـان    ،  توفير قناعة من نوع مـا       أو ،األمور توضيح   أو، يساعد على التذكير   .1
كلما كان الحوار أكثر جـدوى و الوقـت الـالزم            ، قواعد و معايير متفق عليها     االستناد إلى 

 .)3(للتوصل إلى نتيجة ما اقل

  : لألسلوب تمثلت فياألهمية التربوية:" دف أبو. يقول د .2

وإغرائـه  ، وحثه على االنتباه واالهتمـام ، وشحذه للذهن ،صر التشويق احتوائه على عن   •
 .ويجدد النشاط ، يبعد المللالسامع بالمتابعة مما 

 .المشاركة الذاتية في عملية التعليميشجع على المبادرة و •

 .وفك عقال اللسان ، واتساع المدارك، على تفتق الذهنيساعد  •

  .)4("توجيهها نحو األمثل و،لى ترتيبهاالنفعاالت مما يساعد عايوقظ العواطف و •

  :لحوار كأسلوب تعليمي فوائد تحدد استخداماته ومن هذه الفوائد اأن :األغا.  دويرى .3

  .أسلوبه في تحقيق ذلكو، وطموحاته،  وعن اتجاهاته،عن الخلفية المعرفية للمتعلم يكشف  •

ألساليب المساعدة كاالستماع   وا،  واالقتناع يساعد على استخدام مهارات وأساليب اإلقناع       •
والدفاع عن القـضايا    ، ومقارعة الحجة بالحجة  ، ةالجرأة األدبي  و ،والتحدث في الوقت المناسب   

  .)5(ما بطريق مباشر أو عن طريق العرض و القدوة إ ،التي تهم المتعلم

وقد ذهب جماعة من التربويين إلى أن أسلوب المناظرة المعدل مفيد من حيـث إسـناد                " •
إلضافة إلى انه يسمح بسهولة إظهار     اب، المعلومات الجديدة إلى الطالب بدال من األستاذ      عرض  
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،  طرحهانه ال يعد أسلوبا فعاال من حيث كمية المادة الجديدة التي يمكن أالمواهب الشخصية إال
   .)1( "والتحليل عند الطلبة، رئيس هو زيادة العرضن هدفه الإلذا ف

  :ن الكريم المناظرة والجدل في القرآ

ن الكريم  القرآ و إنما، كالم طيب و لكنه ليس من ابتكار التربويينكالم التربويين السابق
بل وبنـى   ، فقد استخدم هذا األسلوب   ،  لهؤالء العلماء في هذا المجال     قد ثبتت أسبقيته التربوية   

  .المعتقدات على الحجج و البراهين القاطعة 

إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ َآتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ  أَلَم تر    ����:من ذلك قوله تعـالى    و
                  ـنسِ ممي بِالـشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِب

  .258البقرة  ���� لْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمنيالْمشرِقِ فَأْت بِها من ا

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هـو        حيث إن   ،االحتجاج و  المجادلة  في  أصل  تعتبر اآلية 
مؤمنـان و   :  أربعـة     فقد ملكهـا   ملك الدنيا مشارقها و مغاربها    وملك بابل نمرود بن كنعان      

،  و اهللا اعلـم ،بختنـصر والكافران نمرود و، نان سليمان بن داوود وذو القرنين  ران فالمؤم كاف
؛ أي وجود ربـه    : "إلى الذي حاج إبراهيم في ربه      "، أي بقلبك يا محمد      "لم تر أ" ومعنى قوله 

، "اله غيري لكم من   ما علمت   "كما قال بعده فرعون لملئه      ، ذلك أنه أنكر أن يكون ثم اله غيره       
، إال تجبره وطول مدته في الملك     المعاندة الشديدة   والكفر الغليظ   مله على هذا الطغيان و    وما ح 

وكان طلب من ، " أن آتاه الملك  " ل و لهذا قالكه؛في موذلك أنه يقال انه مكث أربعمائة سنة  
أي " ربي الذي يحيي و يميـت       " إبراهيم دليال على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم           

وهـذا  ، وعدمها بعد وجودها  ،ه حدوث هذه األشياء المشاهدة بعد عدمها        ما الدليل على وجود   إن
وجـود  مفال بد لهـا مـن       ،  ألنها لم تحدث بنفسها      ؛ الفاعل المختار ضرورة   دليل على وجود  

 و هو   – فعند ذلك قال المحاج      ،الذي أدعو إلى عبادته وحده ال شريك له       و هو الرب    ، أوجدها
 وذلـك   . واحد قال قتادة و محمد بن إسحاق و السدي وغير        ، " ميت   أحيي و أ   ناأ " –النمرود  
ر بالعفو عن اآلخـر فـال       و آم ، آمر بقتل أحدهما فيقتل     وتي بالرجلين قد استحقا القتل ف      أ أنى
 ألنه ليس جوابا لما قال ؛نه ما أراد هذا واهللا أعلم أ   الظاهر ، اإلماتة فذلك معنى اإلحياء و    ،يقتل

ن يدعي لنفسه هذا المقام     أإنما أراد   و،  غير مانع لوجود الصانع       ألنه ؛ال في معناه   و  ،إبراهيم
هو الذي يحيي و يميت كما اقتدى به فرعون         و أنه   ،  أنه الفاعل لذلك   يوهمو ،  و مكابرة  عناداُ
ن فـإ "  المكابرة    ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه       ؛"ما علمت لكم من اله غيري       " قوله  في  
نك تحـي   كنت كما  تدعي من أ  أي إذا  ،"ت بها من المغرب      بالشمس من المشرق فأ      يأتي  اهللا
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ـ ، واته  وتميت فالذي يحي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق د            سخير كواكبـه   وت
ت أف، ن كنت إلها كما ادعيت تحي وتميت      فإ، الشمس تبدو كل يوم من المشرق      فهذه   ،وحركاته
،  على المكابرة في هذا المقام بهت       يقدر م عجزه و وانقطاعه وأنه ال     غرب ؟ فلما عل   بها من الم  

أي ال ، "واهللا ال يهدي القـوم الظـالمين      :"قال تعالى   ، وقامت عليه الحجة  ، أي خرس فال يتكلم   
   .)1(ولهم عذاب شديد، غضبوعليهم  ،بل حجتهم داحضة عند ربهم، ال برهانا و،يلهمهم حجة

 ،م في علم التوحيـد والمنـاظرة فيـه         على إباحة الكال   دلت اآليات : "يقول سعيد حوى    
ولو لم يكن مباحا لما باشـرها        ،فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا      ،والمحاجاة تكون بين اثنين   
وألنا أمرنـا    ، وارتكاب الحرام  ، معصومين عن الخطأ   -عليهم السالم –إبراهيم لكون األنبياء    
 ،ا الدليلوإذا دعوناهم إلى ذلك البد أن يطلبوا من ،دهيمان باهللا وحده وتوحيبدعاء الكفرة إلى اإل   

  .(2)"وذا ال يكون إال بعد المناظرة

 إذا ملكـا  الكافر تسمية جواز على تدل اآلية هذه : "- رحمه اهللا    –ول القرطبي   قيوكذا  
 الحجـة   وإقامة ،والمجادلة المناظرة إثباتوتدل على    ،الدنيا في والرفعة والعز الملك اهللا آتاه
 إن كنـتم   برهـانكم  هاتوا قل ": -تعالى- اهللا قال تأمله لمن كثير هذا من والسنة القرآن فيو

وقد وصف   حجة من أي ،68  يونس "إن عندكم من سلطان بهذا     " ،111 : البقرة  " صادقين
) األنبياء(في سورة    كماعبادة األوثان    في عليهم ورده قومه -السالم عليه- إبراهيم خصومة
  32 هود " جدالنا فأكثرت جادلتنا قد نوح يا قالوا " - السالم عليه-ل في قصة نوح   وقا وغيرها
 إلى فرعون معمجادلة موسى    وكذلك، 35 : هود " تجرمون مما بريء وأنا " قوله إلى اآليات
والمجادلة في الدين؛    والجواب السؤال -وجل عز- اهللا من تعليم كله فهو ،اآلي من ذلك غير
 وجـادل  ،الباطل حجة ودحض ،الحق حجة بظهور إالبين الحق والباطل     لفرقا يظهر ال ألنه
 آل فـي  بيانه يأتي على ما  الحجة بعدأهل الكتاب وبأهلهم     -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول
 عليـه  اهللا صلى- اهللاوتجادل أصحاب رسول     ،بالحجة آدم فغلبه وموسى آدم وتحاج ،عمران
 وتنـاظروا بعـد    ،أهلهصدر الحق في     حتى وتناظروا تقررواو وتدافعوا السقيفة يوم -وسلم
 فلـم :"-عز وجل -قول اهللا    وفي ،إبراده يكثر مما ذلك غير إلى الردة أهل في بكر أبي مبايعة
 ،تدبرمباح شائع لمن  بالعلم االحتجاج أن على دليل ،66عمران آل " علم به لكم ليس فيما تحاجون
 منها  وأن يقبل  -وجل عز- اهللا بها يراد أن المناظرة حق ومن: الشافعي صاحب المزني قال
 أو ،متقـاربين  يكونـوا  حتى المتناظرينويظهر الحق بين     المناظرة تصح ال: وقالوا ،تبين ما

  . )3("ومكابرة مراء فهو وإال ،واإلنصاف والفهم والعقل الدين منمرتبة واحدة  في مستويين
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         م هذا األسـلوب فـي تعلـيم الـصحابة          قد استخد  -صلى اهللا عليه وسلم   -كذلك فالنبي 
أو اعتادوهـا ولـم     ،  كانوا يفعلونها  أو إبعادهم عن أمور   ،  أمور دينهم  –عليهم  رضوان اهللا     –

يأذن له بالزنا فقد     ومثال ذلك حديثه مع الشاب الذي طلب منه أن           ،يتوقفوا عنها  يستطيعوا أن   
 عليـه  اهللا صلى النبي أتى شابا فتى أن  ": عن أبي إمامة الباهلي  روى اإلمام أحمد في مسنده    

 فقـال  ،مه مه وقالوا ،فزجروه عليه القوم فأقبل ،بالزنا لي ائذن اهللا رسول يا : فقال وسلم
وال  قـال  ،فـداءك  اهللا جعلنـي  واهللا ال قال ؟ألمك أتحبه قال فجلس قال ، فدنا منه قريبا   أدنه

قـال   ،فداءك اهللا جعلني اهللا رسول يا واهللا ال قال البنتك هأفتحب قال ،ألمهاتهم يحبونهالناس  
قال وال النـاس     ،فداءك اهللا جعلني واهللا ال قال ؟ألختك أفتحبه قال،لبناتهم يحبونهوال الناس   

 يحبونـه وال الناس    قال فداءك اهللا جعلني واهللا ال قال ؟لعمتك أفتحبه قال ،ألخواتهم يحبونه
 ،لخـاالتهم  يحبونه الناس وال قال ،فداءك اهللا جعلني واهللا ال قال ؟لخالتك أفتحبه قال لعماتهم

 الفتى ذلك بعد يكن فلم فرجه وحصن قلبه وطهر ذنبه اغفر اللهم وقال ،عليه يده فوضع قال
 .)1("شيء إلى يلتفت

،  المتعلمقد استخدم الموازنة والمحاكمة العقلية إلقناع    -صلى اهللا عليه وسلم   -فالنبي  إذن  
 .والتأثير فيه

مما يؤكد اإلعجاز ،  الكريم للتربويين في هذا المجال     يتضح أيضا أسبقية القران    مما سبق 
  .  أجل وأعلم -تعالى–واهللا ، يم في مجال التعليم وطرق التدريسن الكرآالتربوي للقر

 

  المطلب الثاني
  السؤال والمناقشة

  
  :المعني اللغوي للسؤال والمناقشة

: يء، وسـأله الـش    طلبـه :  الشئ تسآال فالناً  ومسألة وسأله و   ، سؤاال مادة سأل : السؤال
  .)2(استخبر: استعطاه إياه، وعن الشيء

قصاء فـي   ت والمناقشة هي االس   ، أخرج الشوك من رجله    :انتقش"مادة، نقش،   :المناقشة
  .)3(" الحساب

  :المعني االصطالحي للسؤال والمناقشة
                                                 

1)( Jqq+أح J�
qq� ، ر	"qqنOا J�
qq� @Z	qq� ب	qq�إس�qq	د? : "طqqZ	ل �qqF'^ اOرنqq	ؤو،256ص،5ج،22265ح، �qq	ب حJqqی{ أ�qq@ أ�	�Tqq ا�qqK	ه6@ ، آ
z'!"�ل ا	ت رج	4h Q�	رج z'!ص.  

2)( J+� 255ص، ا�+�
  .785ص،1ج، ا�9'وز .�	دي ،  ا�4	��س ا�+!'&)(3



  177

ستخدام هذه  وعند ا المحادثة التي يتبعها المدرس مع تالميذه حول موضوع  الدرس           و  ه"
دوافع الطالب بطرح العديد من األسئلة لعـرض المـادة مـع وسـائل              الطريقة يثير المعلم    

  .)1("اإليضاح
  التفاعل   ى وعلي مد  ، هي الطريقة التي تعتمد بشكل أساسي علي المدرس والتالميذ         أي

يذ يمثلون نقطة والتعاون ما بينهم من أجل التوصل إلي الحقائق واألهداف المطلوبة، وأن التالم
حقق هذه الطريقة، هـذه الطريقـة تمثـل         ت ومن دون مشاركة ال ت     ،االرتكاز في هذه الطريقة   

 المعلم من أجل    ى بعضهم البعض، وعل   ىوالحوار وطرح االستفسارات عل   إستراتيجية النقاش   
  .)2( المطلوبة واألهدافالتوصل إلي الحقائق

علمين في فهم وتحليل وتفسير وتقـويم       هي أن يشترك المدرس مع المت     "فالمناقشة  إذن    
موضوع أو عمل أو فكرة أو مشاركة ما، وبيان مواطن االختالف واإلتفاف في ما بينهم مـن         

 ى هذا فهي من أهم ألوان النشاط التعليمي للكبار والصغار عل          ىأجل الوصول إلي قرار، وعل    
م بالمناقشة واإلقناع، وجـدنا     السواء، وإذا أضفنا إلي ذلك ما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتما          

 بمكانة كبيرة في المدرسة فحياتنا بما فيهـا مـن تخطـيط ومـشاورات               ىأنها يجب أن تحظ   
وانتخابات، ومجالس محلية، أو إقليمية، ونقابات وما إلي ذلك، تقتضي أن يكون كل فرد قادراً               

 أساس من   ىعلنسان في مجتمع كبير أو صغير       مناقشة كي يستطيع أن يؤدي واجبه كإ      علي ال 
  .)3( "الحرية والعدالة االجتماعية

  :أنواع المناقشة
  :  هذا فهي نوعانىتختلف المناقشة تبعاً الختالف أهدافها وعل" 

 األفكار الجديدة والمبتكرة والمفاجئة التي تأتي ىتهدف إلي الحصول عل  :المناقشة الحـرة   •
م هذه الطريقـة داخـل       في قضية ما، وتستخد    Brainstorming""نتيجة العصف الذهني    

 السواء، وهذا النوع  من المناقشة فعـال فـي           ىحجرات الدراسة مع الصغار والكبار عل     
 . والطرق  المبتكرة لحل المشكالت، التعميماتىالوصول إل

 األفكار والمعلومات أيضاَ عن طريـق       ى فهي تهدف إلي الوصول إل     :المناقشة الموجهة  •
 موضوع معين مـن أجـل       ى تركز عل  - المناقشة الحرة  بالمقابلة إلي  - ولكنها   ،المتعلمين

الوصول فيه إلي قرار، وطبقا لهذا النوع من المناقشة فإن المدرس قد يجعل الجماعة كلها               
 .)4(."تشترك في النقاش حيث الموضوع
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هتم علماء التربية بهذا األسـلوب      اأي أن المناقشة بنوعيها تعتبر درب من التعليم، وقد          
  يجيب  والمعلم ،علم حين يسأل  تن الم إ حيث   ، طريقة حسنة من طرق التدريس     التربوي، وعدوه 

  . رغبته في الحصول علي العلمىء علترسخ هذه اإلجابة في نفس المتعلم ؛ ألنها أتت بنا
  : األهمية التربوية لطريقة المناقشة

ـ   إلى المتعلم حيث     من جانب المعلم إ    اًاهتمام تعطي أهمية كبيرة و    -1  ظـر ين"ة  ن هذه الطريق
 ال مادة الـدرس التـي كـان الـسابقون           ، الغاية من التعليم   هأن المتعلم باعتبار    مستخدمها إلى 

 .)1("يعتبرونها هي الغاية من التعليم
   .)2("  وتدربهم علي التحليل واالستنتاج،والمعرفية للتالميذ تنمي القدرات الفكرية "-2
 عقلية أعلي    مستويات األسئلة تقيس كما أن    ،تنمي جانب األسلوب كأسلوب للتعلم والتعليم      -3

 .)3(من مستوي التذكر
وعلي استعدادهم النفـسي    ،  التعرف علي مستوى تالميذه بشكل جيد      -من خاللها -يستطيع المعلم   "-4

 Feedأنها تزود المتعلم بالتغذيـة المرتجعـة  "كما،)4(" المشاركة والنقاشىوثقتهم بأنفسهم وإمكاناتهم عل

back"" 5("والتي يمكن للمعلم اتخاذها أساسا للتعلم،ه بخبرات التالميذ السابقةالتي تعرف(.  
 اكتساب مهارات االتصال، وبخاصة مهارات االسـتماع     ىطريقة المناقشة تساعد أكثر عل    "-5

والكالم وإدارة الحوار، كما أنها تكسب الدارس أساليب وآداب النقاش القائمـة علـى النظـام       
 الفرصة لألفراد مـن ذوي االسـتعدادات القياديـة لتنميـة هـذه              حترام اآلراء، كما تتيح   او

 .)6("االستعدادات وصقلها
 ، وتخلصهم من الخجل   ،تعتبر من الطرق المهمة التي تزرع الشجاعة في نفوس التالميذ          "-6

 كما أنها تـدرب التلميـذ   "، )7("وتبهي روح المشاركة لديهم والقدرة علي الكالم وطرح اآلراء   
 .)8(". والتعامل مع اآلخرين بروح أخوية،أي اآلخرعلي تقبل الر

 تساعد الطالب بقوة فـي تحلـيلهم لمـشكالتهم          ات في الفصل الدراسي يمكن أن     المناقش -7
 مناقشاتهم، كما أنها تساعدهم أيضاً علـي        ىواستخالصهم للنتائج المترتبة عل   ، والتعامل معها 

 المناقـشة المـساعد     المعلـم دور قائـد    اتخاذ القرارات نحو ما يجب عليهم عمله، هنا يلعب          
ال يقولوا، وأن يفعلـوا      أو ايجب عليهم أن يقولو    ال المستبد المملي على المتعلمين ما     ، والمعدل
 .)9( يفعلواأوال
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ثارة إطرح األسئلة علي الطلبة في الحصة من أهم عناصر نجاح المعلم في تدريسه وفي                -8
  . )1(الفاعلية في الحصة

 

  : لطريقة المناقشةاألهمية الدعوية
 : ن طريقه السؤال والمناقشةإحيث "كما أن لهذا األسلوب الفائدة الكبيرة في حقل الدعوة 

 .تعلم الناس وتوجهم نحو الخير " •
 .تصحح عند الناس بعض التصورات الخاصة  •
 . تصحيح مفهوم خاطئ في أذهانهم وعقولهمأو،  الغموضتقوم بإزالة اللبس أو  •
 . من العلوم ال يعرفونهاتفقيه الناس شيئاً  •
 بمـادة   اللتـزام م  واالستيعاب، ومن ثم التأثر وا       والتعل االستماعتشوق الناس إلي      •
 . صحيحة)أسئلة وإجابات (الحوار 

  .)2(" يراد الوصول إليهاإلى الحقائق التيوتثير االنتباه  توقظ التفكير،  •
  -:السؤال والمناقشة في القرآن الكريم

 فـي   ربويون لهذا األسلوب أهميته إال أنهم لم يكونوا األوائـل،          الت ى أعط رأينا كيف 
 منذ القدم ، وقد استخدم القرآن الكريم هذه الطريقة فـي             اإلسالم إليه   فقد سبقهم  ،التوصل إليه 

، أو  ة عن حوار بين األنبيـاء وأقـوامهم       إيصال الكثير من األخالق، واألحكام الشرعية حكاي      
  . بالمحاورةألنبياءا ىأسئلة كانت توجه إل

  :ومن ذلك
 بَِأن الْبِر ولَيس والْحج ِللنَّاسِ مواقيتُ هي قُْل الَْأهلَّة عنِ يسَألُونَك ����: قوله تعالى    -1

 لَعلَّكُـم  لَّـه ال واتَّقُوا َأبوابِها من الْبيوتَ وْأتُوا اتَّقَى منِ الْبِر ولَكن ظُهورِها من الْبيوتَ تَْأتُوا
ونح189البقرة ����تُفْل.  

ن عدي بعن كان الطلب معرفـة       إف ، الطلب :السؤال معناه :" و بكر الجزائري      يقول أب 
 .)3(" ن عدي بنفسه فهو لطلب إعطاء الشئ المطلوبإو، شئ

 :ية فقالوا أما عن سبب نزول اآل

 -هللا عليه وسلم  لى ا ص-سأل الناس رسول اهللا     :"  قال   -رضي اهللا عنه  - عباس نباعن  "
 خلقـت   رسـول اهللا لـم     بلغنا أنهم قالوا يا   :"وعن أبي العالية قال   .ه اآلية عن األهلة فنزلت هذ   

 رسول  يا:غنمة قاالبن بن جبل وثعلبة  ن معاذإ :ابن عباسوعن  ."األهلة؟ فأنزل اهللا هذه اآلية    
ال  ثم ال يز   ،ويستوي ويستدير ثم يزيد ويعظم     ، دقيقاً مثل الخيط    ويطلع أما بال الهالل يبد   : اهللا
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:   وفي قوله تعـالى   ، فنزلت اآلية   ، ال يكون على حال واحد       ،ينقص ويدق حتى يعود كما كان     
،  في الجاهلية أتوا البيت ظهـره كانوا اذا أحرموا : روى البخاري عن البراء قال      " وليس البر "

  .فأنزل اهللا هذه اآلية
 ،انوا يدخلون من األبواب في اإلحـرام      وك، كانت قريش تدعي الحمس   : جابر قال وعن  

صـلى اهللا   -فبينما رسول اهللا    ، عرب ال يدخلون من باب في اإلحرام      وكانت األنصار وسائر ال   
يا ": فقالوا  ، وخرج معه قطبه بن عامر األنصاري       ،  في بستان اذا خرج من بابه      -عليه وسلم 
صلى اهللا عليه - فقال له ،"بنه خرج معك من الباإو، إن قطبة بن عامر رجل فاجررسول اهللا 

إنـي رجـل    (:قـال ، ) ففعلت كما فعلت   هرأيتك فعلت ( :؟ قال ما حملك على ما فعلت    ": -وسلم
  . )1( نزل اهللا هذه اآليةفأ، ) فإن ديني دينك(: قال له،)أحمسي

 ،وكانت الحمس بخالف ذلك، حرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه     أكانوا اذا    : "وقال آخرون 
يقال له رفاعة   ، فاتبعه رجل  حائطا ثم خرج من بابه       -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  فدخل رسول   
 ما حملك على ما     :"فقال ، " يا رسول اهللا نافق رفاعة     :"فقالوا، ولم يكن من الحمس   ، بن تابوت 
وليس " فنزلت  ، ن ديننا واحد  إف" :-صلى اهللا عليه وسلم   -فقال  ،  من الحمس   قال إني  "صنعت ؟ 

  .                       )2( "اآلية ...البر
 حـين  وصاح بكى إذا الصبي استهل من واشتقاقه ، جمع هالل  واألهلة" :يأللوسايقول  

 أول مـن  ليلتـين  فيبه القمر    وسمي بالتلبية، أصواتهم رفعوا إذا بالحج القوم أهل ومنه يولد
 أو ،األصمعي ذهب وإليه ، بخط دقيقيستدير أن وتحجيره ،يحجر حتى أو ،ثالث في أو الشهر
 يهل رىي حين ألنه ؛بذلك وسمي ،ليال بسبع بعضهم ذلك روغي الليل، سواد ضوءه يبهر حتى
 أن يحتمـل  والسؤال هّل، يقال وال ،واستهل ، الهالل أهّل: يقال ولهذا وبالتكبير؛ بذكره الناس
لـى  والخبـر ع   ،اآلية في نص وال والعلة، السبب عن يكون وأن ،والحكمة الغاية عن يكون
 وأن اختالفهـا  سبب ما يقدر أن فيحتملوأما المحذوف    فظاهر، اآلية من الملفوظ أما ،أحدهما
 متـضمنة  الحقيقةأنها في     إال التعدد عن سؤاالً الظاهر في كانت وإن وهي ، حكمته ما يقدر
 كان الهالل على شكل    لو إذ ،اختالفها يتبع التعدد ألن ؛النورية  التشكالت اختالف عن للسؤال
 ،وحقيقتـه بها عن الجنس     يسأل فيه ما فألن الخبر وأما ، خفىي ال كما التعدد يحصل ال واحد

على مكـان    عوده ثم ،وريةالن تشكالته اختالف حال وشأنه ،الهالل أمر حقيقة حينئذ فالمسئول
 يكـون  : األول فعلى ،ريب بال األمرين ذينك يحتمل حقيقته عن المسئول األمر  وذلك  ،عليه
 بشأن الالئقة الظاهرة للحكمة مبيناً مطابقاً "والحج للنَّاس اقيتوم يه لق" : تعالى بقوله وابالج

معـالم النـاس     يكـون  أن وهي سبحانه رأفته ومزيد -تعالى -اهللا لنعمة المذكرة العام التبليغ
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ـ ؤالم للعبادات ومعالم ،ومتاجرهم زروعهم أوقات ويعلمون، الدنيوية أمورهم بها يوقتون  ةقت
 وقـضاء  أداءاًمراعى فيه    الوقت فإن ، الحج وخصوصاً واإلفطار كالصيام أوقاتها بها يعرف
 -يـذكر  ولم به، تالتوقي يتيسر يكد لم واحدة حالة مالزماً أو كالشمس مدوراً الهالل كان ولو
 جعليـاً  أو ،عادياً سبباً تشكالته اختالف كون مثل ،لذلك الباطنة الحكمة-وسلم عليه اهللا صلى

 وعلى أحد، كل عليه يطلع لم مما ألنه ؛محله في بين كما، العنصرية المواليد أحوال الختالف
يتطلب  ما بغير السائل تلقي وهو ،بالموجب القول ويسمى الحكيم، األسلوب من يكون: الثاني
 فيكون في ، وجماعة السكاكي واختاره، ةبحال األولى أنه على تنبيهاً غيره منزلة سؤالهبتنزيل  
ال عـن    ،الحكمـة  عن يسألوا أن ،السؤال وقوع تقدير على األولى أن إلى إشارة الجواب هذا

  )1(." ذلك لبيان بعث إنما والنبي ومعادهم، معاشهم صالح به يتعلق ال ألنه ؛السبب
 و عمرو أبو و نافع وقرأ ،"ظهورها من البيوت تأتوا بأن البر وليس:" ويقول البيضاوي 

 عـامر  ابـن وقرأ نـافع و    "اتقى من البر ولكن" ،بالكسر والباقون ،ءالبا بضم حفص و ورش
 ،بابه من فسطاطادارا وال    يدخلوا لم أحرموا إذا األنصار كانت "البر " ورفع "ولكن" ،بتخفيف
 البـر  وإنما ،ببر ليس أنه لهم فبين ،براَ ذلك ويعدون ،وراءه فرجة أو قب ث من يدخلون وإنما
 ذكر لما أنه أو ،األمرين عن سألوا أنهم :قبله بما اتصاله ووجه ،والشهوات المحارم اتقى من
 ال عما سألوا لما أنهم أو ،لالستطرادالحج ذكره    في أفعالهم من أيضاً وهذا ،الحج مواقيت أنها
 بـذكره  عقببعلم النبوة    ويختص ،يعنيهمالسؤال عما    وتركوا ،النبوة بعلم يتعلق وال ،يعنيهم
 أن أو، بـالعلم بهـا   ويهتموا   ،ذلك أمثال يسألوابهم أن    الالئق أن على تنبيها سألوه ما جواب
ودخل من   ،البيت باب ترك من بحال حالهم بتمثيلا التنبيه على تعكيسهم في السؤال       هب المراد
 على يجسر ولم ،ذلك اتقى من بر البر ولكن ،مسائلكم تعكسواوليس البر أن    : والمعنى ،ورائه
 واتقوا " ،وجوهها من األمور فباشروا بر العدول في ليس إذ " أبوابها من البيوت وأتوا " ،مثله
  .)2("والبر بالهدى تظفروا لكي "لعلكم تفلحون" ،أفعاله على واالعتراض أحكامه تغيير في " اهللا

 من ُأوتيتُم وما ربي َأمرِ من الروح قُِل الروحِ عنِ ويسَألُونَك ����:عالى ت ومنه قوله _ 2
  .85 اإلسراء ����قَليلًا ِإلَّا الْعلْمِ
   :لوا في سبب نزول اآلية فقد قاأما

 في -صلى اهللا عليه وسلم-ني لمع النبي إ:" قال،خرج البخاري عن عبد اهللا بن مسعود    أ"
 ، "سلوه عن الروح  ": فقالوا  ، فمر بنا ناس من اليهود    ، وهو متكئ على عسيب   ، ينةحرت بالمد 
با القاسـم مـا   أيا ": تاه نفر منهم فقالوا له أف،  فيستقبلكم بما تكرهونال تسألوه": فقال بعضهم   

فأنزل اهللا عليـه    ، أنه ينزل عليه  فعرفت  ، أمسك بيده على جبهته    فسكت ف  ،"تقول في الروح ؟   
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أل عنه هـذا    أعطونا شيئاً نس  : الت قريش لليهود  ق، وقال عكرمة عن ابن عباس    .)1(هذه اآلية     
    . فنزلت هذه اآلية ،" سلوه عن الروح ":فقالوا، الرجل

 لوهم عـن شـأن محمـد      أفقالوا لقريش حين س   ، إن اليهود اجتمعوا  : " وقال المفسرون   
المـشرق  وعن رجل بلـغ     ، ي أول الزمان  وعن فتية قدموا ف   ، سلوا محمداً عن الروح    ":وحاله

وإن ، فليس بنبـي  وإن لم يجب في ذلك كله       ، وإن جاب في ذلك كله فهو ليس بنبي       ، والمغرب
َأم "شأن الفتيه: فأنزل اهللا تعالى، فسألوه عنها، أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو نبي     

، في سورة الكهـف ، إلى آخر القصة" اوا من َآياتنا عجب ناب الكهف والرقيم كَا   ححسبت َأن َأص  
إلى  "يننالقري  ذويسألونك عن   "قوله تعالى ، وأنزل في الرجل الذي يبلغ شرق األرض وغربها       

لونك عـن  أَيسو����ثم أنزل اهللا تعالى في الروح قوله تعالى      ، آخر القصة في سورة الكهف أيضا     
  .)2("85اإلسراء���� الروح

 من وموضعه وكيفيته وحقيقته ،ذلك عن سألوه ،البدن به يحيا ما: الروح" :ياحدقال الو 
 الروح قل " :فقال ،عباده من اأحد علمه يعط ولم أحدا به ،سبحانه اهللا يخبر لم ما وذلك ،البدن
ـ  خلق من : وقيل ،تعلمونه ال إنكم : أي ،ربي علم من: أي ،" ربي أمر من  أنـه  أي :يـرب

 ،كتابهم في بما شيء كلتدعي علم    وكانت اليهود  ،"قليال إال العلم من أوتيتم وما " ،له مخلوق
  )3("تعالىاهللا إلى علم  باإلضافة "قليال إال العلم من أوتيتم وما" : لهم فقيل

 : على أقوالاوقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهن
 صلى  اهللا    -قالوا للنبي ،  ابن عباس أن اليهود     عن  ، آدم  ني  بأن المراد أرواح    : أحدها"

 في البدن ؟ ولم يكن نزل عليه فيـه           التي  وكيف تعذب الروح   ،أخبرنا عن الروح   -عليه وسلم 
ـ  ِإلَّا الْعلْمِ من ُأوتيتُم وما ربي َأمرِ من الروح قُِل ����:فقال له ، فأتاه جبريل  يءش  :وقيـل  ����اقَليلً
الخالف بين العلمـاء    : ثم ذكر السهيلي    ... ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها       :االمراد به هاهن  "

 كالهواء سارية في الجسد كـسريان       وقرر أنها ذات لطيفة   ، افي أن الروح هي النفس أو غيره      
كبـة  والنفس مر ، النفس ومادتها  أن الروح هي أصل      :وحاصل القول  ، عروق الشجر  يالماء ف 
                                                                                                    )4("وهذا معنى حسن واهللا أعلم،  كل وجه من وجه ال منومن اتصالها بالبدن فهي، منها

ن الـنفس تطمـئن أكثـر       وذلك أل ، ديث العلماء في معنى الروح    وما يعجبني ح  :"قلت  
العلم وذلك ألنها من  ؛ كنههادثوا بها فلن يصلوا إلىتحفمهما أ، بالسكوت عن الخوض في ذلك 

 وال  ،قر أن الروح من أمره فهي من أمره       لما أن اهللا تعالى قد أ     اوط، الذي استأثر اهللا به لنفسه    
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قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلـم إال           "بل على الجميع التسليم     ، ث عنها مجال للحدي 
  " .قليال

 فـي   اًواألمثلة على هذا األسلوب متعددة في القرآن الكريم كما أن لهذا األسـلوب دور             
والمقصود بهذه الطريقة أن يجتمع النـاس فـي        : "العملية الدعوية حيث يقول محمد أبو فارس      

فيستفيد ،ويجيب الداعية عليها أمام الجمهور    ، حدهم إلى الداعية المربي األسئلة    ويوجه أ ، مكان
والهدف ،فقد تكون في العقيدة أو الشريعة،وقد تختلف األسئلة في موضوعاتها،الجمهور من ذلك
  . )1(وإرشادهم وتوجيههم نحو الخير، هو تعليم الناس
وقد وعي هذا األسلوب مـن       ،يةوهو القدوة المربي الداع   -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي

ألن هذا أسلوب يوقظ    ، -رضوان اهللا عليهم  -فعمل به مع أصحابه األخيار    -تبارك وتعالى -اهللا
  .ويحفز هممهم، فكر المتعلمين

صـلى اهللا عليـه   -اهللا عنه عن النبي ما رواه أبو هريرة رضي    ومن األمثلة على ذلك     
،  المفلس فينا من ال له درهم وال متـاع         :أتدرون من المفلس؟ قالوا    : "يسأل صحابته -وسلم
، ويأتي قد شتم هـذا ، إن المفلس من أمتي من يأتـي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة         :فقال

وهذا مـن   ، فيعطى هذا من حسناته   ، وضرب هذا ، وسفك دم هذا  ، وأكل مال هذا  ، وقذف هذا 
طرحت عليه ثم طرح    ف  مأخذ من خطاياه  ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه       ، حسناته
  .)2("في النار

وهو لون مـن  ، وهكذا يتضح لنا أسبقية القرآن الكريم في التربية بمجال طرق التدريس    
 .واهللا أعلم، ألوان اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في هذا المجال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ه	 (1)R>\ ن	�7ة ووسJ�ا @A /128ص،أس 
(2)  )6
� z'!"6، ص�وا K�ب ا	� .1102ص،2581ح،�	ب ت!ی( ا��T ،)6آ



  184

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  األساليب والطرق التراثية

  
  

  : وفيه مطلبان
  .األمثال: لالمطلب األو
  .القصص: المطلب الثاني

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  185

  

  المطلب األول                                  

   مثالاأل
  :                                    المعنى اللغوي لألمثال

ـ ل وم ثْم: يقال، الشبه: ثلوالم"، ـلثَهي م ) األمثال  ( المادة اللغوية لكلمة      ،وشـبه ، لثَ
فورب السماء واألرض إنه لحق مثل مـا        �قوله تعالى   : " بن جني   اقال  ، ه بمعنى واحد  بوشَ

، تمثل فالن ضرب مثالً   : يقال،  من المثال والحذو   ا المثل مأخوذ  إنمو" ،23ا�TBاری�ت   �أنكم تنطقون 
 .73الحج�يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له�والتنزيل العزيز ،  ضربه مثالًيءل بالشوتمثَّ

فجعلنـاهم سـلفاً ومـثالً      ����:ومنـه قولـه تعـالى     ، كون المثـل بمعنـى العبـرة      وقد ي  •
ومثالً  : وقوله،لناهم متقدمين يتعظ بهم الغابرون أنا جع  : فمعنى السلف  ،56لزخرفا����لآلخرين

في قوله تعالى في صفة عيسى : ويكون المثل بمعنى اآلية ، متأخرونأي عبرة يعتبر بها ال
، أي آية تدل على نبوته،59لزخرفا����علناه مثالً لبني إسرائيلوج���� -على نبينا وعليه السالم -

ثاال أي مقداراً لغيـره يحـذى عليـه،    والمثل ما جعل م ،  المقدار وهو من الشبه    ":والمثال
   .)1("ر على مثلهالقالب الذي يقد : والمثال،والجمع المثُل

 .)2(" ثيلائر المستعمل فيما شبه بمعناه األصلي تشبيه تمالقول الس" :والمثل •

مـد  مثال التربوية التعليمية يقـول مح     معاني العربية كلها متحققة في األ      ال هوهذ"  :قلت
كأن ضارب المثل    ،سمي ضرب األمثال هكذا ألنه يأتي عند إرادة تأثير وتهيج انفعال          : " قطب

   .)3 ("لى أعماق نفسه وينتهي إ،السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبهيقرع به أذن 

  :صطالحي لألمثال المعنى اال

  . )4( " واألصل فيه التشبيه،ولقول سائر يشبه به حال الثاني باأل ":قال المبرد

  :األهمية التربوية لطريقة ضرب األمثال

واتخذوه طريقة من طرق التدريس الحديثة وقد عدوا        ، بهذا األسلوب  نوقد اهتم التربويو  
  : فقالوا ،همية تربوية كبيرةأله 
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ن طبيعة تركيب المثل من حيـث كونـه          وذلك أل  ؛لمعنى إلى اإلفهام  تقرب ا  األمثال    . أ
ـ          ميبرز ال  ائق، عقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس مما يجعله قادراً على كشف الحق

 .)1(وعرض الغائب في معرض الحاضر

 ذا ما اشتمل عليه الكالم لكونه يزيـد المنطـق تفخيمـاً            إ القدرة على اإلقناع  "للمثل    . ب
ويدعو القلوب إلـى وعيـه    ، وحالوة في الصدور   ، ويجعل له قدرة في النفوس     ،الًويكسبه قبو 

نجح األساليب التربوية المحققة لهدف اسـتقرار المعلومـة         من أ "فهو   ؛)2("ويبعثها على حفظه    
 .)3("بالذهن

 شـحذ ذهـن     وذلك لما فيه من   "؛  إعمال للعقل كالتفكر والتدبر والتذكر      في األمثال     . ت
 ،، لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكـر      استرضاء ذكائه  و أ ،اته الفكرية طاقوتحريك   ،المخاطب

  .)4(" ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر

  : الكريماألمثال في القرآن

ضرب األمثـال فـي   سلوب بويون لم يدخروا جهداً في إيضاح أهمية أ     إذن فالعلماء التر  
بـل  ،  أو غيرهم من البشر    ول مرة م أ اكتشافهسلوب من   ولكن لم يكن هذا األ    ، ةالعملية التعليمي 

  . القرآن الكريم قد سبقهم  في إيضاح هذه الفكرةإن

هو إبراز المعنى في صورة رائعة مـوجزة         ": تعريف المثل في القرآن الكريم       نأما ع 
  .)5("واء كانت تشبيهاً أو قوالً مرساللها وقعها في النفس س

 :-تعالى–فقد قال ، اعظه وعبره لتحقيق الفائدةوقد استخدم القرآن لكريم في كثير من مو
����لْكتثَاُل وا الَْأمهرِبِللنَّاسِ نَض ملَّهلَع ونتَفَكَّر21الحشر ����ي. 

 لَعلَّهـم  مثَـلٍ  كُـلِّ  مـن  الْقُـرآنِ  هـذَا  في ِللنَّاسِ ضربنَا ولَقَد����:وقال جل من قائل     
ونتَذَكَّر27الزمر����ي .  

إن اهللا أنزل القرآن    : "-صلى اهللا عليه وسلم   - قال   ن عبد العزيز بن عبيد اهللا        ع وكذلك
  .)6( "بعدكم من وخبر قبلكم كان من أونب نبؤكم فيه ومثالً مضروباً، آمراً وزاجراً وسنة خالية
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  :ولألمثال أنواع ثالثة في القرآن الكريم
  :األمثال المصرحة: النوع األول

 .أو ما يدل على التشبيه، مثلوهي ما صرح فيه بلفظ ال
 مـا  َأضاءتْ فَلَما نَارا استَوقَد الَّذي كَمثَِل مثَلُهم ����: في حق المنافقين     ىقال تعال  :مثال

لَهوح بذَه اللَّه مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصبي* مص كْمب يمع ملَا فَه ونجِعري* َأو 
 حذَر الصواعق من آذَانهِم في َأصابِعهم يجعلُون وبرقٌ ورعد ظُلُماتٌ فيه السماء من كَصيبٍ
توالْم اللَّهيطٌ وحم رِينبِالْكَاف* كَادقُ يرخْطَفُ الْبي مهارصا َأبكُلَّم اءَأض ما لَهشَوم  يـهِإذَا فو 
َأظْلَم هِملَيوا عقَام لَوو شَاء اللَّه بلَذَه  هِمعمبِـس  مارِهـصَأبو ِإن  لَـى  اللَّـهكُـلِّ  ع  ءشَـي 
ير20-17البقرة����قَد.  

 فـي  زيادة المثل يضرب عقبها حالهم بحقيقة جاء مال"  :-رحمه اهللا - يقول البيضاوي   
 والمعقول محققا المتخيل يريك وألنه األلد للخصم وأقمع القلب في أوقع فإنه والتقرير التوضيح
  )1("والحكماء األنبياء كالم في وفشت األمثال كتبه في اهللا أكثر ما واألمر محسوسا

 اشـترائهم  في شبههم سبحانه، اهللا أن: المثل هذا  وتقدير  :"-رحمه اهللا –يقول ابن كثير    
أضـاءت مـا     فلما نارا، استوقد بمن العمى، إلى  بعد التبصرة  وصيرورتهم بالهدى، الضاللة
 نـاره،  طفئت إذْ كذلك هو فبينا بها وتَأنَّس، عن يمينه وشماله   ما بها وأبصر بها وانتفع حوله
 أعمى ينطق، ال أبكم يسمع، الوهو مع ذلك أصم  يهتدي، وال يبصر ال شديد، ظالم في وصار
 في المنافقونفكذلك هؤالء    ذلك، قبلكان عليه   إلى ما    يرجع ال فلهذا أبصر؛ لما ضياء كان لو

المثل داللة على    هذا وفي ،الرشَد على الغَي واستحبابهم الهدى، عن عوضا الضاللة استبدالهم
 :يقول الـرازي  ، أعلم واهللا الموضع، هذا غير في تعالى عنهم أخبر كما كفروا، ثم آمنوا أنهم
 ذلك أبطلوا ثانيا بنفاقهم ثم نورا أوال اكتسبوا يمانهمبإ ألنهم الصحة؛ غاية في هاهنا والتشبيه"

  )2(" .الدين حيرة من أعظم حيرة ال فإنه عظيمة حيرة في فوقعوا النور

 األمثال الكامنة : النوع الثاني

هي أمثال لم تضرب لبيان حال خاصة وال لصفة معينة أو لتلخيص حادثة وقعت فـي                
على مضمونها  دل  يولكن   ،  من قريب وال من بعيد     يلالتمثزمن من األزمان ولم يصرح فيها ب      

فالتمثيل فيها كامن ، أي أنها أمثال بمعانيها ال بألفاظها   ، ى يشبه مثالً أمثال العرب المعروفة     معن
  .)3(غير ظاهر
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 قَاَل هي ما لَنَا يبين ربك لَنَا ادع قَالُوا���� :سرائيل قال تعالى في وصف بقرة بني إ : ثالم
  .68البقرة  ���� تُْؤمرون ما فَافْعلُوا ذَِلك بين عوان بِكْر ولَا فَارِض لَا بقَرةٌ ِإنَّها يقُوُل نَّهِإ

تبـارك  -نهم لما أرادوا معرفة القاتـل أمـرهم اهللا          إهذا حكاية عن بني إسرائيل حيث       
 اهللا   أن يـسأل   -السالمعليه  -فطلبوا من موسى    ، ا أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضه     -وتعالى

،  عليهم -عز وجل -م فشدد اهللا    وقد شددوا في ذلك على أنفسه     ، تعالى عن أوصاف تلك البقرة    
   )لكن ذَبي عوان بكر وال فارضال  (وصاف تلك البقرة أنهومن أ

 ال التـي  المسنة والفارض صغيرة، وال كبيرة ال أي:"-رحمه اهللا تعالى  –قول البغوي   ي
) الهاء(وحذفت  ، قط تلد لم التي الصغيرة الفتاة والبكر فروضا، تفرض فرضت: منه يقال تلد،
 يقال ،السنين بين أي )ذلك بين (، نصف وسط )انعو(، كالحائض باإلناث لالختصاص منهما
 تكثروا وال البقرة ذبح من" ونرتؤم ام وافافعل" ...الثالثين على زادت إذا: تعوينا المرأة عونت
   .)1( " السؤال

 خير األمـور   (ومن الوصف يتمثل المثل القائل     ، في وصف بقرة بني إسرائيل     كل ذلك 
  ).الوسط

  األمثال المرسلة : النوع الثالث

 وكثر التمثيل بها لما تحويـه       ،يهوهي جمل أرسلت إرساال من غير تصريح بلفظ التشب        "
   .)2( " وهي يمكن أن تعد مبادئ خلقية ودينية، من عظة وعبرة وإقناع

 بِه اْئتُوني الْملك وقَاَل ���� :له تعالى على لسان امرأة العزيز بعد كشف الحقيقة        قو" :مثال
 ربـي  ِإن َأيـديهن  قَطَّعن اللَّاتي النِّسوة باُل ما فَاسَألْه ربك ِإلَى ارجِع قَاَل الرسوُل جاءه فَلَما

نهدبِكَي يملا قَاَل * عخَ مكُنِإذْ طْب تُنداوفَ روسي نع هنَفْس اشَ قُلْنح ا ِللَّهنَا مملع هلَيع نم          

وءس َأتُ قَالَترزِيزِ امالْع الْآن  صحـصـقُّ  حَأنَـا  الْح  تُـهداور  ـنع  هنَفْـس  ِإنَّـهو  ـنلَم 
ينقاد51,50يوسف����الص .                                               

 ليخرجه الرسول جاءه فلما" لرؤياه   يوسف إليه بعدما سمع بتأويله       أمر الملك بإحضار  "
النـسوة الالتـي     حـال  أي النسوة بال ما فاسأله لكـالم أي ربك إلى ارجع الـق السجن من

براءة سـاحته    ظهرلي النسوة سؤال وقدم الملك إجابة في وتأنى يوسف تثبت إنما أيديهن قطعن
إلى حط   سلما ويجعلوه عنده أمره تقبيح إلى الحاسدون به يتسلق لئال فيه وسجن به رمى عما
وفيه دليـل    كبير وجرم عظيم ألمر إال سنين سبع السجن في خلد ما يقولوا ولئال لدية منزلته
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 إلـى  ولالرس فرجع"،مواقفها في الوقوف اتقاء وجوب واجب التهم نفى في االجتهاد أن على
 قال ثم ،العزيز امرأة ودعا أيديهنالنسوة المقطعات    الملك فدعا ،برسالته يوسف عند من الملك
 حاشا قلن ؟ليكنإ ميال منه وجدتنهل  ،عن نفسه  يوسف راودتن إذ شأنكن ما )خطبكن ما( لهن
 يـز العز امرأة قالت"، )1("ذنب من علمنا عليه    ما -مثله عفيفعلى خلق    قدرته من تعجبا- هللا

 عليهـا  يشهدن أن خافت "وقيلعليها يقررنها    النسوة أقبلت وقيل ،المجلس في حاضرة وكانت
 مـن  وليكونـا  ليسجننولئن لم يفعل ما آمره      ،فاستعصم نفسه عن راودته ولقد ،لهن قالت بما

 ،خفـاء  بعـد  وظهر، ثبت واستقر أي تبين    أي الحق حصحص اآلن قائلة فأقرت "الصاغرين
 ،الباطـل  حصة من الحق حصةأي تبين    الجملة من القطعة وهي الحصة نم مأخوذ هو وقيل
 بحيـث  استأصله إذا شعره حص وظهر من  ناب وقيل ،وغيرها األراضي حصص تتبين كما

 ألقاهـا  أي مباركـة  البعيـر من حـصص     للمفعول اءـالبن على وقرئ ،رأسه بشرة ظهرت
 ظهـر  مـا  ظهـور لك مجـرد    بذ ترد ولم موضعه في ووضع مقره في قـالح أقر والمعنى
 فـي  لنزاهتـه  تعرض غير من علمهن بهفيما أحاط    السالم عليه نزاهته مطلق من بشهادتهن
 وما نفسها حال عن بحث وال العزيز بمحضرفيما وقع فيه التشاجر      خصوصا المواطن سائر
 السالم عليهمن نزاهته    وثبوته األمر نفس في متحقق هو ما ظهور أرادتفي ذلك بل     صنعت
 لمـن  وإنـه " نفسي عن راودني أنه ال ،نفسهفقالت أنا راودته عن      ،وخيانتها النزاع محل في

 تكلمهاباآلن زمان     وأرادت نفسي عن راودتني هي عليه افتريت حين قوله في أي "الصادقين
حيث لم   نزاهة المرتبة هذههل ترى فوق     المنصف أيها فتأمل ،شهادتهن زمان ال ،الكالم بهذا

 الـسالم  عليه تصدى وإنما الخصماء به شهدت ما والفضل ،بها الشهادة من لخصماءاتتمالك  
 أن قبـل  العزيزسيما عند    ال به قذف مما ساحته براءة ليظهر الخروج قبل المقدمة هذه لتمهيد
 .)2 ("عقده ما يحل

وهي كلمة جرت    ،قالتها زوجة العزيز حين بان الحق      كلمة   )اآلن حصحص الحق    (إذن  
  .واهللا أعلم، ثل اليوم فهي تقال عند ظهور الحقمجرى الم

وذلـك لتحـصيل العبـرة      ، نواع من األمثلة كثير جداً في القرآن الكريم       ومثال هذه األ  
  .العظةو

، -رك وتعالى اتب- من ربنا    بقد تعلم هذا األسلو   -صلى اهللا عليه وسلم   -كذلك فإن النبي    
 يقـرب المعنـى     األسـلوب ن هـذا    وذلك أل  ؛–رضوان اهللا عليهم    – مع الصحابة    هواستخدم

رضـي اهللا   - موسى   أبوما روي   ومن ذلك   ، ويوضحه ويترك أثراً واضحاً في نفس المتعلم        
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 مثل الجليس الصالح والجلـيس الـسوء   "  :أنه قال - صلى اهللا عليه وسلم    - عن النبي    -عنه
 يركو حهيرِ دتج وَأ تشتريه اِإم المسك صاحب نم يعدمكال   وكير الحداد  كمثل صاحب المسك  

  )1("خبيثة حاير نهم تجد أو ثوبك أو بدنك قريح دادلحا

ـ   :" مثالً له وللنبيين من قبله فقال      -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد ضرب النبي      فـي  يمثل
 ظرون دخلها من فكان ةلبن موضع إال هاوأكمل هاوأجمل هافأحسن داراً ىبن رجل لمثك ينبيالن

  )2(" اءيبِاألن بي تمخ اللَّبنَة ضعمو فأنا ! ةنبالل هذه موضع إال نَهاأحس ما قال إليها

 يصف ألصحابه فضل الـصلوات       أن ،أراد عليه أفضل الصالة وأجل التسليم     كذلك فقد   
أرأيتم لو أن نهراً ببـاب       :" -صلى اهللا عليه وسلم   -فذكر أبو هريرة قوله عن النبي      ،الخمسة

قال فذلك مثـل  ، فقالوا ال يا رسول اهللا ، أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبق من درنه شئ       
  " )3( الصلوات الخمس يمحو اهللا بهن الخطايا

 علـى  احتوى الكريم القرآن أن اعلم:"  حيث قال  -رحمه اهللا –فلقد صدق السعدي    ، حقاً
 أحسن على احتوى فقد األنواع، جميع في إليها الخلق يحتاج التي المواضيع وأنفع وأكمل أعلى
   .وأوضحه شيء بأيسر القلوب إلى المعاني وإيصال التعليم، طرق

 األمور في سبحانه الباري يذكره النوع وهذا األمثال، ضرب: العالية تعاليمه أنواع فمن
 بـذلك  ويقصد ،الجليلة العامة واألعمال أهله، وحال والشرك الموحد وحال كالتوحيد المهمة،
 معانيهـا  يشاهد كأنه القلب ليصير حسوسة،الم باألمور وتمثيلها النافعة، المعاني توضيح كله
  .)4( ولطفه بعباده الباري عناية من وهذا ،العين رأي

في أسلوب ضـرب المثـل يثبـت         مما سبق يتضح لنا أن القرآن الكريم أيضاً       ، إذن 
  .-واهللا تعالى أعلم– يسمح للغير أبداً أن يكذب بهذا  التربوي في التعليم بما الإعجازه

  المطلب الثاني
  لقصصا

  :المعني اللغوي للقصة

عليه علي خبره يقـصه قـصاً،       قص  " يقال   ،)قصص(األصل اللغوي للقصة هي مادة      
ـ وال، تساوي الخبر المقصوص    أي السرد  والقصصأورده،   ،وقصصاً  ،)5("ص مـن التتبـع    ق
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الذي يأتي بالقصة علـي وجههـا        : والقاص"، )1(" الخبر أي حدثت به علي وجهه     وقصصت  "
ألحدوثة التي تكتب والـشأن     نوع من القص، وا   الوالقصة  " ، )2(" انيها وألفاظها كأنه يتتبع  مع   

  .)3("والخبر

  : المعني االصطالحي للقصة

  .)4( "هي شكل فني من أشكال األدب الشيق المسموع، فيه جمال ومتعة"

  :القصة في التعليم
ة معينـة قـد      أو القصة حول ماد    ،تقوم هذه الطريقة علي انتهاج المعلم أسلوب الحكاية       

فـي   وهذا األسلوب يصلح     ، أو الفداء والتضحية عند الطالب     ،إلي غرس قيمة البطولة   تهدف  
   .)5(دروس اآلداب كالتاريخ وغيره

  :القصة عند التربويين
 طرق التدريس فهي تقدم الخبرات والتجارب في شكل حـي معبـر        ىتعتبر القصة إحد  
   .مشوق جذاب ومؤثر

  : يقول التربويون عنها

تربية بالقصة لون آخر من التربية يستخدم الحادث، ولكنه حادث خـارجي يقـع              ال" -1
ومع ذلك فهو مؤثر في النفس كما لو كـان يقـع            .. ألشخاص غير قارئ القصة أو مستمعها     

  :  اثنين في وقت واحدين وهذا التأثير للقصة يقع عن طريق،للقارئ أو المستمع ذاته

ستمع أو المشاهد أو القارئ يتابع حركة األشخاص       هو المشاركة الوجدانية، فالم    :أحدهما
 أو يتشفي فيهم كما لو كانوا أحياء        ،في القصة، ويتفاعل معهم فيفرح لفرحهم أو يحزنه عليهم        

  .يتحركون أمامه

 غير وعي كامل من اإلنسان، ذلـك أن قـارئ           ى فربما كان يتم عل    :أما الطريق اآلخر  
                                                     ، إزائهــم، أو يــضع نفــسهة ســامعها يــضع نفــسه مــع أشــخاص القــصالقــصة أو

ويظل طيلة القصة يعقد مقارنة خفية بينهم  وبينه، فإن كانوا في موقف الرفعة والتميز تمني لو 
كان في موقفهم، ويصنع مثل صنيعهم البطولي وإن كانوا في موقف يثير االزدراء والكراهية              

، وتـؤثر فيـه تـأثيراً       انفعاالتنانه ليس كذلك، وبهذا التأثير المزدوج تثير القصة         حمد لنفسه أ  
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خل  ومؤثرة، وبقدر ما تكون المواقف دا الفنية بليغة،توجيهياً يرتفع بقدر ما تكون طريقة األداء
  .)1( " مواقف فردية ذاتيةالقصة مواقف إنسانية عامة ال 

مهمة في تنشيط العمليات العقلية وحث المتعلم تعد القصص من الوسائل اإلدراكية ال  " -2
علي التعلم، وأهمية استخدام القصص تأتي من مناسبتها لطبيعة الذاكرة البشرية، وما تقوم به              

 كما تتناسب والطبيعة البشرية في      ،من تصورات ذهنية وتنبؤات لما سيحدث في موقف معين        
 ولهذا تعد القصص وسـيلة      ؛ج والعبر  واستخالص النتائ  ،حبها لمعرفة الحدث من أوله آلخره     

  .)2( "، وبخاصة إذا كتبت بطريقة جيدة ومشوقة وجذابةن وسائل استثارة الدافعية للتعلمم

 ويـصلح لكـل     ، إن هذا األسلوب يصلح لتالميذ المرحلة االبتدائية بالدرجة األولي         -3
واد الدراسية، يصلح   المراحل بالدرجة الثانية،  ويمكن استعمال هذا األسلوب في كثير من الم           

 عالية الصوت لتدريس     دعوات لتدريس التاريخ والتراجم والسير والرحالت الجغرافية، وهناك      
 أي أن المعلم الذي يرغب في تدريس موضوع ما          ،العلوم بهذه الطريقة في المرحلة االبتدائية     

صون المعلومات  حد الحشرات كالنحلة مثالً أو أحد  الحيوانات كالغزال مثالً  يمكن أن ي              أ عن
التي يرغب في تقديمها في قالب قصصي؛ ألن ذلك سيجعل تالميذه في صف مستقبل أكثـر                

  .)3( جاذبية وتشوقاً

 والقـدرة علـى     ثم تنميـة الخيـال    ،وتكوين الضمير   ،  والتسلية كذلك فيها اإلمتاع  " -4
ـ ، نواعه المخالفة كما أنها تعمل على تحقيق كراهية التعصب بأ       ، االبتكار ، ة الخـداع  وكراهي

  .)4( " وتنمية المعلومات

وتسهم فـي زيـادة      ،ويد المدعو المتعلم بحصيلة لغوية    كذلك القصة تسهم في تز    "  -5 
 كـذلك تكـسبه   ، وتنمي معرفته بالماضي والحاضر والبيئات والـشعوب      ،سيطرته علي اللغة  

  .)5( " االتصال الناجح حديثاً وتنمي ذوقه األدبيىالقدرة عل

 لـذا علـي المعلـم       ؛دوراً رئيساً بارزاً في تنمية ثروة الطفل اللغوية        تلعب القصة    -6
  -: منها .. االهتمام بهذا اللون من األدب لما له من فوائد

 . التسلية واالستمتاع وقضاء وقت الفراغ" •
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تعتبر القصة من أفضل الوسائل المستخدمة لتعريف الطفـل بالماضـي والحاضـر              •
 العكس يرحب بـذلك حتـى       ىسرد القصة عدة مرات بل عل     والمستقبل فهو ال يمل من إعادة       
 .يحفظ القصة عن ظهر قلب 

إثراء قاموس الطفل اللغوي من خالل المفردات والتراكيب والعبارات األدبيـة التـي              •
 . )1(" يستمع إليها

  -:القصة في القرآن الكريم

ـ   ،  القصـصي  حقا قد أجاد التربويون في عرض أهمية التدريس باألسلوب         ي وأثـره ف
ن القران الكريم  قد كانت لـه الـصدارة        أ لكن نقول وباهللا التوفيق      ، العملية التربوية التعليمية  

فالقصة القرآنية تعتبر   ، أو طريقة تعليمية  ،  كوسيلة واألسبقية في عرض هذا األسلوب التربوي     
إلى تغيير فتدفع اإلنسان ، يةنسانمن أهم الوسائل التعليمية لما لها من وقع خاص على النفس اإل

   .سلوكه وتجديد عزيمته بسبب مقتضى القصة وتوجيهها

ن الكريم قد تعرض للعديد من القصص القرآنية لتحقيق الفائدة و تحصيل العبـرة      آوالقر
صـلى اهللا  - محمـد   قوله تعالى مخاطباً سيدنا   ومن ذلك    ،والعظة في كثير من اآليات القرآنية     

 قَبله من كُنت وإِنْ الْقُرآنَ هذَا إِلَيك أَوحينا بِما الْقَصصِ أَحسن علَيك نقُص نحن���� –عليه وسلم   
نلَم نيلافقَالَ إِذْ  *الْغ فوسي أَبِيها لي تي أَبإِن تأَير دأَح رشا عكَبكَو سمالشو رالْقَمو  مهـتأَير 
  ت لنهاية سورة يوسفاآليا. …����  ساجِدين لي

 عن فيه فنخبرك ، القرآن هذا إليك بوحينا القصص محمد،أحسن يا عليك نقص "نحن أي
  .)2( " الخالية العصور في أنزلناها التي والكتب السالفة األمم وأنباء الماضية، األخبار

،  سعد ين أبي وقـاص     يه عن عن أم  ،بن سعد فعن مصعب   "  ،أما عن سبب نزول اآلية    
يا رسول  : فقالوا   ، فتاله عليهم زماناً   -صلى اهللا عليه وسلم   - القرآن على رسول اهللا      قال أنزل 

أحـسن  نحن نقص عليـك     (إلى قوله )الر تلك آيات الكتاب المبين    (نزل اهللا   أف ،اهللا لو قصصت  
اهللا نزل أحسن الحديث (فأنزل اهللا ، ول اهللا لو حدثتنا فقالوا يا رس ،فتاله عليهم زماناً،)القصص
مل أصحاب رسول اهللا :  اهللا وقال عون بن عبد ، ن قال كل ذلك تؤمرون بالقرآ ) متشابهاً كتاباً
ثم أنهم ملوا   : قال" اهللا نزل أحسن الحديث     "الى  فأنزل اهللا تع   ،يا رسول اهللا حدثنا   : لوا  فقا، ملة

هذه فأنزل اهللا   ، )يعنون القصص (ودون القرآن  ،الحديثيا رسول اهللا فوق     :"فقالوا  ، ملة أخرى 
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ادوا القـصص فـدلهم علـى أحـسن         وأر، الحديثفدلهم على أحسن    ، فأرادوا الحديث ، اآلية
   )2(.")1(القصص

وقد عرض القرآن الكريم الكثير الكثير من القصص التي كانت بالدرجة األولي تركـز              
 ،إبـراهيم ، نـوح ، ومن ذلك عرض قصة آدم   ، على العبرة والعظة ال على تفاصيل األحداث      

  . وما إلى ذلك...، لوط، هود، هارون، موسى، زكريا، عيسى، مريم

  . ومنها ما كانت تقسم على السور القرآنية، ما كانت ترد كاملة في سورة واحدةومنها 

  ...ومن هذه القصص قصة يوسف عليه السالم 

في اآلية السابقة هو "أحسن القصص " أن المراد من اآلية السابقة قوله تعالى :" وقد قيل  
ـ           خاصة؛ -عليه السالم -سف  قصة يو  صلح  لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي ت

 وحـسن التجـاوز      ومكر النساء  ، والعلماء ، والمماليك ،والملوك ،للدين والدنيا من سير الملوك    
       "وغير ذلك من الفوائد...عنهم بعد االلتقاء

 كما جاءت في هذه السورة      إن قصة يوسف  :" -عليه السالم -قول سيد قطب في قصة يوسف       ي
تمثل النموذج الكامل لمنهج اإلسالم في األداء الفني للقصة بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في األداء                 

 ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفـي أدائـه إال أن              ، والتربوي والحركي أيضا   والعقيديالنفسي  
 إن القـصة    ،صص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية لـألداء         قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخ     

 وهي الشخصية الرئيسية في القصة عرضا كامال في كل مجـاالت            ،-عليه السالم -تعرض شخصية يوسف    
 وفي تلك المجاالت وتعرض     ، وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب       ،حياتها بكل جوانب هذه الحياة    

 وهي ابتالءات متنوعة في طبيعتهـا       ، تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة         أنواع االبتالءات التي  
والفتنة بالسلطان وابتالءات الفتنة    ،  وابتالءات الفتنة بالشهوة   ، وابتالءات الرخاء  ،وفي اتجاهاتها ابتالءات الشدة   

صالح من هذه االبتالءات    باالنفعاالت والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات ويخرج العبد ال          
وإلى جانـب   ...والفتن كلها نقيا خالصا متجردا في وقفته األخيرة متجها إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع              

عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز وفي مساحات 
 ، وفي أوضاع خاصة من األضواء والظالل      ،ركز الرؤية متناسبة من رقعة العرض وعلى أبعاد متفاوتة من م        

 نموذج يعقوب الوالد المحـب  ،وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة متمثلة في نماذج متنوعة  
 والحقـد والمـؤامرة     ،ونموذج إخوة يوسف وهواتف الغيرة والحـسد      ، ل والنبي المطمئن الموصو   ،الملهوف
 والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة متميزا فيهم أحدهم بشخصية موحدة           ،ثار الجريمة  ومواجهة آ  ،والمناورة

 ، واندفاعاتها األنثوية  ، ومواقفها ونموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها       ،السمات في كل مراحل القصة    
 الخاص الواضح   كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بالط الملوك إلى جانب طابعها الشخصي            

 واألضـواء التـي     ، في مصر الجاهلية   اطبقة العلي ال ونموذج النسوة من     ،في تصرفها وضوح انطباعات البيئة    
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 كذلك ليوسف   ، وفي إغرائهن  ، كما يتجلى في كالم النسوة عن امرأة العزيز وفتاها         ،تلقيها على البيئة ومنطقها   
 كما يتجلى في    ،اء أستار القصور ودسائسها ومناوراتها     وما ور  ،وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا      

 ونموذج العزيز وعليه ظالل طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خـالل              ،سجن يوسف بصفة خاصة   
مجتمعه ونموذج الملك في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظـالل بعيـدا عـن منطقـة                    

 وتبرز المالمح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا الحشد من ،قاألضواء في مجال العرض المتناس
 ومع اسـتيفاء    ، وهذا الحشد من المواقف والمشاهد وهذا الحشد من الحركات والمشاعر          ،الشخصيات والبيئات 

 ، المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجـة             القصة لكل مالمح الواقعية السليمة    
  )1("ا تمثل النموذج الكامل لمنهج اإلسالم في األداء الفني للقصةفإنه

 لأَحـدهما  جعلْنـا  رجلَينِ مثَلًا لَهم واضرِب ���� :ومن القصص القرآني أيضا قوله تعالى     
 منـه  تظْلم ولَم أُكُلَها آتت جنتينِالْ كلْتا *زرعا بينهما وجعلْنا بِنخلٍ وحفَفْناهما أَعنابٍ من جنتينِ
 وأَعـز  مالًـا  منك أَكْثَر أَنا يحاوِره وهو لصاحبِه فَقَالَ ثَمر لَه وكَانَ *نهرا خلَالَهما وفَجرنا شيئًا
 اللَّـه  هـو  لَكنا *رجلًا سواك ثُم نطْفَة من ثُم رابٍت من خلَقَك بِالَّذي أَكَفَرت يحاوِره وهو *نفَرا
 أَقَلَّ أَنا ترن إِنْ بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا اللَّه شاَء ما قُلْت جنتك دخلْت إِذْ ولَولَا *أَحدا بِربي أُشرِك ولَا ربي
كنالًا ما ملَدوو* ىفَعي سبنِ أَنْ ريتؤا يريخ نم كتنلَ جسريا وهلَيا عانبسح ناِء ممالس  بِحـصفَت 

 علَـى  كَفَّيه يقَلِّب فَأَصبح بِثَمرِه وأُحيطَ *طَلَبا لَه تستطيع فَلَن غَورا ماؤها يصبِح أَو *زلَقًا صعيدا
 فئَـةٌ  لَـه  تكُن ولَم *أَحدا بِربي أُشرِك لَم لَيتنِي يا ويقُولُ عروشها علَى خاوِيةٌ وهي فيها فَقأَن ما

هونرصني نم وند ا اللَّهما كَانَ ورصتنم* كالنةُ هلَايالْو لَّهل  ـقالْح  ـوه  ـريـا  خابثَو  ـريخو 
  . 44-34الكهف����عقْبا

 أحدهما وكان مصطحبين رجلين كانا هذين أن والمشهور" :- رحمه اهللا تعالى   -بن كثير   ا  قال  
، وجهه ابتغاء ومرضاته اهللا طاعة في ماله المؤمن فأنفق مال منهما لكل كان إنه ويقال ، كافرا واآلخر مؤمنا

أعناب  فيهما المذكور والنعت الصفة على اآلية في ذكورتانالم الجنتان وهما بساتين له اتخذ فإنه وأما الكافر   
 فيهمـا  استوثقت وقد والتنزه، للسقي وههناسارحة ههنا    واألنهار ذلك في والزروع األعناب تلك تحفونخيل  
 قائال الفقير المؤمن صاحبه على مالكهما وافتخرالزروع والثمار    وابتهجت ،األنهار فيهما واضطربت الثمار،
 مـا  إنفاقكماذا أغنى عنك     : ومعناه منه خير أنه: ومراده، جنانا أوسع أي "نفرا وأعز ماال منك أكثر اأن": له
: صـاحبه  على فافتخر مثلي لتكون فعلت كما تفعل أن بكفيه كان األولى     صرفته الذي الوجه في تملكه كنت
 لمـا  وذلـك  "أبدا هذه تبيد نأ أظن ما": قال مرضيةوهو على غير طريقة      أي "لنفسه ظالم وهو جنته ودخل"

 األشـجار  هـذه  مـن  واحـدة  كل بادت قد ولو أشجارهاوحسن نبات    مائها، وكثرة أرضها، اتساع من رأى
 الحياة بزهرة فوثق "قائمة الساعة أظن وما": قال ثم .مياهها لكثرة دارة وزروعها منها أحسن مكانها الستخلف
 أي "منقلبـا  منها خيرا ألجدن ربي إلى رددت ولئن": قال ثم .لدائمةا الباقية اآلخرة بوجود وكذب الفانية الدنيا
 فيهالم يعطه ذلك     اهللا أن واعتقد بدنياه، اغتر ألنه وذلك هذا من خيرا هناك جدنفأل ومعاد آخرة ثم كان ولئن
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 إن هـا أن وادعـى  اآلخرة فجحد الدنيا في به خول بما الجاهل هذا اغتر  ولما ،... عنده وحظوته ،له لحبه إال
 يجادلـه  أي����يحـاوره  وهـو ����: لـه  قال ذلك يقول صاحبه وسمعه، هو فيه  مما خيرا ربه عند ليجدن وجدت

 اهللا أن تعلـم  وأنت المعاد أجحدت أي ،37الكهف����رجال سواك ثم نطفة من ثم تراب من خلقك بالذي أكفرت����
 وتفهـم  وتـبطش  علمت بصيرا سميعا سويا رجال صرت حتى أطوارا صورك ثم نطفة من ثم تراب من خلقك
 خالف وأعتقدما قلت    بخالف أقول أنا لكن أي "ربي اهللا هو لكنا (البداءة على قادر واهللا المعاد أنكرت فكيف
 ويعيـد  فنائهـا،  بعد األجساد يبعث أنه وأعتقد، سواه أعبد ال أي "أحدا بربي أشرك وال ربي اهللا هو" معتقدك
 إلى أرشده ثم غيره، إله وال ملكه في وال خلقه في له شريك ال هللا أن وأعلم الرفات، العظام ويجمع ،األموات

 ����بـاهللا  إال قـوة  ال اهللا شاء ما قلت جنتك دخلت إذ ولوال����: فقال جنته دخول عند يسلكه أن بهما كان األولى    
 المـؤمن  قال ثم .... كذلك يقول أن حاله أو أهله أو ماله من شئ أعجبهلكل من    يستحب ولهذا ،39 الكهف
ابن  قال "السماء من حسبانا عليها ويرسل" اآلخرة الدار في أي "جنتك من خيرا يؤتين أن ربي فعسى": للكافر
 زروعهـا  يقتلـع  الـذي  البـاهر  المزعج المطر أنه والظاهر، السماء من عذابا أي وقتادة والضحاكعباس  
 ضـد  وهـو  ،"غورا ماؤها يصبح أو" فيه نبات ال الذيالتراب األملس    وهو "زلقا صعيدا فتصبح" وأشجارها
 جـاءه  أي "بثمره وأحيط": تعالى اهللا قال استرجاعه على تقدر فال يعني "طلبا له تستطيع فلن" السارح المعين
 علـى  خاويـة  وهـي  فيها أنفق ما على كفيه يقلب فأصبح���� ودمرها جنته وخرب حواصله بجميع أحاط أمر

 أن أظـن  وما": قال حيث أمل عليه كان ما ضد وذلك هال عودة فال بالكلية خربت أي، 42 الكهف ����عروشها
 أشرك لم ليتني يا": يقول فهو العظيم باهللا بسببه كفر الذي القول من منه سلف كان ما على وندم "أبدا هذه تبيد
 يكن لم أي ،43 الكهف���� منتصرا كان وما اهللا دون من ينصرونه فئة له تكن ولم����: تعالىقال اهللا ، "أحدا بربي
 ال أنـه  تضمنت القصة وهذه .... ذلك من شئ على نفسه في قدرة له كان وما أمره من فرط ما يتدارك أحد
 حال كل في عليه والتوكل اهللا طاعة يجعل بل بها يثق وال بها يغتر وال الدنيا الحياة إلى يركن أن ألحد ينبغي
 فـي  واإلنفاق اهللا طاعة على شيئا قدم من أن وفيها، يديه في بما منه أوثقيد اهللا    في بما وليكن،عينيه نصب
وأن  المـشفق  األخ نـصيحة  قبول الواجب أن وفيها،قصده بنقيض له معاملة منه سلب وربما به، عذب سبيله

 الحتم األمر ونفذ القدر حان إذا تنفع ال الندامة أن وفيها،الصحيحة النصيحة رد من على ودمار وبالمخالفته  
   .)1(نالتكال وعليه المستعان باهللا

الـسامة  لملل و القصة القرآنية تدفع ا   ن  إن الكريم ؛ وبال شك ف     آومثال ذلك كثير في القر    
 وتنفذ إلى الـنفس     ،الذهني لكونها تطرق المسامع بشغف    تشحذ نشاطهم   و، من نفوس المتعلمين  
   .البشرية بسهولة

  :األهمية الدعوية للقصص

  :أبو دف  محمود.  الدعوية التربوية للقصة يقول دةو أما في األهمي
   :نهاالقرآنية لها أهمية كبرى من حيث إالقصة "

 .تثبت العقيدة الصحيحة  •
 .ين معهن و المؤم– صلى اهللا عليه و سلم – تثبت النبي  •
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 .و الترهيب من التقصير في العمل ، الترغيب في العمل الصالح  •
 ٍ.و إعمال العقل ، حث المسلمين على  التفكير  •

هو المقصد النهـائي للقـصة      و، واالستفادة من القصص القرآني   ، خذ العبرة والعظة  أ •
لقد كان في قصصهم عبرة     " :حيث قال تعالى    القرآنية على اختالف موضوعاتها التي تعالجها       

111يوسف   "ألولي األلباب 
 )1(   

و القران يستخدم القصة لتربية جميع جوانب الشخصية         :"-رحمه اهللا   –يقول سيد قطب    
و يستخدمها فـي التوقيـع علـى    ، وتربية الجسم ، و تربية العقل ، ربية الوجدان   اإلنسانية لت 

 حافلة  – على قلة األلفاظ المستخدمة فيها       –ن  آو القصة في القر   ، الخطوط المتقابلة في النفس     
 دقة في رسـم مالمـح       إلى،  تنغيم موسيقى  إلى،  سرد إلى،  التعبير الفني من حوار    بكل ألوان 
و التوقيـع   ، مة في القصة لتوجيه القلب للعبـرة      اختيار دقيق للحظة الحاس   و إلى   ، الشخصيات

  .)2( "عليها بالنغم المطلوب

 -في تعليم أصـحابه ،  استخدم هذا األسلوب التربوي – صلى اهللا عليه و سلم      –النبي  و
 يعلمهم أهمية إخالص العمـل      –صلى اهللا عليه و سلم      –فها هو   ، -رضوان اهللا عليهم جميعا     

  -: و تمعن قرأا وفائدته في التوسل المشروع فح هللا تعالىالصال

 –صلى اهللا عليه وسلم     – عن النبي    – رضي اهللا عنهما     –روى الشيخان عن ابن عمر      
،  عليهم صـخرة   طتحفدخلوا في غار في جبل فان     ،  المطر شون فأصابهم مخرج ثالثة ي  :"قال  
اللهم إني كان لـي     : فقال احدهم   ، أدعو اهللا بأفضل عمل عملتموه    : فقال بعضهم لبعض    : قال
فـأتى بـه    ، فاجئ بالحالب   ،  و فاحلب  ثم أجئ ، خرج فأرعى   فكنت أ ،  شيخان كبيران    أبوان
 همـا نائمـان     فجئت فإذا ، فاحتبست ليلة  ، وامرأتي، سقي الصبية وأهلي   أ فيشربان ثم ، أبوي  
لـك دأبـي و     فلم يزل ذ  ،  جوعا عند رجلي     نو الصبية يتضاغنو  ،  أوقظهما نأفكرهت  : قال
،  فرجة  عنا فأفرج، اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك          ، بهما حتى طلع الفجر     أد

 من  اللهم إن كنت تعلم إني كنت أحب امرأة       :قال ففرج عنهما و قال اآلخر     ، نرى منها السماء  
، ينار حتى تعطيها مائة د   ، ال تنال ذلك منها   : فقالت  ، نساءأشد ما يحب الرجل ال     ك ،بنات عمي 
بحقه و ال تفض الخاتم إال      ، اتق اهللا : قالت  ، حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها     فسعيت فيها   

ففـرج  :  قـال   "رج عنا فرجة  ففأ ،فعلت ذلك ابتغاء وجهك   ني  أن كنت تعلم    و تركتها فإ  ، قمت
و فأعطيته  ، ني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة       أاللهم إن كنت تعلم     :عنهم الثلثين و قال اآلخر    

و راعيهـا ثـم     ، اشتريت منه بقراً  حتى  ، فزرعته،  ذلك الفَرق     فعمدت إلى  ،ن يأخذ أأبى ذاك   

                                                 
)1(  T'�LسIا T'�� 154ص ، �A T�J4@ ا�
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: فإنها لك فقـال   ،  تلك البقر وراعيها   انطلق إلى : فقلت  ،  أعطني حقي  يا عبد اهللا  : فقال  ، جاء
ني فعلت ذلـك    أاللهم إن كنت تعلم     ، و لكنها لك  ،  أستهزئ بك  ما: فقلت: قال  ،  بي   ستهزئتأ
  .)1( "غاء وجهك فأفرج عنا فكشف عنهمابت

 الكريم قد كان بحق سباقا إلى استخدام هذا األسلوب التربوي            القرآن نأمما سبق يتضح    
في طرق التدريس مما يعني إثبات وجه آخر من وجوه إعجازه التربوي في طرق التدريس و                

  .علم أاهللا 
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  المطلب األول                                   
  الموعظة الحسنة

   :المعنى اللغوي لموعظة الحسنة

يعظـه وعظـا وعظـة      ، وعظـه : ويقال ،)وعظ  ( ادة  األصل اللغوي للموعظة هو م    
 قلبه من   نوتذكيرك لإلنسان بما يلي   : دهبن سي اقال  ،  بالعواقب وهو النصح و التذكير   ، وموعظة

  . )2(" والجمع وعاظ ، أي قبل الموعظة والفاعل واعظ":اتعظ هو، )1 (ثواب وعقاب

   :المعنى االصطالحي للموعظة

 كحرِوي،  العاطفة بهِلْي فَ ،ق القلب رِ ي اب الشر بأسلوب  واجتن، نصيحة لعمل الخير  " هي  
  .)3( " ويبعث على اإلحسان في القول و العمل، النفس

  ..األهمية التربوية للموعظة الحسنه 

  : فقالواوقد تحدث علماء التربية عن أهمية الموعظة الحسنه بإفاضة

ء مـن   صـفا إو،  القلوب  إلى لما لها من نفاذ   ،  لها تأثير عاطفي كبير في اإلنسان      " -1
  .)4( "و القدوة الحسنة،  كانت النية صادقةخاصة إذا، الوجدان وسيطرة على المشاعر

ففي ظل ،  إلى غير الراشدين توفر الجهد وذلك عن طريق نقل الخبرة من الراشدين        " -2
أو الخبـرات المريـرة أو   ،  المرور بالخبرات الفاشـلة الموعظة الحسنة ال يضطر المرء إلى     

  .)5(  " المكلفة

أو حادثه  ، يغفل عنه الفرد في ظرف من الظروف      لها دور كبير في التنويه بما قد        " -3
و ،  للكل في معرض صراعه مع الجزء      أو لعدم إدراكه  ، أو لفرط حماسه  ، همن الحوادث لغفلت  

  .)6(   "التذكر هو العملية العقلية التي تحقق هذا الهدف

 ومـن   ،لحهماذلك من شعورهم باالهتمام بمـص     و، الناستزيد األلفة والمودة بين     "  -4
  .)7(  " الوقوف معهم في وقت الشدةو،  الرغبة في مساعدتهمإظهار

  

                                                 
)1 (  345ص،15ج،�
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  :ن الكريمالموعظة الحسنة في القرآ
و لكن هل هذا من اختـراعهم       ،  التربويون حقا لهذا األسلوب األهمية العظمى كما أثبتها      

   !!؟ولم يسبقهم احد من قبل،  مرةأول

 هذا األسلوب أيضاً وإن لم تكن زمانية فهي  األسبقية في كذلكن الكريم له القرآنإبل  ال
وكان الخطـاب   ، المتعلمين و نه دعا إلى استخدامه مع المدعوين     إحيث  ، أسبقية كيفية وجوهر  

حيث قال جل من قائل      –عليهم جميعا     صلوات اهللا  - ياء  ثال بشخص األنب  تممدعاء  للمربين ال 
 هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنَة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيِل ِإلَى ادع���� :األسلوب مؤصال لهذا 

نسَأح ِإن كبر وه لَمَأع نلَّ بِمض نع هبِيلس وهو لَمَأع ينتَده125النحل ���� بِالْم.  

 علـى  المـشتمل  ،مالمستقي ربك سبيل إلى ،موكافره مسلمهم للخلق دعاؤك ليكن" : أي
، وانقيـاده  ولهبوق وفهمه حاله باحس على أحد كل: أي ،بِالْحكْمة  الصالح والعمل النافع العلم
 والفهـم،  األذهـان  إلى وباألقرب فاألهم، باألهم ةأوالبد ،بالجهل ال بالعلم الدعوة الحكمة ومن
 بالموعظة الدعوةإلى  معه فينتقل وإال بالحكمة، انقاد نفإ واللين، وبالرفق أتم، قبوله يكون وبما

 مـن  األوامـر  عليه تشتمل بما إما، والترهيب بالترغيب المقرون والنهي األمر وهو الحسنة،
 وإهانة ،اهللا بدين قام من إكرام بذكر وإما وتعدادها، المضار من والنواهي وتعدادها، المصالح

 من للعاصين أعد وما واآلجل العاجل الثواب من للطائعين اهللا أعد ما بذكر وإما، به يقم لم من
 إلـى  داعيـة  كـان  أو ،حق عليه هو ما أن يرى )المدعو( كان فإن واآلجل، العاجل العقاب
 مـن ، ونقال عقال الستجابته أدعى تكون التي الطرق وهي أحسن، هي بالتي فيجادل الباطل،
 تؤدي ال وأن المقصود، حصول إلى أقرب فإنه يعتقدها، كان التي باألدلة عليه االحتجاج ذلك

 منها القصد يكون بل منها الفائدة تحصل وال بمقصودها، تذهب مشاتمة أو خصام إلى المجادلة
  .)1("  ونحوها المغالبة ال الحق إلى الخلق هداية

 ومـا  علَـيكُم  اللَّه نِعمت واذْكُروا����:–تبارك و تعالى  –هذا أسلوب رباني بحت فقد قال     و
          شـيءٍ  بِكُـلِّ  اللَّـه  أَنَّ واعلَمـوا  اللَّـه  واتقُـوا  بِه يعظُكُم والْحكْمة الْكتابِ من علَيكُم أَنزلَ
       231لبقرةا ����عليم

 بـه  عليكم أنعم الذي باإلسالم، عليكم اهللا نعمة واذكروا " :- رحمه اهللا –يقول الطبري  
علـى ذلـك     فاشـكروه  خلقه، سائر من غيركم دون بها خصكم التي نعمه وسائر ،له فهداكم
: وذلـك  كتابه، من عليكم أنزل ما ذلك مع أيضاً واذكروا عنه، ونهاكم به أمركم فيما بطاعته
 بـه،  فـاعملوا  ذلك واذكروا وسلم، عليه اهللا صلي محمد نبيه على أنزله الذي  الكريم القرآن

                                                 
 آLم ا�+�	ن )(1'
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الـسنن التـي     وهـي  الحكمـة،  من عليكم أنزل وما: يعني لحكمة،وا ، فيه حدوده واحفظوا
 الـذي  بالكتاب يعظكم ،"به يعظكم:"، لك وسنها -وسلم عليه اهللا صلي اهللا- رسول علمكموها
 فيما، وخافوا اهللا: يقول ،"اهللا واتقوا"، "الكتاب على عائدة" قوله به، في التي والهاء ،عليكم أنزل
 اهللا رسول لسان على فبينه ،أنزله وفيما عليكم، أنزله الذي كتابه في عنه نهاكم وفيما به أمركم
مـن ألـيم     به لكم قبل ال ما فتستوجبوا حدوده، وتتعدوا تضيعوه أن ،لكم وسلم عليه اهللا صلي
  .عذابه ونكال عقابه

 حد الذي ، ربكم أن الناس أيها واعلموا: يقول  ) عليم شيء بكل اهللا أن واعلموا(:وقوله
 تنزيله وفي كتابه في الفرائض، هذه عليكم وفرض الشرائع، هذه لكم وشرع الحدود، ههذ لكم
 وسيئ، وحسن وشر، خير من عاملوه أنتم ما بكل -وسلم عليه اهللا صلي- محمد رسوله على

 وهـو  شـيء،  وجهـره  وسـره  وخفيه ذلك ظاهر من عليه يخفى ال عالم ومعصية، وطاعة
 وتظلموا لعقابه تتعرضوا فال ويصفح، يعفو أن إال سيئا، وبالسيئ إحسانا، باإلحسان مجازيكم
   .)1( " أنفسكم

  : الموعظة الحسنة ومن ذلك بن الكريم قد عرض فائدة االلتزام آكما أن القر

  :وعمل بها،  التزم الموعظة الحسنة باإليمان لمن–تبارك وتعالى - شهادة اهللا -1

 أَزواجهـن  ينكحن أَنْ تعضلُوهن فَلَا أَجلَهن فَبلَغن ساَءالن طَلَّقْتم وإِذَا ���� :-تعالى–قال اهللا   
 أَزكَـى  ذَلكُم الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن منكُم كَانَ من بِه يوعظُ ذَلك بِالْمعروف بينهم تراضوا إِذَا

لَكُم رأَطْهو اللَّهلَ وعيم متأَنونَ لَا ولَمع232البقرة����ت.   

   : أما عن سبب نزول اآلية

كنت زوجت أختا لي مـن      :"قال، حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه      :عن الحسن قال    "
     رجل فطلقها حتى إذا انقضت عُوأفرشـتك وأكرمتـك  ، زوجتـك : تها جاء يخطبها فقلت له    د ،

وكان رجال ال باس به وكانت المرأة       : قال، عود إليها أبدا  ال واهللا ال ت   ، فطلقتها ثم جئت تخطبها   
وفي  .)2("فزوجها إياه ، عل يا رسول اهللا   أفاآلن  : فقلت، فأنزل اهللا هذه اآلية   ، تريد أن ترجع إليه   

رواية أخرى أنها نزلت في جابر ابن عبد اهللا األنصاري كانت له بنت عم فطلقهـا زوجهـا                  
طلقت بنت عمنا ثم تريد أن      :وقال  ، فأبى جابر ، د رجعتها ثم رجع يري  ،تطليقه فانقضت عدتها    

والقول األول أصح  (فنزلت فيهم هذه اآلية     ، وكانت المرأة تريد زوجها وقد رضيت به      ، تنكحها
  )3()"وأقوى
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 خرجت إذا الثالث دون المطلقة المرأة ألولياء خطاب هذاِ" :-رحمه اهللا -يقول السعدي   
 أن وغيـره  أب مـن  لوليهـا،  يجوز فال بذلك، ورضيت ها،ينكح أن زوجها وأراد العدة، من

 لواأل الطالق من فعل لما واشمئزازا وغضبا ،عليه حنقا به التزوج من يمنعها: أي ،يعضلها
 أي بتنفيذ موعظـة اهللا      -العضل من يمنعه فإيمانه اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من أن وذكر

 -الولي -يظن مما وأطيب وأطهر لكم أزكى ذلك فإن ،تعالى له يكن مؤمن باهللا واليوم اآلخر      
 عـادة  هـو  كما له التزويج بعدم األول بطالقه يقابل وأنه والالئق الرأي هو تزويجه عدم أن

 "نتعلمو ال أنتمو يعلم" فاهللا تزويجه، عدم في المصلحة أن يظن كان فإن، المتكبرين المترفعين
 تعرفون الذي الوجه من لها ميسر عليها، قادر لها مريد بمصالحكم، عالم هو من أمر فامتثلوا
 عـن  األوليـاء  نهـى  ألنـه  النكاح، في الولي من بد ال أنه على دليل اآلية، هذه وفي.وغيره
  )1(".حق فيه ولهم تدبيرهم تحت هو أمر، عن إال ينهاهم وال العضل،

 :الوعد اإللهي بالخير والتثبيت لمن التزم الموعظة الحسنة  _2   

 إِلَّـا  فَعلُوه ما ديارِكُم من اخرجوا أَوِ أَنفُسكُم اقْتلُوا أَن علَيهِم كَتبنا أَنا ولَو ����:ىقال تعال 
 66النساء  ����تثْبِيتا وأَشد لَهم خيرا لَكَانَ بِه يوعظُونَ ما فَعلُوا أَنهم ولَو منهم قَليلٌ

   :ه اآليةأما عن سبب نزول هذ

: اليهـودي  فقال ويهودي هو تفاخر شماس بن قيس بن ثابت أن روي " :يقول القرطبي 
 كتـب  لـو  واهللا: ثابت فقال ،ألفا سبعين القتلى وبلغت فقتلنا أنفسنا نقتل أن انعلي بتكُ لقد واهللا
 قـال  ،اآلية )عليهم كتبنا أنا ولو( نزلت لماعي  السبي إسحاق وقال ،لفعلنا أنفسكم اقتلوا أن علينا
 -وسـلم  عليـه  اهللا صلى- اهللا رسول ذلك فبلغ عافانا الذي اهللا والحمد لفعلنا أمرنا لو: رجل
 قـال  وهب ابن قال )2( "الرواسي الجبال من قلوبهم في أثبت اإليمان رجاالً أمتي من إن":فقال
  .)3( " -عنه اهللا رضي- الصديق بكر أبو هو ذلك القائل: مالك

 مصحف في هو وكذلك االستثناء، على بالنصب " يالقل إال  "الشام وأهل عامر ابن قرأ"
 بـالرفع  قليل :اآلخرون وقرأ منهم، قليال يكون أن إال: تقديره إضمار، فيه: وقيل الشام، أهل
 )4(."فعلوه قليل نفر إال: تقديره "وهلعف " قوله في الفاعل الضمير على

 مـن  مرتكبـوه  هم بما أمروا لو أنهم الناس أكثر عن تعالى يخبر" وفي اآلية الكريمة    
 تبـارك - علمه من وهذا األمر، مخالفة على مجبولة الرديئة طباعهم ألن فعلوه؛ لما اهيقالم
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 عـن إيمـان     ولو فعلوا يكون بنفـاق ال     ،   ")1(.يكون كان فكيف كان أو يكن لم بما -وتعالى
                                                                     .                                                وتقوى

 وهـم  إليـك،  أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين المنافقين هؤالء أن لو" :يقول الطبري 
 به يذكّرون ما: يعني به، يوعظون ما فعلوا صدودا عنك ويصدون الطاغوت، إلى يتحاكمون

 وأشـد (، معادهم وآجل دنياهم، عاجل في  )لهم خيرا لكان (أمره ىإل واالنتهاء اهللا طاعة من
 فعملـه  شـك،  على يعمل المنافق أن وذلك ،عليها لهم وأقوم أمورهم، في لهم وأثبت ،)اتثبيتً
 عمـل  ولو ،وضعف وناء على يعمل بشكه وهو هباء، فيصير يضمحّل وعناؤه ،باطالً يذهب
 يعمـل  الـذي  عملـه  على وكان ذخرا، اهللا عند له ولكان أجرا، بعمله الكتسب بصيرة، على
  .)2(يعمله الذي وعمله طاعته، على اهللا بوعد إليمانها تثبيتً أشد ولنفسه أقوى،

والناظر في   ، الحسنة به الملتزمين بالموعظة   -تبارك وتعالى  -هذا بعض مما وعد اهللا      
  - واهللا تعالى أجل وأعلم-كتاب اهللا تعالى يجد أكثر

القرآن الكريم نماذج عدة للتربية بالموعظة الحسنة وهي متمثلة بـدعوة           وقد عرض   
 فرعـون  – عليهما الـسالم  – و من ذلك دعوة موسى و هارون     – عليهم السالم    –األنبياء  

  ...مصر

ـ   اذْهـب  *إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى     ، هلْ أتاك حديثُ موسى    ����:  قال تعالى  ى إِلَ
  18-15النازعات ���� أَنْ تزكَّى إِلَى لَك هلْ فَقُلْ *فرعونَ إِنه طَغى

 اذْهـب ���� قائال   - عليهما السالم  –وفي موضع آخر يخاطب اهللا تعالى موسى و هارون          
تأَن وكأَخي واتلَا بِآيا ونِيي تكْرِي فا *ذبنَ إِلَى اذْهوعرف هى إِنلَافَقُو *طَغ لًا لَها قَونلَي لَّهلَع  ـذَكَّرتي 
ى أَوشخ44-42طه ���� ي .  

 لدعوة فرعون إلى توحيد اهللا تعالى       - عليهما السالم  -اختار اهللا تعالى موسى وهارون       
  بخطابـه   ومع هذا فقد أمرهما    ةلوهي بل و قد ادعى اإل     ،فسد فيها أبعد أن عصا في األرض و       

وقـبح  ، التي مني الدالة على الحق و حـسنه       ذهبا إلى فرعون باآليات     ا"باللين حيث قال لهما     
تكسال عن مداومة ذكـري     وال  ، وال تفترا ، ونحوها في تسع آيات   ،  و العصا  ، كالسيد ،الباطل

 ، 34-33طـه  )كي نسبحك كثرياً و نذكرك كثرياً  (كما وعدتما بذلك من قبل      ه  وألزما، باالستمرار
 قد  اذهبا إلى فرعون ألنه   ،  يخفف حملها  و، يسهلها، ميع األمور فان ذكر اهللا فيه معونة على ج      
 برفـق و لـين    لطيفاًو قوال له قوال سهالً    ، و ظلمه و عدوانه   ، جاوز الحد في كفره و طغيانه     

                                                 
 ا�4.ن ا���'(  (1)'
 .572ص، 1ج، ت9
 ا�4.ن (2)'
  ).529,528(ص،8ج، ج	�D ا�K'	ن A@ ت9
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لعله بهـذه الـدعوة      ، أو فظاظة في األفعال    ،ال غلظة في المقال    و ،وأدب في اللفظ دون فحش    
القول الغلـيظ   و، فان القول اللين داع لذلك    ،  يضره فيتركه   يخشى ما  أو، يتذكر ما ينفعه فيأتيه   
 الكالم من   ن في هذا  فإ ، )ىزك ت أن ىإل لك هل فقل ( و هذا القول اللين هو       ،منفر عن صاحبه  

الدالة على  " هل  "و قد أتى  ب    ، عدم بشاعته ماال يخفى على المتأمل     و، و سهولته ، لطف القول 
 والتطهر من األدنـاس التـي       دعاه إلى التزكي   أحد و  المشاورة التي ال يشمئز منها    العرض و 
 أنت  "تزكى" بل قال   " أزكيك  " ولم يقل   ، م التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سلي        ،أصلها

 التـي ينبغـي   ةنعم عليه بالنعم الظاهرة و والباطن  وأ،  سبيل ربه الذي رباه    بنفسك ثم دعاه إلى   
الذي ، فلما لم يقبل هذا الكالم اللين     ) ى ربك فتخشى   إل  وأهديك (ذكرها فقال   و،  بشكرها مقابلتها
  .)1("أخذ عزيز مقتدرر فأخذه اهللا يعلم انه ال ينجع فيه تذك،  حسنه بالقلوبيأخذ

  .بدعوته بلطف طغي أهل األرض بالحسنى و يأمر أفها هو جل و عال يعامل
 و رحمتـه    ورأفتـه ، عالى و كرمه  لمه ت حو هذا من     : " - رحمه اهللا    –بن كثير   ايقول  
و قد بعث إليه صفوته     ،  خلقه هو ذا ذاك أردى   و، وعتوه وتجبره ، علمه بكفر فرعون  بخلقه مع   
و يأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هـي أحـسن          ، ي ذلك الزمان و مع هذا يقول لهما       من خلقه ف  

ادع إلى سـبيل    (برفق و لين و يعاماله معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى كما  قال لرسوله               
 وال(: وقـال تعـالى     ، 125النحـل    )م بالتي هي أحسن   هك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل    رب
  )2(. "46العنكبوت) وا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهملادجت

عدم التزام الموعظـة     الفظاظة بالدعوة و   -رضوان اهللا عليهم  -وقد كره السلف الصالح     
فعرض له رجـل مـن      ،  الصيد يوما ما   نه قد خرج إلى   ألرشيد  الحسنة فقد روى عن هارون ا     

فلمـا  ،  عنده حتى يرجع من صيدهحد رجاله أن يأخذهأفأمر ، يا هارون اتق اهللا   : النساك فقال 
:  و شرب دعا به فقـال      فلما أكل ،  يطعم الرجل من خاص طعامه     نأثم أمر   ، رجع دعا بغدائه  

أخبث  اشر و  فاخبرني أنا : اك اقل ما يجب لك قال     ذ: المسالة قال ويا هذا أنصفني في المخاطبة      
 :قال ما علمت لكم من الـه غيـري قـال          و، بل فرعون قال أنا ربكم األعلى     :  فرعون قال  أم

صفيه اصطفاه  و، يم اهللا موسى كل : قال، فاخبرني فمن خير أنت أم موسى بن عمران       ، صدقت
، فرعـون أخاه   بعثه و  م انه لما  أفما تعل ، صدقت:  على وحيه وكلمه بين خلقه قال      هتمنأ و لنفسه

وهذا ،  يكنياه أن أمرهما    أنه ذكر المفسرون ، فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى       : قال لهما 
 وأنت جئتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم أؤدي أكثر        ،  ما قد علمت   هو في عتوه وجبروته على    و

 أمره ونهيه فوعظتني بـأغلظ      و،  عند اكبر حدوده   عبد أحدا سواه أقف   أال   و فرائض اهللا علي  
، وال بأخالق الصالحين أخـذت    ، خشن الكالم و أفظعه فال بأدب اهللا تأدبت       وأ، األلفاظ وأشنعها 

                                                 
(1)ی( ا�ح+� A@ تdوی\ آL  ان�C�ا '
ف506ص،م ا�+�	ن ت'"�� .  
)2 ( TایJK�ا  Tی	[��252ص،1ج،و ا.      
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  ْؤفما كان يما كنت عنه غنيـا قـال الزاهـد          ك إن أسطو بك فإذا أنت قد عرضت نفسك ل         نُم       :
  . )1(اهللا لك وتقد غفر: قال،  أستغفركوأنا، أخطأت يا أمير المؤمنين" 

فكـان  ، عية األول قد استخدم هذا األسـلوب      ربي الدا م ال - صلى اهللا عليه وسلم    -والنبي
وهـذا مـصداق قولـه      ، والحرص عليهم ، والرفق بالمتعلمين على درجة من الرأفة والرحمة      

          مـن  انْفَـضوا لَ الْقَلْـبِ  غَلـيظَ  فَظـا  كُنْـتَ  ولَـو  لَهـم  ِلنْتَ اللَّه من رحمة فَبِما ����: تعالى
ِلكو159عمران آل  ����ح .                              

صـلى  –نا أصلي مع رسول اهللا      أبينا  "  :ديث معاوية ابن الحكم السلمي قال     ومن ذلك ح  
، فرماني القـوم بأبـصارهم    ، يرحمك اهللا :  إذا عطس رجل من القوم فقلت      –اهللا عليه وسلم    

فلمـا  ، شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخـاذهم        ما  ! واثكل أمياه : فقلت
 فبـأبي هـو     –صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        -فلما  ، رأيتهم يصمتونني لكني سكت   

وال ضـربني وال    ،  ما كرهنـي   فوا هللا ، وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه         
 ءةإنما هو التسبيح وقـرأ    ، شيء من كالم الناس   قال أن هذه الصالة ال يصلح فيها        ، شتمني
   )2(" القرآن

 يختار الوقت المناسب للموعظة حيث يراعـي        -صلى اهللا عليه وسلم    -وقد كان النبي    
وال يفعل ذلك كل يوم حتـى ال        ، ر الوقت الذي ينشطون فيه للموعظة     ويتخي، ظروف أصحابه 

 يتخولنا  –صلى اهللا عليه وسلم      -نبي  كان ال :"قال   –رضي اهللا عنه     –فعن بن مسعود    ، ملواي
  ) 3("بالموعظة في األيام كراهة السآمة علينا

بهذا نرى أن القرآن الكريم كان له األسبقية التامة في استخدام هذا األسلوب مـن               ، إذن
واهللا ،  في طرق التدريس   -للقرآن الكريم - اإلعجاز التربوي    "وهذا من قبيل  ،  التدريس أساليب

  .تعالى أعلم 

  لمطلب الثانيا
  التعليم بالعبرة

  
  :المعنى اللغوي للعبرة

     األصل اللغوي للعبرة هي مادة عبواعتبـر منـه     والتدبر والنظـر  جب،الع :والعبرة"،ر 
ظـة  أي تدبروا وانظروا فيمـا نـزل بقُري       "فاعتبروا يا أولي األبصار     " :تعجب، وفي التنزيل  

                                                 
ي  )1(K=�ری� ا	ت   .25ص،5ج،ان�

2)(  )6
� z'!ة ، صL"�ا Dو��اض Jج	
 25ص ، 537ح، �	ب ت!ی( ا�LCم A@ ا�"Lة ون
� �	 آ	ن �� إ�	ح�Q ، آ�	ب ا�+
3)( P�	
�"	د A@ ا�+�T�7 �	ب ا، آ�	ب صT9 ا�'4	�T وا�*�T وا��	ر ،  ا�+"Jر ا�Zj ،1470ص ، 2821ح.  
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 ليستدل ، ويعمل به ويعتبر،تعظ به اإلنسانهي كالموعظة مما يو: والعبر جمع عبرة، والنضير
   .)1( االعتبار بما مضى:والعبرة، به على غيره

  :المعنى االصطالحي 

 ، معرفة المغزى والمـآل ألمـر مـا        العبرة واالعتبار حالة نفسية توصل اإلنسان إلى      "
مة عقلية ومحاكمته محاك ومقايسته، وموازنته، ، ويقوم باستقرائه، ويتبصر فيه،يشاهده اإلنسان 
  .)2("فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسب  ، نتيجة مؤثرة يخشع لها قلبهفيصل إلى

 أو تعلم من خبرات اآلخرين وقد       ،أي أن التعلم بالعبرة يعني تعلم من خبرة غير مباشرة         
وقد تأتي مـن القـصص الدينيـة         ، أحداث جارية  تأتي العبرة من دراسة أحداث تاريخية أو      

  .)3(عية والعلمية واالجتما

  .وهذا األسلوب هو بالضبط أسلوب التدبر والتأمل والتعليل في التربية

  :األهمية التربوية للتعلم بالعبرة

اهتم التربويون بالتعلم بالعبرة كطريقة من طرق التدريس وقد ذكروا له األهمية التربوية 
  :التالية

البحـث فـي    و رها، وتدب ) الحادثة األمور(يعود الصبي على النظر في تلك األشياء         "-1
له تأثير عظيم في تكوين الشخصية التي تـستطيع أن تعقـل             ، والحكمة منها  ، وعللها أسبابها
  .)4(" نتائج فيها الخيروتتوصل من ذلك إلى ، على وجهها الصحيحاألمور

 فموضوع العبرة يمكن تزويده بالتفاصيل الالزمة فقـط         ،يتميز هذا األسلوب باالنتقاء   " -2
 .)5( " وذلك في ضوء متطلبات المتعلم والموقف التعليمي،محذف ماال يلزمع 

وتعلمـه القبلـي     وظروفـه،  ، بحيث يناسب المتعلم   ،فيه اختيار زمان ومكان التعلم    " -3
 .)6( "والبعدي وحصيلته من الخبرة

 :  األسلوب امن اآلثار التربوية لهذأن  النحالوي ويرى -4

 .تربية العقل على التفكير الصحيح •
 .ربية العقل على االهتمام بالنتائج والعواقبت •

                                                 
)1(     .18ص، 9ج، �
	ن ا��بان�
)2( TرسJ+�وا k'K�ا @A 	]K'�	وأس T'�LسIا T'��  .244 ص، JK7 ا�ح+� ا��!Lوي،واOسة أص�ل ا�
)3(    .284 ص ،اIسLمA@ �'^ ا���6( وا���6'( 	أسان�
)4( T'�Lإس T'�ی;،�غ ح�` ا�6K راJFة �� ا�=�9�T ن!� تR�ا   .121 ص ،�!+F �� J	آ
  285 ص ،س	�'^ ا���6( وا���6'( A@ اIسLمأ )5(

)6()'6��  .284ص،  أس	�'^ ا���6( وا�
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 .واستبعاد الظن والهوى ، الحقتربية العقل على إتباع •
 .)1( "تربية العقل على اعتماد العلم الصحيح والبرهان السليم •

فالحدث الذي استغرق زمناً طويالً يحصل المتعلم الخبرة         ؛فيه اختصار للوقت والجهد    -5
 خالل هذا الحـدث     ة التي حدثت   منه بذل  بالجهد أو المعانا       وكذلك ال يتطلب   ،منه في لحظات  

  .)2(حتى اكتسب الخبرة 

  :العبرة في القرآن الكريم

 بل فلقد   ،خذ العبرة أ  األهمية التربوية العظمى ألسلوب    ن الكريم لم يغفل عن هذه     آوالقر
لمتدبر  وا ،ومن بعدهم ، -صلى اهللا عليه وسلم   -سبق إلى استخدامه في تربية صحب رسول اهللا       

 بل طـرق التـدريس   ن الكريم يجد أنها كلها للعبرة والعظة،آفي آيات طرق التدريس في القر  
  .ن الكريم الغرض منها تحصيل العبرةكلها في القرآ

ني يقوم علـى    آاالعتبار أو العبرة أسلوب تربوي قر     " :ميالعبرة في القرآن الكر   التعليم ب 
أو ما يشابهها أو يناظرها      ، إلى ما يقابلها   ،حكية واقعة مشهورة أو م    انتقال الذهن من قصة أو    

  . )3(" أو إلى ما يتوقع أن تؤول إليه أحوالهم،من أحوال الناس أو المتعلمين

  :ن الكريم آمن أنواع العبر في القر

 :العبرة بالحوادث التاريخية .1

عن القصة التاريخية في أن األحداث يغلـب عليهـا الـسرد    واألحداث التاريخية تتميز   
تكون فيها العبر غير محددة أو موجهة، ولكنها في القرآن تكون موجهـة،              وقد   ،لموضوعيا

قُلْ للَّذين كَفَروا   ����ومن أمثلة هذه األحداث التاريخية التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى             
     ادهالْم بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتس*   كَانَ لَكُم بِيلِ          قَدي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فَآي 

اللَّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاُء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي                 
  .12-11آل عمران  ���� الْأَبصارِ

   : اآليةسبب نزول

هذا واهللا النبي األمي الذي     : " أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم اهللا المشركين يوم بدر          "
بشرنا به موسى، ونجده في كتابنا بنعته وصفته، وأنه ال ترد له رايـة، فـأرادوا تـصديقه،                  

نكب ال تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة أخرى، فلما كان يوم أحد و: وإتباعه ثم قال بعضهم لبعض
                                                 

ة  )1(K��	� T'��  159- 145 ص ،ا��!Lوي..ان� ا�

)2( )'6��  285,284ص، ان� أس	�'^ ا���6( وا�

)3(K��	� T'��  10 ص ، ا�
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 شكوا، وقالوا ال واهللا ما هو بـه، وغلـب علـيهم    -صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب رسول اهللا  
 عهد إلى مدة فنقضوا     -صلى اهللا عليه وسلم   -الشقاء فلم يسلموا، وكان بينهم وبين رسول اهللا         

 -أبـي سـفيان وأصـحابه     - أهل مكة    ىذلك العهد، وانطلق كعب األشرف في ستين راكبا إل        
ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل اهللا هـذه        ، لتكونن كلمتنا واحدة  : وا أمرهم، وقالوا  فوافقهم وأجمع 

صـلى اهللا   -وفي رواية أخرى قال محمد بن إسحاق بن يسار لما أصاب رسـول اهللا               ، اآلية  
يا معشر اليهود احذروا مـن      :  قريشاً ببدر، فقدم المدينة، وجمع اليهود، وقال لهم        -عليه وسلم 

قريش يوم بدر، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أنه نبـي                اهللا مثل ما نزل ب    
يا محمد ال يغرنك أنـك لقيـت قومـاً          : فقالوا، مرسل تجدون ذلك في كتابكم، وعهد اهللا إليكم       

فأنزل ، إغماراً ال علم لهم بالحرب، فأصبحت فيهم، أما واهللا لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس              
  .)1( " اآلية هذه -تعالى–اهللا 

 للنظر في التاريخ السابق وما مر به المـشركون          -تبارك وتعالى –وهي دعوة من اهللا     "
من أحداث أليمة يوم بدر، فاآليات إذن بشرى للمؤمنين، وتخويف للكـافرين أنهـم ال بـد أن     

جعل اهللا يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر اهللا فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل، وال نظير، و    
 ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه على الحق، وأعداءه علـى                 -تعالى–

الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين ال يبلغون إال ثالثمائة وبضعة عشر رجـالً مـع قلـة                  
فأيـد اهللا  ، عددهم، وفئة الكافرين يناهزون األلف مع استعدادهم التام فـي الـسالح، وغيـره          

ؤمنين بنصره، فهزموهم بإذن اهللا، ففي هذا عبرة ألهل البصائر، فلوال أن هذا هو الحـق                 الم
  .)2("الذي إذا قابل الباطل أزهقه، واضمحل الباطل لكان بحسب األسباب الحسية، األمر بالعكس

ولكن اهللا تعالى كان مع المؤمنين بقوته وتأييده، فالكفار على كثـرتهم كـانوا يـرون                "
حيث خيل للمشركين أن المسلمـين كثـرة       ، ليلين مثليهم، وكان هذا من تدبير اهللا      المسلمين الق 
  .)3("وهم قلة

فكانت بحق هذه اآليات تذكيراً لهم، ليتفكروا بها، ويخلصوا إلى العبر الجمة منها،             :قلت
ووجه العبرة أن هناك قوة فـوق       "، فال يكرروا الخطأ، ويتوصلوا من ذلك إلى الهداية الحقيقة        

ع القوى تؤيد المؤمنين، وتخذل الكافرين، فهذه سنة اهللا ما زالت، وستبقى ماضية إلى يوم               جمي
القيامة، فوعد اهللا بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون، وينحرفون عن منهج اهللا، قـائم فـي كـل                 

 وليس على – قائم كذلك في كل لحظة      –ولو قل عددها    ، لحظة، ووعد اهللا بنصر الفئة المؤمنة     
مؤمنة إال أن تطمئن إلى هذه الحقيقة، وتثق في ذلك الوعد، ونأخذ لألمر عدته التي في                الفئة ال 
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طوقها، كاملة وتصبر حتى يأذن اهللا، وال تستعجل، وال تقنط إذا طال عليهما األمد المغيب في                
لـأُولي  إِنَّ في ذَلك لَعبـرةً      ����علم اهللا، المدبر بحكمته، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة           

  . )1("44النور ���� الْأَبصارِ

 العبرة بالقصص التاريخية  .2

إنمـا  ) والمثل  (لكل قصة قرآنية هدف تربوي رباني سيقت من أجله، والعبرة بالقصة            "
وقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير مـن القـصص          ، )2("يتوصل إليها صاحب الفكر الواعي    

وقد تناولنا الحديث عن ذلـك      ، لكثير من الحكم والعبر   واألمثال التي تحمل بين طياتها الكثير ا      
  . في مطالب سابقة

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَـانَ         ����: وفي كل القصص يتحقق قوله تعالى     
             ٍء وـييلَ كُـلِّ شفْـصتو هيدي نيي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدمٍ      حقَـوـةً لمحرى وـده  

  .111يوسف ����يؤمنونَ

  ..وآياته الكونية ،العبرة بكل مخلوقات اهللا ونعمه .3

التربية بالعبرة يجب أن تشمل جميع مواقف الحياة ،وحوادث الكون، ومظاهر القـدرة             
 ، فاألصل بالمربي أن يمرن عقول     )وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد        (والعناية اإللهية   

الطالب على تأمل عجائب صنع اهللا، وكل ما في الكون هو من عجائب صنع اهللا، وبديع خلقه          
وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا               ����: ومن ذلك قوله تعالى   
  ارِبِنيلشا لغائا سصالثَ  *خ نمـي            وا إِنَّ فنسقًا حرِزا وكَرس هنذُونَ مختابِ تنالْأَعيلِ وخالن اترم
وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ وممـا              *ذَلك لََآيةً لقَومٍ يعقلُونَ   

ن كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب مختلـف              ثُم كُلي م   *يعرِشونَ
  69-66النحل ���� أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

وهي ، رته وبديع صنعه  ذكرت اآلية الكريمة السابقة مجموعة من خلق اهللا دالة على قد          
 : فهو يرى أن الشعراوي باآليات السابقة رأيإلى فاسمع -سبحانه–آيات كونية على وحدانيته 

الشيء الذي تعتبرون به، وتستنتجون     :  والمعز، والعبرة  مالمقصود باألنعام اإلبل والبقر والغن    "
 األشياء دليالً علـى     منه ما يدلكم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى وتأخذون من هذه           

  ...صدق منهجه سبحانه، فتصدقونه 
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 أعطانا من بين الفرث ،وهو روث األنعام، وبقايا الطعـام           -تعالى–والعبرة هنا أن اهللا     
في كرشها، وهذا له رائحة كريهة، وشكل قذر منفّر، ومن بين دم، والدم له لونه األحمر، وهو 

 لبناً خالصاً من الشوائب نقياً سـليماً  - سبحانه– أيضاً غير مستساغ، ومنهما يخرج لنا الخالق    
، وينهـى الحـق   !! من لون الدم، ورائحة الفرث، ومن يقدر على ذلك إال الخالق سـبحانه ؟           

، أي يسيغه شاربه، ويستلذ     "لبناً خالصاً سائغاً للشاربين     " سبحانه اآلية بقوله واصفاً هذا اللبن       
هل االنزالق أثناء الشرب، فاللبن من نعم اهللا الدالة به، وال يغص به شاربه، بل هو مستساغ س       

على قدرته سبحانه وتعالى وفي إخراجه من بين فرث ودم عبرة، وعظة، وكأن الحق سبحان               
وتعالى يعطينا هذه العبرة لينقلنا من المعنى الحسي الذي نشاهده إلى المعنـى القيمـي فـي                 

ا قادر على أن يصنع لنا من المنهج ما يصلح          المنهج، فالذي صنع لنا هذه العبرة إلصالح قالبن       
  . )1( " قلوبنا

ثم انتقل إلى آية ثانية من آيات خلقه وجه األنظار إليها وهي أن الناس تتخذ من ثمرات            "
: ومنها الرزق الحـسن   ) وكان ذلك قبل تحريمه   (النخيل واألعناب أشربة، منها النبيذ المسكر       

ي ذلك آية لذوي العقول السليمة، وعبرة لهم بالغة الداللة الخ ، وف.. كالدبس، والعصير والخل 
  .)2("على بديع صنع اهللا

قد ألهم النحل، وأرشدها أن تجعل لها بيوتاً        " حيث أنه ، وآية ثالثة يدعونا إلى التفكر بها     
في الجبال تأوي إليها، وفي األشجار، أو فيما يعرشه الناس من األشـجار المرفوعـة علـى                 

اها اهللا إلى أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها اهللا مذلّلـة                العرائش، ثم هد  
لها مسهلة عليها، حيث شاءت في الفضاء الواسع، وأرشدها اهللا إلى االهتداء إلـى أوكارهـا                
ومساكنها، ويخرج من بطون هذه النحل شراب غسل ، مختلف األلوان، بحسب المراعي التي              

  .العسل فيه شفاء للناس من أمراض تعرض لهم يأكل منها النحل، وهنا 

... وفي إلهام اهللا لهذه الحيوانات الضعيفة الخلقة إلى بناء البيت وجمع العسل والـشمع               
  . )3("آية لقوم يتفكرون في ذلك الصنع العجيب، فيستدلون على وجود الصانع القادر الحكيم

ين وهم أهل التفكير واالعتبـار        أن اهللا تعالى يخاطب أناس معين      -يا هداك اهللا  –والحظ  
من أولى األلباب واألبصار، القوم الذين يعقلون، وقد يصلون إلى الحقائق، وقـد ال يـصلون                 

وأصحاب العقول الراجحة، أهل البصيرة     " فالعبرة مبنية على التفكير العميق، والنظر الدقيق،        
دل أوائلها ومقدماتها بعد التأمل     والروية من العقالء، هم الذين يعتبرون بعواقب األمور التي ت         
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 فـال ينفـع      ، وأما األغرار الغافلون، والظالمون المعاندون      -فيصلون–في صفاتها وحقيقتها    
  . ومثل هؤالء ال يصلون)1("  النصح والتذكير، وال سوء العاقبة والمصير معهم

ـ         -تعالى–جعلنا اهللا    ى  ممن يشاهدون، ويسمعون، ويتفكرون، فيعتبرون، ويـصلون إل
  .-تبارك وتعالى-الهداية الحقة التي ترضي عنا ربنا 

وأمثاله، وعظاته إنما الغرض    ،  وقصصه -صلى اهللا عليه وسلم   -وكذلك أحاديث النبي    
  .منها تحقيق الفائدة، وتحصيل العبرة والعظة

وبذلك يكون القرآن الكريم هو األسبق إلى تقرير هذا األسلوب التربوي، والدعوة إلـى              
لتربية والتعليم، وهذا من باب اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التـدريس   اتخاذه في ا  

  . أجّل وأعلم-تعالى-واهللا

  المطلب الثالث 
 الترغيب والترهيب

  :المعنى اللغوي ألسلوب الترغيب والترهيب

  :لترغيب المعنى اللغوي ل

 حـرص علـى     إذا: يرغب رغبـة  "يقال  ، )رغب(األصل اللغوي لكلمة الترغيب مادة      
ب رغّ" ،)2("أرغبني في الشيء ورغّبني بمعنى    ، السؤال والطمع : والرغبة، وطمع فيه ، الشيء

  . )4("إذا أردته رغبا )يءرغبت في الش(و" ،)3("جعله يرغب فيه: أو أرغب صاحبه في الشئ 

   :لترهيب المعنى اللغوي ل

ـ ر(غوي لكلمة الترهيـب مـادة       لاألصل ال  هيقـال "و، ) ب: ـ ر هب ي ـ ر هب ر ـ ه ةًب 
وره(و، )بالضم(اًبرهأي خاف :  بالتحريك )ب ،ورهيء الش ب ر هاًب ور هاًب ور ـ ه خافـه : ةًب ،

  .)5("ذا توعدهإ: وترهب غيره

  : تربوياًالمعنى االصطالحي ألسلوب الترغيب والترهيب

 دفعه إلى الـسلوكيات     والجزاء الحسن بهدف  ، وعد من المربي للمتعلم باإلثابة    " هو :الترغيب 
   .)6("االيجابية
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بهدف منعه عن أن يسلك سلوكا سلبيا عـن         ، وعيد من المربي للمتعلم بالعقاب    "هو   :الترهيب
  .)1 ("مرغوب فيه

  :دعوياً المعنى االصطالحي ألسلوب الترغيب والترهيب

ـ     أو لذة أو متعة     ،  بمصلحة وإغراء، هو وعد يصحبه تحبيب   " :الترغيب رة آجلـة مؤكـدة خي
أو عمـل ابتغـاء     ، أو االمتناع عن لذة ضارة     ،مقابل القيام بعمل صالح   ، خالصة من الشوائب  

  .)2 ("مرضاة اهللا وذلك رحمة من اهللا بعباده

  .)3 ("والثبات عليه، وقبول الحق،  االستجابةالمدعو إلى كل ما يشوق" :أي هو

، مما نهى اهللا عنه،  ذنبم أوتترتب على اقتراف إث، عبارة عن وعيد وتهديد بعقوبة" :الترهيب
  .)4( "أو التهاون في أداء فريضة مما أمر اهللا به

أو رفض الحق أو عدم الثبات ،  كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم االستجابة":أي هو
  .)5("عليه بعد قبوله

 و الوعيد    يقابل الوعد  ييعجتشاألصل أسلوب وقائي    بهو  ) فالترغيب و الترهيب  ( إذن  
حـذر  بولكن يجب أن يستخدم هذا األسلوب       " ،  يسبق الثواب والعقاب   وهو أيضا ، ةفي التربي 

 ألن ذلـك قـد يـضر بـالمتعلم     ؛) استخدامه في غير موضـعهما أو،  تقتير دون إسراف أو  (
وكذلك الحـال عنـد    ، فاإلسراف في الترغيب ربما يعود المتعلم على أال يعمل عمال إال بثمنه           

وضعف الثقـة   ، الجبنمتعلم صفات سلبية كالخوف و     في ال  اإلسراف في الترهيب ربما يغرس    
  )6 ("وما إلى ذلك .. سبالنف

 كذلك بضوابط دون إفـراط      –كذلك يستحسن أن يستخدم هذا األسلوب في تربية النفس          
ذا رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا وال مشقة          إ، فالنفس في ذلك كالجسم    " –أو تفريط   

وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها أبدا على مـا           ،  يقوى أبدا  ال هنأخشية التعب فالنتيجة    
 صاحبها ألنها ال يوفضال عن ذلك فإنها تشق  .. .تكره فالنتيجة أنها تتميع وتنحرف وال تستقيم        

ي ال يعطي   فيصطدم بالواقع األرضي الذ   ، يتعود فيها ضبط مشاعره و شهواته     تدع له فرصة    
  .) 7("الناس قط كل ما يشتهون
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  :"الترغيب و الترهيب " األهمية التربوية ألسلوب 

شـجعوا المعلـم علـى      بـل و  ،  علماء التربية بهذا األسلوب من أساليب التدريس       يعن
والحافز والتعزيز للنجيـب المجيـد وقـد        ،  أو المخطئ  استخدامه بما يعرف بالعقوبة للمسيء    

  :تحدثوا ملياً في أهمية هذا األسلوب ومن ذلك قالوا

يربي الـنفس    ما   –الترهيب   الترغيب و  –الوترين  هذين  تربية الناجحة توقع على     ال -1
 نه يصل إلـى   أ كما   ...يحويضعها في وضعها الصح   ، ويقويها ويقومها ، ويشفيها من انحرافها  
بـسط  أو،  لمـسة  وإرهافه إلى الدرجة التي ينتفض فيها صاحيا ألقل        ،تهذيب الضمير البشري  

 .)1 (توجيه

ويلمـسان  ، وإنما أيضا يناشدان الروح   ، يخاطبان العقل فقط  ال  ترهيب  الالترغيب و " -2
 .)2 ("فيدخالن إلى النفس من منافذها، الوجدان

بأن يعدهم أن من يجيب     ،  يفعل تالميذ الفصل إن لم يستجيبوا ألسئلة المعلم وحواره         "-3
  .)3(" عن السؤال اآلتي مثالً سأضع له الدرجة النهائية في االختبار الشفوي

والمـسموح  ، ب و المكـروه   هذا األسلوب يساعد الطفل في التمييز بسن المرغو       "  -4
، أو مرفوضة ، وفي تصنيفها إلى األعمال مقبولة    ، ثم يبدأ في إعطاء قيمة لألعمال     ، والممنوع

   .)4 ( " كما يعرف الطيب والخبيث

و الرجـاء   مما يزيد من تأثير الترغيب والترهيب في نفس المتعلم وجود الخوف            "  -5
 فهما يوجهان في الواقع اتجاه      ،الكيان البشري كله في أعماقه    بواختالطهما  ، بقوتهما وتشابكهما 

فعلى قدر ما يخلف أو نوع مـا        ، وأفكاره، ومشاعره، الحياة ويحددان لإلنسان أهدافه وسلوكه    
 .)5 ( " يتخذ لنفسه منهج حياته، يرجو

الربط بين الفعل و قواعد     ا بالتوضيح و   مصحوب يكون استخدام الترغيب و الترهيب      "-6
دعوة بالتدبر والتفكـر    ويكون موجها ألصحاب البصيرة مع      ، واإلقناع على البرهان  ، السلوك

 . ) 6 (" التذكروالتعقل و

                                                 
)1( �'T اIسT'�L  ان�� 140ص، 1ج، ��[n ا�
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فالترهيب يستخدم في عـالج الـسلوك       ، حدهما اآلخر أوالترهيب يكمل   الترغيب  "  -7
ـ ، ففسدت فـي طبعهـا    ، إلى الهواء انقادت  ،  وذلك أن النفس إن لم تؤدب      ،المنحرف ح بوأص

  .)1("وكذلك الترغيب فهو ضروري حتى تتوازن النفس، الترهيب في هذه الحالة ضرورة ملحة

وأقـبح  ، ومن خالل الترهيـب ينزجـر الولـد ويكـف عـن أسـوأ األخـالق               " -8
ويكون عنده من الحساسية والشعور ما يردعه عن االسترسـال فـي الـشهوات              ...الصفات
ويتوغل في حمأة   ، وبدونها يتمادى الولد في الفاحشة    ، المحرمات واقتراف الموبقات  وارتكاب  
 . )2(" ويتقلب في متاهات المفاسد والمنكرات، اإلجرام

  :الترهيب والترغيب في القرآن الكريم

وقد برز ذلـك جليـا باهتمـام        ، وبالغ األهمية بالنسبة للمربي   ، نه أسلوب مجدي  إحقا  
  .التربويين فيه 

 العظـيم قـد سـبقهم    آننان الحقيقة أن قرإف،  لم يكن من ابتكار التربويين باألصل    ولكن
ومن ، فقد دعا القران الكريم إلى استخدامه     ، بالحديث عن هذا األسلوب التربوي بمئات السنين      

  ...ذلك 

  :آيات انفردت بالترهيب -1

وعـن  ، يده ووعده وإنذاره وتهد   -تعالى-ومن ذلك اآليات التي تكلمت عن غضب اهللا         
  .وما إلى ذلك...النار وأحوال أهلها 

 عـذَاب  يـأْتيهم  أَنْ قَبلِ من قَومك أَنذر أَنْ قَومه إِلَى نوحا أَرسلْنا ناإِِ ����: تعالىقال  : مثال
يما قَالَ ،أَلمِ يي قَوإِن لَكُم يرذن بِنيم* وا أَندباع اللَّه قُوهاتو ونيعأَط3-1نوح ����و.  

 خوفـا  األليم،ه  عذاب من لهم وإنذارا بهم، رحمة قومه، إلى  نوحاً أرسل أنه تعالى أخبر
     نـوح  فامتثـل  سـرمديا، ويعذبهم عذاباً    أبديا، هالكا اهللا فيهلكهم كفرهم، على استمرارهم من
واضح النـذارة   : أي )ينبم رنذي مكل نيإ قوم اي (:فقال اهللا، ألمر وابتدر لذلك، -السالم عليه-

 ذلـك بين جميع    النجاة، حصلي شيء: وبأي عنه، أنذر وما به أنذر ما لتوضيحه وذلك بينها،
 تعـالى  بإفراده وذلك ،"واتقوه اهللا وااعبد أن": فقال ،بأصل ذلك  وأمرهم فأخبرهم شافيا، بيانا

وإذا ، غفـر ذنـوبهم    اهللا وااتق إذا فإنهم ووسائله، وطرقه الشرك عن والبعد والعبادة، بالتوحيد
 .)3(بالثواب والفوز العذاب، من النجاة لهم حصل ذنوبهم غفر

                                                 
)1(P�	
  .140ص،  ا�+"Jر ا�
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 *الْـأَثيمِ  طَعام *الزقُّومِ شجرت إِنَّ ����:ومنه كذلك قوله تعالى في وصف حال أهل النار          
 فَـوق  صـبوا  ثُم * الْجحيمِ سواِء إِلَى فَاعتلُوه خذُوه *الْحميمِ كَغلْيِ *الْبطُون في يغلي كَالْمهلِ

هأْسر نذَابِ ميمِ عمالْح * ذُق كإِن تأَن زِيزالْع 49,43الدخان ����الْكَرِمي.   

 روي ،فـاجر  كل وهو أثيم كل تتناول بالمعنى هي ثم ،جهل أبو  هو إليه المشار األثيم"
 طعامي وهوفهذا هو الزقوم  تزقموا ألصحابه وقال ،وزبدا عجوة جهل أبو جمع نزلت لما أنها
وقولـه  ، علـى الجهلـة    والتلبيس المغالطة من ضربا بذلك قصد وإنما ،محمد به حدث الذي
 مـسعود  ابـن  وقـال  ،وعكره الزيت ردي :المهل :ل قال ابن عباس وابن عمر   كالمه سبحانه
 جهـنم  في الكافر هاطعم ذاإ الشجرة هذه أن والمعنى ،فضة أو ذهب من ذاب ما المهل وغيره
 الساخن الماء والحميم ،واإلفساد اإلحراق من المذاب الممهل يفعل كما تفعل جوفه في صارت
 األثـيم  يعني خذوه ةـللمالئك يومئذ الـيق أي "اآلية...خذوه وقوله ،انهـغلي من يتطاير الذي
 الجـرائم  مرتكـب  أبـدا  يساق كما متصل قوي ودفع ،هانةإو بعنف السوق والعتل ،فاعتلوه

 49الـدخان  )الْكَرِيم الْعزِيز َأنْتَ ِإنَّك ذُقْ(تعالى وقوله ،متالزم وذلك المعظم وقيل ،الوسط "السوء"و
  .ن الكريمآمثال ذلك كثير في القر و،)1 ("التقريع معنى على مخاطبة

  ...انفردت بالترغيب   آيات-2 

وعـن  ،  وحسن ثوابه    -لىتبارك و تعا  - ومن ذلك اآليات التي تكلمت عن رضا اهللا         
 وما إلى ذلك … الجنة وأحوال أهلها 

 ربهِـم  عنـد  جزاؤهم *الْبرِية خير هم أُولَئك الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِنَّ����:  مثال
اتنج ندرِي عجت نا مهتحت ارهالْأَن يندالا خيها فدأَب ريض اللَّه مهنوا عضرو هنع  ـكذَل  ـنمل 
يشخ هب8,7البينة  ���� ر.  

 )عـدن  اتنج( ةالقيام يوم ربهم عندوعملوا الصالحات    آمنوا الذين هؤالء ثوابأي  " 
: يقـول  ) اأبد افيه خالدين(،األنهارتجري من تحت أشجارها   فيها، ظعن ال إقامة بساتين يعني
 ،أطاعوه في الدنيا   بما) عنْهم اللَّه رضي(،فيها يموتون وال عنها، يخرجون ال أبدا، فيها ماكثين
 علـى  يومئـذ، أعطاهم من الثواب     بما )عنْه ورضوا (، ذلك في عقابه من لخالصهم وعملوا
 تعـالى  قولي، )ربه خَشي ِلمن ذَِلك(وقوله، الكرامة من عليها وجزاهم الدنيا، في ربهم طاعتهم
 خشي لمن القيامة، يوم الصالحات وعملوا آمنوا الذين ووعدته وصفته، الذي الخير هذا: ذكره

                                                 
 ا�4.ن)1('
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 واجتنـاب  فرائـضه،  بـأداء  فاتقـاه  وعالنيته، سره في الدنيا في اهللا خاف لمن : يقول ،ربه
   .)1( "معاصيه

  : آيات تناولت الحديث عن الترغيب والترهيب معاً -3

 الْقَـومِ  عـنِ  بأْسه يرد ولَا واسعة رحمة ذُو ربكُم فَقُلْ كَذَّبوك فَإِنْ ����:ومنه قوله تعـالى     
نيرِمج147األنعام ���� الْم.   

 مـن  مخـالفوك  محمـد  يـا  كذبك فإن : تعالى  يقول  :"-رحمه اهللا   –بن كثير   اقول  ي
 ابتغـاء  فـي ترغيب لهم    ذاوه ،"واسعة رحمة ذو ربكم فقل " شابههم ومن واليهود المشركين
 مخالفتهم من لهم ترهيب "المجرمين القوم عن بأسه يرد وال" رسوله وإتباع الواسعة اهللا رحمة
 كمـا  ،القرآن في والترهيبالترغيب   بين -تعالى– اهللا يقرن ما وكثيرا ،النبيين خاتم الرسول
 مغفرة لذو ربك وإن :(وقال ،165 األنعام) رحيم لغفور وإنه العقاب سريع ربك إن ( :قال تعالى 
 الغفـور  أنـا  أني عبادي نبئ( : وقال تعالى  ،6الرعد)العقاب لشديد ربك وإن ظلمهم على للناس
 التـوب  وقابل الذنب غافر( :تعالى وقال ،50-49الحجر  )األليم العذاب هو عذابي وأن * الرحيم
ـ  يبدئ هو إنه *لشديد كـرب بطش إن( :وقال ،3الزمر )العقاب شديد الغفـور   وهـو  * دويعي
  . )2("14-12 البروج ) الودود

 فتارة" كثير جداً في القرآن الكريم       ،ومثال هذه اآليات المشتملة على الترغيب والترهيب      
 وذكر ،بالرهبة إليه يدعوهم وتارة ،لديه فيما والترغيب ،الجنة وصفة بالرغبة إليه عباده يدعو
 اهللا جعلنا ،بحسبه كل في لينجع بهمايجمع   وتارة ،وأهوالها والقيامة ،عذابهاو ،وأنكالها ،النار
 سـميع  مجيب قريب إنه أخبر فيما وصدقه ،وزجر نهى عنه ما وترك أمر فيما أطاعوا ممن
  .)3( "وهاب كريم جواد الدعاء

رضوان اهللا -ابه ح هذا األسلوب في تربية أص- وسلمصلى اهللا عليه-وقد استخدم النبي 
  : ومن ذلك ،  في ذلك األحاديث الكثيرة وله، تربية إيمانية-عليهم

صـلى اهللا   - مرفوعا أن الرسول     -ضي اهللا عنه  ر-روى اإلمام أحمد عن أبي هريرة       
 يعلم ولو أحد الجنة في طمع ما العقوبة من اهللا عند ما المؤمن يعلم لو:"  قال   ،-عليه وسلم 

 رحمـة  فوضع رحمة مائة اهللا خلق ،)4("أحد الجنة من قنط ما الرحمة من اهللا عند ما الكافر
   رحمة وتسعون تسعة اهللا وعند بها يتراحمون خلقه بين واحدة
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لما خلق اهللا  " :قَاَل -وسلم عليه اهللا صلى- النبي َأن هريرةَ َأبِى عنوروى اإلمام مسلم 
  )1("تغلب غضبي رحمتي عنده فوق العرش إن الخلق كتب في كتابه فهو

 مائـة  الرحمة اللَّه جعل  :"قال-صلى اهللا عليه وسلم   - النبي ذكر أبو هريرة أن      وكذلك
  وأنزل في األرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجـزء تتـراحم           تسعة وتسعين  عنده فأمسك جزء

  )2("الخالئق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه

ـ -فعن بن عبـاس    ، طعام أهل النار   -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي   وقد ذكر  ي اهللا  رض
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق       ���� اآلية هذه قرأ -وسلم عليه اهللا صلى- أن رسول اهللا       -عنه

 :وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قالف: قال، 102آل عمـران  ����تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 
 بمن فكيف ،همـمعايش الدنيا أهل على ألفسدت الدنيادار   في قطرت الزقوم من قطرة أن لو"

   )3("؟ طعامه يكون

 : قـال    أنه-رضي اهللا عنه  –عن أبي الدرداء    -صلى اهللا عليه وسلم   -لنبي  لوفي رواية   
 مـن  بطعـام  فيغاثون ،فيستغيثون العذاب من فيه هم ما فيعدل الجوع النار أهل ىيلقى عل "

 أنهـم  فيذكرون ،بطعام ذي غصة   فيغاثون ،فيستغيثون، من جوع  يغني وال يسمن ال ضريع
 فـإذا  ،الحديد بكالليب إليهم فيدفع بالشراب فيستغيثون، بالشراب الدنيا في الغصص يجيزون

 ادعوا فيقولون بطونهمقطعت ما في     بطونهم دخلت فإذا ،من وجوههم شوت وجوههم    دنت
دعاء  وما ،فادعوا" :قالوا ،بلى :قالوا ؟"بالبينات رسلكم تأتيكم تك ألم( :فيقولون ،جهنم خزنة

 علينـا  ليقض مالك يا( :فيقولون ؟مالكا ادعوا فيقولون قال ،50غـافر  )ضالل في إالالكافرين  
وبين إجابـة   ،دعائهم بين أن نبئت :األعمش قال"ماكثون  فيجيبهم إنكم قال ،77 الزخـرف )ربك
قَالُوا ربنـا   ( :فيقولون ،ربكم من خير أحد فال ربكم ادعوا فيقولون قال، عام ألف إياهم مالك

     الِّنيا ضما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تونَ       *غَلَبما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبا    *ريهئُوا فسقَالَ اخ 
 ونكَلِّملَا تيئـسوا  ذلك فعند قال ،مونتكل وال يهاف اخسؤوا فيجيبهم قال ،107,106 المؤمنون )و 

  .)4(" والويل والحسرة الزفير في يأخذون ذلك وعند خير كل من

 الذي رواه بـن عبـاس   -صلى اهللا عليه وسلم   -كذلك في الجانب التربوي حديث النبي       
صلى اهللا عليـه    –يعلم فيه أصحابه    - والذي يعتبر عمدة في الترهيب والعقاب        رضي اهللا عنه  
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علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنـه        " :قول عليه الصالة والسالم    في بهذا األسلو  –وسلم  
   .)1( "أدب لهم

صلى اهللا عليه   - النبي   رضي اهللا عنه عن   - روى سبرة  كذلك في تعويد األطفال الصالة    
  )2(" بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاوإذاا الصبي اذا بلغ سبع سنين ،مرو"  : أنه قال-وسلم

رضي اهللا  - تشجيعاً البن مسعود     -صلى اهللا عليه وسلم   -لنبي  أما في الترغيب فحديث ا    
من أحب أن يقرأ    :" ة على قراءته    اء في القر  -رضوان اهللا عليهم  -وترغيباً للصحابة   ،  -عنه

   )3("  القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد

صدارة في الحـديث     أن القرآن الكريم قد كانت له األسبقية وال        ياًإذن مما سبق يتضح جل    
في مجـال    آخرعجازياًإوهو بذلك يثبت وجهاً ، ) المشجع القامع( عن هذا األسلوب التربوي     
   .-علمأواهللا تعالى -، التربية وطرق التدريس 

                                                 
  447ص، 9ج،17963ح، �	ب ضب ا��
	ء وا��Jم، آ�	ب ا���4ل ،�"�; JK7 ا�زاق  (1)
 ا�<Lم �	�"Lة،حس��  )2(�wی `�   ح
� ص!'Z،:z	ل اO�K	ن@ 82،ص594أ�� داود ،آ�	ب ا�"Lة،�	ب �

(3)  Tج	س�� �� � ، T�J4+�ا ،	SA @A ب	ب رس�ل ا} \ >�	د ،أص!��
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  المطلب األول
  المقارنة

  :المعنى اللغوي المقارنة
  ا يقال قارن الشيءأي صاحبه واقترن به وقارن الشيء بالـشيء         ": مقارنة وقراناً  لشيء 

  .)1( "نه به، وقارن بين الشيئين أو األشياء وازن بينهما فهو مقارنازو

  :  ةالمعنى االصطالحي للمقارن
 ، وعاقبته واألمر والعمل نتيجته،  ، والفعل وضده   بيان الشيء ونظيره،   أسلوب شائع في  "

  .)2 (" األلفاظحدوتت ،به تكتمل الصورة

  :األهمية التربوية للمقارنة
 مـن االهتمـام     رغم أنها لم تحظ بكثير    -ا األسلوب أعطى التربويون أهمية عظيمة لهذ    

ألهمية التربويـة التاليـة إذا مـا          أن تحقق ا    ن للمقابلة ممك:"  يقول إحسان األغا      -والدراسة
  :استخدمت بشكل صحيح

 على األسلوب حيوية    تضفينها توضح المعنى وتشارك في رسم الصور الفنية التي          إ -1
 . واستمرار أثره لمدة أطول،مما يزيد من فعالية التعلم

عمال العقـل    أو إل أو أساس لتفسير واستيعاب مفاهيم معينة        تستخدم كمقدمة أو تمهيد،    -2
 .أو لتدير حوادث ووقائع محددة ، معينةمورفي أ
المتقابلـة يـسهل     إلى الخصائص أو النتـائج       ل والتوصي ةقيام المتعلم بنفسه بالمقابل    -3

  .كما يساعد على تطبيقها في مواقف مختلفة ، المفهوم الذي يقوم على المقابلةوحفظ ،استيعاب
علـى   معتمداً   ايتها، وسلوكه يتدرب المتعلم على عقد المقارنة بين األشياء ومقابلة ماه         -4

 .فيكون التعلم موجهاً ،معايير محددة
يتدرب المتعلم عند عقد المقابلة على الذهاب إلى ما هو أكثر مـن الوصـف،كمعرفة                -5

  .)3("والحكمة من ورائها ،ختالف والتضاد،والقوى المحدثة لهأسباب اال

 :المقارنة والتكرار في القرآن الكريم

بـل عـدوها     ، لهذا األسلوب من التعليم    ن التي أعطاها التربويي   رأينا األهمية العظمى  
  . جداً من طرق التدريس في القرن الواحد والعشرينةطريقة حديث

                                                 
  .730ص،2ج ،ا�+�*( ا��س'& )1(
)2 ()'6��  .133ص، A@ اIسLمأس	�'^ ا���6( وا�
 .135- 133 ص، أس	�'^ ا���6( وا���6'( A@ اIسLم )3(



  222

أو ، فهو جديد بالنسبة لهم    ، إن كان كذلك   ،!ولكن هل هذا الكالم له أصل من الصدق ؟        
 ،فإنهم مسبوقون إلى ذلك   ي الحقيقة   بتكاري الذي وصلوا إليه مؤخراً أما ف      االبالنسبة للمستوى   

ن هناك الكثير من اآليـات      أ والدليل على ذلك     ،ن الكريم قد تحدث عن المقارن قبلهم      آن القر أل
  .. ومن ذلك ،قد تناولت المقارنة

 مقارنة بين األشياء  -1

للَّيـِل ِإذَا    وا *والنَّهـارِ ِإذَا جلَّاهـا    ، والْقَمرِ ِإذَا تَلَاها  ، والشَّمسِ وضحاها ����يقول تعالى   
  .6-1الشمس  ����  والَْأرضِ وما طَحاها* والسماء وما بنَاها*يغْشَاها

والـسماء  ، السابقة مقابلة بين الشمس والقمـر، والنهـار والليـل         "في اآليات الكريمة      
أقسم اهللا بالشمس وإشراقها ضحى، وبالقمر      " حيث   -تعالى–واألرض، وهذه كلها قسم من اهللا       

ذا تبعها في الطلوع واألفول، وبالنهار إذ جلّى الظلمة وكشفها، وبالليل عندما يغطي األرض              إ
  )1("فيكون ما عليها مظلماً، وبالسماء وبنائها المحكم، وباألرض وبسطها 

وهي أشياء مادية  ، والسماء واألرض ، والنهار والليل ، والمقابلة هنا بين الشمس والقمر    " 
يء وقرينه، وفي هذه المقابلة يتضح الشمول والتنوع والتكامل، شمول واضحة للعيان تمثل الش   

المكونات ألشياء تتم وتكمل بعضها، فالشمس والقمر تتم بعضها، والنهار والليل يكونان كـال              
متكامالً، وهكذا بالنسبة للسماء واألرض، ويكمن التكامل في وجود عالقة بين الشمس كمصدر 

 يكمن في وجود عالقة بين وضع الشمس والقمـر، وإرسـال   للضوء والقمر كعاكس له، وهو 
  . )2(" الضوء في السموات واألرض وتكون الليل والنهار

 مقارنة بين األفعال والنتائج -2

 قَـد َأفْلَـح مـن       * فََألْهمها فُجورها وتَقْواها   *وما سواها   ونَفْسٍ ����:-تعالى–يقول اهللا   
  .10-7الشمس����من دساها  وقَد خَاب *زكَّاها

أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها، وذلك بتعديل أعضائها وقواها         ": ونفس وما سواها    "
  .)3(الظاهرة والباطنة 

: وفائدة السورة ، م على العبادة، وخاب من قصر فيها      وقد أفلح من دا   : ")4(يقول القشيري 
 األطماع في األعواض واألغراض، ثم      أنه أفلح من طهر نفسه عن الذنوب، والعيوب، ثم عن         

                                                 
)1(  
 ا�+''
9� .490ص،10ج، �*+�T7 �� ا��6+	ء،ا�
)2( �� .131 ص ، A@ اIسLم6( وا���6'(أس	�'^ ا�

  .468ص،22ج،روح ا�+�	ن@  )3(
ي )4('R4�ی( �� ه�ازن اC�ا JK7 �� )'حأن� (زار �<Jاد ووA �7'[	 ، وا�7 �� 67+	ء ن'
	��ر، م1120، هـ514و�J س�JK7 ، T ا�
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أبعد نفسه عن االعتراض على األقسام، وعن ارتكاب الحرام، وقد خاب مـن خـاب نفـسه،       
وأهملها على المراعاة، ودنسها بالمخالفات فلم يرض بعدم المعاني حتى ضم إلى فقرها منهـا           

  .)1("تهسفينفغرقت في بحر الشقاء .. الدعاوي المظلمة 

،  بين فعل الخير وفعل الشر، وبين نتيجة فعـل الخيـر           ة الكريمة مقابل  في اآليات : قلت
طريق الخيـر وطريـق الـشر،       – وضح للنفس بعد إبداعها      -تعالى–ونتيجة فعل الشر فاهللا     

          ولإلنسان أن يختار فمن اختار طريق التقوى زكى نفسه فأفلح، ومن اختار طريق الفجور دس
، فجور، ترتب عليه فرق شاسع بين الفـالح والخيبـة  نفسه فخاب، وفرق كبير بين التقوى وال  

  . ولإلنسان أن يختار

  مقارنة بين جزاء األعمال  -3

 وَأمـا مـن خَفَّـتْ       *فَهو في عيشَة راضـية    ، فََأما من ثَقُلَتْ موازِينُه    ����:يقول تعالى   
ازِينُهوةٌ، ماوِيه هفَُأم*هيا هم اكرا َأدمةٌ * ويامح 11-6القارعة ���� نَار.  

فأما ، واألعمال السيئة ، في اآليات الكريمة السابقة مقابلة بين جزاء األعمال الصالحة        " 
الذي رجحت حسناته على سيئاته، أي ثقلت أعماله الصالحة فهبطت كفتهـا وخفـت أعمالـه       

ه، ويسر بها قلبـه،   السيئة، فشالت كفتها، فجزاؤه الجنة، ويكون في عيشة راضية تقر بها عين           
وأما من رجحت سيئاته على حسناته فثقلت كفة أعماله السيئة، وخفت كفة أعماله الـصالحة               
فإنه يأوي إلى مهواة سحيقة في جهنم يهوي فيها كما يهوي الولد إلى أمه، وأي شيء يـدريك             

 ليبقى فيهالم إنها نار ملتهبة شديدة الحر، يهوي فيها المجرم الظا      ، ويعرفك بما هي تلك الهاوية    
  .)2( " خالداً جزاء له على ما قدم من سيئات

 أكثـر   -تعالى–والمتمعن في كتاب اهللا     ، ومثال هذه المقارنات كثير في اآليات القرآنية      
  .يجد من هذا القبيل أكثر

 قد استخدم هذا األسلوب التربوي فـي        - صلوات ربي وسالمه عليه    -أيضاً المصطفى 
فهاهو صلى اهللا عليه وسلم يقارن بين اليد العليا         ، -نهم أجمعين رضوان اهللا ع  -تعليم أصحابه 
يريد أن يعلمهم فضل العمل والنفقة على سؤال الغير فيقـول عليـه الـصالة               ، واليد السفلى 
فاليـد  ، اليد العليا خير من اليد الـسفلى      : "-رضي اهللا عنه  -فيما رواه عنه بن عمر     والسالم

  )3("ائلةالس والسفلى هي، العليا هي المنفقة

                                                 
ي )1('R4�ا '
 .81ص،8ج، ت9
)2(  .6045ص،1ج،ح��J أس�J ، أی
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، مقارنة الحبيب المعلم بين المنفق الكـريم المتـصدق        -من أراد اهللا بك خير    يا  -وتدبر
أنه سـمع   :-رضي اهللا عنه  -حيث يمثل لحاليهما فيما رواه أبو هريرة      ، والبخيل المنفق المانع  

عليهما جبتان  ، كمثل رجلين ، مثل البخيل والمنفق  : "يقول، -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا 
، فأما المنفق فال ينفق إلى سبغت أو وفرت على جلـده          ، من ثديهما إلى تالقيهما   ، ديدمن ح 

وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئاً إلى لزقت كل حلقـة فـي   ، وتعفو أثره، حتى تخفي بنانه  
  )1("مكانها فهو يوسعها وال تتسع

 إلـى   أي أن المنفق والبخيل كالهما مكسو برداء حديدي كامل من أعلـى صـدريهما             
وتوسع قليال عن جسمه حتـى      ، هنفق فكلما أنفق نفقة فرج عنه رداؤ      فأما الم ، أخمص قدميهما 

  .يتسع تماماً وتسدل على أطرافه فتخفيهما
ـ وأما البخيل فال ينفق وكلما أراد النفقة تمنعه نفسه حتى تلتصق كل حلقة من حلقات ردا                ه ئ

  .ضيقا على ضيق فتأبى أن تتسع عليه  مهما أراد أن يوسعها لم يزدها إال، الحديدي بجسده
فقد جاء عن أبي    ، بل أيضاً قارن بين جزائهما    ،  بذلك -عليه الصالة والسالم  -ولم يكتف 

ما من يوم يصبح العباد     : "قال، -صلى اهللا عليه وسلم   -أيضا أن النبي  -رضي اهللا عنه  -هريرة
 اللهـم أعـط    :قول اآلخـر  وي،  منفقا خلفا  اللهم أعط  :فيقول أحدهما ، إال ملكان ينزالن  ، فيه

  )2("ممسكا تلفا
  . والبخيل أعطه تلفا في ماله ونفسه،  أي أعط المتصدق المعطي ماال ورحمة وثوابا

ونعوذ باهللا  ، -جل وعال -نسأل اهللا تعالى أن نكون من العاملين المنفقين ابتغاء وجه ربنا          
  .أن نكون من البخالء الممسكين

 في مجال التـدريس     -بما فيهم التربويين  -يم للجميع وبذلك يتضح جليا سبق القرآن الكر     
  ..وأساليبه وهذا ما نستطيع تسميته

   . -واهللا تعالى أعلم-باإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس اإلبداعية 

  المطلب الثاني

  )المران(التكرار 
  ):للتكرار(المعنى اللغوي
: يقال، )المرة(والكرة،  مرة بعد مرة   أعاده :كرر الشيء وكرره  " :يقال، )كرر(من مادة   

  .(4)"إذا أعيد مراراً: وتكرر األمر تكراراً، )3("إذا رددته عليه: وكررته، ت عليه الحديثركر
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  ):للمران( المعنى اللغوي
ويقـال  ، عوده ودربه ليمهر فيه   :فالنا على األمر  ، أالنه: يقال مرن الشيء  ، )مرن(مادة  

  .)1(تدرب عليه وتعود: وتمرن على الشيء، مرن وجهه على الخصام والسؤال
  )للمران أو التكرار(المعنى االصطالحي

 ،التكرار هو إعادة للموقف بحذافيره شكال وموضوعا دون التنوع في طريقة العـرض            "
  .)2("أو التغيير في الموقف التعليمي الذي يتضمن التكرار

د في بعض نظريات الـتعلم      والتكرار هو مبدأ من مبادئ التعلم ور      :"يقول إحسان األغا  
وذلك عن طريق تكرار االستجابة الناجحة التي       ، على أنه من عوامل تثبيت السلوك المكتسب      

  )low of repeatition"( )3(قانون التكرار) وآطسن(وهو ما يسميه، تؤدي إلى الغاية المرجوة
  :المواقف التي تحتاج إلى التكرار

  :لتعلم التي يفيد فيها التكرار ومنهافكري حسن ريان بعض أنواع ا.وقد أورد د
  .الحفظ اللفظي للتعاريف والمبادئ والقوانين والنصوص •
 ،والمعادالت ،وهجاء الكلمات  ،وتعداد السكان  ،تعلم حقائق معينة كعواصم الدول     •

  الخ ...،و المفردات اللغوية
  . وتفسير الخرائط،نمو مهارة جسمية أو عقلية أو اجتماعية كأنواع الرياضة •
كوين مجموعة من العادات الجسمية أو العقلية أو االجتماعية كترتيـب األدوات            ت •

والعنايـة بـالمظهر     ،والتحـدث بلغـة سـليمة      ،لمحافظة على المواعيد  او ،بعض استخدامها 
 .)4(الشخصي

  :األهمية التربوية ألسلوب التكرار في التربية والتعليم
: ومما قالوا فيـه   ، خدام هذا األسلوب  تحدث التربويون عن عظيم األهمية التربوية الست      

  :؛ألنه في العملية التعليميةيعد أسلوب التكرار أصالً"
  .أبلغ في التعليم  •
  .دعى إلى تركيزها في أذهان الطالبوأ، أثبت للمعاني •
ويعد التكرار كذلك تدعيماً لالستجابات الـصحيحة للطـالب فـي الموقـف              •
  )5(مستوى استباقهم لإلجابات الصحيحةو، قفصة أثناء تفاعل الطالب مع المو خا،التعليمي

                                                 
 .865ص، 2ج،ان� ا�+�*( ا��س'& )(1
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(3)P�	
  92ص،  ا�+"Jر ا�
  .205ص، ...،أس
Q،أهJاQA،ان� ا��Jری/ (4)
5)( �'+6
��یT �6�6+	ء وا�+�''� ا�+�  .97ص، ان� ا��[n ا�



  226

، أال ينتهي المعلم من الدرس إال وقد تأكد لديه من خـالل التكـرار             ، واألصل بالتكرار "
أو أغلبهم قد يستوعب مفاهيم الـدرس الكليـة         ، واختبار مستوى التحصيل أن جميع الطالب     

  .)1("والجزئية
  :في القرآن الكريم التكرار

والذي يعد أسلوباً قديما في التربيـة أيقنـا         ، التربويين لهذا األسلوب   تعظيم   بعدما رأينا   
ولكن بالبحث والتدقيق في أصل     ، مقدار األهمية التي يتبوأها هذا األسلوب في عملية التدريس        

الموضوع نجد أن القرآن الكريم قد كان له سبق تربوي في هذا الجانب حيث نرى أنـه قـد                   
  .عين مغاير لمفهوم التربويينربما بمفهوم م، استخدمه كثيرا

  .ولكن ربما اختلفت األغراض منه
ولكـن  ،  التكرار من األساليب التي استخدمت في القـرآن الكـريم      ":يقول إحسان األغا  

ذلك أن التكرار في القـرآن      ، بصور وأهداف مغايرة لتلك التي وردت في نظريات علم النفس         
وقد اسـتخدم   ، ع والتعدد في الشكل والهدف    ولكنه درب من التنو   ، ليس شكليا محدود األهداف   

  .) 2(" كثيرا في القصص القرآني ألغراض تفوق مجرد الذكر
  :عدة وظائف للتكرار في القرآن الكريم منها)األغا(وقد أورد 
 ���� إِنَّ مع الْعـسرِ يـسرا  ،فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا  ����: ومنه قوله تعـالى    :التكرار للتأكيد  -أ

  .ولقد تكررت اآليتان لتأكيد حلول اليسر عاجالً وآجالً، 6,5الشرح
وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يـا       ���� ومنه قوله تعالى   :التكرار لبناء مفهوم أو قناعة     -ب

مود أَخـاهم   وإِلَى ثَ  ����:وقوله تعالى ، 65األعراف  ����قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ           
           هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالوقوله تعالى، 73األعراف����ص:����  ماهأَخ نيدإِلَى مو
     هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعوال رغـم  فانظر إلى تماثل األق، 85األعـراف  ����ش

أي " ما من اله غير اهللا"وهذا التكرار في القول إنما يؤكد مفهوم واحد أال وهو، اختالف القائلين
  .وما هود وصالح وشعيب إال أمثلة، التوحيد الذي هو أساس العقيدة عند جميع األنبياء

م عابِـدونَ مـا     ولَا أَنـت   *لَا أَعبد ما تعبدونَ    ����:ومنه قوله تعالى  : التكرار كمقدمة  -ت
دبأَع*متدبا عم ابِدا علَا أَنو*دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنينِ  * ود يلو كُميند 6-2الكافرون����لَكُم.  

وتوكيـد  ، يكون السبيل إلى إقناعـه    ، حين يكون المخاطب من يشك في حديث المتكلم       
 أن يوصل للكفار -صلى اهللا عليه وسلم- النبي-تعالى– وقد أمر اهللا، النتيجة هو توكيد مقدمتها

قام بتكرار مقدمتها في مطلع اآليـات       ،  فحتى تكون أكيدة   )دينلي  لكم دينكم و  (: النتيجة التالية 
 في العبادة مع إصرار كل      -صلى اهللا عليه وسلم   -تأكيدا؛ الختالف حال الكفار عن حال النبي      

                                                 
1)(P�	
 .98ص، ا�+"Jر ا�

(2) �� .92ص، A )'6@ اIسLمأس	�'^ ا���6( وا�



  227

أو ، أو الحاضـر  ، ات واألزمنة سواء كانت في الماضي     واحد منهما على حاله في جميع األوق      
  .المستقبل
  :ومنه قوله تعالى في بداية السور :التكرار لزيادة األلفة -ث
���� يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حب1الحشر����س.  
  .1الصف����  في الْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمسبح للَّه ما في السماوات وما����
  .1الجمعة����يسبح للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ ����

كذلك قوله  ، القصص والنمل ، في بداية سورة الشعراء   "طسم:"ومن ذلك أيضا قوله تعالى    
  .البقرة، العنكبوت، الروم، لقمان، في بداية سورة السجدة"ألم:"-تعالى–

  .فصلت، الشورى، الزخرف، الجاثية، في بداية سورة األقحاف" حم: "أيضاً قوله تعالى
نه يثير اهتمام القارئ    إالتكرار هنا من أساليب الجذب المتنوعة في القرآن الكريم؛ حيث           

نه من األسباب التي تجعل اإلنسان ال يـشعر         كما أ ، ويشحذ فكره ويعده لرحلة روحانيه ممتعة     
  .بالغربة عند قراءة القرآن حتى لو لم يفهم معناها جيدا

  :ومنه قوله تعالى: التكرار للتصعيد االنفعالي -ج
  .3-1القارعة � وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ، ما الْقَارِعةُ،الْقَارِعةُ�
  .3-1الحاقة� أَدراك ما الْحاقَّةُ  وما، ما الْحاقَّةُ،الْحاقَّةُ�
  .3,1الطارق� وما أَدراك ما الطَّارِق ،والسماِء والطَّارِقِ�

قد تؤدي إلى زيادة الخوف والقلق زيادة معقولة     ، االنفعال حالة نفسية ذات صفة وجدانية     
والترقب؛ ولذا يكون التكرار تنقل الفرد من حالة السلبية والالمباالة إلى حالة االهتمام ، متدرجة

  .مفيد في بداية الموقف التعليمي إلعداد الفرد إلى ما هو تال
، الحاقة، ففي اآليات السابقة ينتقل القارئ من مفهوم يبدو بسيطا ألول وهلة مثل القارعة          

ثم ينتبه الذهن على سؤال سريع يكاد يمسك بتالبيب القارئ يدعوه إلـى االهتمـام               ، الطارق
وقبل أن يجـد    " ما الحاقة؟ما القارعة؟  ،ما الطارق؟ "وتحديد أبعاده ،  ومحاولة التفكير فيه   ،باألمر

ثم ، فوق قدرته على اإلدراك، يأتيه التقرير بأن األمر صعب إدراكه، السامع أو القارئ اإلجابة 
ر إذا فالتكرا ، يقدم األساس المعرفي في اآليات التالية تختلف باختالف الموضوع المراد تناوله          

  ..هنا هو تصعيد انفعالي إعداداً للقارئ وتهيئة وتقديما للموضوع
  :التكرار إلمعان الفكر أو التبصر -ح

وهو إعادة القول أو الفعل بقصد إتاحة الفرصة الستكمال صـورة أو إدراك عناصـر               
أو ربط عناصر من موقف ما مع عناصر من موقف آخر بحيث            ، جديدة في الموقف المتكرر   

  .راك صورة جديدة لم تدرك من قبلتؤدي إلى إد
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وهذا األسلوب شائع في قـراءة  ، ويستخدم المتعلمون التكرار إلمعان الفكر فيما يقرؤون 
حتى يتمكن القارئ من فهم محتوياتهـا إلـى درجـة           )COMPREHENTION(قطعة الفهم 

  .)1(يستطيع معها اإلجابة على األسئلة الخاص بها
بل المسلم مطالب   ، ريم يحقق هذا الغرض عند القراءة     والتكرار كله في القرآن الك    : "قلت

 ىفقـد رو  ، بل إن اهللا تعالى قد جعل له على ذلك أجرا عظيما          ، بأن يقرأ القرآن ويردده كثيرا    
بـه   من قرأ حرفا من كتـاب اهللا فلـه        :"أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم   -النبيبن مسعود عن    ا

ومـيم   ،والم حـرف   ،ولكن ألف حرف   ،رفح "الم" ال أقول  ، والحسنة بعشرة أمثالها   ،حسنة
  )2("حرف

فالقارئ قد يقـرأ    ، والثابت أن قراءة القرآن الكريم مرات عديدة تفتح للنفس أفاقا جديدة          
ثم يقرأها أخرى يجد في نفسه معان لم تستبين له في           ، سورة يستنبط منها أحكاما ومعان معينة     

وهـو  ، ومنهـل ال ينقطـع    ، نبع ال ينفد  "هللاسبحان ا "فكأن القرآن الكريم  ، وهكذا..المرة السابقة 
  !!!"لكن هل من قارئ متدبر؟، موجود

فقد روى ،  قد استخدم التكرار في التربية والتعليم      -صلى اهللا عليه وسلم   -كذلك فإن النبي  
أنه كـان إذا   "-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي-رضي اهللا عنه-عن أنس-رحمه اهللا -البخاري

    )3("اًسلم عليهم ثالث، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم،  حتى تفهم عنهاًتكلم بكلمة أعادها ثالث
، أن التكرارات الثالثة في التعليم تزيد من ثباته في عقـل المـتعلم            ، ويرى ابن خلدون  "
وقد يحصل لبعضهم   ، وهو كما رأيت أنما يحصل في ثالثة تكرارات       ، وجه التعليم المفيد  : فقال

  .)4 ("به وتيسرا عليهفي أقل من ذلك بحسب ما يخلق 
وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد كانت له األسبقية في التأصيل لهذا األسلوب التربوي              

واهللا -وهذا من قبيل اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طـرق التـدريس           ، كطريقة للتدريس 
  .-أعلم
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  المطلب األول
  لألساليب والطرق اإللقائيةالتأصيل الشرعي

 

فقـد  ، تابةقد بدأ التعليم بهذا قبل الك     و، لتلقي من وسائل تحصيل العلم والتربية     اإللقاء وا 
 .للنشء ةوالتربي،  العلمكانت المشافهة هي الوسيلة الوحيدة إليصال

، -صلى اهللا عليه وسلم-دأ بها الرسولن التبليغ بالقول هو المرحلة األولى التي بإكذلك ف
وِإن َأحـد مـن الْمـشْرِكين       ����: فقد قال جل موالنا وتعـالى     ، -وتعالىتبارك  -تلبية ألمر اهللا    

تَجاسونلَمعال ي مقَو مبَِأنَّه ذَِلك نَهْأمم غْهلَأب ثُم اللَّه كَالم عمستَّى يح هفََأجِر ك6التوبة  ����ار.                                                                                                                                 

الـذين  ، من المـشركين  محمد، يا استأمنك، وإن: بيهلن ذكره تعالى يقول" :الطبرييقول  
القرآن الـذي    وهو منك اهللا كالم ليسمع أحد الحرم، األشهر انسالخ بعد وقتلهم بقتالهم أمرتك
 :يقول، ) أبلغه مأمنه  ثم (، وتتلوه عليه  اهللا كالم يسمع حتى فأمنه: يقول ،"فأجره" عليه اهللا أنزله
  فيؤمن من كالم اهللا عليه تلوته لما يتعظ ولم لم،ـيس أن أبي هو إن اهللا كالم سماعه بعد رده ثم
 وقومـه مـن    بداره حتى يلحق    طاعتك، في وممن منك يأمن حيث إلى: ولـيق ،"مأمنه إلى"

 إيـاهم األمـان    إعطائـك  من ،تفعل ذلك بهم  : يقول ،)يعلمون ال قوم بأنهم ذلك (،المشركين
 ال يفقهـون   جهلة قوم أنهم أجل من مأمنهم، إلى اإلسالم بواأ إذا إياهم وردك القرآن، ليسمعوا
 واإلثم بتـركهم   الوِزر من عليهم وما آمنوا، لو باهللا باإليمان لهم ما يعلمون وال حجة، اهللا عن

  .)1 ("باهللا اإليمان

الكلمة والكلمة  المسموعة تختلف في التأثير على المخاطبين اختالفا شاسعا مع  تأثير              "
 أثرا في النفوس من الكلمة المكتوبة المقروءة ال         و أ ، تأثيراً ى إذ الكلمة المسموعة أقو    ،المكتوبة

أما الكلمة المسموعة فباإلضافة إلى ما تحمل هـذه         ، حركة فيها بالنسبة لقارئها قرائه صامتة       
ياة  وحركة وحيويـة     أو المتحدث أو المدرس تكسبها ح      ،الكلمة من معان فان نبرات الخطيب     

 مـن   ويتأثر بها وهذا التأثير يختلفان باختالف إجادة اإللقـاء         ، فيتفاعل معها  ،السامعفي نفس   
  .)2 ("المتحدثين والمدرسين لهذه الكلمات و، الخطباء

 فبالرجوع إلى،  تعالى بالتبليغ القولي تلبية ألمر اهللا قد بدأ-ليه وسلمعصلى اهللا -والنبي 
 تطالب النبي صلى اهللا     التيفكثيرة هي اآليات    ، ائيةنه قد أصل للطرق اإللق     الكريم نجد أ   نالقرآ

 .عليه وسلم بالتبليغ بالقول

                                                 
 ا�4.ن )1('
  138ص ،14ج، ج	�D ا�K'	ن A@ ت9
ه	  أس/ A@ ا��7Jة )2(R>\ ن	100ص،  ووس  
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قُلْ يا أَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق من ربكُم فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي              ����:-تعالى–يقول اهللا   
                                                                                                                                                                                                                       .108يــونس  ����  ا أَنــا علَــيكُم بِوكيــلٍلنفْــِسه ومــن ضــلَّ فَإِنمــا يــضلُّ علَيهــا ومــ

 يـا " مطلقاً للمكلفين أو إليك أوحى ما بلغتهم ما بعد الكفرة ألولئك مخاطباًيا أيها الرسول      قُْل
 المشتمـل علـى   الداللة الظاهر العظيم القرآن وهو ،" ربكُم من قـالح جاءكُم قَد الناس أيها

 لكم يبق ولم والهدى البينات من تضاعيفه في ام على واطلعتم الدين أصولو األحكام محاسن
 )1 (. عذر

واهللا تعالى غني    فلنَفْسه غيره على وآثره وتفهمه، الحق علمبهدى اهللا بأن     )اهتَدى فَمنِ(
 العلـم  عـن  أعرض بأن الهدى عن )ضلَّ ومن(،إليهم راجعة أعمالهم ثمرة وإنما عباده، عن

 َأنَـا  وما(،نفسه إال يضر فال ،يضر اهللا شيئاً   وال )علَيها يضلُّ ماِإنَّ( به، العمل عن أو بالحق،
كُملَييٍل عكواهللا علـيكم وكيـل    ، مبين نذير لكم أنا وإنما عليها، وأحاسبكم أعمالكم فأحفظ )بِو ،
     )2( .اإلمهال مدة في دمتم ما ألنفسكم، فانظروا

 الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً الَّذي لَـه ملْـك            قُلْ يا أَيها   ����:ومنه أيضا قوله تعالى   
       بِاللَّـه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ ال إِلَهالْأَرو اتاومالس

 .158األعراف ����كُم تهتدونَوكَلماته واتبِعوه لَعلَّ

 وحده له الذي ، اهللا أرسلني ،جميعا إليكم رسول ي إن البشر بني لجميع النبي أيها يا قل"
 معبـود  ال نّهإ ،يشاء كيف فيها ويتصرف بحكمته، أمرهما يدبر فهو ،واألرض السماوات ملك

 النبي فهو رسوله، وصدقوا وحده، به آمنوا . . . ويميت يحيي الذي وحده وهو، بحق إال هو  
يه، لدن منفي كل ما ينقل      واتّبِعوه، يكتب وال يقرأ ال الذي األمواقتفـوا  طريقه واسلكوا رب 
  )3(" .وترشدون تهتدون بذلك ، أثره

ـ         وإِما ����:- جال وعال  -ومنه كذلك قوله   لْ  تعرِضن عنهم ابتغاَء رحمة من ربك ترجوها فَقُ
 28اإلسراء ����لَهم قَوالً ميسوراً

ينة يستحملون رسول اهللا صـلى اهللا  زجاء ناس من م"ما في سبب نزول اآلية فقد قالوا    أ
فظنوا ذلـك   ، من الدمع حزنا   تفيض   فتولوا وأعينهم ، عليه وسلم وقال ال أجد ما أحملكم عليه         

نزلت فيمن  ":رير عن الضحاك قال   أخرج بن ج  و، فأنزل اهللا هذه اآلية   ، من غضب رسول اهللا     
  )4("كين من المسا-صلى اهللا عليه وسلم-كان يسأل النبي 

                                                 
 ا�4.ن ا���'()1('
ف 6Z'\201ص ، 11ج،  روح ا�+�	ن@ A@ ت9"��   
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أي  : مـضمونه  -صلى اهللا عليه وسلم   - للنبي   -تعالى–وفي اآلية الكريمة أمر من اهللا       
 لهـم  فقل ،ما تعطيهم  تجد لم إذا السبيل وابن والمساكين القربى ذوي عن أعرضت إن"محمد  
 يعطيـه   مـا  يكن عنـده   فلم أحد سأله إذا -وسلم عليه اهللا صلى- النبي ناـوك حسناً، كالماً
 اهللا وأعطـاكم  رزقكـم اهللا  : يقول أن وهو ذلك مع القول بحسن فأمر منه، حياء، عنه أعرض
 ،مفعول من أجلـه    " تَرجوها ربك من رحمة ابتغاء " ،اليسر من مشتق والميسور ذلك، وشبه
 انتظـاراً أنه يعرض عنـه     : هذا على والمعنى ،"عنْهم تُعرِضن وِإما ":لهبقو يتعلق أن يحتمل
 فَقُل ": بقوله يتعلق أو الرزق من يرتجيه ما هو هذافالرحمة على    إياهم، فيعطيه يأتيه، لرزق
مالً لَّهوراً قَوسياألجـر علـى هـذا هـي        والرحمـة  ميسور، بقول ربك رحمة ابتغ أي " م 

  )1(".والثواب

  :ضوابط عامة في القول يعرضها القرآن الكريم

  :ومن ذلك، ة ضوابط عامة في القولبل عرض مجموع، ولم يكتف القرآن الكريم بذلك

    :  البليغة في القول استخدام األلفاظ: أوالً

 مأمور بتأدية كل األوامر الربانية في القول واإللقاء بكل          -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  
أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عـنهم          ���� :- جل وعال  -يسر فتدبر قوله    بالغة و 

  .63النساء  ����وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَوالً بليغاً

 ن كانت اآلية قد نزلت في المنافقين      إواألمر في هذه اآلية عام في التعامل مع الجميع و         
 أي ، الوعظ من الغاية ويبلغ البشرية النفس من ،يبلغ الغاية  قوالً لهم قل أي ":والمعنى، خاصة
 الكريمة السابقة   من اآلية والمعنى  ، )2(" مبلغاً أنفسهم من يبلغ كي يخيفهم الذي الوعيد يوعدهم

   .)3( "عني العبارة بأحسن قلبك في ما كنه بلسانك مبلغاً أي  "على كل األحوال

وهـي  ، تمعن في كتاب اهللا أكثر يوقن ذلك      والم، ان كثير جد  ثل هذه اآليات في القرآ    وم
                                                                                                                                .كلها تؤصل لألساليب القولية اإللقائية وما يندرج تحتها

  :   وضوح القول دون غموض أو إبهام : ثانياً

ولنا ، نبي يرسل بما يفهم قومه    فكل  ، مه الناس فاألصل أن يكون الكالم واضحا حتى يفه      
 إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللَّه من         وما أَرسلْنا من رسولٍ   ���� :-تعالى–يقول اهللا   ، بذلك قدوة 
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      يمكالْح زِيزالْع وهاُء وشي ني مدهياُء وشي*      ـنم ـكمقَو ـرِجا أَنْ أَخنى بِآياتوسا ملْنسأَر لَقَدو 
   .5,4إبراهيم  ���� ه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍالظُّلُمات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّ

   . 54النور ���� وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِني ���� :ويقول جل من عال
 فلكي رسالة كل في للبشر شاملة نعمة هذه" :-رحمه اهللا -يقول سيد قطب ، أي الواضح

 يرسـل  أن منلم يكن بد     ربهم، بإذن النور إلى الظلمات من سالنا إخراج من الرسول يتمكن
  )1("الرسالة من الغاية فتتم ، عنه وليفهموا لهم ليبين بلغتهم،

    -:وخطأ وصواباً، استخدام األلفاظ المفهومة بعيدا عن األلفاظ التي تحتمل حقا وباطال :ثالثاً
خـتالط عنـد   حداث لـبس أو ا إفعلى القائل أن ينتقي ألفاظه التي تعبر عن مراده دون       

 واسـمعوا  انظُرنا وقُولُوا راعنا تقُولُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا ����: ومن ذلك قوله تعالى   ، السامعين
رِينلْكَافلو ذَابع يم104البقرة  ���� أَل.  

، أرعنا سـمعك  من المراعاة أي     اهللا، رسول يا راعنا يقولون كانوا المسلمين أن وذلك"
 واسـتمعه،  إليه أصغى أي وراعاه، ورعاه، الشيء، إلى أرعى: يقال لكالمنا، سمعك فرغ أي

ـ  عندهم معناها انـك: وقيل اليهود، بلغة قبيحا شيئا اللفظة هذه وكانت ، سـمعت  ال عـاسم
 فلمـا ! أحمـق  يا بمعنى راعنا :قالوا له  اناـإنس يحمقوا أن أرادوا إذا الرعونة من هي: وقيل
 اآلن، بـه  فأعلنوا سرا، محمدا كنا نسب : بينهم فيما قالوا المسلمين من اللفظة هذه اليهود سمع
ففطـن  ، سعد بن معاذ   فسمعها بينهم، فيما ويضحكون محمد، يا راعنا: ويقولون يأتونه فكانوا
 صلى اهللا عليـه   – لرسول يقولها أحدكم من سمعتها لئن: لليهود فقال لغتهم، يعرف وكان لها،
  )2( ) راعنَا تَقُولُوا ال( -تعالى– اهللا فأنزل تقولونها؟ أولستم: فقالوا عنقه، ألضربن -سلمو

 فيها مجاال    وال يجعل ألحد   ،أي أن القائل يجب عليه أن يكون حريصا عند انتقاء ألفاظه          
  .الحمل عليه بما هو في غنى عنهللشك و

   -: عن القسوة والفظاظةاًطاب بعيدخالتلطف في ال: رابعا

،  المـستمعين  وحديثه بما يضمن استمالة قلـوب     ، األصل بالقائل أن يتلطف في ألفاظه     
ومن ذلك قوله تعـالى حكايـة عـن       ، ن الكريم مليء بما يحث على ذلك      القرآو ،والتأثير فيهم 
ـ  إِنه إِبراهيم الْكتابِ في واذْكُر���� : وهو يخاطب أبيه رغم كفره     - علبه السالم    -إبراهيم    انَكَ
 أَبـت  يا *شيئًا عنك يغنِي ولَا يبصر ولَا عـيسم لَا ما تعبد لم أَبت يا لأَبِيه الَـقَ إِذْ *نبِيا صديقًا

 إِنَّ انَـالـشيطَ  تعبد لَا أَبت يا *سوِيا صراطًا أَهدك فَاتبِعنِي يأْتك لَم ما الْعلْمِ من جاَءنِي قَد إِني
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 فَتكُـونَ  الـرحمنِ  مـن  عذَاب يمسك أَنْ افـأَخ إِني أَبت يا *عصيا للرحمنِ كَانَ الشيطَانَ
طَانيلشا ليلقَالَ *و باغأَر تأَن ني عتها آلي يماهرإِب نلَئ لَم هتنت مجلَأَركنِي نرجاها ويلقَـالَ  *م 

لَامس كلَيع رفغتأَسس ي لَكبر ها بِي كَانَ إِنيفح* زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدت نم وند و اللَّهعأَدي وبر 
  .48-42مريم  ���� شقيا ربي بِدعاِء أَكُونَ أَلَّا عسى

 -تعالى–وقد أمر اهللا     ، وأبيه -معليه السال -ئ الذي دار بين إبراهيم      فتمعن الحوار الهاد  
 القرآن ما في    للناس – الرسول أيها - واذكر  : فقال "، أن يذكره  -صلى اهللا عليه وسلم   -نبيه  
 حين واذكر ،-تعالى– اهللا عن مخبراً ،قوال وعمال  الصدق، عظيم كان إنه إبراهيم، قصة من
ال تسمع وال تبصر     أصناماً تعبد كيف أبى يا :له قائال رفق في بيهأ إلى الخطاب إبراهيم وجه
 لم ما اإللهي الوحي طريق من جاءني لقد أبى، يا، !شراً؟ عنك تدفع وال ،تجلب لك خيراً   وال
 اإليمان، من إليه أدعوك فيما فاتبعني ربه، نحووالمعرفة بما يلزم اإلنسان      باهللا، العلم من يأتك
 فيمـا  الشيطان تطع ال: أبت يا ،والسعادة الحق إلى يوصلك الذي ،يق المستقيم الطر على َأدلَّك
: أبت يا، أمره ومخالفةعلى معصية الرحمن     دائب الشيطان فإن األصنام، عبادة من لك يزين
 قرينـاً  فتكـون  الرحمن، نعذاب شديد م   يصيبك أن - الكفر على أصررتَ إن - أخشى إني

تنصرف عن   كيف  :له مهدداً عليه، منكراً مـإلبراهيقال األب    ،يليكو تليه النار في للشيطان
 بالحجارة، ألضربنك األصناملم تكف عن شتم   لئن إلهك؟ عبادة إلى وتدعوني إبراهيم يا آلهتي

: قائالَ وودعه أبيه معتلطف إبراهيم    ،عنك ثائرتي تهدأ حتى طويال، زماناً واتركني فاحذرني
 بـي  رحيماً أن يكون  ربى عودني وقد والمغفرة، لك ربي بالهداية   وسأدعو منى، عليك سالم
 راجياً أن   -وحده – ربى وأعبد اهللا، دون من تعبدون عما وأبتعد أهجركم هاأنذاو ،منى قريباً
  .)1("رجائي يخيب وال طاعتي يقبل

،  على حق لـيس للباطـل أو النفـاق        اهللا إنما كان التلطف في الخطاب      فانظر يا رعاك  
ولهم ، فاألصل أن يتأسوا باألنبياء عليهم السالم       ، في الحديث من سمات المربين كذلك       واللين  

   .في إبراهيم عليه السالم كل القدوة
 ألفاظـه  في وحلمه وداعته تبدو ،الحليم الرضي إبراهيم شخصية الحلقة هذه في وتبدو
 مـن  للجهالة مواجهتهو تصرفاتهوفي  ، يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية     التي وتعبيراته

الذي هداه   الخير إلى يهديه أن يحاول أبيه، إلىيتوجه إبراهيم    الخطاب في اللطف بهذا.. .أبيه
ماال يـسمع وال     تعبد لم " : ويسأله "أبت يا" : فيخاطبه إليه يتحبب وهو إياه؛ وعلمه ، إليهاهللا  
 من أعلى هو من إلى اإلنسان بها يتوجه أن العبادة في واألصل ،" شيئا؟ عنك يغني وال يبصر
 بها يتوجه فكيف ،وأسنى اإلنسان مقام من أسمى مقام إلى يرفعها وأن ،وأقوى وأعلم اإلنسان
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 وال يـسمع  ال الحيوان، مرتبة من أدنى مرتبة في هو ما إلى بل ،اإلنسان دون هو ما إلى إذن
 الذين قريش حال هو ماك األصنام يعبدون وقومه أبوه كان إذ ،نفعاضرا وال    يملك وال يبصر
   .اإلسالم يواجههم
ال يقول هذا من     بأنه يتبعها ثم ،ألبيه دعوته إبراهيم بها يبدأ التي األولى اللمسة هي هذه
 ولكـن  تجربه، وأقل سناً أبيه منولو أنه أصغر     ،فهداه اهللا من جاءه الذي العلم هو إنما نفسه،
 فـي  ليتبعـه  العلـم،  هذا يتلق لم أباه الذي    فهو ينصح  الحق؛ ويعرف يفقه جعله العلوي المدد

 صـراطاً  أهـدك  فاتبعني يأتك لممن العلم ما     جاءني قد إني أبت يا(، إليه هدي الذي الطريق
 أعلىاتصال بمصدر    على الولد كان إذا ولده، الوالد يتبع أن في غضاضة هناك فليست ،)سويا
 أبو فإذا الجاسي، المشرك القلب إلى تصل ال وأرقهابأحب األلفاظ    اللطيفة الدعوة هذه ولكن...

 تنته لم لئن إبراهيم؟ يا آلهتي عن أنت أراغب قال( ، والتهديد والوعيد  باالستنكار يقابله إبراهيم
 عنها؟ ومعرضوكاره لعبادتها    إبراهيم، يا آلهتي عن أنت أراغب، )مليا واهجرني ألرجمنك

 أصـررت  أنـت  إن الفظيع بالموت لك إنذار فهذا الجراءة؟ منإلى هذا الحد     األمر بك بلغ أو
 ،طـويالً  عنـي  وابعد وجهي عن فاغرب! )ألرجمنك تنته لم لئن (:  هذا الموقف الشنيع   على
الدعوة إلى   الرجل تلقى الجهالة بهذه ...) مليا واهجرني( ،النجاةكنت تريد    إن لحياتك استبقاء
 القلـب  وشأن ،الكفر مع اإليمان شأن وذلك، المهذب المؤدبقابل القول    القسوة وبهذه، الهدى
 وعطفه بره يفقد ولم ،الحليم إبراهيم يغضب ولم، الكفر أفسدهوالقلب الذي    اإليمان هذبه الذي
 اهللا سـأدعو  ،والوعيد للتهديد رد وال أذى وال جدال فال )عليك سالم( : بل قال   ،أبيه مع وأدبه
 ،الهدى فيرزقكبل يرحمك    ، الشيطان وتولي الضالل في باالستمرار يعاقبك فال لك يغفر أن
ودعوتني لك إلـى     جوارك إلى وجودي كان وإذا ،دعائي فيجيب يكرمني أن ربي عودني وقد

 ربي وأدعو ،اآللهة من اهللا دون من تدعون ما وأعتزل وقومك، أنت فسأعتزلك تؤذيك اإليمان
هـو مجـرد تجنيبـه       اهيمإبر يرجوه فالذي ،شقياً يجعلني أال هللا دعائي بسبب راجياً ، وحده
 إلـى  يتطلع وال فضالً، لنفسه فهو ال يرى  ، يستشعره الذي والتحرج األدب من وذلك؛  الشقاوة
  .)1(!الشقاوة تجنيبه من أكثر

بل علم المربي كذلك    ،  فحسب ن الكريم لم يؤصل لألساليب اإللقائية     وهكذا نجد أن القرآ   
 بل يتـيقن تمامـا أن      ،بصر في هذا كله يعلم    والمت، فن الكالم واإللقاء كأعظم ما يكون المعلم      

سبحان :  أن يقولفال يملك حينها إال، ن العظيم قد كانت له األسبقية في هذا المجال أيضا         القرآ
ن الكريم فـي طـرق التـدريس القوليـة        للقرآ هذا هو اإلعجاز التربوي الدعوي    ، اهللا العظيم 
  .أجل وأعلم  -تعالى-واهللا  ،واإللقائية
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  ثانيالمطلب ال

  ما يندرج تحت الطرق اإللقائية
  الخُطْبة: أوال

  :المعنى اللغوي للخطبة
اباً طَخاطبة، وخه، مباطَخَ:"  يقال ،)خطب(األصل اللغوي للكلمة نجدها مادة في بالبحث 

بـضم الخـاء، وكـسرها بـاختالف        [وهو الكالم بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخطبـة          
 قـرأ  :بـةً طْ الرجل صار خطيباً، والواعظ على المنبر خطابةً، وخُ     ةًابطَخَ :بطَخَ، )1("]معنيين

  .)2(الخطبة على الحاضرين ووعظ
والخطبة مثل الرسـالة    ، الكالم المنثور المسجع   :طبة عند العرب  الخُ: "بن منظور ايقول  

في قوله تعـالى    ،  خطباء : وجمع الخطيب  ،"حسن الخطبة "التي لها أول وآخر، ورجل خطيب       
أن يفـصل بـين الحـق        :معنـاه وقيل  ، ، قال هو أن يحكم بالبينة أو اليمين       "لخطابفصل ا :"

 أول  -عليه الـسالم  -وداود  : أما بعد : وقيل فصل الخطاب  ، والباطل، ويميز بين الحكم وضده    
أما :  معنى أما بعد   :عباسقال أبو ال  ، "الفقه في القضاء   : فصل الخطاب  :وقيل،  "أما بعد "من قال   

   .)3("اكالم فهو كذا وكذبعد ما مضى من ال
  :لخطبةالمعنى االصطالحي ل

والتفكير فيـه لخدمـة أغـراض       ، أسلوب لعرض معلومات ذات محتوى سبق إعداده      "
 واستخدام أنواع ، تشويق، والتعزيز تتضمن عدة مهارات تعليمية كإثارة االهتمام أو ال       ومحددة،  
  .)4("وتنويع المثيرات ، والتساؤالتمن األسئلة

الت منتشرة في المجتمعـات      وهي ما ز   ،طبة من أقدم وسائل اإلعالم الشفهية     وتعتبر الخ 
عرفتها المجتمعات القديمة فانتشرت عند العرب، والرومان إلى درجة أصبحت فيهـا             ،الحالية

وفي السياسة واألدب؛ ولهذا     ، في الحرب والسلم   الوسيلة المفضلة لديهم، وكانت وسيلة اإلعالم     
وسوق المربد في البصرة، أو     ، طب كسوق عكاظ في مكة المكرمة     نشأت عن العرب أسواق خ    

  . )5(كتلك الزوايا أو المالعب الواسعة في روما التي كانت تشهد مباراة في األدب أو الفلسفة
- االجتماعية- العسكرية- السياسية- القضائية-منها التربوية التعليمية  :والخطب أنواع

  .)6(الدينية
                                                 

1)( .106ص،  ا�+"K	ح ا�+�'
2)(J+� .153ص،  ا�+�

 .134ص، 4ج، �
	ن ا��ب(3)
 .219ص،  أس	�'^ ا���6( وا���A )'6@ اIسLم(4)
 وس	>\ اL7Iم 67` ا�=9\(5)h13ص،  أ. 
 .34,33ص، ت�P'A ا��ا7@،  ان� ا��=	�T وإJ7اد ا��='^(6)



  237

والتي نحن بصدد دراستها كطريقة من طـرق التربيـة   – ليميـة والخطبة التربوية التع 
ئع في  وهو أسلوب شا ،شبه ما يعرف عالمياً باسم المحاضرة     ت أسلوب تربوي    "وهي-والتدريس

للتعليم في غير المدارس    وهو يستخدم    ،وغيرها من المؤسسات  ، المؤسسات التربوية الرسمية  
والشؤون الحربيـة    ،والتجارة ،ت الصناعة كالمؤتمرات ودورات التدريب في مجاال    ، النظامية

  .)1("والحزبية والسياسية والدينية
  :األهمية التربوية للخطابة

  : أنه األغافيرىوأما في األهمية التربوية ألسلوب الخطابة 
ومنزلـة ال يمكـن      ،يمكن القول بأنها نمط متميز من التعليم له أهمية ال يمكن إنكارها           

  -:ألهداف التعليمية التاليةتفيد في تحقيق ا ،إغفالها
  .نقل المعلومات إلى المستعلمين -1
وذلـك   وتوفير الذكرى للذاكرين من المـستمعين؛   ،وتعزيز األعمال  ،تأكيد الحقائق  -2

  .وتوفير ما أستجد من قراءات أو دراسات ،بتأكيد على المفاهيم وإعطاء األمثلة
ل على نفس المعلومات لو اعتمد      توفير الوقت والجهد الذي يحتاجه المستمع للحصو       -3

  .على نفسه في الحصول عليها
فحماس الخطيب وتأثره وتأثيره في المـستمع        ،االتجاه إلى المستمع  نقل الحماس و   -4

  .وتبني أفكاره، إيجابياً يدفعه إلى االعتبار والتأسي
 ،يصل أحيانا إلى حجم كبير     ،يمكن للخطيب الواحد أن يخطب في جمع نتغير العدد         -5

  .)2(والمهرجانات الشعبية ،والعلمية الدولية، وفي المؤتمرات السياسية،كما في المناسبات الدينية
  -:األهمية الدعوية للخطابة

 ،وتكون عادة لجمع من الناس قد ال يعرفهم الداعي        ، والخطبة أيضاً وسيلة جيدة للتبليغ    "
ي معنى أو معان معينـة      ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداع       ،أو يعرف بعضهم فقط   

ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له عالقة في           ،ولفت األنظار إليها   ،يريد بيانها 
  .)3("أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة اإلسالمية

وهـو   ،وينفد بوقار  ، يعد سلفاً ويختار بعناية    ،والخطبة دعويا ما هي إال درس مدروس      "
وتنمـي لـديهم    ،تـزود المـسلمين بالمعلومـات    ،ة لتربية مستمرةجزء من خطة إلهية شامل   

وتدربهم على االلتزام والنظام والعمل      ،وتوحد عندهم الفكر وتجمع منهم الصفوف      ،االتجاهات
  .)4("الجماعي
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   المحاضرة:ثانيا
 بل هي أقدمها وأكثرها انتشارا و       ،طريقة المحاضرة أو اإللقاء من أقدم طرق التدريس       

 وكانت في ،ت باهتمام التربويين في كل زمان ومكانحظيوقد  لناس على اإلطالق،شهرة بين ا
  .المرتبة األول رغم انتقاد  بعض التربويين لها في اآلونة األخيرة

  :المعنى اللغوي للمحاضرة
، والمحـاورة   راضمصدر ح  :المحاضرة و ،حضوراً الرجل ضد غاب   "،  )رضح( مادة  

   .)1("بما يحضر المرء من الجواب
 وألقـى   ،فالن حسن المحاضـرة    : جالسهم وحادثهم بما يحضره، ومنه     :ضر القوم وحا"

  .)2("محدثة يعني عليهم محاضرة 
  : المحاضرةيصطالحالمعنى اال
، ومجموعة أخرى من األشخاص، يتـولى       ي عملية اتصال شفوي بين شخص واحد      ه"

  .)3("فيها المحاضر مسئولية االتصال من جانب واحد
 ،علومـات والحقـائق   ن المعلم يلقـي الم     أل  نظر ؛ة اإللقاء قيت هذه الطريق بطري   وسم"

 ، ويكون صوته المسموع فقـط     ،ن هو المتحدث الوحيد في المحاضرة     ويكو ،ويسردها لتالميذه 
والمحاضرة هي إحـدى طـرق       ، دون مقاطعة  ويكون التالميذ في حالة صمت يستمعون إليه      

  )4("اتنا وجامعالتدريس الشائعة في مدارسنا
أو تناسي مستوى المستمعين العلمـي      نجاح  المحاضرة عدم نسيان      ومن أهم عوامل    

 فقد يكون هناك من هو      ، واألوفر ثقافة من مستمعيه    ،نه األعلم أ فال ينظر لنفسه على      ،والثقافي
 عاليـاً   وهذا يستدعي منه أن يعد محاضرته كما في األمر األول إعدادا           أكثر منه علماً وثقافة،   

وأن يكون مستعداً لإلجابة عن األسئلة التي قد يثيرونها في وسط المحاضـرة أو فـي     ،ظماًمن
ويفتح أمام الـسامعين أبـواب       ،ذي سوف يثري المحاضرة بالمعلومات    ن النقاش ال   أل ؛نهايتها

  .)5(الحوار واإلضافة
  :األهمية التربوية للمحاضرة

 حيث تمتاز هذه    ،يرا من المعلومات  تفيد المقررات الطويلة حيث يقطع المعلم كما كث        -1
يستطيع المدرس التحكم في الوقـت      " فمن خاللها ، )6(الطريق باستغالل الوقت استغالالً كبيراً      

 ، والمعلومـات نجاز المنهج المقرر في الوقت المحدد من خالل عرض وشرح األفكـار          إوفي  
                                                 

(1)J+� 116,115ص، ا�+�
 .181ص، 1ج، ا�+�*( ا��س'&(2)
(3)T�	��ا QZfو Qرت	ری/ و�[J� .181ص،  أس	س'	ت ا�
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	�Pان�
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  .)1("من الكتاب المقررإضافة معلومات وأفكار ال يستطيع التالميذ الحصول عليها ووربطها 
االنفجار السكاني وما   فقتصادية  االمحاضرة طريقة   ف ؛تعليم أعداد كبيرة من التالميذ     -2

رة هي   جعل طريقة المحاض   ، والمدرجات الجامعية  ،أدى إليه من زيادة كثافة الفصول الدراسية      
عذر فيه عقد تذي يوحيث إنها تناسب األعداد الكبيرة في الوقت الالحل الوحيد في هذا الموقف؛  

  .)2( حلقات دراسية في مجموعات صغيرة للمناقشة وبالتالي تساعد على خفض التكاليف
على جمع المعلومات من عدد كبير مـن المراجـع والمـصادر             تعمل المحاضرة    -3

وبالتالي فهي تفيـد فـي نقـل المعلومـات           وتلخيصها وتقديمها بأيسر طريق وأقصر زمن،     
   .)3( على الطالب الوصول إليها من المراجع المختلفةوالخبرات التي قد يصعب

إكساب التالميذ المفاهيم والمعلومات بطريقة فعالة بالشكل الذي يجعلها تمثل نقطـة             -4
 والتي على ضوئها يستطيع التالميذ ترتيب وتنظـيم المعـارف والحقـائق             ،البدء في خبرتهم  
   .)4(الجديدة حولها

   .)5( "ن ما يستخدم فيها يكون قليالً جداًأل ؛اد واألجهزةاالقتصاد في استهالك المو" -5
  .)6("  للطالب التعرف على مواطن الضعف في كتبهم المنهجيةيحتت" -6
 ، وتغرس فيهم روح البصر    ، واالنتباه واالستماع  تنمي لدى الطالب ملكة اإلصغاء    " -7

ـ   " ،)7(" رسهموتشجعهم على التكلم بجرأة أمام زمالئهم تقليداً لمد        ،سوضبط النف  سب كمـا تك
  .)8(" وتلخيص المعرفة ،الطالب مهارة كتابة المالحظات

تجعـل  " وبشكل عـام فإنهـا       )9("إثبات شخصية المدرس المبتدئ وكفاءته العلمية     " -8
ذلـك عـن طريـق      وربما يدفعه هذا إلى محاولة تأكيد        ،المحاضر يشعر باالمتياز والسيطرة   

كما أنها تعطيها الحرية في إعداد هـذه         ، لها هة عرض  وتحسين طريق  ،تحسين مادته وتجويدها  
  )10("المادة وتنظيمها بالشكل الذي يراه مناسباً
  :تمحمد مقبل عليما ،يقول التربويان صبحي حمدان

نحن نقر كتربويين بأن طريقة المحاضرة الجيدة تعد وسيلة لنقل المعلومـات بـصورة         "
ـ      أفضل وأكثر فعاليه من القراءة في الكتب حيث ي          وعلـى   ،ةكون التعبير عن المعنى أكثر دق
ألنها تعد طريقة تلقينية تركز على حـشو        -الرغم من عدم تأييد التربويين لطريقة المحاضرة        
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 إال أنها الطريقة التي يلجأ إليها كثير من المعلمـين           -المعلومات في ذهن الطالب دون نشاطه     
لبيان أهمية موضوع    إللقاء والشرح؛ حيث يقوم المعلم با    ، غيرها سواء في الدروس النظرية أم    

ومدى تناسقه مع األهداف التعليميـة     ، الدرس ومدى ارتباطه بما سبق دراسته من موضوعات       
وقد يلجأ إليها المعلم إلعطاء فكرة عامة عن موضـوع الـدرس أو تزويـد               ، المراد تحقيقها 
  .)1( " من النشاطات التعليمية أو تخليص ما تم شرحه مختلفةالتالميذ بأنواع

وبشكل عام فإن طريقة المحاضرة تعتبر من أقدم الطرق المستخدمة في التعليم وتعتمد             "
ألنها تمثل عملية إعداد وتحضير المادة الواجـب طرحهـا فـي    ؛  بشكل أساسي على المدرس   

ومن ثم يقوم المدرس بعرض وشرح وتقديم  ،أكثروقد تعد قبل يوم و  ،  قبل المدرس  الحصة من 
 ونظـرا لـسهولة هـذه       ،يذ من أجل تقسيم مدى استيعابهم وفهمهم لما قدمه        المعلومات للتالم 

وذلك باالعتماد على الكتب المدرسية في  الطريقة فإنها تعتمد من قبل المدرسية حديثي التعيين؛ 
  .)2("تحضير المحاضرة

  :األهمية الدعوية للمحاضرة
المحاضرة أنها تعـالج    والغالب في   " ،كما أن المحاضرة لها دور فعال في عملية الدعوة        

 ،وذكر ما قبل حول الموضـوع      ،وذكر األدلة والبراهين   ،موضوعاً معيناً باستقصاء وإحاطة   
 ،ومحـدد  والمحاضرة الناجحة ما كانت تهدف إلى هدف معـين         ،والصواب من هذه األقوال   

مه وتجلي هذا الهدف وتبينه البيان الشافي المقنع ويجيب على المحاضر أن يكون دقيقا في كال              
ألن مجالها األصلي الخطبـة ولـيس        وال يكثر من العبارات العاطفية؛     ،ال يلقي القول جزافا   

وأن يشرك السامعين معه في الوصول إلى ما يريده بأن يبين مقدمات النتيجة التي              ،المحاضرة
وعلـى   ، فإذا ما استطاع إقناعه بها كان وصولهن إلى النتيجة ميـسوراً      ،وصل إليها في بحثه   

تجنـب  اضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول إليه على مسائل واضحة جلية مشهور، ي   المح
 ومن هذه ،أو التي هي في نفسها تحتاج إلى إثبات    ،تقبل األخذ والرد  المسائل الدقيقة والمشتبهة    

 يعـرض بعـض      أن فإذا أراد المحاضر   ،ما تعورف على تسميته بالمعاني الفلسفية      ،المسائل
ية وأصول العقيدة اإلسالمية مثل البعث بعد الموت فيكفيه أن يلفت األنظار إلى ما       الحقائق الدين 

وإن يضرب األمثلة على ذلك لتقريب هذه        ،نشاهده من موت وبعث في عالم الحيوان والنبات       
 تـرى  أَنك َآياته ومن�وهذا النهج ورد القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى         ،الحقيقة إلى األذهان  

ضةً الْأَرعاشا فَإِذَا خلْنزا أَنهلَياَء عالْم تزتاه تبري إِنَّ وا الَّذاهييِي أَححى لَمتوالْم هلَى إِنكُلِّ ع 
أرض ميتة ال نبـت فيهـا وال         ،فالحياة بعد الموت أثر مشاهد محسوس      ،39فصلت� قَدير شيٍء
 ، المتنوعة ه المختلفة وطعوم  هي بألوان ح فتهيج ويخرج منها نبات      ينزل اهللا عليها المطر    ،حياة
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إن اهللا الذي أحيا هذه األرض وهو الذي يحيى الموتى بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفـة                   
 مثَلًـا  لَنـا  وضرب���� :عادة كما هو معلوم أسهل من االبتداء قال تعالى        اإلفإن   ،عرفها ونراها ن

ِسينو لْقَهقَالَ خ نيِي محي ظَامالْع يهو يمما قُلْ * ريِيهحي يا الَّذأَهشلَ أَنأَو ةرم وهلْـقٍ  بِكُلِّ وخ 
يملهذا على الداعي في محاضرته أن ال يكون جافا بل عليها، يـصغي علـى         ،79,78يـس ����ع

ومعـاني العقيـدة     ،الممحاضرته شيئا التحريك العاطفي الوجداني بما يذكره من حقائق اإلس         
  .)1("ثارة ما في النفوس من معاني اإليمانإوهذا التحريك الوجداني يقوم على أساس ،اإلسالمية

  الدرس:ثالثا
  :لدرسالمعنى اللغوي ل

  .)2()درس(األصل اللغوي للدرس مادة 
  :لدرس المعنى االصطالحي ل

ـ           "  ،د المواضـيع فيـشرحه    الدرس هو موقف تعليمي يتولى فيه أحد األساتذة تقـديم أح
  .)3(" ويتولى الرد على أسئلة الحاضرين ،ويبين جوانبه ،هحويوض

كمـا أن شـرح      ،عن المحاضرة بأنه يتسع لألسئلة خالل الدرس نفسه       ويتميز الدرس   
أو فلسفية يمكن أن تفقد عذوبتها       ،أو دينية  ،وال خطبة مثيرة سياسية    ،األستاذ ليس وعظا خلقيا   

  .)4(اءها فجأةإذا توقف الكالم أثن
  :األهمية التربوية للدرس

بل إن جل ألماكن التعليمية تعتبر القطعة من         ،اهتم المربون بالدرس كطريقة للتدريس    
 ،فيعتمدون كطريقة أولى إليصال المعلومة إلى ذهن الطالـب         ،المادة العلمية هي الدرس بذاته    

  .ن كيفية التحضير واإلعداد لهيويعلمون المدرس
  :التربوية لهذا األسلوب يقول األغاوفي األهمية 

  :ألسلوب الدرس أهمية تربوية ومميزات في التعليم منها 
يمكن التدريس ألعداد متفاوتة من الطالب تتراوح مابين طالب واحد وعدة مئـات              -1

  .من الطالب
ويكون التعلـيم أكثـر      ،ويستفيد من خبراتهم   ،يستجيب فيه المعلم لرغبات الطالب     -2
  .ة للطالبيويرتبط باألهداف المعرف ،ن التعلم فيه وظيفي ألة؛فاعلي

 ،والتوسط فـي زمـن الحـصة       ،والتسامح في الحوار   ،يتميز بالبساطة في الشرح    -3
  .والعالقة الطيبة بين المعلم وطالبه
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والتعود على احترام آراء     ،وتنمية اتجاهاتهم  ،يساعد الطالب على تنظيم أفكارهم     -4
  .)1("صادرالغير والرجوع إلى الم

يمكن تكييف وقت الدرس بحيث ال يمـل الطـالب الـدرس أو              ":يقول خوليان ديبيرا  
 التي اقترحها بن     وهي المدة  ،وهو في العادة يتراوح بين ساعة أو ساعتين        ،يشعروا باإلرهاق 

  .)2("خلدون كوقت مناسب للدرس
ص بعـد   وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنه قد أصل للدرس والدراسة بـشكل خـا             

ومن ذلـك قولـه      ،وقد استخدمت الكلمة عدة مرات في اآليات القرآنية        ،العام التأصيل القولي 
  .105األنعام ���� يعلَمونَ لقَومٍ ولنبينه درست وليقُولُوا الَْآيات نصرف وكَذَلك ���� :تعالى

 كُونوا للناسِ يقُولَ ثُم والنبوةَ والْحكْم الْكتاب لَّهال يؤتيه أَنْ لبشرٍ كَانَ ما ���� :ويقول تعالى 
       كُنـتم  وبِمـا  الْكتـاب  تعلِّمـونَ  كُنـتم  بِمـا  ربـانِيني  كُونوا ولَكن اللَّه دون من لي عبادا

  .79آل عمران����تدرسونَ
لما أمـرهم    -صلى اهللا عليه وسلم   - أهل الكتاب للنبي   هذه اآلية نزلت ردا لمن قال من      "

أي  :"ما كان لبشر  : "فقوله ،" مع اهللا  كأن نعبد  أتريد يا محمد  " ،ودعاهم إلى طاعته   ،باإليمان به 
وإرساله للخلـق    ،يمتنع ويستحيل على البشر من اهللا عليه بإنزال الكتاب وتعليمه فلم يكن يعلم            

علـيهم  -د من األنبياء    حل المحال صدوره من أ    محفهذا أ  ،أن يأمر الناس بعبادته من دون اهللا      
ثم يأمرهم أن يكونوا ربانيين أي علماء حكماء حلماء         ،  فهم أكمل الخلق على اإلطالق     -السالم

فهم يأمرون بـالعلم والعمـل       ،بصغار العلم قبل كباره عاملين بذلك      ،معلمين للناس ومربيهم  
م كوبسبب تعلـيم   ،ت شيء منها يحصل النقص والخلل     وبفوا ،والتعليم التي هي مدار السعادة    

 ،التي بدرسها يرسخ العلـم ويبقـى       ،ودرسكم لكتاب اهللا وسنة نبيه     ،لغيركم المتضمن لعلمكم  
  .)3("تكونون ربانيين

  :األهمية الدعوية للدرس
فقـد يكـون     "،-تبارك وتعالى -درس دور ال يغفل في عملية الدعوة إلى اهللا        لكذلك فل و

أو بيانـا    -اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     -أو لحديث رسول   ،ية من القرآن الكريم   الدرس شرحا آل  
كما أن الغالب في الدرس أن يحضره عدد قليل من الناس جـاؤوا              ،لمسألة أو مسائل من الفقه    

قاصدين سماع الدرس مما يعطي فرصة طيبة للداعي أن يتعرف عليهم عـن كتـب ويوثـق         
  .)4("عالقته بهم
 المدرس خطوات التدريس التي يستخدمها في صـفوف التـدريس           يستحسن أن يملك  " 
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ألن الهدف منهـا تهيئـة أذهـان         فيبدأ بمقدمة قصيرة ال تتجاوز بضع دقائق بحال؛        ،للطالب
ليستمعوا أو يتفاعلوا مع ما يلقى عليه مـن معلومـات            ،المستمعين إلى الدرس وتشويقهم إليه    

أو مزيج من ذلـك أي       ،حواري أو قصصي  ثم يعرض المعلومات عرضا شيقا بأسلوب        ،وقيم
وأن يشرك الحاضرين ما أمكن حتى يـضمن اسـتمرار           ،أسلوب حواري قصصي استقرائي   

 ،ويملؤه بالحيوية والحركة والنـشاط     ،والملل ويذهب عن جو السآمة    ،االستماع منهم  و االنتباه
لحديث والتفاعل  ومتلهفة لسماع ا   ،والقلوب مقبلة  ،وتبقى العقول مشددة نحو المدرس والدرس     

ويـستنبط الـدروس والحكـم       ،ن أمكن يستخلص المعلومـات    إثم بمشاركة الحاضرين     ،معه
ثم يربط هذه األمور التي استنتجها بواقع حياة الناس فينبـه إلـى              ،واألحكام والعظات والعبر  

ويحـض   ،وينبه إلى السلبيات ويحذر الناس منهـا       ،ويشجع الناس على األخذ بها     ،اإليجابيات
ويجري أثناء الدرس تقويما وفي نهاية الدرس تقويما عن نجاحه          ...ناس على هجرها وتركها   ال

   .)1(" أو فشله في تحقيق الهدف من الدرس
      بيان اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في التأصيل                      

  لطرق التدريس القولية           
نظرة فاحصة متمعنـة    ..الدرس ،المحاضرة ،الخطبة لو نظرنا إلى هذه الطرق اإللقائية     

إن كان بعضها موجود قبل      ،أليقنا وبصدق أنها من جملة الطرق التي أصل القرآن الكريم لها          
فالطابع  ،أال أنها لم تكن بالصورة التي وجدت عليها بعد اإلسالم          ،القرآن الكريم كالخطبة مثال   

  .والكلمات الرنانة الزائفة ،متكلفالقرآني أصبح حلَة جميلة تكسوها بعيدة عن السجع ال
  :يقول توفيق الواعي

 ،وقوة الحجة  ،وقد اقتبست الخطبة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة نصاعة البيان          "
 ،ونتن العصبية  ، والفخر والغرور ومدح القبيلة    ،وتجنب سجع الكهان   ،ورقتها ،وجزالة العبارة 

 بذلك قوة التأثير ووصلت إلـى       ت الجاهلية فاكتسب  واستعالئها باآلباء إلى غير ذلك من عادات      
والحقيقـة   ،ارتفعت إلى نطـاق الرسـالة العالميـة        وغزت كل جنس ولون و     ،شفاف القلوب 
حتى تـرك بعـض الـشعراء الفحـول      ،وطغت بذلك على الشعر    ،والعزة الربانية  ،اإلنسانية

 ،ة ال يرقى إليهمـا شـيء      الشعراء بعد مجيء القرآن الكريم والسنة لما لهما من تأثير وبالغ          
لم  ،قد أسلم وحسن إسالمه وعاش في اإلسالم ستين عاما      " :-رحمه اهللا -روي أن لبيد الشاعر   و

ما كنت : "فقال،  عن تركه الشعر- رضي اهللا عنه- فسأله عمر بن الخطاب    يقل فيها بيت شعر   
ئه خمسمائة درهم   فزاده اهللا عمر في عطا     ،" بعد أن علمني اهللا البقرة وآل عمران       ألقول شعراً 

  )2("من أجل هذا القول فكان عطاؤه ألفين وخمسمائة
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ويعلمهم أمور   ،ويعطيهم الدروس  ،قد كان يخطب بالناس   -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي
 ،ي جوامع الكلمتوإنه بصدق أو ،والبيان ،والبالغة ،وأحاديث جميعها تشهد له بالفصاحة ،دينهم

  .ن بعد والدعاةفكان بحق قدوة حسنة لجميع المربي
  

 ال يسبقه سـبق وبذلك نجد أن القرآن الكريم عاد مرة أخرى ليسجل سبقا إعجازياً آخر ، 
  :وال يتقدمه إعجاز على اإلطالق أال وهو

  ..اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في عرض الطرق التدريس اإللقائية                  
  -أعلمواهللا تعالى أجل و-                          
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  الفصل الرابع
  اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابية

  
  

  :وفيه مبحثان
 الكتاب والتدوين :المبحث األول

  ما يندرج تحت الكتاب والتدوين:المبحث الثاني
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  المبحث األول
  اب والتدوين الكت

  
 

  :وفيه مطالبان
   دور الكتاب والتدوين في عملية التعليم:المطلب األول
  التأصيل الشرعي للكتاب ودوره في عملية الدعوة:المطلب الثاني
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  المطلب األول

  دور الكتاب والتدوين في عملية التعليم
  :التعريف اللغوي للكتاب والتدوين

، وكَتَّبـه أي خَطَّـه    ، وكتَابة، وكتَاباً، كتب الشيء يكتبه كَتْباً   "، )بكَتَ( مادة   ):لغة(الكتاب
والكتابة لمن تكون له    ، والكتاب مصدر ، وكُتْب، والجمع كُتُب ، اسم لما كتب مجموعاً   : والكتاب

  .)1("صناعة مثل الصياغة والخياطة

جمعها : ودون الكتب ، معهأنشأه وج : دون الديوان : "ويقال، )دون(مادة   ):لغة(والتدوين
  .)2("كل كتاب والجمع دواوين، والديوان، ورتبها

تلعب عملية التدوين دوراً مهماً في عملية التعليم، حيث إنها المرحلـة المتقدمـة لهـذه               
وهي في نظر ويلز التي جعلت اإلنسانية تسير إلى األمام والـى            "العملية بعد عملية المشافهة،     

لرموز التي اصطنعها اإلنسان تثبيتاً لمشاعره، وتجاربه، وأفكاره، ووقائعه         أعلى، إنها مرحلة ا   
، وتنبع األهمية العظمى لهذه الكتابة والتدوين من خالل أنها الوسـيط            )3(عبر الزمان والمكان  

الذي يتم من خالله تبادل العلم والثقافة بطريقة أوسع وأسرع من المشافهة، وأبقى على زمـن                
اف وهي الحجارة البـيض العريـضة       خ العرب تكتب في أكتاف اإلبل والل      وقد كانت " أوسع ، 

وعلى الرق والجلود المدبوغة، وقد كان الصحابة يكتبون القـرآن   ، لخيالرقاق، وفي عسب الن   
  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -على ما تيسر لهم من وسائل التسجيل السابقة، ويأمرهم الرسول          

بن اوسمى هؤالء الصحابة بكتاب الوحي، ومنهم عبد اهللا ، بكتابة آيات القرآن الكريم أول بأول
عليـه  -مسعود وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت وغيرهم ممن كان يملي عليهم الرسـول          

  )4(" ما نزل، ويعلمهم ما حفظه فيحفظه الكثيرون-الصالة والسالم

 المجال العتماد نها قد أتاحتإوقد ازدادت أهمية الكتابة والتدوين باختراع الطباعة حيث 
واألهم من ذلك أن هذا االختراع أثبت أن المعرفة لم تعد حكـراً             ، مبدأ اإلنتاج بكميات كبيرة   

اختراع المطبعة فاتحة عهد    " على فئة معينة، بل أصبحت في متناول كل من يطلبها، كما أن             
مـن  جديد بالنسبة للكتاب والورق والصحافة، وأعمال الطباعة، وسرعان ما ظهـرت فئـة              

المختصين الذين عملوا في ميدان الطباعة وصناعتها، وازداد استعمال الكتب واالتجـار بهـا             
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وظهرت الصور المطبوعة لتعطي معاني جديدة، وانتشرت الصحف والمجالت والنـشرات،           
  . )1("وأقبل الناس على تثقيف أنفسهم وزيادة قدراتهم ومعارفهم 

  :التعريف االصطالحي للكتاب

أو مطبوع على مجموعة مـن األوراق       ، ة عن إنتاج فكري معين مكتوب       الكتاب عبار "
  .التي ثبتت معا لتشكل وحدة واحدة

مطبوع غير دوري ال تقل عدد صـفحاته عـن تـسع            : "رف اليونسكو الكتاب بأنه   عوتُ
وإن قل عدد الصفحات عن ذلك يصبح       ، وصفحة العنوان ، وأربعين صفحة عدا صفحة الغالف    

  . )2("كتيباً

هو وسيلة إعالم فاعلة؛ ألنها تقدم للقارئ البراهين والحجـج فـي            "تاب بشكل عام    والك
صفحات كثيرة ومتكاملة، ومدروسة بدقة وعناية ومبوبة في فـصول وأقـسام، و مدعومـة               

  . )3(" بمراجع ومصادر

  :الكتاب المدرسي

المدرسـي،  لك الكتـاب     من عملية الكتابة والتدوين ذ     ةولعل أهم ما أفاد العملية التعليمي     
من المكونات األساسية في العملية     "ولعله أهم المطبوعات التعليمية؛ وذلك أن الكتاب المدرسي         

 أكثر لكل مقرر    أو ،ومن المتعارف عليه أن يتسلم التلميذ كتاباً      ، التربوية في معظم دول العالم    
 والمعلم بل وبـين     مع بداية العام الدراسي، ويمثل الكتاب المدرسي محوراً للعالقة بين التلميذ          

، فالكتاب المدرسي يحوي بين دفتيه ما يجب أن يحصله التلميذ         ، التلميذ والعملية التعليمية ككل   
   .)4(" وما سوف يختبر فيه في االمتحان

وظيفة هامة في عملية التدريس؛ فهـو يمثـل المقـرر           يؤدي  "أي أن الكتاب المدرسي     
مـن حيـث مواضـع اإليجـاز     ، على التعلـيم الدراسي معتمداً من الجهة  الرسمية المشرفة      

وهو بذلك مرجع هام ال يدع مجاالً       ، واإلطناب، وبصفة عامة اإلطار الذي يحوي موضوعاته      
  .للحيرة في تقرير المادة العلمية المناسبة لكل موضوع 

كذلك فإن الكتاب المدرسي يقدم تنظيماً للمادة الدراسية، جديراً باالطمئنان إليه، حيث أن             
 الكتاب المدرسي هم عادة من المختصين في التربية، والمادة العلمية، وان كان هـذا               واضعي

التنظيم غير مفيد للمدرس إال أن التعديل الذي يقوم به المدرس في هذه الحالة يكـون تعـديالً          
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يرى المدرس ضرورته لتحقيق هدف معين، هذا باإلضافة إلى ما يحويه الكتاب المدرسي من              
  .ن في أيدي التالميذ جميعاً مما يجعلها صالحة كأساس للمناقشة الجمعيةمادة علمية تكو

ويستطيع الكتاب المدرسي أن يحقق فوائد أخرى غير ما ذكرناه فهـو بطريقتـه فـي                
معالجة المادة العلمية يمكن أن ينمي مهارات القراءة الفاحصة، والتفكير الناقد، باإلضافة إلـى           

طة بالمادة مما يزيدها وضوحاً، كما أن الكتـاب المدرسـي           ما يضمه من وسائل تعليمية مرتب     
 يرشد التلميذ إلى ما ينبغي أن يخرج به من دراسـته            -بما يحويه من أسئلة وتمرينات    -الجيد  

  .)1("لهذه المادة، فال يقع التلميذ في خطأ القراءة العامة دون أهداف محددة

علية، وكفاءة في مساعدة المـدرس      من أكثر الوسائل التعليمية فا    "إذن فالكتاب المدرسي    
والطالب في أداء مهمتهما في المدرسة؛ فهو يمثل عنصراً ال غنى عنه في أداء أي برنـامج                 
تربوي؛ فهو دليل أساسي لمحتوى البرنامج، ولطرق التدريس، ولعمليات التقويم، وهو موجه             

اج إليها الطلبة والمجتمـع     نحو أهداف التربية، ويرسم الحدود العامة والمفاهيم والقيم التي يحت         
  .)2( "معاً في أية مرحلة من مراحل تطوره

  :المطبوعات األخرى

أيضاً إلى جانب الكتاب المدرسي فهناك مطبوعات االطالع الخارجي التـي ال غنـى              
ن الكتاب المدرسي يغطي جانباً معيناً من المعرفـة، وال يتوسـع بهـا،              إللطالب عنها؛ حيث    
بوقت معين؛ لذا نجده ال يشفي نهمة الطالـب الـشغوف بحـب العلـم        فالمنهج الدراسي مقيد    

والمعرفة، فال يكون أمامه إال المطبوعات الخارجية التي تفي الغـرض المطلـوب، وتـشبع               
  .الحاجات الملحة لدى الطالب 

وتتنوع مطبوعات االطالع الخارجي من حيث الشكل والمحتوى ومن أمثلتها المصادر           
ومعـاجم  ، ارير ودوائر ومعارف، وأطالس متخصصة، وسـير ذاتيـة  األصلية من وثائق وتق   

ومجالت، وكتيبات متخصصة وصحف وغيرها على مدى تناسب المطبـوع مـع مـستوى              
  .التالميذ العقلي والتحصيلي ممن ناحية، وارتباطه بالمنهج الدراسي وأهدافه من ناحية أخرى 

 أنهم إلى جانـب  منها الصغار حيثوال تقتصر هذه الفائدة على الكبار، بل أيضاً استفاد       
نوا من الحصول على القصص المطبوعة التي تساعدهم على النمو بشكل           كمكتبهم المدرسية ت  
بغـض  ، أثبتت نتائج البحوث أن األطفال الذين يقرءون في مستواهم الخـاص          "أفضل، حيث   

نهم الـذين   النظر عن الصف الذي يدرسون بها يحققون قدراً من النمو أكبر مما يحققه أقـرا              
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يقرأون ضمن مجموعة من التالميذ، وحسب منهج موضوع للصف الذي يدرسـون بـه دون              
  . اهتمام بالفروق الفردية

فعن طريق القدرة على القراءة يستطيع االستقالل عن الكبار في كثير مما يقوم به من               
زاً بين أفراد   ضروب نشاط العمل أو الترويح، ويكسبه إتقانه لمهارات القراءة ثقة بنفسه ومرك           

الجماعة التي ينتمي إليها، وهو يستطيع أن يتخذها وسيلة لتكوين ميول جديدة، وليس غريباً أن     
يعاني الطفل ضعيف القراءة من اضطرابات اجتماعية وانفعالية، وقد أجمعت البحوث علـى             

 اليأس  تالزم االضطرابات االنفعالية، والعجز في القدرة على القراءة الذي قد تصحبه أعراض           
والشعور بالنقص والخوف وحدة الخراج واألرق، ذلك يدعو القائمين على صحافة األطفـال             
مساعدة الطفل على أن يجد مجلة تقدم له المتعة مع القراءة، أي أن يضع الكتَّاب والمؤلفون ما               
يريدون إعطاءه للطفل في اإلطار المناسب، وقد اصطلح على أن أنسب الوسائل للوصول إلى              

فل، واستثارة اهتمامه هي القصة، فعن طريق القصة يعرف الطفل ما في الحياة من خيـر                الط
وشر، والطفل دائماً راض عن القصة التي تقدم له حتى لو جاءت نهاية القصة مخيبة آلمالـه                 

  .)1( "وطموحه

  المطلب الثاني

   غي عملية الدعوةماالتأصيل الشرعي للكتاب والتدوين ودوره
 من أهم وسائل تحصيل العلم، والتدوين والتلخيص من وسائل وطـرق            الكتاب والكتابة 

 بها فوصوا بالتلخيصات، وأخرجوا الكتب والمصنفات، والتـي         نوقد اهتم التربويو   ،التدريس
حوت العلم بإفاضة، ولقد رأينا األهمية العظمى للكتاب وعملية التدوين في التعليم، حيث كثـر     

  . مما يعني عدم االستغناء عنها أبداًكالم التربويون عن تلك األهمية 

ولكن برغم جهودهم الكبيرة هذه إال أن الطريقة لم تكن حديثة النشأة بل هـي ربانيـة                 
 إلى هذا األمر، فبالتمعن والدراسـة  هالمصدر، فالقرآن الكريم قد أثبت سبقاً في اإلشارة والتنبي        
ل للكتاب، وعمليـة التـدوين فـذكر        العميقة آليات الذكر الحكيم نجد أن القرآن الكريم قد أص         

 الكتاب والقرطاس ألهميته، وأكثر ما يدل على شرف الكتاب والكتابة أن            -جلَّ وعال -المولى  
: الكتاب في كثير من اآليات، ومن ذلك قوله تعالى        ) القرآن الكريم ( قد سمى كالمه   -تعالى–اهللا  
����      اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنزأَن ابتزِيـزِ            الر كالْع اطـرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم 

 يدم1إبراهيم  ����الْح.  
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 أن الكتابـة قيـد العلـم، فوثقـوا علـومهم             -رضوان اهللا عليهم  -وقد وعى الصحابة    
هل عنـدكم   :"-رضي اهللا عنه  -قلت لعلي   : بالصحائف، فقد أورد البخاري عن أبي حجيفة قال       

: قلت:"، قال "ال إال كتاب اهللا، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة               "تاب، قال   ك
  .)1(" ل مسلم بكافرتقالعقل، وفكاك األسير، وال ي: فما في الصحيفة؟، قال

  :دور الكتابة في عملية الدعوة

ول إلـى   نه قد يتعذر أحياناً الوص    إوالكتابة أيضاً تعتبر من أهم وسائل الدعوة؛ حيث         
  .فتكون الكتابة أسهل وأسرع طريقة للوصول إليهم، الجميع لتبليغه

ولعل قولـه    ، آياته الحكيمة   ذكر   وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام هذه الوسيلة في        
يعتبر أصل ، 28نملال ����يرجِعون ماذَا فَانْظُر عنْهم تَولَّ ثُم ِإلَيهِم فََألْقه هذَا بِكتَابِي اذْهب����تعالى

عليـه  - عن سيدنا سليمان   سبحانه وتعالى حكاية  د قال   في عملية الدعوة فق   في استخدام الكتابة    
  .. أنه قد استخدم هذه الطريقة مع الملكة بلقيس حين دعاها-السالم

ذَا دخلُـوا قَريـةً    قَالَت إِنَّ الْملُوك إِ   *والْأَمر إِلَيك فَانظُرِي ماذَا تأْمرِين    ����:حيث قال تعاىل  
 وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِـم يرجِـع          *أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ      

 اللَّه خير مما َآتاكُم بلْ أَنتم بِهديتكُم        فَلَما جاَء سلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما َآتانِي        *الْمرسلُونَ
 قَالَ  * ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ             *تفْرحونَ

 قَالَ عفْريت من الْجِن أَنا َآتيك بِه قَبـلَ          * بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْتونِي مسلمني     يا أَيها الْملَأُ أَيكُم يأْتينِي    
       نيأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُومـلَ أَنْ             *أَنْ تقَب بِه يكا َآتابِ أَنتالْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ 

  دتري                  ـنمو أَكْفُـر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هدنا عرقتسم َآها رفَلَم فُكطَر كإِلَي
         كَرِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كَرش*     ظُرنا نهشرا عوا لَهكِّرقَالَ ن     ي أَمـدتهأَت 

 فَلَما جاَءت قيلَ أَهكَذَا عرشك قَالَت كَأَنه هو وأُوتينا الْعلْم من قَبلها             *تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ    
 نيملسا مكُنو*            نم تا كَانهإِن اللَّه وند نم دبعت تا كَانا مهدصو  رِينمٍ كَافـي     *قَولخا اديلَ لَهق 

الصرح فَلَما رأَته حِسبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير قَالَت رب إِني                 
نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون ت44-20النمل ����ظَلَم. 

فيجعله رأس تلك الطيـر فـإذا   ، كان سليمان يختار من كل طير طيراً   : "يقول السيوطي 
كـم  : فقال، فبينما سليمان يسير إذ نزل مغارة     ، أراد أن يسأل تلك الطير عن شيء سأل رأسها        

فغـضب  ، !ال نـدري : فسأل الشياطين فقالوا! ال ندري: فقالوا، فسأل اإلنس، بعد الماء ها هنا   
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يـا رسـول اهللا ال      : فقالت له الـشياطين   ، ال أبرح حتى أعلم بعد الماء ها هنا       : وقال، سليمان
فغـضب  ، فلـم يوجـد   ، على بالهدهد : فقال سليمان ، إن يك شيء يعلم فالهدهد يعلمه     ، تغضب
بعذر مبـين   : يقول، أو ليأتيني بسلطان مبين   ، أو ألذبحنه ، ألعذبنه عذابا شديداً  : وقال، سليمان
، ومر الهدهد على قصر بلقيس فرأى لها بستاناً خلف قـصرها          :قال  ،  ن مسيري هذا  غيبة ع 

أين أنت عن   ! هدهد سليمان   : فقال له ، فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد في البستان         
بعث اهللا رجالً يقـال     : فقال، !ومن سليمان ؟  : سليمان، وما تصنع هاهنا؟ فقال له هدهد بلقيس       

أي شيء  : رسوالً، وسخر له الجن واإلنس والريح والطير، فقال له هدهد بلقيس          إليه سليمان،   
وأعجب من ذلك أن كثرة هؤالء القـوم        ! إن هذا لعجب  : قال، أقول لك ما تسمع   : قال، تقول؟

جعلوا الشكر هللا أن يسجدوا للـشمس       ، تحكمهم امرأة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم        
يمان فنهض عنه، فلما انتهى إلى العسكر فتلقته الطير، فقالوا          قال وذكر لهدهد سل   من دون اهللا    

ويـصير مـع هـوام      ، تواعدك وكان عذاب سليمان للطير أن ينتفه ثم يشمسه فال يطير أبدا           
: بلى، قال : قالوا، !وما استثني نبي اهللا ؟    : األرض، أو يذبحه فال يكون له نسل أبداً قال الهدهد         

أحطت بما ال تحط : قال، وما غيبتك عن مسيري؟:  سليمان قالفلما أتى، أو ليأتيني بعذر مبين
وجئت من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء، ولهـا عـرش                 .به،    

اذهب بكتابي هذا فألقـه إلـيهم       ، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين     ، بل اعتللت : عظيم قال 
وأعطاه ذلك  " ،)1(" تعلوا علي وائتوني مسلمين     إلى بلقيس أن ال    مبسم اهللا الرحمن الرحي   :وكتب

الهدهد فحمله، وذهب إلى بالدهم، فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليها من كوة هنالك بين يـديها                 
ثم عمدت إلى الكتـاب فأخذتـه،       ، ثم تولى ناحية أدباً ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك         

  .)2("  اهللا عليها باإلسالمففتحت ختمه، وقرأته، فكان كل ذلك سبباً في فتح

وأنه من سليمان، وأن ال     ، ولما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي في روعها أنه كتاب كريم          "
  .)3("تعلو علي وائتوني مسلمين

كل رجل منهم   ،  وثالثة عشر رجالً   ةكان أهل مشورتها ثالثمائ   : )5( ومقاتل )4(وقال قتادة "
  )6(" مجالسهمفجاءوا وأخذوا : قال،  على عشرة آالف
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أخبروني، ماذا نجيبه به، وهل ندخل  تحت طاعته، وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟             : "فقالت لهم   
إن رددت عليه قوله، ولم تـدخلي فـي         : فقالوا  ، ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم      

هم، فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم، لكان فيـه دمـار            ، طاعته، فإنا أقوياء على القتال    
 أي الرأي ما رأيـت، لعلمهـم بعقلهـا          )واألمر إليك (بل قالوا   ، ولكنهم أيضاً لم يستقروا عليه    

ن إ(ومبينة سوء مغبة القتـال ، وحزمها، ونصحها لهم، فقالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم   
علوا أعزة  وج(، قتالً وأسرا، ونهباً ألموالها، وتخريباً لديارهم     ، )الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها    

، أي فهذا رأي غير سـديد     :  أي جعل الرؤساء السادة أشراف الناس من األرذلين        )أهلها أذلة   
وأيضا فلست بمطيعة له قبل االحتيال، وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون              

: فلما جاءت الهدية سـليمان قـال      ،  فقالت إني مرسلة إليهم بهدية     "،)1("على بصيرة من أمرنا     
قيل مع كل   ، فأقبل معها ألف  ، أتمدونني بمال ارجع إليهم، فلما رجع إليها رسلها خرجت فزعة         

  . يل مائة ألفف

وكان سليمان رجالً مهيباً ال يبتدئ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه، فخـرج               : قال
قال ، هللابلقيس يا رسول ا   : قالوا، يومئذ فجلس على سريره فرأى وهجاً قريباً منه قال ما هذه ؟           

وبين ملكة سبأ ومن معها حين      ، وكان بين سليمان  : قال ابن عباس  ، وقد نزلت منا بهذا المكان    
أيكم يأتيني بعرشـها    : فقال، فأقبل على جنوده  : قال، كما بين الكوفة والحيرة   ، نظر إلى الغبار  

ن، قال وبين سليمان وبين عرشها حين نظر الغبار مسيرة شهري  : قال، قبل أن يأتوني مسلمين؟   
وكان لسليمان مجلس فيه؛ للنـاس      :  قال ،عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك          

:  قال الذي عند علم من الكتاب      ،أريد أعجل من ذلك   :قال سليمان   ، كما تجلس األمراء ثم يقوم    
 فنظر إليه سـليمان فلمـا قطـع    ،أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك     

مه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان، ومن تحت كرسي كان يضع عليه                كال
فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده، قال هذا من فضل ربـي            ، رجله ثم يصعد إلى السرير    

ليبلوني أأشكر إذا أتاني به قبل أن يرتد إلى طرفي أم أكفر إذ جعل من هو تحت يـدي أقـدر         
  .)2(قال نكروا لها عرشهاثم ، على المجيء منى

وصفته بذلك ألنه   : فقال بعضهم ، وقد اختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم        
  .كان مختوماً

  )3(" وصفته بذلك ألنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه": وقال آخرون
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 فإنـه    والفـصاحة  ةوالوجازهذا الكتاب في غاية البالغة       :" -رحمه اهللا -قال ابن كثير    
حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها، قال العلماء لم يكتب أحد بسم اهللا الرحمن الرحيم قبـل                

 -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا    عن   )1(وقد قال ميمون بن مهران    ...-عليه السالم -سليمان  
  .)2( )"بسم اهللا الرحمن الرحيم( يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه اآلية فكتب أنه كان

يغهم الـدعوة   وتبل ، المشركين رسال الكتب إلى  إية دليل على    في هذه اآل  " القرطبي   يقول
  .)3("لى اإلسالم  إودعوتهم

 وقـد اسـتخدم األنبيـاء            –كما رأينا   -إذن فالقرآن الكريم ها هو يؤصل لعملية الكتابة         
لى للـدعوة    فهي وسيلة مث   -صلى اهللا عليه وسلم   -واستخدمها النبي   ،  الكتابة -عليهم السالم -

  .حيث كانوا يرسلون الكتب والرسائل

كـذلك أورد   ،  بالكتابة كطريقة لحفـظ العلـم      -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد وصى النبي  
إن اهللا  : "قـال -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النبي    : -رضي اهللا عنه  -البخاري عن أبي هريرة     

 والمـؤمنين أال    -لمصلى اهللا عليه وس   -حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول          
أال وإنهـا  ، أال وإنها حلت لي ساعة من نهار ، وإنها لم تحل ألحد قبلي، ولم تحل ألحد بعدي        

فمـن  ، ساعتي هذه حرام، ال يختلى شوكها وال يعضد شجرها، وال تلتقط ساقطتها إال لمنشد             
، ل الـيمن  فجاء رجل من أه   " إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل       : قتل فهو بخير النظرين   

ذخـر يـا    إال اإل فقال رجل من قريش     ، "اكتبوا ألبي فالن  "رسول اهللا، فقال     اكتب لي يا  : فقال
ذخـر  ال اإل إ :"-صلى اهللا عليه وسلم   - النبي   ال فق ،نا نجعله في بيوتنا وقبورنا    إرسول اهللا، ف  

  )4("ذخرإال اإل

 كان له أيضاً خاتماً     قد استخدم الكتابة في الدعوة بل وقد       -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  
 .خاصاً

أراد أن يكتب إلى    –صلى اهللا عليه وسلم   – أن النبي  -رضي اهللا عنه  -فعن أنس بن مالك     
صلى –فصاغ رسول اهللا    ، إنهم ال يقبلون كتاباً إال بخاتم     : فقيل له ، كسرى وقيصر والنجاشي  

  .)5(ونقش فيه محمد رسول اهللا،  خاتما حلقته من فضة-اهللا عليه وسلم
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ومـن  ، أمثلة دعوته أنه كان يرسل كتباً إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم           ومن  
وأمـره أن   ،  إلى قيصر الروم    بكتاب حية الكلبي  وجه د  -مصلى اهللا عليه وسل   -ذلك أن النبي    

مـن  ، بسم اهللا الرحمن الرحيم :"وقد جاء في هذا الكتاب    ، يدفعه إلى عظيم بصرى ليوصله إليه     
فـإني أدعـوك    : أما بعد ، إلى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى        محمد بن عبد اهللا     

قل "، )1(فإن توليت فإن عليك إثم األريسيين     ، يؤتك اهللا أجرك مرتين   ، بدعاية اإلسالم أسلم تسلم   
وال يتخذ ، وال نشرك به شيئا ، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا            

ولمـا وصـل هـذا      ، "ا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون          بعضنا بعض 
وكان أبو سفيان بن حرب بالشام      ، انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه      :"الكتاب إلى هرقل قال   

، ودعـوة لمقابلـة الملـك     ، مع رجال من قريش في تجارة فجاءت رسل قيصر ألبي سفيان          
سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجـل الـذي         : القدس قال لترجمانه  ولما قدموا عليه في     ، فأجاب

فقـال  ، ألنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره         ، أنا: فقال أبو سفيان  ، ي؟بيزعم أنه ن  
إنما قدمت  : قل ألصحابه : ثم قال لترجمانه  ، ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلفه    ، أدن مني :الملك له 

وقد جعلتكم من خلفه كيال تخجلوا من       ، الذي يزعم أنه نبي   هذا أمامكم ألسأله عن هذا الرجل       
هل تكلم  :قال، هو فينا ذو نسب   :قال، !كيف نسب هذا الرجل فيكم؟    : ثم سأله ، رد كذبه إذا كذب   
، ال:قـال ، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال        : فقال الملك ، ال:قال، أحد منكم قبله؟  

فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم؟ فأجـاب       : قال، ال:الق، فهل كان من آبائه من ملك؟     : قال
هـل  :قال، بل يزيدون :قال، !فهل يزيدون أم ينقصون؟   : قال الملك ، بل ضعفاؤهم : أبو سفيان 

ونحن اآلن منه فـي     ، ال:قال، هل يغدر إذا عاهد؟   :قال، ال:قال، يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟    
فكيـف  :قـال ، نعم:فهل قاتلتموه؟ قال  : ي سفيان قال الملك ألب  ، ذمة ال ندري ما هو فاعل فيها      

: قـال ، فبم يـأمركم؟  :قال، قال الحرب بيننا وبينه سجال مرة لنا ومرة علينا        ، حربكم وحربه؟ 
، والصدق، ويأمر بالصالة ، وينهى عما كان يعبد آباؤنا    ، اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا     :"يقول

د أن انتهى الملك من أسئلته ألبي سفيان وجه إليه وبع.. وأداء األمانة، والوفاء بالعهد، والعفاف
وكذلك الرسل تبعث في نـسب      ، فزعمت أنه فيكم ذو نسب    ، إني سألتك عن نسبه   : الكالم قائال 

 هذا القول   فلو كان أحد قال     ، أن ال : فزعمت !هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟      :قومها وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قـال؟          : وسألتك، رجل يأثم بقول قيل قبله    : قبله لقلت 

هل كان مـن    :وسألتك، ويكذب على اهللا  ، ما كان ليذر الكذب على الناس     :فقلت، فزعمت أن ال  
فلو كان من آبائه ملك لقلت رجـل        ، ال:فلو كان من آبائه ملك؟ فقلت     ، ال:آبائه من ملك؟ فقلت   
ـ  ، ضعفاؤهم:فقلت، اؤهمأأشراف الناس يتبعونه أم ضعف    :وسألتك، يطلب ملك أبيه    موهؤالء ه
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، وكذلك اإليمان حتى يـتم    ، بل يزيدون :فقلت، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟    ، أتباع الرسل 
، وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب، فقلت ال، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟

وكذلك الرسل تبتلـى ثـم      ، وإن الحرب بينكم وبينه سجال    ، نعم:فقلت، !هل قاتلتموه؟ :وسألتك
والوفاء ، والعفاف، والصدق، فزعمت أنه يأمر بالصالة   ، بماذا يأمر؟ :تكون لهم العاقبة وسألتك   

فعلمت أنه  ، وكذلك الرسل ال تغدر   ، أن ال :فذكرت، !هل يغدر؟ :وسألتك، وأداء األمانة ، بالعهد
فسيملك موضـع   ، قاإن كان ما كلمتني به ح     ، ولم أظن أنه منكم   ، وقد علمت أنه مبعوث   ، نبي

فعلمت أصـوات الـذين     : قال أبو سفيان  ، ولو أعلم أني خلص إليه لتكلفت ذلك      ، قدمي هاتين 
فلما خرج أبو سفيان مع أصـحابه       ..وأمر بنا فخرجنا  ، فال أدري ما قالوا   ، وكثر لغطهم ، عنده
 ولما سار هرقل إلـى حمـص أذن  ، لقد بلغ أمر بن أبي كبشة أن يخافه ملك بني األصفر   :قال

هل لكم في الفالح ، يا معشر الروم:ثم أمر باألبواب فأغلقت ثم قال، لعظماء الروم أن يلتقوا به
، فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الـوحش إلـى األبـواب      ، وأن يثبت ملككم  ، والرشد

إني قلت مقالتي كي أختبـر  :فقال لهم، ردوهم علي:فلما رأى الملك نؤتهم قال ، فوجدوها مغلقة 
فـذهب  ، وهكذا غلبه حب ملكه على اإلسالم     ..ورضوا عنه ، شدتكم على دينكم فسكتوا له    بها  

وهـو  -صلى اهللا عليه وسـلم    -وأما الرسول الذي كان يحمل رسالته النبي      ، بإثمه وإثم رعيته  
  .)1("ه هرقل ردا جميالدر فقد، دحيه الكلبي

اء خارج الجزيـرة    كتبا عدة إلى الملوك واألمر    -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد أرسل النبي  
ولقد كانت الكتب التي أرسلها     ،  الذي ارتضاه لعباده   -تعالى-العربية يدعوهم فيها إلى دين اهللا       

وذلـك  ، وإن اختلفت بعض االختالف في أسلوبها     ، والرؤساء متحدة في جوهرها   ، إلى الملوك 
وألن ، ى وتوحيده واحدة وهي الدعوة إلى عبادة اهللا تعال      ، ألن الفكرة التي تهدف لها هذه الكتب      

  .-صلى اهللا عليه وسلم-وهو محمد ، شخص الداعي واحد

 قد استخدم الكتابة أيـضاً فـي عمليـة          -صلى اهللا عليه وسلم   -وهكذا نجد أن الرسول   
وسـبيل  ) تعلماً وتعليمـاً  (فكانت الكتابة بحق سبيل العلم      ، وقد سار على هديه الدعاة    ، الدعوة
 وهذا من بـاب اإلعجـاز التربـوي         -كما رأينا -لكريمواألصل في هذا كله القرآن ا     ، الهدى

  .واهللا تعالى أعلم...الدعوي للقرآن الكريم في استخدام طرق التعليم الكتابية
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  المبحث الثاني
  ما يندرج تحت الكتابة والتدوين

  
 

  :وفيه ثالثة مطالب
  .التقرير – البحث: المطلب األول
  .ن البيا– المقال: المطلب الثاني
 .)المجالت-الصحف(  أقسام الدوريات- الدوريات: المطلب الثالث
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  المطلب األول
   التقرير–البحث 

   
  البحث:أوالً

  :المعنى اللغوي للبحث
بحث : يقال، )1( أن تسال عن شيء وتستخبر      والتقصي والكشف  والبحث"): بحث( مادة  
سأل : وعنه، وتعرف حقيقته ، اجتهد فيه : يهوف، وبحث األمر ، طلب الشيء فيها  : األرض وفيها 

وجمع المـسائل   ، بذل الجهد في موضع ما    ": البحث، )2(وبحاث وبحاثة ، واستقصى فهو باحث  
  .)3("وثمرة هذا الجهد ونتيجته، التي تتصل به

   ):بشكل عام(المعنى االصطالحي للبحث العلمي
أو ، منطقية لمشكلة معينـة   هو دراسة موضوعية تهدف إلى تحقيق المعرفة المنظمة وال        "

، ناتوالبيا، وجمع المعلومات ، ووسائل علمية للبحث  ، وأساليب، موضوع معين بإتباع خطوات   
  .)4(" أو فهم الموضوع المعين، وتحليلها وصوالً إلى النتائج التي تعين على حل المشكلة

  :تعريف البحث بصفة خاصة
يكون الهـدف   ، لفصل الدراسي هو عبارة عن بحث يطلبه المدرس من الطالب خالل ا         "

منه تدريب الطالب على استعمال الوثائق والكتب الموجودة في المكتبة وإظهار مقدرته علـى              
، ونظراً لضيق الوقـت   ، واستخالص النتائج المفيدة  ، ثم تحليلها ، وجمعها  ، ترتيب المعلومات 

 في مثل هذه    وانشغال الطالب بمواد أخرى يكون البحث قصيرا بحيث يتراوح عدد الصفحات          
  .)5ً("  صفحة40إلى 20األبحاث بين

  :األهمية التربوية للبحث
أو إلقاء األضواء على بعض ، الغاية من البحث شرح قضية مهمة من قضايا الساعة -1

وتواكب اهتمامـاتهم اليوميـة أو   ، ية التي ال تزال في ذاكرة الناسالمواقف واألحداث التاريخ  
  )6(ريةيالمص
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والتحكم فـي البيئـة     ، وحل المشكالت ،  اإلنسان إلى التطوير   البحث العلمي وسيلة  " -2
وهو ، وتالفي بعض الظروف الصعبة   ، والتنبؤ بالمستقبل ، المحيطة وتوفير نوع من التوقعات    
تبـصرة  (وهو من مدخرات الجيل الحاضر للجيل القادم        ، يعمل على مستوى الوقاية والعالج    

وبين الشعوب القـادرة    ، للحضارة القائدة للركب  وهو الذي يميز بين الشعوب البانية       ، )وتهيئة
 .)1(" على الممارسة الحضارية

أو موقـف   ، البحث محاولة فكرية ذاتية لإلجابة عن أسئلة معترضة حول قضية ما          " -3
 .)2(" وبالتالي فهو ينمي عند الباحث روح البحث والثقة بالنفس، ما أو وضع ما

  هداف التربوية التاليةوالبحث للطالب أياً كان مستواه يحقق األ "-4
  .وتعويده االعتماد على النفس، إثراء معلومات الطالب في مواضيع معينة وهادفة •
 .وإظهار المقدرة على التعبير،  إتباع األساليب والقواعد العلمية في كتابه البحوث •
، والتخلص من ظاهرة الكـسل العقلـي      ،  التعود على معالجة الموضوعات بنزاهة     •

 . )3("تفكير والعمل واالبتكاروتعويده على ال

  التقرير: ثانياً
   :لتقريرالمعنى اللغوي ل
وقـرر فـالن    "، )4(" أي بينته حتى عرفه   : أقررت الكالم لفالن إقراراً   : "يقال: مادة قرر 
ثبت بعد أن حققتـه     : وقر عنده الخبر حتى استقر    ، مذعناً له ، أي جعله معترفا به   ": على الحق 

: عند أرباب السياسة  ، مصدر قرر : والتقرير"، )5("وضحه وحققه : أيوقرر المسألة أو الر   ، له
  . )6(إخبار بالواقع عن دعوى أو حادثة

   :لتقريرالمعنى االصطالحي ل
يكتب بأسلوب موضوعي واضح ال يدخل ، أو عمل ما، هو عبارة عن وصف لحدث ما "

 .)7(" فهو يعتمد على حقائق ثابتة منظمة، واالنفعاالت الشخصية، فيه الغموض
والتي تضيف  ، أي هو رواية موضوعية حالية وساخنة ألهم الحقائق المتصلة بخبر هام          

وتفسره وتعين على   ، إليه الوقائع والتفاصيل الجديدة والقديمة والمتنوعة من تلك التي تشرحه         
متابعته مما يتصل به من تصورات وأفكار ومواقف عاجلة أو آجلة متوقعة مع اهتمام خاص               
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كمـا يمكـن أن يقـدم رؤيتـه التفـسيرية           ، وما سمعه وما عيشه عامة    ،  المحرر بما يشاهد 
  . )1(والتوضيحية واإليجابية الهامة متى كان باستطاعته ذلك

  :األهمية التربوية للتقرير المدرسي
 يعتبر التقرير الصحفي في اإلعالم المدرسي من أفضل المهـارات الـصحفية التـي              

ختلف المراحل التعليمة؛ فهو وسيلة تربويـة هامـة تـدرب           يمارسها التالميذ والطالب في م    
وكذلك يدرب التالميذ على  ، التالميذ على تناول الجوانب األساسية من الموضوعات واألحداث       

جمع المعلومات ودراستها باإلضافة إلى تدريبهم على المالحظة العلمية لما يشاهدونه؛ ممـا              
ومحادثتهم ، هارات االتصال بالمجتمع والزمالء   وبخاصة م ، يكسبهم مهارات اجتماعية وثقافية   

  .)2(ومناقشتهم والوصول معهم إلى رأي متفق عليه
، فالطالب تلقائياً سيتجه إلى مصادر البحث عن المعلومات       ، كذلك عند كتابة تقرير ما    " 

  :كما أنه يكسب اآلتي، وهذا كفيل بأن يتعرف على طرق البحث العلمي
فيحرر موضوعاً في الصحيفة ، سهم شخص في التوجيهوي، عند ما يكتب بدافع ذاتي  - أ

والقيم ، فإن ذلك يغرس الواجبات   ، أو طاعة الوالدين  ، أو احترام المعلم  ، عن الصالة 
والفضائل والسلوكيات التي تبني المجتمع     ، اإلسالمية التي تقوم عليها أخالق المسلم     

 .اإلسالمي
أو ، مشاعر تتولد مما يكتبه   وهذه ال ، وتقدير منجزاته ، غرس اإلحساس بحب الوطن    - ب

 .يقرؤه من تلقاء نفسه في الصحيفة المدرسية
و ، التعليم بطريقة محببة عن طريق تقديم المادة العلمية بإنتاج مخالف نمط الكتـاب      - ت

) اسـتطالعا (كأن يجـري  ، وسيلة جديدة لعرض المعلومة   ، )المحرر الطالب (ابتكار
جغرافيـة بلـد    (و تقريرا عـن     أ، يجمع فيه حلول علمية لمسائل رياضية     ، صحفيا
 . )3()معين

  المطلب الثاني                                        
   النشرة-المقال

  المقال: أوالً
  :لمقالالمعنى اللغوي ل
كل لفظ قال به اللسان : وهو عند المحقق، الكالم على الترتيب": والقول، قوالً،  مادة قال

، وقولة ومقـاالً  ، قال يقول قوالً وقيالً   ، وأقاويل جمع الجمع  ، لالجمع أقوا ، تاماً كان أو ناقصاً   
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 بحث قصير   "أو، )2(" القطعة من الكالم ينشرها الكاتب في موضع واحد       ): والمقالة(،)1(ومقالة
   . )3(")والكلمة محدثة(أو السياسة أو االجتماع ينشر في صحيفة أو مجلة ، في العلم أو األدب

  ):بشكل عام(التعريف االصطالحي للمقال
ويعالج موضوعاً معينـاً بطريقـة      ، إنشاء متوسط الطول يكتب للنشر في الصحف      "هو  

  . )4(" على أن يلتزم الكاتب حدود هذا الموضوع، بسيطة وموجزة
والقضايا ، فكرة يقضيها الكاتب الصحفي خالل معايشته الكاملة لألبناء واآلراء : "أي أنه
يقوم بعرضـها   ، وفي حركة المجتمع  ، المؤثرة على القراء  والمواقف والمشكالت   ، واالتجاهات
وتنـشر  ، أو معارضتها في لغة واضحة وأسلوب يعكس شخصيته وفكره        ، وتأييدها، وشرحها

  .)5(" وفي حجم يتالءم وأهميتها ونتائجها المستهدفة، في الوقت المناسب
تحـدث إليـك    وأنت تقرأ له كأنه جالس معك ي      ، وكاتب المقال الناجح هو الذي يشعرك     "
  .)6(" بحيث تتكون بين الكاتب والقارئ عالقة معرفة وألفة، ودون وسيط، ببساطة

  :) تدريسةبالنسبة للطالب كطريق( تعريف المقال اصطالحا
هو لون من ألوان التعبير الكتابي اإلبداعي يعبر فيه الطالب عـن نفـسه ومـشاعره                "

معه بأسلوب واضـح جميـل وضـمن        أو يناقش موضوعات تهم بيئته ومجت     ، وأفكاره وآرائه 
  .)7("عرض متكامل محدد األهداف بحيث تبرز فيه شخصيته

فيه متسع لمختلف أنواع المقـاالت الفلـسفية والتاريخيـة          ، والمدرسة كمجتمع متطور  "
والنقد االجتماعي التي يجـب أن تلقـى عنايـة          ، وكذلك مقاالت النقد الفني واألدبي    ، والعلمية

، احترام اللوائح والـنظم   ، المحافظة على الملكية العامة   : ومن ذلك  خاصة بالمجتمع المدرسي  
كلها مجاالت واسعة لمقاالت ...احترام المعلمين، حب المدرسة، التوافق مع األصدقاء والزمالء

  .)8("النقد االجتماعي وتقويم سلوك الطالب
 المقـال   عدد محمود حسن إسماعيل بعـضا مـن أهميـة   :األهمية التربوية للمقال المدرسي  

  :المدرسي ومن ذلك
  .وتكوين القيادات الفكرية الطالبية، تكوين الرأي العام الطالبي -1
واألخذ بيدها إلـى آفـاق رحبـة        ، ودعمها، وتدريبها، اكتشاف المواهب الكتابية الطالبية    -2

 .عديدة
                                                 

 350ص، 11ج،�
	ن ا��ب (1)
 .767ص، 2ج، ا�+�*( ا��س'& (2)
(3) J+� .561ص، ا�+�
4)( P'K=� .102ص، ا�"!	TA واIذاT7 ا�+Jرس'T �'� ا���یT وا�

(5) P�	
 .102ص، ا�+جD ا�
 (6)T'9!"�ا T�	�C�ا @A)ت	+
 .218ص، نK'\ حJاد، )ا�+[	رات، ا�S4	ی	، اCFO	ل، ا�
 �+!	T�A خ	ن'�ن/ (7)F	��"; ا�ا TK6f ىJ� @7اJ�Iا @�	�C�ا 'K��ح ���+'T ��� �[	رات ا��4� n�	ن� ، T�	را?رس�� �6=	�^ دآ

اف ، �
	م  7	ی� ا��*	رFإ	_Oن ا	
 35ص، ح
� F!	تT وإح
(8) T'رسJ+�ا TA	!"�ا @A اج  .233ص، �A ا��"+'( واIخ



  262

 .التفسير والتوجيه والشرح والتعليق على األحداث المدرسية والمجتمعية -3
ومن ثم ، ووعياً بأموره وأحواله وقضاياه، وإدراكاً، ي مجتمعه معرفةيكون للطالب دوره ف -4

 .يكون له دوره اإليجابي في التعامل مع هذه األمور وحلها والسيطرة عليها
 .التوعية بكل ما هو هام وضرورة لصالح المجتمع المدرسي -5
 .)1(تأييد وتأكيد القيم المجتمعية والدينية والتربوية -6

  :يش النجاربسام عا.كذلك يقول د
إذ يـشكل العمـود     ، يعتبر فن المقال من أهم فنون الكتابة على مستوى المجتمع كلـه           "

، وهو يشكل أهمية كبـرى للطلبـة      ، الفقري للصحف والمجالت واإلذاعة المسموعة والمرئية     
  :وذلك ألمور كثيرة منها

  .تمكين الطالب من إبداء آرائه وإثبات ذاته تجاه قضايا مجتمعة المختلفة •
 .عطاء الطالب جرعات من الثقة بالنفس والشجاعة من خالل عرض آرائه وأفكارهإ •
 .توفير فرص للتدرب على التعبير وتوظيف اللغة في ذلك توظيفا سليما •
  .)2("دفع الطالب نحو اإلطالع والقراءة المثمرة ليوفر لنفسه أرضية يبني عليها كتاباته •
  النشرة:انيثا  

  :لنشرةالمعنى اللغوي ل
نشر الكتـاب أو    ، أذاعه: نشر الخبر أو المقال   ، أي فرقه : نشر الشيء نشرا  ،  نشر مادة
والصحيفة ، المرة من النشر : والنشرة"، )3(يقال صحف منشَرة  ، أخرجه مطبوعا نشَر  : الصحيفة

  .)4("تنشر بين القوم
  :التعريف االصطالحي للنشرة بشكل عام

أسـلوب  : ت العامة من حيث   والمجال، هي مطبوعات بسيطة تجمع بين سهولة الصحف      
وتهتم بهـذا   ، إذ تركز على موضوع واحد    ، أو المجلة الخاصة  ، وبين نوعية الكتاب  ، العرض

والـشركات  ، والمؤسسات العامة والخاصة كدور االستعالمات    ، النوع من المطبوعات الهيئات   
  )5(...والعلمية والفنية والطبية، الصناعية

  ..ة بشكل خاصلنشرة المدرسيلالتعريف االصطالحي 
، الوطنيـة ، الـسياسية ، القوميـة (هي قسم من الصحافة المدرسية تختص بالمناسبات        

والظـروف والـدروس    ، ؛ وذلك بتقديم قصة تلك المناسـبة      )وغيرها من المناسبات  ...الدينية
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ويكتب التاريخ وأسرة ، ويتم اختيار اسم ثابت لها، )وموضوعات المادة الدراسية(المستفادة منها
  .)1(ير والمشرف واسم المدرسةالتحر

  :األهمية التربوية للنشرة المدرسية
،  متعتبر النشرات من أكثر الصحافة المدرسية تربوياً حيث تشرف الطالب في إعداداته            "-1

، واختيار الموضوعات التربوية التي يكون لها تأثير تربوي في نفسية الطالب الباحث، وكتابتها
والتعبير عـن   ، التالي فإنها تدفع الطالب لإلبداع في جانب االختيار       ؛ وب )2("والمتلقي، والمحرر
  .وثقته بنفسه، ومن ثم تنمي شخصيته،وحسن الصياغة واإلعداد، النفس
حيـث يمكـن    ، والمقررات الدراسية ، تربط بين محتوي الصحافة المدرسية    "  النشرات   -2

وذلـك بجمـع    ، لمعلومات العلمية استخدام المعلومات المستوحاة من مادة العلوم مثال إلثراء ا        
  )3("ولصقها أو تصويرها في نشرة، شتالت أو بذور حقيقية من الطبيعة

، نها تمتاز بإمكانية طباعة كميـة كبيـرة منهـا         إ فيها تعميم للفائدة المرجوة منها حيث        -3
، كما يمكن تعديلها وتطويرها قبل إصـدارها      ، وسهولة نقلها وتداولها داخل المدرسة وخارجها     

  . )4(وهي متنوعة من حيث الموضوعات والمحتويات بحسب  قدرات التالميذ
 أيضا بالنسبة للمدرسة فإنها تقدم معلومات ترغب المدرسة بإعالم الطالب بهـا حـول               -4

  )5(أو غير ذلك...أو نشاط معين، موضوع مقرر دراسي
فـي المدرسـة    وقد تقـدم للطالـب      ،تؤدي خدمة علمية أو فنية أو ثقافية تفيد الدارس        " -5

كما تقدم للرجل العادي فـي      ، ونواحٍ مختلفة من المعرفة ال يجده في كتبه المدرسية        ، معلومات
  .)6(" وإخراجها الجميل موضوعات علمية مبسطة، أسلوبها البسيط

  ب الثالثلالمط
  )المجالت والصحف(أقسام الدوريات -الدوريات

  
  :الدوريات:أوالً

  :المعنى اللغوي للدوريات
وعاد ، أي تحرك : ودورة، دورانا، األصل اللغوي للكلمة نجد أنها مادة دار      عن   بالبحث
، جعله يدور : أدار الشيء وبالشيء  ، جعله يدور : ودور به ، دور الرجل الشيء  ، إلى حيث كان  
  .)1(أحاط بهما: واألمر والرأي
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  :المعنى االصطالحي للدوريات
منتظمـة أو غيـر منتظمـة       (هي تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محـدودة          "
ويشترك في تأويل محتوياتها العديد مـن       ، ينتظم جميع أعدادها  ، ولها عنوان واحد  ، )الصدور
  .)2(" وتصدر إلى ما ال نهاية، الكتاب
وتنقسم من حيـث شـكلها   ، ووزع في مواعيد دورية، أي هي كل ما طبع على الورق    "

، صـباحية ، يومية: اعيد صدورها إلى  كما تنقسم من حيث مو    ، وطبيعتها إلى جرائد ومجالت   
ودورية تصدر على   ، وشهرية، ونصف شهرية ، ونصف أسبوعية ، وأسبوعية، ويومية مسائية 
  )3("أو مرة واحدة خالل العام، فترات معينة

  :أنواع الدوريات
  . األهلية أو العامة-1
  . المهنية-2
  . اإلقليمية-3
  :وهي نوعان،  الخاصة– 4

، كما نرى ذلـك فـي صـحف العمـال         ، هيئات أو القطاعات   صحافة الفئات أو ال    -أ
وصـحافة الـشباب    ، وصحافة الجيش أو الشرطة   ، وصحافة الموظفين ، وصحافة المزارعين 

  .وصحافة المرأة والصحافة المدرسية أو الجماعية، واألطفال
 صحافة الفنون والعلوم كصحيفة األدب أو الموسيقى أو التربية أو الطب أو الهندسة -ب

  .)4(الفنون على اختالفها ونحو ذلكأو 
  :األهمية التربوية للدوريات

، أو الدوريات السنوية تجمع في صفاتها بين الكتب والمجالت      ، والمعروف أن الحوليات  "
ولكن علـى صـورة     ، وموضوعاتها، اوزواياه، أبوابها: فهي يمكن اعتبارها مجلة من حيث     
  )5( "وإخراجها، الكتاب من حيث عدد صفحاتها

أو ، والدوريات بشكل عام تعتبر من مصادر المعلومات السريعة سواء عن األحـداث           "
وقد دعت إليها حاجة العالم الحديث لما تتميز به من سـرعة فـي              ، أو االختراعات ، البحوث
  . )6("النشر
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والتي تعد إحدى طـرق     ،  ويهمنا من هذا كله الدوريات التي تهتم بالتربية والتعليم         :قلت
فالعديد مـن الـدوريات     "، ابية التي يحصل الطالب من خاللها على بعض العلوم        التدريس الكت 

ومجموعـة مـن    ، والشعر واألناشيد واألغاني  ، السنوية يقدم مجموعة من القصص القصيرة     
وربما بعـض   ، والصور، والرسومات، والطرائف، واأللغاز، المسابقات المبنية على األحاجي   
ووسيطا ، ون الدورية السنوية مصدرا نافعا ألدب الطالب      وال تك ، القصص والروايات الطويلة  

ناجحا من وسائطه إال إذا اختصت كل منها بمرحلة معينة من مراحل الطفولة مـع مراعـاة                 
التـاريخ أو   : مثـل ، كذلك أن تختص كل منها بموضوع معـين       ، وسماتها، خصائص نموها 

  )1(."وغير ذلك، الجغرافيا أو رياضة أو الشعر أو العلوم
  :قد قسمت اليونسكو الدوريات إلى فئتين رئيسيتين هما و"
  .الصحف والجرائد اليومية وغير اليومية: ومنها،  الصحف-أ
أو متخصصة فـي مجـال موضـوعي        ، سواء كانت عامة تهم المثقفين    ، المجالت-ب

  )2("معين
  : أقسام الدوريات:ثانياً

   الصحف المدرسية-أ
  :المعنى اللغوي للصحف 
: يقال الصحيفة ، أصل صحيح سدل على انبساط في شيء وسعة       ،  والفاء  الصاد والحاء 
  . والصحف أيضا كأنه جمع صحائف، صحائف: والجمع، )3(وهي التي يكتب فيها 

  :المعنى االصطالحي للصحف بشكل عام 
و يشترك في الكتابة فيها عدد      ، ولها عنوان متميز  ، هي مطبوعات تصدر بشكل منتظم    "

وتغطي صفحاتها الموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة       ، من الكتاب والصحفيين  
  .)4( "والثقافية والرياضية المختلفة

فمـن  ، والصحيفة لديها اإلمكانية بأن تنشر كل المعلومات الالزمة لمختلف أذواق الناس        
 وهـي تتـيح   ، إلى اإلعالنات المبوبة  ..إلى نتائج المباريات الرياضية   .. سوق األوراق المالية  
  :للناس أن يقرئونها 

لالطالع على ما فيها من أخبار بدافع الرغبة في الوقوف على أحوال العالم المحـيط                •
 .بهم 
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و كي يكونوا على اتصال بالمناقـشات  ، لمعرفة القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام      •
 . اليومية التي تدور حول هذه القضايا 

 .ات بدافع الرغبة في حب االستطالعكذلك لالطالع على أخبار العلوم و المخترع •
أيضا في آخر األمر لمجرد التسلية و االستمتاع بما فيها من طرائف خبرية ونـوادر                •

 . )1(أدبية 

  :أهمية الصحف بشكل عام 
ومراجعة مـا   ، كما يتمكن من إعادة   ، يستطيع القارئ أن يقرأ بالسرعة التي تناسبه      " .1

 .)2 ("قرأه في أي وقت يشاء
 .)3 ("وسائل اإلعالم لنشر الموضوعات ذات التفاصيل المتشعبةتعتبر أصلح " .2
، وتخدم األوراق المختلفـة   ، و العناية بالتفاصيل الدقيقة   ، تمكن من النقد المدروس   " .3

فمن الممكن أن تصدر األقليـات صـحائفها كمـا يمكـن             ، ةوتعتبر عن االتجاهات المتعدد   
 .)4 ("ت خاصة بهاللجمعيات المختلفة أن تسجل نشاطها في صحف و مجال

يمكن الرجوع إليها في الدراسات واألبحاث   ، الصحيفة شأنها شأن أي مرجع مكتوب      .4
حيث من المفروض أن المعلومات فيهـا تمتـاز بالمـصداقية           ، والثقافية، والكتابات التاريخية 

ومجريات التاريخ  ، فهي توثق الحدث في حينه    ، واألصالة التوثيقية في باب المعارف والعلوم     
تماما مثل المصادر والمراجع    ،  حينها لذلك تكون مصدرا سهال للرجوع إليها أثناء الحاجة         في

 .)5(المخطوطة والمكتوبة األخرى

 وكـذلك بـسهولة     "،)6("وانتشارها الكبير والسريع  ، كما أنها تمتاز بسهولة تناولها    " .5
  .)7( "الحفظ واالقتناء

ولكن الذي يعنينا بشكل ، ر من العلوموقد حدث الكثير الكثي   ، هذا في الصحيفة بشكل عام    
  . من الصحيفة العامةاًأدق الصحيفة المدرسية والتي تعتبر جزء

   :المعنى االصطالحي للصحيفة المدرسية 
، ويقوم الطالب بالعبء األساسـي فـي إصـدارها        ، هي نشاط حر ينفذ داخل المدرسة     

أو جماعـة   (م التربوي   وتوزيعا بإشراف مشرف جماعة اإلعال    ، وطباعة، وإخراجا، تحريرا
  .)8(وأولياء أمور، ومعلمين) بالدرجة األولى(وتخاطب مجتمع المدرسة من طالب، )الصحافة
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: والصحف المدرسية تحوى األشكال الصحفية ذاتها التي تحوها الصحف العامة مـن           " 
تجانب صفوف اإلبداع ذات المحتوى األدبـي    ، كاريكاتور، مقال، حديث، تحقيق، تقرير، خبر
   .)1(" الخ...القصة القصيرة ، ثل الشعرم

  : األهمية التربوية للصحيفة المدرسية
 :تحدث جمع من التربويين والصحفيين عن األهمية التربوية للصحيفة المدرسية ومن ذلك

وتحفز الطالب على اإلطالع والبحث في مواده الدراسية     ، إنها تخدم النهج المدرسي   " -1
الرياضيات : (  مشرف ومنها  فعمل تلك الصحف تحت إشرا    حيث كل مادة لها جماعة تقوم ب      

 و اللغـات المختلفـة   – الفلـسفة  – الجغرافيـا  – التاريخ   – ء الكيميا – الفيزياء   – األحياء   –
 .)2(")كالعربية واالنجليزية والفرنسية 

، فعندما يحرر بيده أخبار مدرسـته     ، توثق صلة الطالب بمدرسته وبيئته ومجتمعه     " -2
" تشويه المبنى المدرسي، إهمال البيئة، قطيعة الرحم"ات اجتماعية سلبية مثل    ويكتب في سلوكي  

و تحثه على المشاركة العملية اإليجابية في تنمية جوانب         ، فإنها بذلك تعمق شعوره االجتماعي    
 .)3("وهي بذلك تحقق االنتماء عمليا، الحياة في مجتمعه الصغير والكبير

وطـرق البحـث   ، لدافعية المـساعدة للـتعلم   إلى تحقيق ا  فالصحف المدرسية تهد   -3
والتعرف إلـى كتابـة التحقيقـات       ، والهيئات االجتماعية ، واالتصال باألشخاص ، والمطالعة
ومـن خـالل هـذه      ، فوأسلوب الحوار الفنـي الهـاد     ، وفن المقابالت الشخصية  ، الصحفية

، ثيرها في النـاس   ومدى تأ ، والتعرف إلى جمال الكلمة   ، الممارسات يقدر الطالب قيمة الكتابة    
 .)4(وقيمتها في إثراء أذواقهم اللغوية واألدبية

، أو يكتب عن قضية بحرية وجـرأة      ، عندما يجري الطالب لقاء مع مسئول تربوي      " -4
وتلـك مقومـات الشخـصية      ، والثقة بالذات والجرأة  ، فقد اختار طريق االعتماد على النفس     

 .)5("السوية
حيث تسهم في تنمية الحاسة الـصحفية       ، بتقوم بدور تنموي وتنويري تجاه الطال     " -5

وحماية البيئة من   ، والسلوكيات المدرسية ، النقدية خاصة عندما تتصدى لموضوعات كالنظافة     
 .)6("وتبرزها من خالل الصور النقدية المتعددة، التلوث
، حيث تشبع رغبته في اإلبداع    ، عاشق الصحافة ، فيها قضاء لنهمة الطالب الشغوف     -6

 .)7(والتنافسية لدى الطالب، بتكاريةوتنمي الروح اال
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يتم من خالل الصحف التعرف على أصحاب الملكات اإلبداعية من الطالب سـواء              -7
، فحيث يشترك الطالب في إعداد الصحيفة وإخراجها      ، أكانت مواهب علمية أو قدرات إبداعية     

يـق النظـرة    فقد بدأ بـذلك طر    ، ثم يالقي عمله قبول وينشر    ، فإنه يحاول اإلبداع  ، وتوزيعها
وهي إحدى مقاصد التربية الحديثة التي تخرج من ، وانطلق مع الخيال االبتكاري، الموضوعية

 .)1(الجمود العقلي إلى االستنتاج والمشاركة 
وذلك من خالل مواردها    ، والصحيفة تعتبر طريقة تدريس كتابية فعالة جدا مع األطفال        

، واألخالق، والفضيلة، واآلداب، ف والصحة تقدم للطفل أصول المعار   ، المبسطة التي تنشرها  
، وهناك الكثير من المشكالت التي يمكن لصحيفة الطفل أن تعالجها   ، واإلحساس بالتمتع بالحياة  

وغير ذلـك   ...وحب التسلط ، والمراوغة، والكذب، والتلذذ بتعذيب الغير  ، ومثل مشكلة األنانية  
لم تتـضح   ، فالطفل يولد ضعيفا  ،  معالجتها يمكن لمحرري الصحف  من المشكالت الال أخالقية التي      

بل هو إنسان   ، وال آلة صماء  ، ليس جمادا وهو مع ذلك    ، ولم تتضح استعداداته الذهنية   ، قواه العقلية 
 .  )2(به مهما كانت هذه البيئةولديه قابلية للتأثر بالبيئة المحيطة ، حي عاقل له وجدانه

  : المجالت-ب
  :المعنى اللغوي للمجالت

أو صـغير هـين     ، وهو معظم الشيء  "، في األصل اللغوي لها نجدها مادة جلل      بالبحث  
وفوائد مختلفـة   ، وكراسة فيها مباحث  ، الصحيفة فيها الحكمة  : والمجلة، أي عام : وأمر مجلَل 

  .)4("وكل كتاب عند العرب مجلة"، )3("في أوقات معينة، تنشر بين القوم
  :المعنى االصطالحي للمجالت

أو أفراد متخصصون فـي أحـد فـروع    ، تي تصدرها هيئات ثقافية  هي المطبوعات ال  "
، )5("والتطورات االجتماعيـة  ، وأخبار االكتشافات ، وهي تهتم بالموضوعات العلمية   ، المعرفة

   .)6(وقد ظهرت المجالت في الثالثينات من القرن الماضي
  :األهمية التربوية للمجالت المدرسية

ها البسيط السهل الذي يستطيع قراءته القارئ العام المجالت بشكل عام تتميز بأسلوب" -1
وهـي  ، وكذلك الطالب في المراحل المدرسية األولى كالمرحلة اإلعدادية     ، ذو الثقافة المحدودة  

  .)7("عامة في موضوعاتها لتناسب الجمهور العام
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وذلك؛ ألنهـا مجـاالً     ،  المجالت المدرسية المطبوعة أهم أنواع الصحف المدرسية       "-2
 إلكساب التالميذ العديد من الخبرات التي تأتي عن طريق المشاركة الفعالة مع أقرانهم              خصبا

  .)1("في إعداد وتجهيز مواد هذه المجلة
 تعتبر المجالت المدرسية المطبوعة حقالً خصباً للتدريب العملي علـى ممارسـة              -3

وإجـراء التحقيقـات    ، فمن خاللها يستطيع التالميذ تعلم كيفية جمع األخبار       ، العمل الصحفي 
، أو على أجهـزة التـسجيل؛ تمهيـدا لتفريغهـا         ، وتسجيلها في أوراق  ، واألحاديث الصحفية 

وصياغتها ونشرها إضافة إلى تعرفهم على التصوير الجيد وانتقاء أفـضل زوايـا مواضـع               
  . )2(التصوير وأكثر الصور صالحية للنشر

وتساير ، تلبي ميولهم ورغباتهمو، وتنمي مواهبهم،  المجالت تصقل إبداعات الطالب-4
، وتنقل أخبارهم، والعقلي، والجسدي، والنفسي، وتساعدهم على النمو االنفعالي، قدراتهم العقلية
وتعزيز العالقـات   ، وتبادل الخبرات ، وتمنحهم فرص التعارف إلى بعضهم بعضاً     ، ونشاطاتهم

  .)3(االجتماعية بينهم
  :لكتابيةبيان اإلعجاز التربوي في طرق التدريس ا

  :قال التربويون
 بات من الواضح أمام رواد العلوم       )يعنون القرن الثامن عشر   (في نهاية القرن الماضي   "

االجتماعية آنذاك أن هذه الوسائل الجديدة لم تكن فقط شكالً جديداً من وسائل االتـصال لـم                 
بل إن تأثيرها ، بولم تترك تأثيراتها في نماذج التفاعل داخل المجتمعات فحس       ، يعرفها اإلنسان 

قـال عـالم    : م1959ففي عام ، تعدى ذلك إلى نظرة الفرد السيكولوجية إلى المجتمع من حوله         
أن هناك أربعة عوامل جعلـت هـذه   ) charles Horton gooley(االجتماع األمريكي كولي

مـل  الوسائل الجديدة أكثر تأثيراً من أية عمليات اتصالية في تاريخ اإلنسان من قبل هذه العوا              
  :هي

  .ونقل كم هائل ومتنوع من األفكار والمشاعر، القدرة على التعبير  - أ
 . التغلب على الزمن بتسجيل وحفظ المعلومات - ب
 . التغلب على المكان من خالل مرونة وسرعة الحركة - ت
 .)4( االنتشار بحيث تتيح المعرفة لكل الطبقات في المجتمع - ث
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،  وسائل اإلعالم المكانية كالكتاب    أن) Doob(كذلك أثبتت التجارب التي أجراها دوب       "
، والالفتات لها مميزات هامة تجعلها تتفوق على بعض الوسائل األخرى         ، والمجلة، والصحيفة

  .)1("وأهم المميزات أن القارئ أو المشاهد يستطيع السيطرة على الوسيلة بطريقة مالئمة
المية التي تسمح للقـارئ     تمتاز المواد المطبوعة بأنها الوحيدة بين الوسائل اإلع       " أيضاً  

  )2("كما تتيح له الفرصة؛ لكي يقرأ الرسالة أكثر من مرة، بالسيطرة على ظروف التعرض
وفيه استغالل حسن لعمليـة     ، هذا الكالم كله والذي ورد في المبحث كالم طيب وجميل         

  .الكتابة في طرق التدريس
والكتاب والتدوين  ، توالدوريات سواء صحف أو مجال    ، والبحث،والتقرير، فمن المقال 

فلقد ، لو بحثنا في األصل اإلنشائي والمعين األول لها أليقنا تماماً أنه القرآن الكريم    ..بشكل عام 
ال نقـول   ، رأينا كيف أن القرآن الكريم قد أصل لهذه الفكرة الكتابية قبل أربعة عـشر عامـاً               

أنه تأصيل بل أسـبقية فـي       ولكن نجزم ب  ، فالتدوين معروف قبل القرآن الكريم    ، أسبقية تدوين 
  .الدعوة إلى استخدام الكتابة في التعليم والدعوة

األمر الذي يستدعي منا وبكل صدق أن نشهد بثبوت وجه إعجازي آخر مـن وجـوه                
  :إعجاز القرآن الكريم أال وهو

  - واهللا تعالى أجل وأعلم–اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس الكتابية 
، ووسائل الدعوة ما زالت في تطور وابتكار مستمرين       ، فطرق التدريس ، لوعلى أي حا  

فمصدرها األصلي والـدائم    ، وذلك ألنها مهما تطورت   ، فخلودها من خلود الشريعة اإلسالمية    
  .القرآن الكريم
  

ن القرآن الكريم كالم    إ: وهي، فإنما يدل على حقيقة سامية    ، وهذا كله إن دل على شيء     
فال يمكن بل مستحيل أن يكون هذا اإلعجاز        ،  وليس من وضع البشر    -لبشرخالق ا -اهللا تعالى 

ونشهد لـه  ،  بإعجاز كتابه- تعالى-وعليه فال نملك إال أن نسلم هللا    ، من بشري على اإلطالق   
  " عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، سبحان اهللا الذي ال إله إال هو: "كذلك بوحدانيته فنقول

  
يبارك لنا في القرآن الكريم حفظاً وفهماً وعمالً وأن ينفعنا فيه بمـا             نسأل اهللا تعالى أن     
 وآخـر دعوانـا أن الحمـد هللا رب          –إنه ولي ذلك والقادر عليه      ، فيه مصلحة البالد والعباد   

  .-العالمين
        ----ةةةةتم بفضل اهللا ومنتم بفضل اهللا ومنتم بفضل اهللا ومنتم بفضل اهللا ومن----

                                                 
 .217ص، 67( اج�+	ع اjت"	ل واL7Iم (1)
2)( JیJن جZ ت	یJ!وت \K4�
ي، اjت"	ل ا�L7I@ وا���+'A. T	ق ا�+CF J'*+�ا JK7،86ص . 
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         الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
 

 ومكنـا  ،وفقنا اهللا جل وعال إليهـا – كانت تلك جولة سريعة في رحاب القرآن الكريم  
والتي حاولنا من خاللها قطف بعـضاً مـن ثمـاره            ،-بفضله وكرمه سبحانه من اإلفادة منها     

 للجميع في التربيـة الدعويـة        وأسبقيته الدعوية في األساليب وطرق التدريس وإثبات إعجازه      
ننا وقفنا على بعض األساليب والوسائل الدعوية التعليمية التي علمها          إ حيث   ،وطرق التدريس 

فكان بحق إمـام الهـداة والمعلـم األول          ،-صلى اهللا عليه وسلم   -رسوله الكريم  –عالىت- اهللا
  . أجمعينللبشرية

  
وعة من التعاريف مالمتواضع على التعرف على مج    وقد اشتمل الحديث في هذا العمل       
، وكذلك الحديث عن المعلم والمربـي الداعيـة       ، والمصطلحات في التربية والتعليم واإلعجاز    

وقد مررنا على سمات وأهـداف ووسـائط هـذه          ، وطرق التدريس ، وسائل الدعوة ومصادر  
  .الوسائل والطرق

  
من خالل عرض بعض الوسـائل   ، بعد ذلك قمنا بإثبات اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم       

  .وحديث علماء التربية وخبراء علم النفس غالباً عن هذه الوسائل واألساليب والطرق، التربوية
وقـد  ، أال وهو القـرآن الكـريم     ، ف من المعين الدعوي الذي ال ينضب      ثم عرجنا لرش  

وطرق التدريس التي قمنا باإلفادة     ، احتوى على الكثير الكثير من الوسائل واألساليب الدعوية       
، بل اكتفينا بإيراد مثال أو مثالين مراعاة للظرف والمحـل         ، ولم نورد الكثير منها   ، من بعضها 

  .ن الكريم وإعجازه التربويمن ثم إثبات أسبقية القرآ
                   

  :فقد كانت كالتالي، وأما عن أهم النتائج والتوصيات
  أهم النتائج :أوالً

  :من خالل هذه الدراسة المتواضعة توصلنا بفضله تعالى إلى النتائج وهي كالتالي
  .القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد_1
  .لوم الكونيةاشتمل القرآن الكريم على أمهات الع_2
من وسائل وأساليب في     القرآن الكريم مرجع أولي للدعاة والمربين؛ لما اشتمل عليه        _3

  :مجال الدعوة وطرق التدريس وكانت عبارة عن
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استخدام الوسـائل   ، التعليم باألحداث ، القدوة الحسنه : ومنها، وسائل وطرق عمليه  . أ
نموذج عن التعلم الذاتي وهو أسلوب حـل        ، تيالتعلم الذا ، الرحلة، الممارسة والعمل ، التعليمية
  .المشكالت
، األمثـال ، السؤال والمناقشة ، المناظرة والجدل : ومنها، الوسائل والطرق القولية  . ب
، )المـران (التكرار، المقارنة، الترغيب والترهيب ، التعليم بالعبرة ، الموعظة الحسنه ، القصص
  )درس، محاضرة، خطبه:( تحت القول مثلجوما يندر
، النـشرة ، المطويـات ، التقرير، البحث، المقال: ومنها، الوسائل والطرق الكتابية  . ت
  )الصحف والمجالت(الدوريات 
قولية عملية أو قولية    : مثال، ال مانع من اجتماع أكثر من طريقة في عمليه التدريس         _ 4
  .أو ما إلى ذلك ....مكتوبة
التدريس هذه واألساليب التربويـة      القرآن الكريم سبق علماء التربية بعرضه لطرق        _ 5
  .والتي هزمت علماء النفس التربوي ، والدعوية
 صلى اهللا -فال يمكن لمحمد ،  ليس من كالم البشر    - لما اشتمل عليه   -القرآن الكريم _ 6
والذي احتاج إلى مئات    ، أو أي بشر آخر أن يأتي بمثل ما أتى به القرآن الكريم           ، -عليه وسلم 

  .وصل الفعلي إليهالسنين حتى تم الت
، التربويـة :  معجزة في كل المجـاالت     كما ثبت أنه  ، القرآن الكريم معجزة تربوية   _ 7
  ....التشريعية، العلمية

  .معجزة خالدة بخلود الشريعة اإلسالمية إلى يوم القيامةفهو 
  

  ثانياً أهم التوصيات
لتوصـيات   إلى بعض ا   -بفضله تعالى -من خالل هذه الدراسة المتواضعة تم التوصل        

  . أن يوفق إليها كل من يقوم باالهتمام ألمرها-عز وجل-والتي نسأل اهللا
  :   وهي كالتالي

حيث تركز علـى    ، إيجاد كتب تفسير دعوية تقوم على منهج الدعوة في تفسيراتها         _ 1
  .منهجية كل نبي في دعوته في إطار تفسيري للقرآن الكريم

، والمعاهد التربوية الخاصة بالمسلمين   ، تربيةإيجاد مادة تربوية تدرس لطلبة كليه ال      _ 2
  :تكون مستمده من القرآن الكريم والسنة النبوية ولتكن

            أساليب وطرق التدريس في القرآن الكريم والسنة النبوية
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العمل على نشر هذا الجانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم كوجه مـستقل مـن               _ 3
تربوي للقرآن الكريم من خالل الندوات واالنترنت ووسائل        يعرف باإلعجاز ال  ، وجوه إعجازه 

  .اإلعالم المعروفة
كأن تعمل به األبحاث    ، تشجيع دراسة الموضوع بشكل أكثر خصوصية وتخصص      _ 4
أو تفرد به الدراسات العليا في القرآن والسنة كالماجستير والدكتوراه؛ وذلك لتحقيـق          ، القرآنية

  .أكبر فائدة لإلسالم والمسلمين
      

وما هـي إال جهـد      ،  التي خرجت بها من البحث      والتوصيات  كانت هذه بعض النتائج   
بـذنوبي   علـي    هوال يـرد  ،  أن يتقبل عملي بفضله وكرمه     -تبارك وتعالى -نسأل اهللا   ، المقل

 تـسليماً  -صلى اهللا عليه وسلم–وصلي اهللا وسلم على سيدنا محمد ، وتقصيري إنه جواد كريم   
  .كثيراً

  
 لنا أن نحصل ثمـرة لهـذا        -تعالى–فلقد حصلنا الفائدة العظيمة فيما كتب اهللا        ، وختاماً

 أن يكون وسائر أعمالنا خالصا لوجهـه        -عز وجل -الذي نسأل اهللا    ، الجهد البسيط المتواضع  
  .-هإنه ولي ذلك والقادر علي-الكريم 

  " رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هللا"

  
                                                                                                                                                                                                                                                                         -ههههننننََََمت بفضل اهللا وممت بفضل اهللا وممت بفضل اهللا وممت بفضل اهللا وم-
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  الفهارس
  
  

  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  .فهرس األحاديث النبوية: ثانياً
  .فهرس تراجم األعالم: ثالثاً
  .فهرس المراجع والمصادر: رابعاً

  .فهرس الموضوعات: خامساً
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	��س�:��و�����א �

  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

      البقرة  2

� مبِنُورِه اللَّه بذَه لَهوا حتْ ماءا َأضا فَلَمنَار قَدتَوي اسثَِل الَّذكَم مثَلُهم
 اتي ظُلُمف مكَهتَروونرصبلَا ي * يمع كْمب مص...� 

17-
19  

187  

  55  30 �... وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَة ِإنِّي جاعٌل في الَْأرضِ خَليفَةً قَالُوا�

  30  197 �...كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالِئكَة فَقَاَل وعلَّم آدم اَألسماء�

  188  68 � ...ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما هي قَاَل ِإنَّه يقُوُلقَالُوا �

  233  104 �...يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَقُولُوا راعنَا وقُولُوا انْظُرنَا�

�لْكى تارنَص ا َأووده كَان ننَّةَ ِإلَّا مخَُل الْجدي قَالُوا لَن175  111 � ...و  

�هما اسيهف ذْكَري َأن اللَّه اجِدسم نَعم نمم َأظْلَم نم123  114  �...و  

�ينالَمالْع بتُ ِلرلَمقَاَل َأس ملَأس هبر ِإذْ قَاَل لَه *يماهرا ِإبى بِهصو131 �...و-
133  

117  

�لْنَاكُمعج كَذَِلكو ُأمكُونيلَى النَّاسِ واء عدطًا لِّتَكُونُواْ شُهس62  143 �...ةً و  

�يمحالر نمحالر وِإالَّ ه الَّ ِإلَه داحو ِإلَه كُمِإلَه74  163 � ...و  

  102  165 �...من دونِ اللَّه َأندادا يحبونَهم كَحب اللَّه ومن النَّاسِ من يتَّخذُ�

�ميَل لَهِإذَا قْل  وقَالُواْ ب َل اللَّها َأنزوا م88  170 �...اتَّبِع  

�يالَّذ انضمر رشَه ى لِّلنَّاسِ وده آنالْقُر يه68  185 �...ُأنزَِل ف  

�و جالْحيتُ ِللنَّاسِ واقوم يقُْل ه لَّةنِ الَْأهع َألُونَكس179  189 � ...ي  

  48  208  �...يا َأيها الَّذين َآمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تَتَّبِعوا�

  136*31  214 � ...تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأتكُم مثَُل الَّذين َأم حسبتُم َأن�

  115  221 �...ن وَألمةٌ مْؤمنَةٌ خَيرالْمشْرِكَات حتَّى يْؤم والَ تَنكحواْ�

�نحنْكي َأن نلُوهضفَلَا تَع نلَهَأج لَغْنفَب اءالنِّس ِإذَا طَلَّقْتُم202  232 �...و  

�نعضراتُ ياِلدالْوو ادَأر ننِ ِلملَينِ كَاملَيوح نهالد116  233 � ...َأو  

  90  256  ...�تَّبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر راه في الدينِ قَدالَ ِإكْ�

�لْكالْم اللَّه َآتَاه َأن هبي رف يماهرِإب اجي حِإلَى الَّذ تَر 174  258  َ � ...َألَم  

�ُأمي وييتُ قَاَل َأنَا ُأحميي ويحي يالَّذ يبي راهر146  259   � ...ميتُ قَاَل ِإب  

       

  67  286 �...لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها�

  آل عمران  3
  �نوعرْأبِ آِل فكَد اللَّه منَا فََأخَذَهاتواْ بِآيكَذَّب هِملن قَبم ينالَّذا وو بِذُنُوبِهِم 208-11للَّه  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  12  � ... قُْل ِللَّذين كَفَروا*شَديد الْعقَابِ

�يننالْبو اءالنِّس نم اتوالشَّه بِللنَّاسِ ح ني68  14  �...ز  

  37  18  �...ِإلَه ِإالَّ هو والْمالِئكَةُ وُأولُواْ شَهِد اللَّه َأنَّه الَ�

�تُح قُْل ِإن كُنتُم لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ون102  31  �...ب  

�تُمجاجُؤالء حه اَأنتُمه  وناجتُح مفَل لْمع ا لَكُم بِهيم175  66  �...ف  

�ينتَّقالْم بحي اللَّه اتَّقَى فَِإنو هدهفَى بِعَأو نلَى م38  76  �ب  

  242  79  �... يْؤتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُوَل ما كَان ِلبشَرٍ َأن�

�نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرتْ ِللنَّاسِ تَْأمُأخْرِج ةُأم رخَي 56*30  110 �...كُنْتُم  

�ن رم ةرغْفواْ ِإلَى مارِعسواتُ واوما السهضرع نَّةجو كُم104*81  133  �...ب  

�ظَ والْغَي ينمالْكَاظو اءرالضو اءري السف قُوننْفي ين95*29  134  �...الَّذ  

�كُوا بِاللَّها َأشْربِم بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فنُلْق82  151  � ...س  

*120  159  � ...ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ  بِما رحمة من اللَّهفَ�
206*30  

  101  175  َ�...ِإنَّما ذَِلكُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه فَالَ تَخَافُوهم وخَافُونِ �

�ابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ينا الَّذها َأيابِطُواْ ير28  200 �...واْ و  

     النساء  4

�ا النَّاسها َأيي  ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمب115  1  �...اتَّقُواْ ر  

  67  28  �يرِيد اللَّه َأن يخَفِّفَ عنكُم وخُلقَ اِإلنسان ضعيفًا�

  97  36  �... بِه شَيًئا وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا تُشْرِكُواْ واعبدواْ اللَّه والَ�

*38*28  58   � ...تَُؤدواْ اَألمانَات ِإلَى َأهلها وِإذَا حكَمتُم ِإن اللَّه يْأمركُم َأن�
57*92  

� منْهع رِضفََأع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَّذ 232  63 �...ُأولَِئك  

� نوا مجَأوِ اخْر كُمَأنِ اقْتُلُوا َأنْفُس هِملَينَا عَأنَّا كَتَب لَو203  66  �...و  

 وا بِهَأذَاع فنِ َأوِ الْخَوالَْأم نم رَأم مهاءِإذَا ج61  83 � …و  

�در ا َأونْهم نسواْ بَِأحيفَح ةييتُم بِتَحيِإذَا حا و100  86   …�وه  

  80  136  � ...يا َأيها الَّذين َآمنُوا َآمنُوا بِاللَّه ورسوِله والْكتَابِ الَّذي�

  

  36  174  �يا َأيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وَأنزلْنَا ِإلَيكُم نُورا مبِينًا�

     المائدة  5
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

�ا َأيي امرالْح رلَا الشَّهو اللَّه اِئرلُّوا شَعنُوا لَا تُحَآم ينا الَّذ56  2  � ...ه  

�كُملَيتْ عمررِ حلَّ ِلغَيا ُأهمنزِيرِ والْخ ملَحو مالدتَةُ وي61  3  �... الْم  

  86  6 �...اة فَاغْسلُوا وجوهكُم يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصلَ�

� نَّكُمرِمجلَا يو طسبِالْق اءدشُه ِللَّه ينامنُوا كُونُوا قَوَآم ينا الَّذها َأي30  8 �...ي  

�تَابِ قَدَل الْكا َأهي ا كُنتُمما ميركَث لَكُم نيبولُنَا يسر كُماء36  15  �... ج  

 يتَقَبْل ولَم َأحدهما من فَتُقُبَل قُربانًا قَربا ِإذْ بِالْحقِّ آدم ابنَي نَبَأ علَيهِم واتُْل�
نقَاَل الْآخَرِ م ا قَاَل لََأقْتُلَنَّكُل ِإنَّمتَقَبي اللَّه نم ينتَّقلَ*الْمطْتَ ِئنسب ِإلَي كدي 
 �... ِإنِّي ِلَأقْتُلَك ِإلَيك يدي بِباسط َأنَا ما تُلَنيِلتَقْ

27-
31  

151  

*48*27  67 �... بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك وِإن لَّم تَفْعْل فَما يا َأيها الرسوُل�
127  

  90  95 �...منْكُم قَتَلَه ومن حرم نْتُموَأ الصيد تَقْتُلُوا لَا آمنُوا الَّذين َأيها يا�

  88  104 �...قَالُوا الرسوِل وِإلَى اللَّه َأنْزَل ما ِإلَى تَعالَوا لَهم قيَل وِإذَا�

  

�موذَا يه رِي  قَاَل اللَّهنَّاتٌ تَجج ملَه مقُهدص ينقادالص نفَع81  119  �...ي  

     عاماألن  6

�كَذَِلكنُرِي و يماهرلَكُوتَ ِإبم اتاومضِ السالَْأرو كُونِليو نم يننوق167  75  �الْم  

�كَذَِلكفُ ورنُص اتقُولُوا الْآيِليتَ وسرد نَهيِلنُبمٍ وِلقَو ونلَمع242  105  �ي  

�فَِإن وكفَقُْل كَذَّب كُمبوذُ ر ةمحر ةعاسلَا وو دري هْأسنِ بمِ عالْقَو ينرِمج217  147   �الْم  

  

-162  �...*الْعالَمين رب ِللَّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلَاتي ِإن قُْل�
163  

49  

      األعراف  7

  122  29  �... مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم وَأقيموا بِالْقسط ربي َأمر قُْل�

  122*85  31  �... زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ والَ يا بني آدم خُذُواْ�

�ونلَما الَ تَعم اللَّه نم لَمَأعو لَكُم حَأنصي وبر االترِس لِّغُكُم30  62  �ُأب  

�ادِإلَى عو هرغَي ِإلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوا قَاَل يوده م226  65  �... َأخَاه  

�مَأخَاه ودِإلَى ثَمو ِإلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوا قَاَل ياِلحص  هر226  73  �...غَي  

�مَأخَاه نيدِإلَى ما  وبيشُعِإلَه نا لَكُم مم واْ اللَّهدبمِ اعا قَوقَاَل ي  هر226  85  �...غَي  

�هذي هلَنَا ف اكْتُبقَاَل و كنَا ِإلَيدِإنَّا ه ةري اآلخفنَةً وسا حنْيذَابِي الد101  156  � ...ع  

  231  158 � ...السماوات ملْك لَه الَّذي جميعا كُمِإلَي اللَّه رسوُل ِإنِّي النَّاس َأيها يا قُْل�

  

  130  165  �...وَأخَذْنَا  ذُكِّرواْ بِه َأنجينَا الَّذين ينْهون عنِ السوء فَلَما نَسواْ ما�
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  األنفال  8

  83  3*2  �... وِإذَا بهمقُلُو وجِلَتْ اللَّه ذُكر ِإذَا الَّذين الْمْؤمنُون ِإنَّما�

يزمِِلي الْخَبِيثَ اللَّه نبِ مَل الطَّيعجيالْخَبِيثَ و هضعلَى بضٍ عع92  37 �... ب  
  

  85  60 �... بِه تُرهبون الْخَيِل رِباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وَأعدوا

  التوبة  9

ِإنَأ ودح نم ينشْرِكالْم كارتَجاس هتَّى فََأجِرح عمسي كَلَام 230  6 �... اللَّه  

  102  24  �... وعشيرتُكُم وَأزواجكُم وِإخْوانُكُم وَأبنَاُؤكُم آباُؤكُم كَان ِإن قُْل
  

  91*57  119  �الصادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

  يونس  10

يننُوا ِللَّذسنَى َأحسةٌ الْحادزِيلَا وقُ وهري مهوهجو لَا قَتَرلَّةٌ و83  26  �... ذ  

�ينالَّذوا وبكَس َئاتيالس اءزج َئةيا سهثْلبِم مقُههتَرلَّةٌ وا ذم ملَه ناللَّ م82  27  �... ه  

�مهَأكْثَر تَّبِعا يمو ًئا ِإنقِّ شَيالْح ني مغْنالَ ي الظَّن ا ِإنِإالَّ ظَن يملع 93  36  �...اللَّه  

�اهافْتَر قُولُوني َأم و هثْلم ةورتُم قُْل فَْأتُواْ بِستَطَعنِ اسواْ مع18  38  �...اد  

  36  57  �....جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورِ يها النَّاس قَديا َأ�

�ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرفَلْي فَبِذَِلك هتمحبِرو ِل اللَّه104  58  �قُْل بِفَض  

�انَ قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهحبا سلَدوات واومي السا فم لَه يالْغَن وه 175  68  �...ه  

  

  231  108  �..  ...فَِإنَّما اهتَدى فَمنِ ربكُم من الْحقُّ جاءكُم قَد النَّاس َأيها يا قُْل�

  هود  11

�َأم  قُولُوني اهشْرِ فَْأتُوا قُْل افْتَررٍ بِعوس هثْلم فْتَرماتوا يعادنِ وم تُمتَطَعاس 
نونِ مد اللَّه ِإن كُنْتُم ينقادنِ فَإ*صوا لَّمتَجِيبسي وا لَكُملَمفَاع ...� 

13*
14  

18  

  175  32  �...قَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنَا فََأكْثَرتَ جِدالَنَا فَْأتنَا بِما تَعدنَا ِإن �

�قُ َأميولُون اهِإنِ قُْل افْتَر تُهيافْتَر لَيي فَعامرَأنَا ِإجو رِيءا بمم ونرِم175  35 �تُج  

  55  61  �...غَيره ِإلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قَاَل صاِلحا َأخَاهم ثَمود وِإلَى�

 

�شَقُواْ فَف ينا الَّذشَهِيقٌفََأمو يرفا زيهف م83  106  �ي النَّارِ لَه  

  يوسف  12

�آنـذَا الْقُره كنَا ِإلَييحا َأوصِ بِمالْقَص نسَأح كلَيع نَقُص ن193  3  � ...نَح    
سَألْه ما باُل وقَاَل الْملك اْئتُوني بِه فَلَما جاءه الرسوُل قَاَل ارجِع ِإلَى ربك فَا�

يملع نهدي بِكَيبر ِإن نهيدَأي ني قَطَّعالالَّت ةوِإذْ*النِّس كُنا خَطْبقَاَل م...�  
50*
51  

188  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

� حِ اللّهون رواْ مَأسالَ تَيو يهَأخفَ ووسن يواْ مسسواْ فَتَحباذْه ينا ب31  87  �...ي  

�نحم ينَا فَنُجرنَص ماءهواْ جبكُذ قَد مظَنُّواْ َأنَّهُل وسالر َأستَي31  110  �...تَّى ِإذَا اس  

*197  111  �..لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لُِّأوِلي اَأللْبابِ ما كَان حديثًا يفْتَرى ولَـكن�
210  

  الرعد  13

  �ينو الَّذيفُون دهبِع لَا اللَّهو وننْقُضيثَاقَ يالْم* را َأمم لُونصي ينالَّذ28  20  �...و  

  إبراهيم  14

    250  1  �...بِِإذْنِ النُّورِ ِإلَى الظُّلُمات من النَّاس ِلتُخْرِج ِإلَيك َأنْزلْنَاه كتَاب الر�

 يشَاء من اللَّه فَيضلُّ لَهم ِليبين قَومه بِلسانِ اِإلَّ رسوٍل من َأرسلْنَا وما�
  �...َأن بِآياتنَا موسى َأرسلْنَا ولَقَد*الْحكيم الْعزِيز وهو يشَاء من ويهدي

4*5  223  

      الحجر  15

  59  9  �نِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحافظُو�  

      النحل  16

�امالَْأنْعا وخَلَقَه ا لَكُميهف فْءد عنَافما ونْهمو تَْأكُلُون*لَكُما ويهاٌل فم106  6*5  � ...ج  

�لَوذُ وَؤاخي اللَّه النَّاس هِما بِظُلْمم كا تَرهلَيع نم ةابد نلَك58  61  �...و  

� ِإننًا ومٍ لَّبدو ثنِ فَرين بم هطُوني با فميكُم مقةً نُّسربامِ لَعي اَألنْعف لَكُم
آِئغًا ِللشَّارِبِينا سخَاِلص* نْهم ذُوننَابِ تَتَّخاَألعيِل والنَّخ اترن ثَممو ...  

66*
67*
68*
69  

210  

�مويثُ وعي نَبكُلِّ ف ةا ُأمشَهِيد هِملَيع نم هِمجِْئنَا َأنْفُسو ا بِك52*48  89  �... شَهِيد  

�ِإن اللَّه رْأمِل يدانِ بِالْعسالِْإحو ِإيتَاءي وى ذبى الْقُرنْهينِ وع شَاء30  90  �...الْفَح  

*104  �الْكَاذبون هم وُأولَِئك اللَّه اتبِآي يْؤمنُون لَا الَّذين الْكَذب يفْتَرِي ِإنَّما�
106  

61  

  

�عبِيِل ِإلَى ادس كبر ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو نَةسالْح ملْهادجي وبِالَّت ي201*51  125  �...ه  

      اإلسراء  17

 الْكبر عنْدك يبلُغَن ِإما ِإحسانًا وبِالْواِلدينِ ِإياه ِإلَّا تَعبدوا َألَّا ربك وقَضى�
  �...قَولًا لَهما وقُْل تَنْهرهما ولَا ُأفٍّ لَهما تَقُْل فَلَا كلَاهما َأو َأحدهما

23*
24  

97    

�آتى ذَا وبالْقُر قَّهح ينكسالْمو ناببِيِل ولَا السو ذِّرا تُبيرذ98  26  �تَب  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  231  28  ميسورا قَولًا لَهم فَقُْل تَرجوها ربك من رحمة ابتغَاء عنْهم تُعرِضن وِإما�

 ملُوما فَتَقْعد الْبسط كُلَّ تَبسطْها ولَا عنُقك ِإلَى مغْلُولَةً يدك تَجعْل ولَا�
  �محسورا

29  64  

  92*38  34  �...و َأشُده يبلُغَ حتَّى َأحسن هي بِالَّتي ِإلَّا الْيتيمِ ماَل تَقْربوا ولَا�

�ونبالْكَاذ مه لـِئكُأوو اللّه اتبِآي نُونْؤمالَ ي ينالَّذ بفْتَرِي الْكَذا ي181*71  85  �ِإنَّم  

  18  88  �...يْأتُون لَا الْقُرآنِ هذَا بِمثِْل يْأتُوا َأن علَى الْجِنو الِْإنْس اجتَمعت لَِئنِ قُْل�

      الكهف  18

�كَانو لَه رفَقَاَل ثَم بِهاحِلص وهو هاوِرحَأنَا ي َأكْثَر نْكالًا مم زَأعا ونَفَر 
  �...َأظُن وما*َأبدا هذه تَبِيد َأن َأظُن ما قَاَل ِلنَفْسه ظَاِلم وهو جنَّتَه ودخََل*

34-
44  

195  
  

قَاَل *فَوجدا عبدا من عبادنَا آتَينَاه رحمةً من عندنَا وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْما�
  �  ...قَاَل ِإنَّك لَن*لَه موسى هْل َأتَّبِعك علَى َأن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ رشْدا

65-
82  

157  

  150  107  �ِإن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات كَانَتْ لَهم جنَّاتُ الْفردوسِ نُزلًا�

�حالْب دي لَنَفبر اتما لِّكَلاددم رحالْب كَان اتقُل لَّومكَل َل َأن تَنفَدقَب 71  109  …�ر  

  

� ن كَانفَم داحو ِإلَه كُما ِإلَهَأنَّم ى ِإلَيوحي ثْلُكُمم شَرا َأنَا ب76  110  � ...قُْل ِإنَّم  

  مريم  19

 يا*شَيًئا عنْك يغْني ولَا يبصر ولَا يسمع لَا ما تَعبد ِلم َأبت يا ِلَأبِيه قَاَل ِإذْ�
تِإنِّي َأب ي قَدناءج نلْمِ ما الْعم لَم كْأتي ينفَاتَّبِع ... �   

42-
48  

234    

�َأطَّلَع باتَّخَذَ َأمِ الْغَي نْدنِ عمحا الرده207  78  �ع  

  طه  20
-25  � ...واحلُْل *ويسر ِلي َأمرِي*قَاَل رب اشْرح ِلي صدرِي�

28  
31  

-42  �...اذْهبا ِإلَى فرعون*خُوك بِآياتي ولَا تَنيا في ذكْرِياذْهب َأنتَ وَأ�
44  

204  

  70  114  �...فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحقُّ ولَا تَعجْل بِالْقُرآنِ من قَبِل َأن يقْضى �

�نمو ضرَأع نكْرِي عذ فَِإن يشَةً لَهعنْكًا مض نَحوهشُر موي ةاميالْق 
  �... َأعمى حشَرتَني ِلم رب قَاَل*َأعمى

124-
127  

82  

  

� قُكزنَر نقًا نَّحرِز َألُكا لَا نَسهلَيع طَبِراصو لَاةبِالص لَكَأه رْأم117  132  �...و  

  الحج  22
  �اسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها َأييرلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ود85  77  �...ج  
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  67  78  �...وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعَل علَيكُم في الدينِ�

23  
  المؤمنون  

*106  �...منْها َأخْرِجنَا ربنَا* ينضالِّ قَوما وكُنَّا شقْوتُنَا علَينَا غَلَبتْ ربنَا قَالُوا�  
107  

218  

  النور  24

�ِإن ينوا الَّذاءج ةٌ بِالِْإفْكبصع نْكُملَا م وهبسا تَحشَر ْل لَكُمب وه رخَي لَكُم 
 عظيم عذَاب لَه نْهمم كبره تَولَّى والَّذي الِْإثْمِ من اكْتَسب ما منْهم امرٍِئ ِلكُلِّ
  �...وقَالُوا خَيرا بَِأنْفُسهِم والْمْؤمنَاتُ الْمْؤمنُون ظَن سمعتُموه ِإذْ لَولَا*

11-
20  

141  

  99  27  �...يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتكُم حتَّى تَستَْأنسوا �

  99  30  �...ل لِّلْمْؤمنين يغُضوا من َأبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك َأزكَى لَهمقُ�

  210  44  �يقَلِّب اللَّه اللَّيَل والنَّهار ِإن في ذَِلك لَعبرةً لُِّأوِلي الَْأبصارِ�

  233  54  �... حمَل ما علَيه فَِإنَّما تَولَّوا فَِإن َلالرسو وَأطيعوا اللَّه َأطيعوا قُْل�

  

  150  55  �...وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصاِلحات لَيستَخْلفَنَّهم في الَْأرضِ�

  الفرقان  25
�كاري تَبَل الَّذنَز قَانلَى الْفُرع هدبكُو عِلين ينالَما ِللْعير36  1  �نَذ    
�لَى الَْأرع شُونمي يننِ الَّذمحالر ادبعومهِإذَا خَاطَبنًا وو63  � ...ضِ ه*

64  
29  

  الشعراء  26

�يننس رِكمع نينَا ملَبِثْتَ فا وِليدينَا وف كبنُر 6  18  �قَاَل َألَم  

�َألُكُما َأسموينالَمالْع بلَى رِإلَّا ع رِيَأج رٍ ِإنَأج نم هلَي28  109  � ع  
 

�ضاخْفو كنَاحنِ جِلم كعاتَّب نم يننْؤم93*29  215  � الْم  

  النمل  27
  �تَفَقَّدو را فَقَاَل الطَّيم ى لَا ِليَأر دهدالْه َأم كَان نم لَ*الْغَاِئبِيننَّهذِّبا ُأعذَابع 

  �...فَقَاَل بعيد غَير فَمكَثَ* مبِينٍ بِسلْطَانٍ لَيْأتينِّي َأو لََأذْبحنَّه َأو شَديدا
20-
44  

251  

  القصص  28
�تْهاءا فَجماهدي ِإحشلَى تَمع اءيحتقَالَتْ اس َأبِي ِإن وكعدي كزِيج38  25  �... ِلي  

�لَقَدلْنَا وصو مَل لَهالْقَو ملَّهلَع ونتَذَكَّر125  51  �ي  
  

  63  77  � ...َواْ�َ�ِ� Aِ'َ+	 .َت	َك ا�Qُ�6 ا��Jاَر اْ��ِخََة َوَ�	 َت�َ/ َنِ"'Kََ� ِ�َ� ا��Jْنَ'	 و�

  207  78  � ...قَبله من َأهلَك قَد اللَّه نَأ يعلَم َأولَم عنْدي علْمٍ علَى ُأوتيتُه ِإنَّما قَاَل�  

  العنكبوت  29
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

�لَقَدلْنَا وسا َأرِإلَى نُوح همفَلَبِثَ قَو يهِمَألْفَ ف نَةِإلَّا س ينسا خَمام31  14  �...ع    
  205  46  � ...منْهم ظَلَموا ذينالَّ ِإلَّا َأحسن هي بِالَّتي ِإلَّا الْكتَابِ َأهَل تُجادلُوا ولَا�

      الروم  30

  116*87  21  �... ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل �  

  لقمان  31
�ِإنو اكداهلَى جع َأن ا بِي تُشْرِكم سلَي لَك بِه لْمفَلَا ع اتُطمه97  15  �... ع  

  94  17  �ِ...يا بنَي َأقمِ الصلَاةَ وْأمر بِالْمعروف وانْه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى �
  

  93*92  18  �... يحب لَا اللَّه ِإن مرحا الَْأرضِ في تَمشِ ولَا ِللنَّاسِ خَدك تُصعر ولَا�

  السجدة  32
  �وْئنَا لَونَا شا نَفْسٍ كُلَّ لَآتَياهده نلَكقَّ وُل حنِّي الْقَوم لََأنلََأم نَّمه100  13   � ...ج  

  األحزاب  33
� موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوُأس وِل اللَّهسي رف لَكُم كَان 135  21  �...لَقَد  

�ناذْكُريفًاولَط كَان اللَّه ِإن ةكْمالْحو اللَّه اتآي نم كُنوتيي بتْلَى فا ي116  34  �... م  

�تَاتالْقَانو ينتالْقَانو نَاتْؤمالْمو يننْؤمالْمو اتملسالْمو ينملسالْم 38  35  �...ِإن  

  39  62  �تَبديلًا اللَّه ِلسنَّة تَجِد ولَن قَبُل من لَواخَ الَّذين في اللَّه سنَّةَ�

  

  38  72  �...ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماوات والَْأرضِ والْجِباِل فََأبين َأن يحملْنَها�

  سبأ  34
  106  13  �...فَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍيعملُون لَه ما يشَاء من محارِيب وتَماثيَل وجِ�  

  فاطر  35
  �نمالنَّاسِ و ابوالدامِ والَْأنْعفٌ وخْتَلم انُهَألْو ا كَذَِلكخْشَى ِإنَّمي اللَّه نم 

هادبع اءلَمالْع ِإن اللَّه زِيزع غَفُور�  

28  37  

  يس  36
  �اءجو نى مَأقْص الْمينَةٌل دجى رعسا قَاَل يمِ يوا قَواتَّبِع ينلسروا* الْماتَّبِع 

نلَا م َألُكُمسا يرَأج مهو ونتَدهم*هِإلَيي وني فَطَرالَّذ دبا ِلي الَ َأعمو... �  
20-
27  
  

131  

  الصافات  37
  �ُئولُونسم مِإنَّه مفُوهق31  24  �و  

  الزمر    39

    91  3  �...َألَا ِللَّه الدين الْخَاِلص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه َأوِلياء ما نَعبدهم ِإلَّا�
�هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحا يقَاِئما واجِدِل ستٌ آنَاء اللَّيقَان وه ن37  9  �...َأم  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  95  10  �...د الَّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم ِللَّذين َأحسنُوا في هذه الدنْيا حسنَةٌقُْل يا عبا�

� ينالد ا لَّهصخْلم اللَّه دبَأع تُ َأنرَل*قُْل ِإنِّي ُأمَأو َأكُون تُ ِلَأنرُأم57*38  11  �...و  

�لَقَدنَا وبرِللنَّاسِ ض ذَا يفآنِ هالْقُر نثٍَل كُلِّ مم ملَّهلَع ونتَذَكَّر186  27  �ي  

  101  53  �...اللَّه رحمة من تَقْنَطُوا لَا َأنْفُسهِم علَى َأسرفُوا الَّذين عبادي يا قُْل�

 وقَاَل َأبوابها فُتحتْ اجاءوه ِإذَا حتَّى زمرا جهنَّم ِإلَى كَفَروا الَّذين وسيقَ�
ما لَهنَتُهخَز َألَم كُمْأتٌل يسر نْكُمم تْلُوني كُملَيع اتآي كُمبر ونَكُمرنْذيو ِلقَاء 

كُمموذَا يلَى قَالُوا هب نلَكقَّتْ وةُ حمذَابِ كَللَى الْعع رِينيَل* الْكَافق ...�  

71-
74  

81*83  

  غافر  40
�ونرالْكَاف كَرِه لَوو ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهع38  14  �فَاد  

  218  50  �... وما فَادعوا قَالُوا بلَى قَالُوا بِالْبينَات رسلُكُم تَْأتيكُم تَك َأولَم قَالُوا�
  

  92  64  �...رارا والسماء بِنَاء وصوركُم فََأحسناللَّه الَّذي جعَل لَكُم الَْأرض قَ�

  فصلت  41
�تَابلَتْ كفُص اتُهآنًا آيا قُربِيرمٍ عِلقَو ونلَمعا*ييرشا بيرنَذو ضر36  4*3  � ...فََأع  

�نمو نسلًا َأحقَو نما معِإلَى د َل اللَّهمعا واِلحقَاَل صي و130  33  �  ...ِإنَّن  

�نمو هاتآي ى َأنَّكتَر ضةً الَْأرعلْنَا فَِإذَا خَاشا َأنْزهلَيع اءتْ الْمتَز240  39  �... اه  

  

�لَمقُّ َأوالْح َأنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي َأنفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِم162  53  � ...س  

  الزخرف  43
�لَّاءالَْأخ ِئذموي مهضعضٍ بعِلب ودِإلَّا ع ينتَّق129  67  �الْم  

�نُونزتَح لَا َأنتُمو موالْي كُملَيفٌ علَا خَو ادبا عكَانُوا *ينَا واتنُوا بِآيآم ينالَّذ
ينملسنَّةَ َأن*مخُلُوا الْجادونربتُح كُماجوَأزو تُم*افحهِم بِصلَيطَافُ عي...�  

68-
73  

82  

�ونخَاِلد نَّمهذَابِ جي عف ينرِمجالْم ِإن*يهف مهو منْهع فَتَّر74  �...لَا ي-
76  

83  

  

  218  77  �ونونَادوا يا ماِلك ِليقْضِ علَينَا ربك قَاَل ِإنَّكُم ماكثُ�

  الدخان 44
-43  �..كَغَلْيِ*كَالْمهِل يغْلي في الْبطُونِ*طَعام الَْأثيمِ*ِإن شَجرةَ الزقُّومِ�

48  
83*216    

�الْكَرِيم زِيزَأنتَ الْع 216  49  �ذُقْ ِإنَّك  

  الفتح  48

  �لَقَد يضر نِ اللَّهع يننْؤمونَ ِإذْ الْمعايبيتَ كتَح ةرالشَّج ملا فَع120  18  �... م  

  الحجرات  49
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  89  6  �...يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ فَتَبينُوا َأن تُصيبوا قَوما �

�الَْأم نيرٍ مي كَثف كُميعطي لَو وَل اللَّهسر يكُمف وا َأنلَماعو تُّمن103  7  �...رِ لَع  

�ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميَأخَو نيوا بحلةٌ فََأصِإخْو نُونْؤما الْم98  10  �ِإنَّم  

*93*89  12  �...يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن ِإن بعض الظَّن ِإثْم ولَا�
95  

  

  96  13  � ...يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل �

  ق  50

والَْأرض مددنَاها وَألْقَينَا فيها رواسي وَأنبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ �
  �...ونَزلْنَا من السماء ماء *ِلكُلِّ عبد منيبٍتَبصرةً وذكْرى *بهِيجٍ

7-10  107    

�نم هِإلَي بَأقْر ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعو انخَلَقْنَا الِْإنس لَقَد100  16  �...و  

  الذاريات  51
  163  20  � ِللْموقنين آياتٌ الَْأرضِ وفي�

 �يوف كُمَأفَلَا َأنْفُس ونرص163  21  �تُب  

  74*49  56  �وما خَلَقْتُ الْجِن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ�

  

*57  �...ِإن اللَّه هو الرزاقُ ذُو*ما ُأرِيد منْهم من رزق وما ُأرِيد َأن يطْعمونِ�
58  

74  

  الحديد  57
    81  21  �...ى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها كَعرضِ السماء والَْأرضِسابِقُوا ِإلَ�
  104  23  �..ِلكَيلَا تَْأسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَاٍل�

  المجادلة  58
�آم ينا الَّذها َأييتيصعمانِ وودالْعا بِالِْإثْمِ ووفَلَا تَتَنَاج تُمي98  9  � ...نُوا ِإذَا تَنَاج  

  99  10  �...ِإنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ ِليحزن الَّذين آمنُوا ولَيس بِضارهم شَيًئا�

�يَل لَكُمنُوا ِإذَا قآم ينا الَّذها َأيحِ يفْسوا يحاِلسِ فَافْسجي الْموا فح70  11  � ... تَفَس  

� ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونْؤما يمقَو 81  22  �...لَا تَجِد  

 

  103*94  9  �...ن من هاجر ِإلَيهِم ولَاوالَّذين تَبوُؤوا الدار والِْإيمان من قَبلهِم يحبو�

      الحشر 59

� يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الَْأرا فمو اتاومي السا فم ِللَّه حب227  1  �س  

�هِمِإلَي راجه نم ونبحي هِملقَب نم انالِْإيمو اروا الدءوتَب ينالَّذلَا و103*94  9   � ... و  

  

 � ضالَْأراتُ ووما السهضرع نَّةجو كُمبر نم ةرغْفوا ِإلَى مارِعسو… �  
10  105  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

  �لْكتثَاُل وا الَْأمهرِبِللنَّاسِ نَض ملَّهلَع ونتَفَكَّري�   
21  186  

  الممتحنة  60
�ةٌ حوُأس كَانَتْ لَكُم قَد هِممِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم ينالَّذو يماهري ِإبنَةٌ ف136  4  �...س  

�لَقَد كَان لَكُم يهِمةٌ فونَةٌ ُأسسح نِلم و كَانجري اللَّه موالْيو رالْآخ نم137  6  �...و  
  

  51  8  �... من يخْرِجوكُم ولَم الدينِ في ميقَاتلُوكُ لَم الَّذين عنِ اللَّه ينْهاكُم لَا�

  الصف  61
�حبس ا ِللَّهي مف اتاوما السمي وضِ فالَْأر وهو زِيزالْع يمك227  1  �الْح    
�لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون نُوا ِلمَآم ينا الَّذها َأيي*اللَّه ندقْتًا عم ر30  2  �... َأنكَب  

  الجمعة  62
  �حبسي ا ِللَّهي مف اتاوما السمي وضِ فالَْأر كلوسِ الْمزِيزِ الْقُديمِ الْعك227  1  � الْح  

  المنافقون  63
  29  8  �...ه الْعزةُيقُولُون لَِئن رجعنَا ِإلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الَْأعز منْها الَْأذَلَّ وِللَّ�  

  التغابن  64
    107  3  �الْمصير وِإلَيه صوركُم فََأحسن وصوركُم بِالْحقِّ والَْأرض السماوات خَلَقَ�
  69  16  � ...ومن ِلَأنْفُسكُم خَيرا وَأنْفقُوا وَأطيعوا واسمعوا استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا�

  التحريم  66
  82  6  �...و النَّاس وقُودها نَارا وَأهليكُم َأنْفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا�  

  الملك  67
�ِإن ينالَّذ نخْشَوي مهببِ ربِالْغَي مةٌ لَهرغْفم رَأجو 27  12  �كَبِير    
�ني َأفَمشمي بكلَى امع هِهجى ودَأه ني َأمشما يوِيلَى سع اطرص 

 �...قَليلًا والَْأفِْئدةَ والَْأبصار السمع لَكُم وجعَل َأنْشََأكُم الَّذي هو قُْل*مستَقيمٍ

22  63  

  القلم  68

  �ِإنَّكلَى ولَع يمٍ خُلُقظ30  4  �ع  

  الحاقة  69

    227  3-1  �الْحاقَّةُ ما َأدراك وما* الْحاقَّةُ ما * قَّةُالْحا�
سفَلَي لَه مونَا الْياهه يمملَا* حو امِإلَّا طَع نينٍ ملسلَا*غ ْأكُلُهِإلَّا ي ُئون35  الْخَاط-

37  
83  

  نوح  71

 َأِليم عذَاب يْأتيهم َأن قَبِل من قَومك َأنْذر َأن قَومه ِإلَى نُوحا َأرسلْنَا نَّاإ�  
  �وَأطيعونِ واتَّقُوه اللَّه اعبدوا َأنِ*مبِين نَذير لَكُم ِإنِّي قَومِ يا قَاَل*

1-3  215  
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  �تــــــــا`ی  ر(3 ا���رة
ر(3 
  ا`ی�

  ا�/*�2

 وِإنِّي*ارافر ِإلَّا دعاِئي يزِدهم فَلَم* ونَهارا لَيلًا قَومي دعوتُ ِإنِّي رب قَاَل�
  � ...ثيابهم واستَغْشَوا آذَانهِم في َأصابِعهم جعلُوا لَهم ِلتَغْفر دعوتُهم كُلَّما

5-9  57  

  الجن  72

  �َأنو اجِدسالْم وا فَلَا ِللَّهعتَد عم ا اللَّهد122  18  �َأح  

  النازعات  79

  204  15  �...ِإذْ*ِإسرارا لَهم وَأسررتُ لَهم َأعلَنْتُ ِإنِّي ثُم*وسىم حديثُ َأتَاك هْل�  

  االنشقاق  84

  58  6  �فَملَاقيه كَدحا ربك ِإلَى كَادح ِإنَّك الِْإنْسان َأيها يا�  

  الطارق  86

  �اءمالسو الطَّارِقا* ومو اكرا َأدال*الطَّارِقُ ممنَّج ب227  3-1  �الثَّاق  

  الغاشية  88

-17  �...وِإلَى* رفعتْ كَيفَ السماء وِإلَى*خُلقَتْ كَيفَ الِْإبِِل ِإلَى ينْظُرون َأفَلَا�  
19  

88  

  الشمس  91

    222  6-1  �...و*تَلَاها ِإذَا والْقَمرِ*سطحتْ كَيفَ الَْأرضِ وِإلَى* وضحاها والشَّمسِ�
  222  10-7 � ...و* قَد َأفْلَح من زكَّاها* فََألْهمها فُجورها وتَقْواها* وما سواها ونَفْسٍ�

  الشرح  94

  �فَِإن عرِ مسا الْعرسي*ِإن عرِ مسا الْعرس226  6-5  � ي  

  العلق  96

  37  5-1  � ...اقْرْأ*علَق من الِْإنْسان خَلَقَ* قَخَلَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ�  

  البينة  98

    76*27  5  �...الصلَاةَ ويقيموا حنَفَاء الدين لَه مخْلصين اللَّه ِليعبدوا ِإلَّا ُأمروا وما�
�إن يننُوا الَّذلُوا آممعو اتاِلحالص ُأولَِئك مه رخَي ةرِيالْب*ماُؤهز216                                              8*7  �.... ج  

  قريش  106

  �شٍ ِلِإيلَافيقُر * هِملَةَ ِإيلَافرِح الشِّتَاء فيالصوا * ودبعفَلْي بذَا ر155  4-1  � ... ه  

  اإلخالص  112

  �دَأح اللَّه واللَّ*قُْل ه دمالص ه ،لَم ولَدي لَمو دلي*دا َأحكُفُو لَه كُني لَم75  4-1  � و  

� �
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كتب التفسير: أوال  

- القـاهرة  - دار الـسالم   -الطبعـة األولـى   :  سعيد حوى  -األساس في التفسير   .1
  .م1985/هـ1405سنة

 للقاضي محمد بن محمد   -)أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز       .2
الشيخ محمد صبحي   : هـ تحقيق وتعليق  982مصطفى العمادي الحنفي المتوفي   بن  

 .م2001/هـ1421 سنة- بيروت- دار الفكر-الطبعة األولى: حسن حالق

 www.altafsir.comموقع التفاسير ،  أسعد حومد-أيسر التفاسير .3

 مكتبـة   -الطبعـة األولـى   :  أبو بكر الجزائري   -أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير     .4
 .م1995/هـ1416 سنة- المدينة المنورة-علوم الحكمال

- دار الكتـب العلميـة     -الطبعة الثانيـة  :  أحمد بن محمد الشاذلي    -البحر المديد  .5
 .م2002/هـ1423 سنة-بيروت

- دار سحنون للنـشر والتوزيـع      - محمد الطاهر ابن عاشور    -التحرير والتنوير  .6
  .م1997 سنة-تونس

 .المكتبة اإللكترونية - ابن الجزي-التسهيل لعلوم التنزيل .7

 عبد اهللا بن أبي عمر بن      -تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل       .8
وبهامشه حاشية العالمة أبي الفضل القرشي الصديقي ، محمد الشيرازي البيضاوي 

ــسونة - ــشا ح ــادر الع ــد الق ــق عب ــى: تحقي ــة األول ــر-الطبع  - دار الفك
  .م 1996/هـ1416سنة

الطبعـة  : البغـوي  -لمسمى معالم التنزيل بحاشية تفسير الخـازن      تفسير البغوي ا   .9
 ،م1995/ هـ1415 سنة- بيروت- دار الكتب العلمية-األولى

 .www.altafsir.com موقع التفاسير- التستري-تفسير التستري .10

قـدم لـه عبـد القـادر     - أبي الفداء إسماعيل  بن كثيـر   -تفسير القرآن العظيم   .11
  .م1992/ هـ1413 سنة-دمشق-مكتبة دار الفيحاء-الطبعة األولى : األرناؤوط

، جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلـي        -تفسير الجاللين لإلمامين الجليلين    .12
 دار السالم للنشر    -الطبعة الثانية : جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي       

 . م2002/هـ 1422 سنة-والتوزيع

  www.altafsir.comاسير موقع التف- سيد طنطاوي-التفسير الوسيط .13
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 تعليـق  - قطاع العلمي بدار السالم -الطبعة األولى :  الشعراوي -تفسير الشعراوي  .14
-دار الـسالم للنـشر والتوزيـع      -الطبعـة الثانيـة   : الشيخ صفي الرحمن المباركفوري   

  .م2002/ هـ1422سنة
الطبعـة  :  محمد جمال الدين القاسـمي     -تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل     .15
 . دار إحياء الكتب العربية-األولى

 www.altafsir.com موقع التفاسير- القشيري-تفسير القشيري .16

 أبو البركات عبد اهللا بن      -تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل       .17
- مكتبة نزار مصطفى البـاز -الطبعة األولى : تحقيق سيد زكريا  -أحمد بن محمود النسفي   

 .م2000/ هـ1421سنة

 www.altafsir.com موقع التفاسير- لجنة من علماء األزهر-المنتخبتفسير  .18

 عدد من أساتذة التفسير تحت إشـراف        - مجموعة من العلماء     -التفسير الميسر  .19
  الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

 دار  -الطبعـة األولـى     : الـسعدي  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان       .20
  . القاهرة -المنار
مؤسـسة   -الطبعـة األولـى    : أبو جعفر الطبري   -مع البيان في تفسير القرآن    جا .21

  .م2000 /هـ1420سنة -الرسالة
 -الطبعة األولى : قدم له خليل محي الدين الميس     - القرطبي -الجامع ألحكام القرآن   .22

 . م2003/هـ 1424 سنة - بيروت-دار الفكر

 - الطبعـة األولـى    : عبد الرحمن الثعـالبي    -الجواهر الحسان في تفسير القرآن     .23
 . بيروت–مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

:  اإلمام عبد الرحمن جالل الـدين الـسيوطي        -الدر المنثور في التفسير بالمأثور     .24
  .م1993/هـ 1414 سنة- بيروت- دار الفكر-الطبعة األولى

:  السيد محمود األلوسـي    -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .25
 . دار التراث المركز اإلسالمي للطباعة والنشر-ىالطبعة األول

-الطبعة األولى:  محمد علي الصابوني-روائع في تفسير آيات األحكام من القرآن       .26
 . م1999/هـ1420 سنة -دار الصابوني

الطبعـة  :- عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي        -زاد المسير في علم التفسير     .27
 .م1987/هـ1407 سنة-دار الفكر-األولى

  ، دار القيم-الطبعة الخامسة:  محمد بن علي الصابوني-وة التفاسيرصف .28
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 الزمخـشري   -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه التأويـل           .29
  مكتبة مصر-الطبعة األولى:الخوارزمي

 محمد بـن علـي      -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          .30
  . بيروت- الدار الثقافية-الطبعة الثانية:الشوكاني

سـنة  - دار الـشروق     -الطبعة الرابعة والعشرين  :  سيد قطب  -في ظالل القرآن   .31
 .م1995/هـ1415

 . دار الصابوني-الطبعة األولى: الصابوني-مختصر تفسير ابن كثير .32

الطبعـة  :  أبو الحسن علي بن أحمد الواحـدي       -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     .33
 .م1995/هـ 1415 سنة - بيروت-الدار الشامية، -ق دمش- دار القلم-األولى

 
  كتب الحديث: اًنيثا
 الدار  -الطبعة الثانية :  عبد اهللا بن محمد األصبهاني     -األمثال في الحديث النبوي      .1

 .م1987سنة - بومباي الهند -السلفية

الطبعة : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني -  سنن أبي داودسنن أبو داوود   .2
  دار الفكر   -األولى 

 . بيروت– دار الفكر -الطبعة األولى :  ابن ماجة القزويني-سنن ابن ماجة .3

 .  بيروت–دار إحياء التراث العربي  -محمد بن عيسى الترمذي  - سنن الترمذي .4

 األولى الطبعة   :الجوزجاني الخراساني منصور بن سعيد - سنن سعيد ابن منصور    .5
  .هـ1414 سنة - الرياض – العصيمي دار -

 -دار المعرفـة    - الطبعـة األولـى    :قطني علي بن عمر الدار    - سنن الدار قطني   .6
  م1966 / هـ1386 سنة-بيروت 

- مكتبـة الـصفا    -الطبعة األولى :  محمد بن إسماعيل البخاري    -صحيح البخاري  .7
  .م2003/ هـ1423 سنة-القاهرة

- دار بـن رجـب       -الطبعة األولى :  مسلم بن الحسن النيسابوري    -صحيح مسلم  .8
 م2002/هـ 1422 سنة–صر م

دار الندوة   -الطبعة األولى   :  محمد النجار  -القول المبين في سيرة سيد المرسلين      .9
  . لبنان–الجديدة بيروت 

 مكتبـة   –الطبعة األولـى    :  أحمد أبو حلبية   -الكشاف المبين عن مناهج المحدثين     .10
 غزة-آفاق
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 الكتـب   إحياء دار   -  فؤاد عبد الباقي   -اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان      .11
  .العربية

لمستدرك على  الحاكم النيسابوري   اهللا   محمد بن عبد   -المستدرك على الصحيحين   .12
ـ 1411 سـنة    -  بيروت –دار الكتب العلمية     -  الطبعة األولى  :الصحيحين  / هـ

 م1990

   بيروت-دار المعرفة  - سليمان بن داود الطيالسي -مسند أبي داود الطيالسي .13
 - الطبعة األولى: عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي     -ة  مصنف ابن أبي شيب    .14

 .هـ 1409 سنة-  الرياض–مكتبة الرشد 

 المكتـب   -  الطبعة الثانية  :عبد الرزاق بن همام الصنعاني     - مصنف عبد الرزاق   .15
 .هـ 1403 سنة-  بيروت–اإلسالمي 

لـي   محمـد بـن ع     -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبـار          .16
 . إدارة الطباعة المنيرية -الطبعة األولى : الشوكاني

 
  كتب اللغة: اًثالث

 مؤسـسة   -الطبعة األولـى  :  أبو عبيد البكري   -فصل المقال في شرح كتاب األمثال     -1
 . 1993 سنة-الرسالة

-لبنـان - دار إحيـاء التـراث العربـي       -الطبعة الثالثة :  بن منظور    -لسان العرب -2
 .م1999/هـ1419سنة

  . أبو الفضل النيسابوري- األمثالمجمع -3
- دار الحـديث   -الطبعـة األولـى   :  اإلمام محمد بن أحمد الرازي     -مختار الصحاح  -4

 .القاهرة

 /هـ1399 سنة - الفكر  دار -الطبعة األولى   :  أحمد بن فارس   -معجم مقاييس اللغة   -5
  .م1979

  .الطبعة األولى: دار الدعوة-وآخرونإبراهيم مصطفى  -المعجم الوسيط -6
هـ 1421 سنة -بيروت- دار صادر  -الطبعة األولى   ): عربي-قاموس عربي (مدالمعت -7

  .م2000/
 دار  -الطبعة األولى   :  أحمد بن محمد المقرئ    -" عرب -معجم عربي "المصباح المنير  -8

  ،الحديث
 

  : كتب التراجم والتاريخ: رابعاً
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 -بيـروت - دار العلم للماليـين      -الطبعة الخامسة  : ي خير الدين الزركل   -األعالم .1
   .1980سنة 

 -بيـروت  -الرسـالة  مؤسـسة  - التاسـعة  الطبعة:  الذهبي-سير أعالم النبالء   .2
 .م1993 /ـه 1413سنة

 دار إحيـاء التـراث العربـي       -الطبعـة األولـى   :  بـن كثيـر    -البداية والنهايـة   .3
  .م1980/هـ1408سنة

 دار - األولـى   الطبعـة  :جعفـر  أبو الطبري جرير بن محمد -والملوك األمم تاريخ .4
  .هـ1407  سنة-بيروت – العلمية الكتب

  
  :كتب علوم القرآن والعقيدة: اًخامس

: النيـسابوري ، الـسيوطي ،  الواحـدي  -أسباب النزول المسمى المصنف الحديث     .1
  .غزة- آفاق للطبع والنشر والتوزيع-الطبعة األولى

  م1983/هـ1403 سنة-الطبعة األولى:محمد القيعي. د-األصالن في علوم القرآن .2
 - مطبعة السعادة بمصر -الطبعة األولى:  محمد فرج سليم وآخرون  -أصول الفقه  .3

 .م1963/هـ 1382سنة 

 مكتبـة   -الطبعة الثانيـة    :  عبد السالم اللوح   -اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم     .4
  .م2002/هـ 1433 سنة -غزة -آفاق

- المكتبـة العـصرية    -الطبعـة األولـى   : محمد قطب -األمثال في القرآن الكريم    .5
 . م1993/هـ 1413سنة

دار المقـدام  -الطبعة الثانية:  زكريا زميلي وآخرون   -دراسات في القرآن وعلومه    .6
 .م2002/هـ1423سنة-للطباعة

المدينة - مكتبة العلوم والحكم   -الطبعة األولى :  أبو بكر الجزائري   -عقيدة المؤمن  .7
 .م1999/هـ 1420 سنة-المنورة

 مكتبة الجامعة -دي أبو نعمة زه-محاضرات في أساليب البيان في القرآن والسنة   .8
  .غزة-اإلسالمية

الطبعـة  :  رشـاد سـالم    -لطائف وأسرار ، مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي      .9
 . م1996/هـ 1416 سنة- القاهرة- دار المنار للنشر والتوزيع-األولى

: الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصـفهاني       - مفردات ألفاظ القرآن   .10
   دمشق-القلم  دار –الطبعة األولى 
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مطبعة عيسى البابي  - الطبعة الثالثة: محمد عبد العظيم الزرقاني  -مناهل العرفان  .11
  .هئالحلبي وشركا

  - دار الـصحابة   -الطبعـة الثانيـة   : - علي بن أبي العز الحنفي     -المنحة اإللهية  .12
 .  م1996هـ1416سنة

- دار الـسالم للنـشر والتوزيـع       -الطبعـة األولـى   : نفحات من علوم القـرآن     .13
  .م1996/هـ 1417سنة

  
  كتب دعوية تربوية:سادساًَ

 .م1994 سنة-الطبعة الثالثة:  إحسان األغا-أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم .1

 -الطبعة األولـى  :  محمد عبد القادر أبو فارس     -أسس في الدعوة ووسائل نشرها     .2
  .دار الحكمة

ـ    -الطبعـة األولـى   :  عبد الكـريم زيـدان     -أصول الدعوة  .3 -الة مؤسـسة الرس
 هـ1420سنة

 - القاهرة- عالم الكتب-الطبعة األولى: سعيد القاضي. د-أصول التربية اإلسالمية   .4
  .م2002/هـ1422سنة 

- مطبعـة مقـداد    -الطبعة األولى :  علي سالم النباهين   -أصول التربية اإلسالمية   .5
  .م1995/هـ 1415سنة

بد الـرحمن   ع-أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع        .6
  .م1979/هـ1399 سنة-دمشق- دار الفكر -الطبعة األولى: النحالوي

 – المعرفـة دار   -الطبعـة األولـى   : محمد بن محمد الغزالي    -إحياء علوم الدين   .7
  . بيروت

الطبعة :  آمال حمزة المرزوقي   -بعض األبعاد التربوية لعدد من األمثال في القرآن        .8
 .م 1999 سنة- مكة المكرمة-م العالي جامعة أم القرى وزارة التعلي-األولى

- دار الـسالم     -الطبعة األولى :  عبد اهللا ناصح علوان    -تربية األوالد في اإلسالم    .9
  .القاهرة

:  ماجد زكي الجالد   -)األسس النظرية واألساليب العملية   (تدريس التربية اإلسالمية   .10
 .  م2004/هـ1425سنة-األردن- دار المسيرة للنشر والتوزيع-الطبعة األولى

الطبعـة  : فتحي علي يونس وآخـرون -التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة    .11
 . م1983 سنة -عمان- دار الفرقان-األولى
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 مكتبة  -الطبعة األولى :  يوسف القرضاوي  -التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا     .12
 . م 1993/هـ1403 سنة-وهبة

: سـعد الرشـيدي  .د، صالحسمير . د-التربية اإلسالمية وتدريس العلوم الشرعية   .13
  .م1999/هـ1420 سنة- الكويت- مكتبة الفالح للنشر والتوزيع-الطبعة األولى

 خوليـان   -التربية اإلسالمية في األندلس أصولها المشرقية وتأثيراتهـا الغربيـة          .14
  .م1979 سنة- دار المعارف-الطبعة الثانية: الطاهر أحمد مكي.ترجمة د، ريبيرا

ـ 1416 سـنة  -الطبعة العاشرة : قرضاوي يوسف ال  -ثقافة الداعية  .15  -م1996/هـ
 . مكتبة وهبة

- مـصر  - دار اليقـين   -الطبعة الثانية :  توفيق الواعي  -الخطابة وإعداد الخطيب   .16
  .م 1996/هـ1417سنة

 -الطبعـة األولـى   :  عبـد اهللا الخـاطر     -"توجيهـات وضـوابط   "الدعوة إلى اهللا   .17
  . م 2009/هـ1419سنة

 . دار الحكمة -لطبعة األولىا:  ابن عثيمين-رسالة إلى الدعاة .18

الطبعـة  : -علي خليل أبو العينـين   . د -فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم      .19
  .م1985 سنة - دار الفكر العربي-الثانية

-الطبعـة األولـى   :  أحمـد بـن عبـد الـرحمن الـصويان          -في البناء الدعوي   .20
 . م 2002/هـ1422سنة

 دار الفكـر  -الطبعـة األولـى  : ل علي سعيد إسماعي-القرآن الكريم رؤية تربوية    .21
  .  م 2000/هـ1421-العربي

 مؤسـسة   -الطبعة الرابعـة والعـشرون    :فتحي يكن -ماذا يعني انتمائي لإلسالم      .22
 .م2000/هـ 1423سنة-الرسالة

 المؤسسة  -الطبعة األولى : حسن البنا -مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا        .23
  .اإلسالمية

 -الطبعـة الثالثـة   : خير الدين وانلي  - بدعه - آدابه -المسجد في اإلسالم أحكامه    .24
 .هـ1414 سنة-المكتبة اإلسالمية

 في التربية دراسة تحليلية وبيان ما       - صلى اهللا عليه وسلم    -من أساليب الرسول   .25
الـشيخ أحمـد    ، الـشيخ نجيـب خالـد العـامر        -يستفاد منها في وقتنا الحاضر    

  .م1990/هـ1420سنة-الكويت-مكتبة البشرى اإلسالمية-الطبعة األولى:القطان
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الطبعـة  : ربيـع المـدخلي   -منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا فيه الحكمة والعقل         .26
  .م1994/ هـ1415 سنة- دار الفتح-األولى

:  محمد بن شـاكر الـشريف  -نحو تربية إسالمية راشدة من الطفولة حتى البلوغ       .27
 .م2007/هـ1428 سنة- مجلة البيان-الطبعة األولى

-الطبعة األولى : يوسف محمد النجار  -بوية للعلماء والمربين المسلمين   النهج التر  .28
 .م1999/هـ1420سنة-لبنان-دار ابن حزم

  
  كتب التربية ومنوعات:بعاًسا

: عبد المجيد شـكري   -االتصال اإلعالمي والتنمية آفاق مستقبل وتحديات قرن جديد        .1
 .م1995سنة - القاهرة - العربي للنشر والتوزيع-الطبعة األولى

الطبعة :عدنان محمود الطوابسي  ،  ربحي مصطفى عليان   -االتصال والعالقات العامة   .2
  .م2005/هـ 1425سنة-عمان- دار صفاء للنشر والتوزيع-األولى

 الـدار   -الطبعة األولى : أحمد محمد زبادي وآخرون    -أثر وسائل اإلعالم على الطفل     .3
  .هـ2001-عمان-يع العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوز

الطبعـة  : محمد حسين العجمي  .د. أ -اإلدارة والتخطيط التربويين النظرية والتطبيق     .4
  .2008/هـ 1428 سنة-عمان-دار المسيرة-األولى

 دار -الطبعة األولـى  :  محمد المانع  -إرشاد الطالب إلى فضيلة العلم والعمل واآلداب       .5
  .الريان

 الهيئة المصرية العامـة     -الطبعة األولى :  السيد عليوة  -إستراتيجية اإلعالم العربي   .6
  .م1990 سنة-للكتاب

دار -الطبعة األولى : فؤاد أبو الهيجاء  . د -أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة     .7
  .م2001/هـ1422 سنة-المناهج

: محمد عليمات .د.أ، صبحي حمدان أبو جاللة   .  د -أساليب التدريس العامة المعاصرة    .8
  .م2001/هـ1421 سنة -الكويت-لفالح للنشر والتوزيع مكتبة ا-الطبعة األولى

صبحي أبـو   . د، محمد عليمات .د. أ -أساليب تدريس العلوم لمرحلة التعليم األساسي      .9
  .م2001/هـ1421 سنة- مكتبة الفالح-الطبعة األولي: جاللة

 - دار الفكر للنـشر والتوزيـع  -الطبعة الثالثة:  صالح دياب هندي-أسس التربية  .10
  .م1995/هـ1416سنة
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 مكتبـة األنجلـو     -الطبعة السابعة : محمد النجيحي . د -األسس االجتماعية للتربية   .11
  .م1978 سنة-المصرية

: فتحي يوسف مبـارك   . د -)النظرية والتطبيق (األسلوب التكاملي في بناء المنهج       .12
  .م1988 سنة- دار المعارف-الطبعة الثانية

- الطبعـة األولـى    : عليـان الحـولي    -األصول االجتماعية والفلسفية للتربيـة     .13
  .م1999/هـ1420سنة

- دار الفكـر العربـي     -الطبعة األولى : إبراهيم إمام . د -أصول اإلعالم اإلسالمي   .14
  .القاهرة

  .غزة–الجامعة اإلسالمية -الطبعة األولى:  عصام زهد-أصول البحث والتحقيق .15
الطبعـة  : عبد الفتاح البجة  -أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة       .16

 م1999/هـ1420 -عمان- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-ولىاأل

الطبعة :  محمد العمايرة  -أصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية والفلسفية      .17
  .م2005/هـ1426 سنة-عمان- دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-الرابعة

- اليـازوري    -ولـى الطبعة األ :  آالء عبد الحميد اليازوري    -األنشطة المدرسية  .18
  .م2007 سنة-األردن

-الطبعة األولـى  :السيد أحمد عمر  - مناهجه - إجراءاته -البحث اإلعالمي مفهومه   .19
  .م1994 سنة-منشورات جامعة قاريوس

 -الطبعة الرابعـة  :  إحسان خليل األغا   - أدواته -مناهجه-البحث التربوي عناصره   .20
  .م 2002سنة

:  محمد هاشم فالوقي   -تراتيجية التنفيذ بناء المناهج التربوية سياسة التخطيط وإس      .21
 .الطبعة األولى

جليـل  .  د -تأثير األهل في مستقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهني          .22
هــ  1418سـنة - مؤسسة المعارف للطباعة والنشر    -الطبعة األولى : وديع شكور 

  .م 1997/
: حمـد سـلمان  م،  فؤاد العـاجز -تاريخ الفكر التربوي ونظام التعليم في فلسطين      .23

  .م1997 سنة- مقداد-الطبعة األولى
 دار الفكـر    -الطبعة الثالثـة  : صالح هندي وآخرون  .  د -تخطيط المنهج وتطويره   .24

  .م 1999/هـ1419 سنة-األردن -للطباعة والنشر والتوزيع 
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: فكري حسن ريان. د-تطبيقاته، نتائجه، تقويمه، أساليبه، أسسه، التدريس أهدافه .25
  .م1995 سنة-م الكتب عال-الطبعة األولى

- عمـان  - دار صفاء    -الطبعة األولى : عزت جرادات وآخرون  -التدريس الفعال    .26
  . م2008/هـ1429سنة

-القـاهرة -عالم الكتب   -الطبعة األولى :  كمال زيتون  -التدريس نماذجه ومهاراته   .27
  .م2003/هـ1423سنة

 الـشرق    دار -الطبعة األولى :  ياسين عبد الرحمن قنديل    -التدريس وإعداد المعلم   .28
  .م1993/هـ144سنة-الرياض-الدولي

محمـد زيـاد    .د. أ -التدريس في التربية المعاصرة أصوله وعناصـره وطرائقـه         .29
  .م2001/هـ1421 سنة- دار التربية الحديثة-الطبعة األولى:حمدان

-دمـشق – دار الفكـر     -الطبعة األولى :  عبد الرحمن النحالوي   -التربية بالعبرة  .30
  .م1994سنة

 دار  -الطبعـة األولـى   :  محمود عمـر غبـاين     -لحقائب التعليمية التعلم الذاتي با   .31
  .م2001/هـ1421 سنة-عمان -المسيرة للنشر والتوزيع 

عبد الرحمن عبد الـسالم     . د -التعلم الذاتي بالموديالت التعليمية اتجاهات معاصرة      .32
ــل ــة : جام ــة الثاني ــع   -الطبع ــشر والتوزي ــاهج للن ــان- دار المن  -عم

  .م2003/هـ1423سنة
 دار -الطبعة الثانية:  رضا محمد نصر وآخرون -العلوم والرياضيات لألطفال  تعليم   .33

  .م1996/هـ 1416 سنة-األردن -الفكر للنشر والتوزيع 
 الـدار   -الطبعة األولـى  : حسن شحاتة  -تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق      .34

  .م1992/ هـ1412 سنة-المصرية اللبنانية
 دار  -الطبعـة األولـى   : محمد محمود الحيلة  ، ي توفيق أحمد مرع   -تفريد التعليم  .35

  .م1998/هـ1414 سنة -عمان-الفكر
الطبعة :هدى الشمري .د-تقويم كتب التربية اإلسالمية في ضوء األهداف التربوية        .36

  .م2003/هـ 1423 سنة-عمان-دار المناهج-األولى
- دار المريخ-لطفي بركات أحمد. د-دراسات في تطوير التعليم في الوطن العربي    .37

  .1981 سنة-الرياض
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: هشام عامر عليـان   ،  صالح ذياب هندي   -دراسات في المناهج واألساليب العامة     .38
م 1999/هـ1419 سنة-عمان- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-الطبعة السابعة

.  
 دار الفكـر    -الطبعة األولـى  :  محمد عبد الرحيم عدس    -الذكاء من منظور جديد    .39

  /. م1997/ هـ 1418سنة-)نعما(للطباعة والنشر والتوزيع
 الهيئـة المـصرية     -الطبعة األولى : محمود الحضري . د -رحلة في مراحل التعليم    .40

 .1994 سنة-لطباعة الكتب

: محمود حسن إسـماعيل   . د -الصحافة واإلذاعة المدرسية بين النظرية والتطبيق      .41
  .م2004/هـ1424سنة-القاهرة- دار الفكر للنشر والتوزيع-الطبعة األولى

 دار طويق للنشر -الطبعة األولى: جودت علي أبو بكر حامد-ة المدرسيةالصحاف .42
  . م2000/هـ1421 سنة-والتوزيع

الطبعـة  :  سـمير محمـود    -األسس والمبادئ والتطبيقات  ، الصحافة المدرسية  .43
  .م2000 سنة-دار الفجر للنشر والتوزيع-الثانية

الطبعـة  :يسمير سعود الخـضر   ،الشاذلي أبو الحسن حامد   ، صحافتنا المدرسية  .44
  .شمس المعارف-األولى

الطبعة :حذام يوسف.د،ردينة األحد. د - وسيلة - أسلوب   -طرائق التدريس منهج   .45
  .م2001/هـ1422 سنة-األردن-دار المناهج-األولى 

:  عبد اللطيف بـن حـسين فـرج        -طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين      .46
  .م2005/ هـ1426سنة-عمان- دار المسيرة-الطبعة األولى

 عبد الـرحمن    -ق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس       طر .47
  .م2001/هـ 1421 سنة- دار المناهج-الطبعة الثانية: جامل

الطبعـة  : عطية محمد عطيـة وآخـرون     -طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة     .48
  .م1996/هـ1416سنة-عمان-دار الفكر للنشر والتوزيع-الثانية

 دار المعرفـة    -الطبعة األولى : غريب سيد أحمد  -واإلعالمعلم اجتماع االتصال     .49
  .م1996 سنة-اإلسكندرية -الجامعية

- دار المسيرة  -الطبعة الثانية : صالح محمد علي أبو جادو     -علم النفس التربوي   .50
  .م2000/هـ 1421 سنة-عمان

 دار المسيرة للنـشر     -الطبعة األولى :  محمد العمايرة  -الفكر التربوي اإلسالمي   .51
  .م1421/هـ2000 سنة-عوالتوزي
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-الطبعة األولـى  : إيناس محمود -فن التصميم واإلخراج في الصحافة المدرسية      .52
  .م2006سنة-مكتبة زهراء الشرق

الطبعة : نبيل حداد . د -المهارات، القضايا، األشكال، في الكتابة الصحفية السمات    .53
  .م2002سنة-عمان- دار الكندي-األولى

ل ألعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات        دليل عم (قواعد التدريس في الجامعة    .54
الطبعـة  : ، سعيد التل وآخـرون    -)ومؤسسات التعليم العالي فيسس الوطن العربي     

  .  م1997/ هـ1417 سنة-األردن- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -األولى
 /ـه1388سنة  -التأليف دار مطبعة- األولى الطبعة:  بن كثير  -قصص األنبياء  .55

  م1968
- دار الخليـل -الطبعـة الثانيـة  : جان جبـران أكـرم  - لغة اإلعالم   مدخل إلى  .56

  .م1992سنة
 -عـالم الكتـب   -الطبعـة األولـى   :  محمد منير مرسـي    -المدرسة والتمدرس  .57

  .م1998سنة
- دار المعـارف   -محمود السيد سلطان  . د -مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ     .58

  .م1979 سنة-القاهرة
 دار الفكر العربي    -الطبعة األولى : د عدس  محم -المعلم الفاعل والتدريس الفعال    .59

  .م1996/هـ1417سنة-عمان-للطباعة والنشر والتوزيع
 محمـود أحمـد     -معلم القرن الحادي والعشرين في ضوء التوجيهات اإلسالمية        .60

 -القـاهرة - دار الفكـر العربـي     -الطبعـة األولـى   : محمد مالـك محمـود    ، شوق
 .م2001/هـ1422سنة

صالح أحمد  . د،عبد الرحيم النقيب  . د -ة وعلم النفس  مقدمة في التربية اإلسالمي    .61
 -الربـاط -  المنظمة اإلسالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة         -الطبعة الثانية : مراد
  .م 1989/ هـ1409سنة

 - مكتبة آفـاق   -الطبعة األولى :  محمود أبو دف   -مقدمة في التربية اإلسالمية    .62
 .م 2002/هـ1423سنة

 دار  -الطبعة األولـى  : حمدي حسن -االتصالمقدمة في دراسة وسائل وأساليب       .63
  .م1987سنة-الفكر العربي

 محمد عبـد الـرزاق      -منظومة تكوين المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة        .64
 .م 2003/هـ1424 سنة- دار الفكر-الطبعة األولى:إبراهيم
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 منـشورات   -الطبعة األولى : خليفة الباح . د -المناهج التربوية والتربية البدنية    .65
  .م1992 سنة-بنغازي- قاريونسجامعة

- دار الفكـر العربـي     -علـي مـدكور   . د -مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهـا     .66
  .م2001/هـ 1421سنة

ـ : الشيخ عثمان بن ناصر الـصالح     -من قضايا الفكر في وسائل اإلعالم      .67  ةالطبع
  .األولى

:  إسحاق أحمـد فرحـات وآخـرون    -المنهاج التربوي بين األصالة والمعاصرة     .68
  .م1999/ هـ1420 سنة- دار الفرقان-انيةالطبعة الث

مطبعة -الطبعة األولى :محمد هاشم ريان  . د -المنهج التربوي من منظور إسالمي     .69
  .م2002/ هـ1423سنة-غزة-الوالء وساري

- دار الـشروق   -الطبعـة الرابعـة   : محمـد قطـب   ، منهج التربية اإلسالمية   .70
 . م1943/ هـ1414سنة

 دار الفكر   -الطبعة األولى :  أحمد مدكور  علي-)أسسها وتطبيقاتها (منهج التربية    .71
  .م2001/هـ1421سنة-العربي

مكتبة -الطبعة الثانية :علي مدكور .د.ا-منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته     .72
  .م2002/هـ 1422سنة-الفالح للنشر والتوزيع

 الدار العربيـة    -الطبعة األولى : محمود عبد القادر علي قراقزة    - مهنتي كمعلم    .73
  .م1996/هـ1416 سنة-لبنان-للعلوم 

 دار  -الطبعة الثانيـة  : حنا غالب .  د -مواد وطرائق التعليم في التربية المتجددة      .74
  .م1970سنة-بيروت-الكتاب اللبناني

  . دار المسيرة-الطبعة األولى: مجدي عزيز إبراهيم. د-موسوعة التدريس .75
قافة للنشر   دار عالم الث   -الطبعة األولى :  ماجد عدوان  -موسوعة أعالم الفلسفة   .76

  .م2001 سنة- عمان -والتوزيع
 دار أسامة للنشر -الطبعة األولى:  محمد أحمد منصور-موسوعة أعالم الفلسفة .77

  . م2001 سنة– األردن -والتوزيع
  . القاهرة- مصطفى عبد القادر زيادة وآخرون-موسوعة سفير لتربية األبناء .78
دار وائـل   -بعة األولـى  الط: نبيل عبد الهادي  .د-نماذج تربوية تعليمية معاصرة    .79

  .سنة -عمان-للنشر 



  303

 مؤسـسة   -الطبعة األولـى  :عبد العزيز شرف  . د -وسائل اإلعالم لغة الحضارة    .80
 .القاهرة-مختار للنشر والتوزيع

 دار  -الطبعـة األولـى   :  محمد الغالييني  -وسائل اإلعالم وأثرها في وحدة األمة      .81
  .م1985/هـ1405-جدة-المنارة 

دراسات نظرية مقارنة وميدانية في المجتمع      (جتماعيةوسائل اإلعالم والتنمية اال    .82
 - مكتبـة األنجلـو المـصرية      -الطبعة الثانيـة  : شاهيناز محمد طلعت  . د -)الريفي

  .1986سنة
مكتبـة  -الطبعة الرابعـة  : محمد عطية ، إبراهيم مطاوع . د -الوسائل التعليمية    .83

  .م1982سنة-النهضة المصرية
 دار  -الطبعة األولى : ماجدة السيد عبيد  - الوسائل التعليمية في التربية الخاصة     .84

  .م2000/هـ1420سنة-عمان-صفاء للنشر والتوزيع
الطبعة : إبراهيم حفظ اهللا  ، فتح الباب عبد الحليم   .  د -الوسائل التعليمية واإلعالم   .85

  )المكتبات والنشرات/عن الكتب والمجالت الخاصة(عالم الكتب-األولى
 مؤسسة الخليج   -أحمد حسين اللقاني  . د -الوسائل التعليمية والمنهج المدرسي    .86

 . م1984 سنة-العربي

 دار ابـن حـزم      -الطبعة الثانية : عبد اهللا الكمالي  -الطريق إلى التميز التربوي    .87
، *2*سلسلة التميز التربوي  / (م2003/ هـ1423 سنة   -للطباعة والنشر والتوزيع  

 *)78*إصدار مركز التفكير اإلبداعي

التعليم الفلسطيني تاريخـاً واقعـاً      ، سات الفلسطينية المؤتمر الدولي الثاني للدرا    .88
إعداد حنـا أبـو     / حماد حسين ، تحرير إبراهيم أبو لغد     ، أبحاث مختارة ، وضرورات

 منشورات جامعـة  -الطبعة األولى: علي الجرجاوي وآخرون  ، سناء أبو غوش  ، حنا
  .م 1997سنة- فلسطين -زيت بير
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        ملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالة
        اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريساإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريساإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريساإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس

  
  ..شملت هذه الرسالة تمهيداً وأربعة فصول

 يشمل بيان وتوضـيح لـبعض المفـاهيم والمـصطلحات اإلعجازيـة        : فأما التمهيد   
وفيـه  ،  الكـريم  ومن ثم الوصول إلى مصطلح يعبر عن اإلعجاز التربوي للقرآن         ، والتربوية

  .أيضاً ذكر لصفات المربي ومعايير اختيار طرق التدريس ومصادرها
  

وذلك ،  فقد عرض حديثا عن سمات وأهداف ووسائط طرق التدريس        :ولوأما الفصل األ  
  .بعرضها تربوياً ثم بيانها في القرآن الكريم وإثبات أسبقية القرآن الكريم للتربويين في ذلك

  
، د تحدث عن طرق التدريس العملية التي يقوم بها المعلـم وحـده             فق :انيأما الفصل الث  

ومن ثم الوصول إلى اإلعجاز     ، والتي يقوم بها المتعلم وحده عند التربويين وفي القرآن الكريم         
  .التربوي للقرآن الكريم في هذا المجال

  
وقد قـسمت إلـى حواريـة    ،  فيه توضيح لطرق التدريس القولية :أما الفصل الثالـث   و
، وفي القرآن الكـريم   ، وتم الحديث عنها عند التربويين    ، وإلقائية، وإبداعية، ونصحية، اثيةوتر

  .ثم الوصول إلى إثبات اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في عرض ذلك
  
ثم التأصـيل الـشرعي     ،  فيه بيان ألهمية التدوين في عملية التعليم       :أما الفصل الرابع  و

ومـن ثـم   ، ثم عرض سريع لبعض طرق التدريس الكتابية، للكتابة ودورها في عملية الدعوة  
  .الوصول إلى إثبات اإلعجاز التربوي للقرآن الكريم في ذلك

  
بفـضل اهللا  –وما تم التوصل إليه ،  وفيها عرض سريع لموضوع الرسالة     :الخاتمةوأما  
  .   من نتائج وتوصيات-تعالى وحده
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    
Educational Miracles In The HoEducational Miracles In The HoEducational Miracles In The HoEducational Miracles In The Holy Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methodsly Quran In The Teaching Methods    

 

This letter included four chapters and prelude 

It included a clarify of some educational –miraculous terminology and 
concepts . then access to the term which  expressed  by the educational miracle 

of the holy Quran .Also it stated some personal details of the teacher and 
criteria for selection of teaching methods and it's resources 

As For The First Chapter: 

It has offered modes of teaching aids , objectives and features, it has 
shown and offered in the holy Quran besides approve of al Quran priority for 
educators. 

The Second Chapter : 

It talked about ways of teaching process by the teacher alone and with 
the teacher then with the learner alone as for educators and the holy Quran. 

 And then access to the educational miracles of the Quran in this area. 

The Third Chapter: 

 it's a clarification of anecdotal teaching methods which divided into 
narrative , creative , traditional and interactive . 

And it has been taking about it by the educators  and in Al Quran .then 
to prove the miracle  of the educational Holy Quran in this area 

In The Fourth Chapter: 

It represents the importance of auditing in the education process then the 
legitimate rehabilitation of writing and it's role in the process call. 

This chapter has a quick review of some methods of teaching ,and then 
to prove the educational miracles of  al Quran. 

Conclusion: 

It includes a quick review of the letter subject and what has been 
reached of recommendations and results only with god's grade. 
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