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ٖٔٚ 

األساليب املنهجية و الرتبىية يف القران 
 الكريم

 رائد رمثان حسين التميميم.م.                 أ.م.د. عذراء اسماعيل              
 المديرية العامة لتربية ذي قار      جامعة بغداد مركز دراسات المرأة              

 
 البحث ممخص
 واستنباطيا أساليبيـ، تأصيؿو  ية مف ذوي الخبرةتبنى المناىج التربو  كيؼ في تمخيصيا يمكف
 مع وتوافقيا التربوية أساليبو وضوح في الكريـ القرآف مف نستفيد ؟وكيؼ والسنة الكتاب، مف

 والفمسفات المعاصرة، الثقافات أحدثتو الذي الشتات لمممة اإلنسانية؟لنحاوؿ الفطرة متطمبات
 في التربية أساس ىو سميـ أساس عمى البناء إعادة نحاوؿ ثـ ومف والعولمة الثقافية ،المادية،
  الكريـ القرآف

 
 -البحث : أىداؼ ومف
  ٓالتعرؼ عمى بعض األساليب المتواجدة في القراف الكريـ لمتربية الصحيحة -ٔ  
 مف ولكف ، فقط اإلسبلـ أعداء مف ال الطاعنوف فيو كثر وقت في الكريـ القرآف عف الدفاع-ٕ 

 مخالؼ كؿ ،يؤيدوف باطًنا فيو الطاعنيف أشد مف وىـ ظاىًرا، اإلسبلـ لىإ ينتسبوف أقواـ
 .   واإلسبلـ القرآف خبلؼ في الحضارة أف ،ويظنوف
 -:  البحث حدود       
 في محدود البحث بؿ األساليب كؿ وليست ، التربية في الكريـ القرآف  أساليب عمى مقصورة
 مقيد أنو أي تكميمي البحث ألف ؛وذلؾ تربوية محاور ثبلثة ،ويسبقيا  فقط أساليب أربعة

ال باالختصار  بكثير العدد ىذا تفوؽ القرآف فأساليب وا 
 :ىي التربوية والمحاور 

 .واإليمانية النفسية، والتربية الكريـ، القرآف في العقمية التربية
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 والتربية ، المثؿ وضرب ، والترىيب والترغيب الوجداني، بالخطاب التربية أسموب:  واألساليب
 .بالقصة

 بالموضوع المتعمقة القرآنية لآليات ،استقرائي تحميمي االستقرائي المنيجالباحثة  اتبعت وقد
 . المقصود عمى داللتيا الستنباط تحميمي

 التدليؿ ثـ ،واالصطبلحي المغوية التعاريؼ بياف التربية محاور مف محور كؿ في حاولت وقد
 ثـ ، الثبلث المحاور خبلؿ مف ومكاف زماف لكؿ صبلحيا وبياف  القرآنية التربية شمولية عمى
 مف ألقوـ الوجداني بالخطاب التربية بأسموب ،وابتدأت األربعة لؤلساليب مختصة بدراسة قمت
 وأف ، لئلنساف ،والنفسية الفطرية الحجات لكؿ مشتممة القرآنية التربية أف عمى بالتدليؿ خبللو

 أسموب اتجاىاتيا،وكاف بجميع التربية النفعاالت المثيرة ساليباأل لكؿ متضمف القرآني الخطاب
  البحث في العاـ األسموب ىو بيا واالستشياد الكريـ القرآف آيات مف االستنباط

Abstract 

How can we take advantage of the Holy Quran in the clarity of its 

educational methods and its compatibility with the requirements of 

human instinct? Let us try to fill the Diaspora created by contemporary 

cultures, material philosophies, cultural globalization, and then Trying to 

rebuild on a sound basis is the basis of education in the Holy Quran 

 

The objectives of the research are: 
  ٔ - identify some of the methods found in the Koran for correct 

education 
 ٕ - Defending the Holy Quran at a time when the appellants are not 

only the enemies of Islam, but from the people who belong to Islam 

ostensibly, and they are among the most intransigent in it, support each 

dissent, and think that civilization is in conflict with the Koran and 

Islam. 
  
       search limits  :-  

Is limited to the methods of the Koran in education, and not all methods, 

but research limited in four methods only, and preceded by three 

educational axes, because the research is complementary, that is 
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ٖٜٔ 

restricted in short otherwise the methods of the Koran far exceed this 

number 

 The educational axes are: 
Mental education in the Holy Quran, psychological education, and faith. 
And methods: the method of education letter emotional, and the 

caricatures and intimidation, and striking the example, and education 

story. 
The researcher followed the inductive method analytically, inductive to 

the Qur'anic verses related to the subject analytically to derive its 

significance on the intended. 
In each of the axes of education, I tried to explain the linguistic 

definitions, and then to demonstrate the comprehensiveness of Quranic 

education and its validity for every time and place through the three 

axes. I then studied the four methods and began the method of education 

with emotional discourse to show that the Quranic education is included 

For all instinctual and psychological arguments of man, and that the 

Qur'anic discourse is included for all the exciting methods of the effects 

of education in all directions. The method of deriving from the verses of 

the Holy Quran and citing them is the general method of research 
 المبحث األول

 تعريف القرآن الكريم لغة واصطالًحا
  أواًل:تعريؼ القرآف الكريـ لغًة:

 : المغة في القرآن معنى في أقوال عدة وردت
 ، والضـ الجمع عمى يدور ،والمصدر وقرآًنا قراءة قرأ يقاؿ"  قرأ مف مشتؽ مصدر       
/ ٘ٚ القيامة سورة َقرَْأَناُه َفات ِبْع ُقْرآَنوُ  َفِإَذا.  وُ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآنَ  ِإن   :  تعالى قولو ومنو

 ُيسمى: ٔالنحوي ِإسحؽ َأبو قاؿ"، عمًما وجعؿ المصدرية مف القرآف لفظ نقؿ ،ثـٛٔ:ٚٔ
 ومعنى وُفْرقاًنا، وُقْرآًنا كتاًبا وسمـ؛ عميو الّمو صمى نبيو، عمى َأنزلو الذي تعالى الّمو كبلـ
 عمينا ِإن    :تعالى وقولو. فَيُضمُّيا السَُّور، يجمع أَلنو ُقْرآًنا؛ وسمي ،الجمع معنى الُقرآف
 ٕأىػ"فات ِبعْ  َقرَْأَناهُ  َفِإذا وِقراَءتو، َجْمَعو َأي ،وُقرآنو َجْمعو
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 عميو اهلل صمى_ الرسوؿ عمى المنزؿ تعالى اهلل كبلـ عمى عمـ ولكنو بمشتؽ ليس أنو       
 الّمو لكتاب اسـ ولكنَّو َقَرْأت، مف ُيْؤخذ ولـ بميموز، وليس اسـ، الُقران: يقوؿ وكاف _ "وسمـ
 ٖأىػ."القرافَ  َييمز وال قرْأت وَييمز واإِلنجيؿ، التوراة مثؿ
نما المصاحؼ، في المكتوب المقروء أي العزيز، التنزيؿ ىو القرآن "   ىو ما عمى قدـ وا 

 سنا يكاد  تعالى وقولو  بالدىف تنبت  تعالى قولوك الباء بزيادة بو وقرأ قرأه. لشرفو منو أبسط
           :الشاعر وقاؿ األبصار ويذىب الدىف تنبت أي  باألبصار يذىب برقو

 ال المحاجر سود                      َأْخمػرة ربات ال الحرائر ىف                           
"بالسور يقرأف

ٗ
   

  بلحًا:ثانيًا:تعريؼ القرآف الكريـ اصط
 ينظر التي الزوايا تعدد بسبب وذلك فقد اصطالًحا القرآن تعريف في العمماء آراء تعددت
ِِ  إلى منيا العمماء ِِ       القرآِن
 اعتنى ممن الكثيرون اختاره وقد مانع جامع تعريف آنفاً  اخترتو الذي التعريف أن والواقع

 عميو زاد من وكل آخر، قيد دةزيا إلى يحتاج ال فيو ٘الكريم القرآن عموم في بالتصنيف
 التي القرآن خصائص بعض بذكر اإليضاح زيادة إال بذلك يقصد ال ذكر مما قيوداً  أو قيداً 

 . عداه عما بيا يتميز
 

 :تعريؼ التربية في المغة :ثانيا
 في  تشير أنيا إال وتنوعت، العربية المغة معاجم في التربية كممة دالالت تعددت       
 ويمكن لمتربية، المغوي المعنى تحديد عمييا باإلطالع يمكن لغوية أصول عدة إلى معظميا
 : أصول خمسة في إجماليا
باً  مِّن آَتْيُتم َوَما  تعالى قولو ومنو ، ونما زاد بمعنى يربو ربا          َأْمَوالِ  ِفي لَِّيْرُبوَ  رِّ
 اْلُمْضِعُفونَ  ُىمُ  َفُأْوَلِئكَ  الم وِ  َوْجوَ  ُتِريُدونَ  َكاةٍ زَ  مِّن آَتْيُتم َوَما الم وِ  ِعندَ  َيْرُبو َفاَل  الن اسِ 

 .ٜٖ/ ٖٓسورة الرـو 
 .ٙوترعرع نشأ بمعنى تكوف أف:" الثاني األصل
  ٚ"ورعى حفظ بمعنى كوفت أف: الثالث األصل
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 تقوؿ والعرب أسستيـ أي القوـ ربيت ومنو وأسس، أصمح بمعنى تكوف أف:"  الرابع األصل
  يممكني وسيدا فوقي يكوف أف فبلف بمعنى يربيني أف مف إلي أحب فبلف يربيني ألف:

 .ٛ"العمـ في الراسخ أي الرباني العالـ ومنو العمـ في خالرسو  الخامس: األصل
 والعمم والسياسة والمحافظة الرعاية حول تدور المغوية التعريفات أن سبق مام ويتضح
 ٓعوالترعر  والنشأة والزيادة والتنمية

 : متعددة جوانب من التربية معاني

 النمو باعتبار التربية تعّريؼ 

 عن كماليا تبمغ حتى والخمقية والعقمية الجسمية الوظائف تنمية ىي"                    
 ٜ" والتثقيف التدريب طريق

 التربية عمماء عند  التربية تعريؼ: 

 الحياة مواقف من المكتسبة الخبرة خالل من البشري الكائن نمو ىي"                    
 نمًطا لتكون معيًنا ارتباًطا ومرتبطة متصمة جديدة خبرات اكتساب بالنمو ويقصد, المتنوعة

 الفرد بين توافق أفضل بذلك ليتحقق النمو من المزيد إلى وتوجيو الفرد بشخصية خاًصا
ٓٔ. وبيئتو

 

 بالفكر بربطيا تعّريفيا يمكف : 

 إلى يستند واحد فكري إطار في ببعض بعضيا يرتبط التي المفاىيم" بأنيا                 
 يؤدي العممية والطرائق اإلجراءات من عدداً  ترسم والتي اإلسالم بيا أتى التي والقيم المبادئ

ٔٔ"اإلسالم عقيدة مع يتفق سموكاً  الفرد يسمك أن إلى فيذىاتن
 

        
 التربية القرآنية
 التربية العقمية.

 التربية اإليمانية.
 التربية النفسية.
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 ثـ ومف التربية ىذه  محاور عف الحديث قبؿ القرآنية التربية أساليب عف الحديث يمكننا ال    
حاطتو التربوي القرآني المنيج شمولية إثبات  .لئلنساف التكوينية الجوانب بجميع وا 
 الحاجات راعى  أنو تفرده ومصدر منيج يوازيو ال فريد منيج القرآني التربوي المنيج و   

 وىو أجمو، مف خمؽ الذي األسمى اليدؼ ليحقؽ بيده ويأخذ لبنائو، اإلنساف،وييدؼ لدى الفطرية
 بو وكؿ الذي االستخبلؼ بمياـ والقياـ ، قراراإل ىذا بمقتضيات والعمؿ اهلل، بوحدانية اإلقرار
 .    تحمميا التي األمانة ،وأداء

 الواقعية بمنظار إليو تنظر إنساف،فيي كونو حيث مف اإلنساف خصائص راعت القرآنية فالتربية 
 عموما ،أو البشر إمكانيات فوؽ ألنيا إطبلقاً  ،إما تحقيقيا يمكف ال التي بالمثالية تطالبو فبل

 . الناس مف محددة فئة يستطيعيا حيث
 النفسية و والجسمية العقمية نواحي مف  اإلنسانية الخصائص لكؿ شاممة واقعيتيا في وىي

 تكوين محاور من كثير بين من األىم ىي تكون قد محاور بثالثة االكتفاء إجماليا ويمكناً 
 الجسمانية التربية ل،مث المختصين من الكثير بيا واالىتمام لدراستيا تطرق ،وقد اإلنسان

 عميو سيكون ما ىي األخيرة ،والثالثة والنفسية ،واإليمانية، ،والعقمية ،واالنفعالية ،والغذائية
 . اهلل شاء إن المبحث ىذا في البيان
 .العقمية التربية
 .اإليمانية التربية
 ية النفسي التربية

 
 : أوال التربية العقمية في القرآف الكريـ 

 : أىمية العقؿ 

 المرجو الطريؽ سموؾ طريقيا عف الفرد يستطيع التي األداة كونو في العقؿ أىمية تكمف        
 . لؤلرض األعمار و اإليماف قضيتي في منو
 قابمة العقوؿ أف إلى االنتباه ،مع بو مسمـ أمر وىذا الناس بيف تتفاوت العقوؿ أف شؾ وال

 وتدبر تفكر مف العقمية العمميات ارسةمم عمى تدريبيا يتـ ما حسب عمى واالرتقاء لمتطوير
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 تعالى بقولو تختـ القرآنية اآليات مف الكثير أف نجد ،لذلؾ وتأمؿ
 . ..(يتفكرون)،..(يعقمون)..،..(يتدبرون)..
 العقمية بالقدرات االىتماـ كاف ،لذلؾ األمة أو المجتمع عقؿ تكوف مجتمعة األفراد وعقوؿ   

 . األىمية غاية في عمؿ الجماعي أو ديالفر  النطاؽ عمى تطويرىا ومحاولة
 سر أف لوجدنا اإلسبلمية األمة ارتقاء المثاؿ سبيؿ عمى تأممنا فموا                        

 عمى قدرتيـ بعدـ أفرادىا ،واعتقاد وتيمشييا العقمية التربية إىماؿ في يكمف زماننا في التأخر
 ىي قضية تبني عنيا نشأ بيا، مسمـ ضيةق أصبح حتى استشرى مرض ،وىو واالختراع التقدـ
 غير بالديف قصد ،ولو والديف العمـ بيف المعمنة الحرب قضية وىي اإلسبلـ عف البعد كؿ بعيدة
 ،ألف كمو لمصواب مجانب األمر كاف بذلؾ اإلسبلـ اتيـ لما ولكف ذلؾ ألمكف اإلسبلـ ديف

َىْل َيْسَتِوي ال ِذيَن َيْعَمُموَن  ُقلْ  ..تعالى قاؿ بو ووصى إليو ودعا العمـ عمى حث ديف اإلسبلـ
َيْخَشى  ِإن َما :  تعالى وقاؿ،ٜ/ٜٖسورة الزمر ، َوال ِذيَن اَل َيْعَمُموَن ِإن َما َيَتَذك ُر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
 ٕٛ/ٖ٘سورة فاطر الم َو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء ِإن  الم َو َعِزيٌز َغُفورٌ 

 مشرعا إلو جعمو و وبجمو العقؿ عظـ عمف بعيدا الصحيح ميزانو في العقؿ وضع ـاإلسبل وديف
 . والخياؿ الخرافة بأمراض وأماتو العقؿ خذؿ ،ومف حاكما

 والموازنة المقارنة ممارسة لو وأتاح والتدبر والتأمؿ التفكير خيمة لمعقؿ نصب الكريـ فالقرآف  
 الكوف في حولو الكامنة األسرار إلى لدالليةا باإلشارات الطريؽ لو ،وميد األشياء بيف

بداعية عممية آفاؽ لو يفتح طريؽ وىو والمخموقات  .  الحؽ إلى الوصوؿ عمى تعينو وا 
 في الرباني المنيج ىذا تطبيؽ حاولنا ثـ العقمية التربية في الكريـ القرآف منيج تأممنا أننا ولو

 بحوؿ ،الستطعنا الصحيح القرآني المنيج عمى النشء تربية في منو واالستفادة الواقعية حياتنا
 . الحؽ جادة إلى المسممة بالناشئة العودة اهلل
 

 العقؿ في القرآف الكريـ:   
َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُيْم ُقُموٌب َيْعِقُموَن ِبَيا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَيا  َأَفَممْ   قاؿ تعالى :
ُدورِ َفِإن َيا اَل َتْعمَ   ٙٗ/ٕٕسورة الحج    ى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُموُب ال ِتي ِفي الصُّ

  ٕٔ(وأعمالكم قموبك إلى ينظر ولكن صوركم إلى ينظر ال اهلل إن) وسمـ عميو اهلل صمى وقاؿ
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 فأ فقيؿ التكميؼ، في المناط ىو ،وأييما والقمب العقؿ بيف التفريؽ في والكبلـ الجدؿ كثر      
 وحدة ىنا فالقمب" ميامو، ألداء الدماغ بتوجيو يقوـ الذي وىو القمب، مركز في موجود العقؿ
 ،ومف اإلنساف في التكميؼ مناط وىو اإلنساف في القرار ،واتخاذ والسيطرة والفقو واإلدراؾ الفيـ
 .ٖٔ"تعالى اهلل مف واالعتبار النظر محؿ فإنو ثـ

: قاؿ حيث عنو اهلل رضي بشير ابف النعماف حديث في: ـوسم عميو اهلل صمى النبي قاؿ       
 اتقى فمن الناس من كثير يعممين ال مشتبيات أمور وبينيما بين والحرام بين الحالل)

 يرعى كالراعي الحرام في وقع فقد الشبيات  في وقع ومن وعرضو لدينو استبرأ فقد الشبيات
ن إال فيو يقع أن يوشك الحمى حول ن األ حمى ممك لكل وا  ن ،األ محارمو اهلل حمى وا   في وا 

ذا كمو الجسد صمح صمحت إذ مضغة الجسد   ٗٔ(القمب وىي إال كمو الجسد فسد فسدت وا 
 البصيرة ىو الصدر في الذي بؿ وقيؿ. الصدر في وعقؿ الرأس في عقؿ عقبلف العقؿ وقيؿ     
آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَيا َفِإن َيا  وْ ِقُموَن ِبَيا َ َلُيْم ُقُموٌب َيعْ  َفَتُكونَ : )تعالى قولو تفسير في كثير ابن قال

ُدوِر   العمى ليس أي" ٙٗ/ٕٕالحج، سورة( اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُموُب ال ِتي ِفي الصُّ
نما البصر عمى  ".  البصيرة عمى العمى وا 
 قوؿ إيراد يمكننا ولكف البحث، ىذا موضوع في اإلطالة يحتمؿ وال  قديـ، خبلؼ الخبلؼ وىذا
 ،وأما تعالى اهلل عند الكني معناه أف وىو الكريـ القرآف في والعقؿ القمب مفيومي بيف لمجمع واحد
 أعمى مقدمة بأنيا" العربية المغة في جاء كما الصدور العمماء فسر ،فقد  اآلية معنى في جاء ما

 . ٘ٔ" اإلنساف عند القرار اتخاذ عف لمسئوؿا وىو لممخ األمامي الجزء ،وىو اإلنساف في الشيء
 

 اىتماـ القرآف الكريـ بالعقؿ :
 . تفريط أو افراط الواقعية،دوف بالنظرة البشري لمعقؿ الكريـ القرآف ينظر     
 عمى وجبمو  عقؿ لئلنساف جعؿ قد وعمى جؿ اهلل أف إلى بوضوح يشير الكريـ فالقرآف 

 أف يمكف بما والتأثر الصحيح الطريؽ واختيار والشر الخير بيف والموازنة والتدبر التفكر
 . نتائج مف إليو يصؿ
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 بناء في أىميتو عمى وركز المسئولية مناط واعتبره العقؿ قدر قد الكريـ القرآف أف كما 
 .اهلل آيات في والتفكر  والعبودية التوحيد مفيوـ وتصحيح المسمـ عقيدة

 لمتعرؼ اهلل آيات وتدبر الكوف ممكوت في ؿلمتأم ودعاه العقؿ استخداـ عمى القرآف حث 
 .لبلقتناع وحكمتو اإلسبلمي التشريع أحكاـ وتدبر المعجزة، قدرتو عمى

 قامة ، والقضاء كاألمانة األمور مف كثير في العقؿ واشتراط  واعتبار والشيادة الحد وا 
 . والتكميؼ المسئولية مناط العقؿ

 األشياء حقيقة إلى لمتوصؿ اإلنساني العقؿ يمارسيا التي العمميات الكريـ القرآف رتب 
 ، التدبر ، التفكير  عمميات ،وىي القرآنية اآليات مف كثيرة مواضع في إلييا ودعاه
 المنظـ المرتب المسمـ العقؿ وبناء العقؿ تطوير" إلى تقود عمميات ،وىي التذكر

 واالجتياد روالتدب النظر درجات بموغ عمى ،والقادر صحيحة بطريقة عمميا الممنيج
 . ٙٔ"اإلنساني الفكر درجات أعمى وبموغ

 منيج القرآف في تربية العقؿ :
 عممية خطوات عمى طريقو وبنى العقؿ، تربية في بيف طريؽ عمى الكريـ القرآف سار        

 العقؿ يضع ف أ الواضح بمنيجو استطاع و اإلنساف، في العقؿ وجود مف المقصود تحقيؽ تكفؿ
 بيف العقؿ مكانة لضبط الكريـ القرآف منيج إلى نحتاج ،ونحف الصحيح مساره في البشري
 : القرآني المنيج مف تربوية مقتطفات عدة اقتباس ويمكننا والتفريط اإلفراط
 أواًل :

 التربية القرآنية لمعقؿ بالتحرير:          
 وبيف بينو تحوؿ التي المعوقات جميع مف بتحريره اإلنساني العقؿ الكريـ القرآف ربى        

 اإلنساف أوجدىا التي القيود كؿ مف شامؿ والقتناعي،وتحريره والتدبري التفكري بعممو القياـ
 الخالؽ عف البعيد الطريؽ سموؾ إلى العقوؿ جرؼ انتكاس وأحدثت الفطرة بطمس فقامت بنفسو،

 . ،والجمود والتبعية ،الخرافة القيود ىذه ،ومف وعمى جؿ
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 :التحررمف الخرافة 

 العقوؿ ،لتحرير بمكة الكريـ القرآف نزوؿ بداية عند األولى الوىمة مف الكريـ القرآف سعى      
" ،وقدـ اإلنساف بو خص الذي التكريـ مع تتناسب ال التي والمعتقدات الخرافات أنواع جميع مف

 : عف إلنساف الواضحة اإلجابات
 .فيو القوة وحركة إدارتو تتـ خمقو،وكيؼ وفمسفتو،وحقيقة ومفرداتو الكوف
 الموت بعد ومآلو اإلنساف خمؽ حقيقة, 

 وتوزيعيا األرزاؽ صناعة آلية. 

 األرض في ورسالتو اإلنساف خمؽ فمسفة. 

 السابقة الكتب لو تعرضت الذي والتحريؼ والتشوىات الخرافات تصحيح".ٔٚ 

 : التحرر مف التبعية 

 العقؿ، بمعيار مسألة كؿ قياس إلى يدع و أنواعو بجميع التقميد ترؾ عمى الكريـ القرآف يحث  
 تحديد في والفكر بالعقؿ االستعانة مف المفرد لئلنساف  بد اآلخروف،وال اعتقده ما باعتبار ال

 .الناس مف غيره..اعتقده أو فعمو أو قالو ما ال المختمفة القضايا مف موقفو

َذاقاؿ تعالي:   َبْل َنت ِبُع َما أَْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن  واَقالُ  ِقيَل َلُيُم ات ِبُعوا َما َأْنَزَل الم وُ  َواِ 
 ٌِ  ٓٚٔ/ٕسورة البقرة، آَباُؤُىْم اَل َيْعِقُموَن َشْيًئا َواَل َيْيَتُدوَن

ذا:  تعالى يقوؿ :لآلية تفسيره في اهلل رحمو كثير ابن اإلمام قال  من الكفرة ليؤالء قيل وا 
 في قالوا والجيل الضالل من عميو أنتم ما واتركوا رسولو عمى اهلل لأنز ما اتبعوا المشركين

 قال.  واألنداد األصنام عبادة من أي آباءنا عميو وجدنا ما أي ألفينا ما نتبع بل ذلك جواب
 اَل   أثرىم ويقتفون بيم يقتدون الذين أي َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم  آَباَءَنا  عمييم منكرا تعالى اهلل
 . ىداية وال فيم ليم ليس أي ِقُموَن َشْيًئا َواَل َيْيَتُدونَ َيعْ 

  التحرر مف الجمود 
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  المعرفة في يكمف لمعقوؿ،وعبلجو ومدمر القموب أنواع لجميع مميت مرض الجمود        
  لمحصوؿ والتفكر والبحث التأمؿ في  العقؿ إعماؿ أىمية عمى الكريـ القرآف ،ويؤكد ،والتعمـ
 العممية المجاالت مف كثير في يتفوقوف المسمميف جعؿ التأكيد ،وىذا والحقائؽ فةالمعر  عمى

 يتفاخر التي العموـ لغالب األساس وضع مف ىـ ،بؿ المعرفية الفنوف مف فف غير في ويبرعوف
عماؿ الجمود ترؾ في اإلسبلـ منيج عمى مثاؿ أردنا ،ولو اليوـ الغربيوف بيا  والمقارنة العقؿ وا 
 . مثاؿ أفضؿ اإلسبلمي الفقو ميداف لكاف مثمرة نتائج إلى لموصوؿ التالدال بيف

 التحرر مف إتباع اليوى والشيوات: 

 سواء العبودية ميزاف في الخمؽ فكؿ تعالى اهلل غير عبادة مف التحرر إلى القرآف يدعو         
 عمى الناس يأمنو فأل أىبلً  كاف اهلل، غير عبودية مف وتحرر قمبو، مف هلل عبوديتو تمكنت فإذا"

 ىوى، يتبع وال شيوة، وال إغراء يقوده وال لرىبة، يخضع وال لرغبة، يستجيب ال ألنو شيء، كؿ
نما  لكؿ األمف غاية فيو الذي الخير عمؿ إال فيو يوجد ال اهلل وأمر اهلل، ألمر يستجيب وا 
 ٛٔ."البشر

 
 التمؼ:ثانيا: التربية القرآنية بالدعوة لمحفظ والحماية لمعقؿ  مف 

 ممموكة ألنيا نفسو إتبلؼ اإلنساف عمى حـر قد الكريـ ،والقرآف بدنو مف جزء اإلنساف عقؿ    
 ،والعرض ،والنفس الديف  وىي الخمس الضرورات حفظ اإلسبلـ أساسيات ،ومف لئلنساف ال هلل

 أو يتمفو اف يمكف ما كؿ ترؾ ضرورة عمى العقؿ تربية الكريـ القرآف بنى وقد.  ،والعقؿ ،والماؿ
َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ِإن َما اْلَخْمُر  : تعالى قاؿ  لمعقؿ المذىبات وجميع الخمر فحـر يضره

سورة المائدة  ُحونَ َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعم ُكْم ُتْفمِ 
٘/ٜٓ   
 : تربية العقمية باإلقناع بمختمؼ الدالالت  و بالبرىاف والحجة الصادقةال ثالثا: 

 يدعوا ،وىو واإلكراه إلجبار ال االحتراـ عمى البشري لمعقؿ تربيتو يني الكريـ القرآف            
 اإلنساف ليتوصؿ المختمفة اآلراء ،ويناقش أنواعيا بمختمؼ األدلة واإلقناع،ويورد الحوار إلى

ال الحقيقة ىإل بنفسو ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبي َن الرُّْشُد ِمَن  ال تعالى ،قاؿ صراحة يعمنيا فإنو وا 
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َوالم ُو َسِميٌع اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالط اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالم ِو َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَيا 
 ٕٙ٘/ٕة البقرة سور  َعِميمٌ 
 القرآن آيات غالب في صريحة دعوة وىي سواه فيما إكراه ،فال فيو إكراه ال الدين كان فإذا

 من أىم ،فالحقيقة بالظواىر االغترار يعرض،وعدم ما كل في والتأمل التفكر إلى تدعوا الكريم
 .والحساب المعول، وعمييا المظير

 
 ة التربية اإليماني

 ي التربية اإليمانية:منيج القرآف الكريـ ف
      

 الفوائد اإليمانية لمتربية
 : متعددة جوانب مف والمجتمع الفرد عمى اإليمانية التربية فوائد تظير           

 مف الناحية السموكية :
 : نفسو وبيف بينو الفرد سموؾ       

 فيعصمو السموكي، اطالنفسي،واالنضب االستقرار ويمنحو داخمو مف الفرد يربي اإليماف          
 خص ما يستحؽ وبو بالمؤمف سموكيا يرتقي فاإليماف الميمكات، مف وينجيو واألىواء الزالت مف
 . تكريـ مف بو

 : غيره وبيف بينو الفرد سموؾ     
 حؽ قبؿ غيره حؽ يراعي المجتمع مف فرد فكؿ بأكممو، المجتمع ينضبط القرآنية بالتربية        
 تعالى ،قاؿ الديف عف ،يدافع الخير إلى ،يدعو البناء في ،يساعد المساعدة إلى فيبادر نفسو،

ال ِذينَ  _ المسمـ المجتمع في السموؾ واصفاً _ يَمانَ  الد ارَ  َتَبو ُءوا َِ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبِمِيمْ  ِمنْ  َواإلِْ
 ِبِيمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِيمْ  َعَمى َوُيْؤِثُرونَ  ُأوُتوا ِمم ا َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ  ِفي َيِجُدونَ  َواَل  ِإَلْيِيمْ  َىاَجرَ 

 ٜ/ ٜ٘سورة الحشر  اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  َنْفِسوِ  ُشح   ُيوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ 
 . ُكميا األمة وبالتالي كمو المجتمع سموؾ ينضبط الفرد سموؾ وبانضباط

 مف الناحية االقتصادية :
 :لمفرد االقتصادي بالبناء تيتـ اإليمانية التربية       
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 بسؤاليف دائما نفسو يضبط والمؤمف لؤلشياء، االمتبلكية الرؤية في يؤثر اإليماف             
 ؟ أنفقو وفيما اكتسبو أيف مف مالو

 الربا وعف بالحؽ، إال الغير ماؿ أكؿ وعف والنيب، السرقة، عف باإليماف يرتفع ىو لذلؾ       
 . بالصدقة وزيادتيا بالزكاة مالو تطيير عمى يسارع وأن ،كما ،والرشوة

 النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ِمفْ  َفِريًقا ِلَتْأُكُموا اْلُحكَّاـِ  ِإَلى ِبَيا َوُتْدُلوا ِباْلَباِطؿِ  َبْيَنُكـْ  َأْمَواَلُكـْ  َتْأُكُموا َواَل  :تعالى قاؿ
ْثـِ   ٛٛٔ/ ٔسورة البقرة   َتْعَمُموفَ  َوَأْنُتـْ  ِباإْلِ

 :لممجتمع االقتصادي لبناءوا
 اإليماف مجتمع ألف المجتمع في االقتصاد لحفظ ضابط خير اإليمانية والتربية               

 المسمـ فالتاجر ، العاـ االقتصاد لحفظ السميمة اأُلسس ،وعمى االجتماعي التكافؿ عمى ُيَربي
 . العامة الثروات حفظ عمى ُيربى ،كما والغش االحتكار يأبى
 الناحية السياسية: مف
 األرض طرفي بمغت حتى امتدت والتي اإلسبلمية الدولة أسس وضعت القرآنية بالتربية    

 ُنظـ نستمد اإلسبلمي الجيش ،ومف األرض فممكوا الناس المسمموف ساد القرآنية ،وبالتربية
 . والسمـ الحرب
 مف الناحية العممية:    

 الربط عمى القدرة وتنمي الذىف، وتشحذ الفكر، آفاؽ تفتح نيةاإليما القرآنية فالتربية           
 العمـ ،وىو لو_ وعبل جؿ_ اهلل بتعميـ إال اإلنساف يعممو لـ الذي العمـ إلى ،والوصوؿ والتحميؿ

 ِعَباِدهِ  ِمنْ  الم وَ  َيْخَشى ِإن َما : عالى قالت والكفر الجحود، إلى ال الحؽ المعرفة إلى يقود الذي
 ٕٛ/ٖ٘سورة فاطر    َغُفورٌ  َعِزيزٌ  الم وَ  ِإن   َماءُ اْلُعمَ 

 .المثالي اإلنسان ىو ليكون الفرد تييئ اإليمانية التربية إن يعمم ذلك ومن                 
 

 ـة النفسيةالتربي
 التربية النفسية   في القرآن الكريم

 اىتماـ القرآف الكريـ بالنفس:
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 النفسية بالتربية واىتمامو  البشرية، لمنفس النفسية النواحي في ؿبالتفصي الكريـ القرآف اىتـ     
 ضميره خبلؿ مف لئلنساف الداخمية الحسبة حس إيقاظ عمى المسمـ ليحث الضمير تربية ،أو

 . والشر والخير، والحراـ، الحبلؿ،  مف موقفو وتحديد ، المتيقظ
 بممارسة لنفسو يسمح فبل نفسو عمى يبارق اإلنساف يكوف أف  عمى حريصة  القرآنية والتربية     
 .الشرعية القيـ مع اختبلفيا أو خطئيا، نفسو داخؿ يعمـ أشياء
 ابف قاؿ كـ النفس ألف بالتحديد النفس تربية أىمية مف ناشئة النفسية التربية وأىمية      
 بو فم اهلل مف ففضؿ فييا خير كؿ وأف سوء كؿ ومأوى شر كؿ منبع أنيا" اهلل رحمو_القيـ
َأن  ِفيُكْم َرُسوَل الم ِو َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأَلْمِر  َواْعَمُموا  :تعالى ،قاؿ منيا يكف ولـ عمييا

اْلِعْصَياَن ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق وَ  ر هَ ِفي ُقُموِبُكْم َوكَ  وُ َلَعِنتُّْم َوَلِكن  الم َو َحب َب ِإَلْيُكُم اإِليَماَن َوَزي نَ 
 ٚ/ٜٗسورة الحجرات،ٜٔ ...ُأْوَلِئَك ُىُم الر اِشُدونَ 

 التي العمؿ أوال شخصت فقد ؛ النفوس لمعالجة دقيقة أسس القرآنية التربية ووضعت        
 . عمييا فطرت التي القويمة الفطرة طريؽ عف بيا فتحيد النفوس تصيب أف يمكف

قست ُثمّ   تعالى قال  ن  ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما  ُقُموُبُكمْ  َِ ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َواِ 
ن  ِمْنَيا َلَما َيْيِبُط مِ  ن  ِمْنَيا َلَما َيش ق ُق َفَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َواِ  ُر ِمْنُو اأْلَْنَياُر َواِ  ْن َخْشَيِة الم ِو َيَتَفج 

  ٕ/ٗٚسورة البقرة ،  َغاِفٍل َعم ا َتْعَمُمونَ َوَما الم ُو بِ 
 ٚ،ٛ/ ٜٔالشمس، سورة  َوَما َسو اَىا * َفأَْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا َوَنْفسٍ  :ىتعال وقال 

عادتيا النفوس لموازنة تعالى اهلل خمقو دقيؽ ميزاف ىناؾ أف الكريـ القرآف بيف:وثانيا            وا 
 . ٕ/٘ٚسورة القيامة    ُأْقِسُم ِبالن ْفِس الم و اَمةِ  َواَل  تعالى ،قاؿ بالصوا جادة إلى

 وىي مكروىا؛ ارتكب إذا صاحبيا فتموم الفضيمة اكتسبت التي ىي:الموامة والنفس        
 فيي غيرىا لتأديب وترشحت ذاتيا في إطمئنت التي النفس ىي بل وقيل ؛ المطمئنة النفس
 ٕٓ" المطمئنة النفس فوق
 يختاره الذي طريقو في بينة عمى نفس كؿ لتكوف النفوس أنواع ببياف الكريـ القرآف قاـ: وثالثا    
  عميو لمسير

َأْوَرْثَنا اْلِكتَاَب ال ِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُيْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِو  ثم   : تعالى قال             
 ٕٖ/ٖ٘سورة فاطر،   ْنُيْم َساِبٌق ِباْلَخْيرَاِت ِبِإْذِن الم ِو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبيرُ َوِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد َومِ 
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 فوائد التربية النفسية في القرآف لممؤمف.

 آخر تربوي منيج أي يستطع ال قصوى فوائد لممؤمن تحقق النفسية التربية       
ن  دراسة إلى تحتاج بل الموجزة الدراسة ىذه طرأس في نستوفييا لن ارددنإحصائيا توفيرىا،وا 
 زيادة ولعل المحور ىذا في موجزة بنقاط  إلييا اإلشارة يمكننا ولكن حقيا، إليفائيا مستفيضة
 . التالي الفصل في تكون اإليضاح

 الثقة  والطمأنينة:   
 وىذه أواًل، وعمى ؿج باهلل بالثقة يتحمى تجعمو المسمـ لنفسية القرآنية التربية                 

 ألنوا خير  أنو وأثؽ إياه، تعمى اهلل يأتيو ما بكؿ راض ،فيو الحياة أمور كؿ عمى تنعكس الثقة
 جاء كما تعالى اهلل يكوف حتى وعبل جؿ اهلل مع وخطراتو وسكناتو بحركاتو ،مرتبط اهلل عند مف
 بيا، ببطش التي ويده بو، يبصر الذي وبصره بو، يسمع الذي سمعو)  الشريؼ الحديث في

 .ٕٔ(بيا يمشي التي ورجمو
 وسمـ عميو اهلل صمى_ ولرسولو تعالى هلل بالمحبة مقروف تعالى هلل واالستسبلـ الرضا وىذا   
  االضطراب مف ومنعو القمب استقرار ىي التي الطمأنينة تورث ،والثقة_

 السعادة
 كؿ إلييا يسعى التي لمسعى،وا طالب كؿ خمفو يجري الذي المطمع ىي السعادة             

 الحياة في اليوـ نراه وما يصب، لـ أـ الحقيقي معناه أصاب سواء الصحيح الحديث َوِفي ساع
 .  السعادة خمؼ المياث مف أنموذج إال ىو ما الشيوات في النخاع حتى انغماس مف الغربية
 عجبا_ )وسمـ عميو اهلل ىصم_ اهلل رسوؿ قاؿ المؤمف؛ إال يناليا ال  الحقيقية السعادة و      
ف لو خير فكاف شكر سراء اصابتو إف لممؤمف إال ذلؾ خير،وليس كمو أمره إف المؤمف ألمر  ،وا 

 ٕٕ( لو خير فكاف صبر ضراء أصابتو
ورة س  َعْن ِذْكِري َفِإن  َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى َرَض َأعْ  َوَمنْ  : تعالى قال
 ٕٗٔ/ٕٓطو
 وأخذ وتناساه، عنو، أعرض رسولي عمى أنزلتو وما أمري، خالؼ أي( َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َوَمنْ " )
 بؿ لصدره انشراح ،وال لو طمأنينة فبل الدنيا في ضنؾ أي ضنكا؛ معيشة لو فإف ىداه غيره مف
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ف لضبللو حرج ضيؽ صدره  فإف شاء حيث وسكف شاء، ما وأكؿ شاء ما ولبس ظاىره، تنعـ وا 
 فيذا يتردد ريبة في يزاؿ فبل ،وشؾ وحيرة قمؽ، في فيو واليدى اليقيف، إلى يخمص لـ ما قمبو
 ٖٕ"المعيشة ضنؾ مف

 التحرر مف عبودية غير اهلل:
 المتسمطة العبوديات مف عتقيا إلى البشرية لمنفوس تربيتو في الكريـ القرآف ييدؼ             

 أف اإليمانية التربية أف نجد ولذلؾ ، تعالى اهلل غير عبودية مف ىاوتحرير  البشرية الرقاب عمى
 أمراضيا مف كثير مف النفوس ستتحرر وعبل جؿ اهلل ىو األوحد المعبود وكاف كاممة تحققت

 . وحده اهلل عبادة محيط في ،وتحمؽ المستعصية
 االتزاف والنظر لمحياة بالنظرة المعتدلة: 

ُس َيْنَبِغي َلَيا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل الم ْيُل َساِبُق الن َياِر َوُكلٌّ ِفي َفَمٍك الش مْ  اَل  : تعالى قال    
 االعتداؿ  أف إلى تشير القبيؿ ىذا مف كثيرة آيات      ٓٗ/ٖٙ، يس سورة   ..ْسَبُحونَ يَ 

ُأم ًة  ُكمْ َجَعْمَنا َكَذِلكَ وَ  :بقولو المحمدية األمة ىذه اهلل الكوف،وميز في تعالى اهلل سنف مف والتوازف
 .ٖٗٔ/ٔاآلية ، البقرة   ...ُشَيَداَء َعَمى الن اِس َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَمْيُكْم َشِييًدا ُكوُنواَوَسًطا ِلتَ 

 القرآنية التربية تعمؿ والتي السوية النفس متطمبات مف األمور بيف والموازنة المعتدلة فالنظرة     
اْْلِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا  الد ارَ  وُ ِفيَما آتَاَك الم   َواْبَتغِ   :تعاال تعالى ،قاؿ تحققيا عمى

سورة َأْحَسَن الم ُو ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإن  الم َو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َماَوَأْحِسْن كَ 
 .ٚٚ/ٕٛالقصص ، 

 النظرة عمى النفس توطف أنيا ،كما العجمة مغبة مف اإلنساف تقي المعتدلة النظرةو        
: تعالى قاؿ والظف اليوى اتباع الضبلؿ أصؿ ،ألف الصحيح الحكـ يوفر ما وىو لؤلمور المتأممة

   ْاْلُيَدى َوَلَقْد َجاَءُىْم ِمْن َربِِّيمُ  ْنُفُس َوَما َتْيَوى اأْلَ  لظ ن  َيت ِبُعوَن ِإال  ا ِإن   ٖ٘سورة النجـ/ٕٖ 
 السعي إلى الكماؿ في شؤوف الدنيا واآلخرة.:

 خمقو أف يعمـ ىو بؿ األشياء مف القميؿ أو بالدونية، يرضى ال النفس المطمئف المؤمف        
 محاسب فيو حياتو اعمار منو ومطموب وىدؼ، لغاية مخموؽ ىو بؿ عبثًا ليس الدنيا ىذه في

 ،قاؿ لو الممكف البشري الكماؿ إلى يسعى فكره ىذا كاف ومف ، وعممو عمرهو  وصحتو وقتو عمى
 الضعيؼ المؤمف مف اهلل إلى وأحب خير القوي المؤمف_) وسمـ عميو اهلل صمى_ اهلل رسوؿ
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نما كامبل يخمؽ ال االبتداء في البدف أف وكما: "الغزالي اإلماـ قاؿ ٕٗ..(  بالنشوء ويقوى يكمؿ وا 
نما لمكماؿ قابمة ناقصة تخمؽ النفس فكذلؾ بالغذاء والتربية  األخبلؽ وتيذيب بالتربية تكمؿ وا 
 ٕ٘".بالعمـ والتغذية

 السبلمة مف كثير مف األمراض النفسية :
 معاني فيـ في الحائريف عقوؿ تؤرؽ التي اإلدراؾ قمة منشؤىا النفسية األمراض أغمب        
 فجوات وجود إلى يؤدي ىذا اإلدراؾ وعدـ ، والوجود الخمؽ وسبب والمصير والموت الحياة،
 وعدـ وخوؼ، قمؽ، مف النفسية األمراض تنشأ ثـَ ،ومف الرؤية اتضاح في وثقوب نفسية،
 . استقرار

 كامؿ المؤمف لكف ،  وتنافر تباغض أو حسد مف االجتماعية األمراض وكذلؾ           
 عند تنتيي ال الحياة أف وأف عبثا، يخمؽ لـ أنو يقينا ،يعمـ اهلل عمى المتوكؿ و المعتمد اإليماف
 خير مف أصابو ما أف يعمـ ، الحقيقي الخمود يكوف وفييا الثمار فييا تجني دار ىناؾ بؿ الموت

 ، عميو يؤجر عمؿ ىو فعؿ ،أو قوؿ أو كممة كؿ أف يعمـ ، اهلل عند مف عميو مكتوب ىو شر أو
 باهلل اإليماف ىو  المعرفة ىذه ،ومنشأ.   أنينةالطم ثـ السكينة ثـ االستقرار تحقؽ المعرفة وىذه
 تعالى منو بالقرب والفوز اهلل حب إلى لموصوؿ اهلل طريؽ في بالمؤمف يسير الذي الحؽ

 في والرجاء باألمؿ دائماً  يمده الصادؽ إيمانو ألف مطمئنًا، آمناً  اهلل طريؽ في يسير ،فالمؤمف
 .وحمايتو ورعايتو اهلل عوف
 عمى العريضة الخطوط ،تضع خاصة تربية البشرية لمنفس القرآنية التربية أف يعمـ ىنا ومف

 نحو الواضح الطريؽ ترسـ ثـ ، القموب وتميت ، األرواح وتعطب النفوس تصيب التي األمراض
 بؿ الدواء ووصؼ الداء تشخيص عند التتوقؼ وىي ، األمراض تمؾ لجميع الرباني العبلج
 يمكف التي المرضية العمؿ كؿ وتعالج البشرية النفوس أنواع جميع مع لتتناسب الوصفات تتعدد
 اف اإلنس تصيب أف
 

 أن نستطيع  والنفسية واإليمانية العقمية التربية الثالثة المحاور ىذه خالل من            
  التربية أن نوجز
 : ربانية تربية القرآنية التربية
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 أمر ما كل لتحقيق ،وتسعى البشرية اتباحتياج عالم خالق من أىدافيا تستمد أنيا أي    
 اإلنسان تكوين ذلك سبيل في وتراعي السامية، اإلسالم وغايات تتفق بوسائل بو تعالى اهلل
 . واألخروية الدنيوية، اإلنسان احتياجات تراعي أنيا ،كما وروحي جسدي، شقين من

 من اإلنسان تحرر التي يةالروح من آفاق في التحميق تعني ال الربانية وىذه"                
 الفطرة نقيض ذلك ألن ، فيو يعيش الذي عالمو ومن مجتمعو من اإلنسان تأخذ أو ، جسده
نما ، عمييا الناس تعالى اهلل فطر التي  وحكمو اهلل لشريعة تخضع ربانية تربية أنيا تعني وا 
نما المطمقة المثالية اإلنسان من تتطمب ال تربية وىي ، وميوليم ، البشر أىواء دون  تنمي وا 

 القرآنية النظرة في الواقعية ،وىذه ٕٙ"واستعداده وقدرتو البشرية طاقتو حدود في اإلنسان
 يمكن ال واحد قالب وليست متدرجة، والمتطمبات متفاوتة، النفوس مخاطبة تجعل لممسمم
 واستعدادات بحسب ىو لو الممكن الكمال حدود يبمغ أن إنسان كل من يطمب إنما"تجاوزه
 ٕٚ"واتجاىاتو وطاقتو

 :متوازنة تربية القرآنية التربية 
 ينشأ ، ونفسيا وبدنيا، وروحيا، وجسديا، عقميا، متوازنا نموا اإلنسان نمو إلى تيدف      
 موجو ، وطمأنينة بثقة وجوده متطمبات يمارس أن يستطيع متكامل إنسان  التربية ىذه عن
 مدرك ، لو خير ىو شر أو خير من يصيبو ما كل نبأ موقن ، وحده لميتعالى بو يقوم ما كل
 الروية إلى الحياة مجاالت جميع في اإلنسان  يقود التوازن ،وىذا واحد مصير البشر لكل بأن

 . حياتو وممارسات ، لحظات جميع في وعال جل باهلل ويربطو ، والمعرفة والعمم، والحكمة،
 :شاممة تربية القرآنية التربيةف 

 كمو البشري الكائن"  تعالج ألنيا الصالح اإلنسان محطاتيا جميع في تنتج لقرآنيةا  التربية   
 . وروحو وعقمو، ،جسمو، شيء عن تغفل وال شيًئا منو تترك ال شاممة معالجة

 تحدد التي ىي المعالجة وىذه..... األرض عمى نشاطو وكل والمعنوية، المادية، حياتو 
 ٕٛ" األرض في ممموسة حقيقة وتبرزه الصالح اإلنسان سمات

 
 المبحث الثاني 

 ةمن أساليـب التربية القرآني
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 .التربية بالخطاب الوجداني 
 .التربية بالترغيب والترىيب 

 .التربية بضرب المثل 

 .التربية بالقصة القرآنية 
 

 دانيالتربية بالخطاب الوج
 التربية بالخطاب الوجداني أو الخطاب النفسي

 تجاه محدد موقف لتكوين ويدعوىا العواطف، يستيدف الذي بالخطا ىو:" الوجداني الخطاب
 . مقصودة قضية
 بسموؾ لمقياـ خاصة وجدانية بتجربة لمشعور وجداني استعداد" :بأنيا العواطف وتعرف      
 مصدر ىو:" والوجداف ٜٕ"مجرد فكر أو معينة، جماعة ،أو معيف شخص أو شيء، إزاء معيف
 .الضمير عمى تطمؽ كما ، والعاطفة الشعور وىو الوجد مف
جَدانًنا وَوْجَداًنا، َوَوُجوًدا، َوَوْجًد،ا وجَدةً :   ووجد      ٖٓ"وا 
 :بأنو أيضا يعرف كما

 السارة الخبرات من معين موضوع حول ركزت انفعاالت عدة من مركب تنظيم                  
 ٖٔ" السارة وغير

 النفس في تأثير يحدث محدد موضوع تجاه ؿاالنفعا إثارة أف التعريفيف مف نستنبط أف ويمكننا
 .  وقطعي ثابت التوجو يجعؿ االنفعاؿ تكرر وأف ، تركو أو الموضوع فكرة العتناؽ يدعوه

 اإلعجاز التربوي الخطابي في القرآن:
َل َأْحَسَن اْلَحِديِث  الم وُ :تعالى قاؿ الكتب مف غيره في توجد لـ خصيصة الكريـ لمقرآف      َنز 
ِمْنُو ُجُموُد ال ِذيَن َيْخَشْوَن َرب ُيْم ُثم  َتِميُن ُجُموُدُىْم َوُقُموُبُيْم ِإَلى ِذْكِر  ًبا ُمَتَشاِبًيا َمثَاِنَي َتْقَشِعرُّ ِكتَا

 .ٖٕ/ٜٖ، الزمر سورةالم ُو َفَما َلُو ِمْن َىادٍ  ْضِملِ الم ِو َذِلَك ُىَدى الم ِو َيْيِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ 
 بياف في فأطنبوا متعددة، أوجو مف القرآني اإلعجاز جوانب عف الحديث في الباحثوف خاض وقد

 وقد ،... ،والعممي والجغرافي والتاريخي، والتشريعي، والفقيي، والمغوي، والبياني، الببلغي إعجازه
 . األجر ليـ اهلل نسأؿ مجالو في كؿ أبدع
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 القرآني  لئلعجاز التكاممي الجانب عمى نظرة قيأل أف الوجيز الفصؿ ىذا في أريد ولكف   
 إلى اإلنسانية الطبيعة في العمؿ مكامف وحث النفوس، تربية إلى سعت متكاممة كوحدة

 المدعو الفكرة واعتناؽ القرآني، األسموب في التربوي المضموف مع لمتجاوب واليقظة االنتفاض،
 .بمضمونيا العمؿ ثـ إلييا
 نوع البشرية النفس في االنفعاؿ جوانب ويممس القموب، يطرؽ قرآنيال الخطاب أف ويبلحظ   

 .التأثيري باإلعجاز القرآني اإلعجاز مجاؿ في الباحثوف سماه اإلعجاز مف جديد
 يعرفو يكاد فبل الناس عنو ذىب آخر وجو القرآف إعجاز في: "  ٕٖالخّطابي اإلماـ يقوؿ      

 القرآف، غير كبلماً  تسمع ال فإّنؾ الّنفوس في وتأثيره وب،بالقم حيفة وذلؾ آحادىـ، مف الشاذّ  إال
 الروعة، ومف حاؿ، في والحبلوة الّمذة، مف القمب إلى لو خمص السمع قرع إذا منثورًا، وال منظوراً 
 أخذت إذا حتى الصدور لو وتنشرح النفوس، بو تستبشر إليو منو يخمص ما أخرى، في والميابة
 منو تقشعرّ  والفرؽ، الخوؼ، تغّشاىا والقمؽ الوجيب، عراىا قد ةمرتاع إليو عادت منو حّظيا
 . فييا الراسخة وعقائدىا مضمراتيا وبيف النفس بيف يحوؿ القموب، لو وتنزعج الجمود،

 وقتمو اغتيالو، يريدوف أقبموا العرب، رجاؿ مف_ وسمـ عميو اهلل صمى_ لمرسوؿ عدو مف فكـ    
 يركنوا وأف األّوؿ، رأييـ عف يتحّولوا أف مسامعيـ في وقعت حيف يمبثوا فمـ القرآف آيات فسمعوا

  ٖٖ"إيماناً  وكفرىـ مواالة عداوتيـ وصارت دينو، في ويدخموا مسالمتو، إلى
 يعرفوف ال الذيف عمى المجّردة بتبلوتو يؤّثر أف يبمغ حتى النفوس عمى خاص سرُّ  لمقرآف و"     

 قموبيـ يطرؽ لكف شيء، منو عقوليـ يطرؽ ال تبلوتو ىإل يستمعوف الذيف العواـ وعمى العربية،
  ٖٗ،"سره مبلمحيـ عمى ويظير إيقاعو

 خاص بوجو البمغاء والعرب عاـ، بوجو البشرية عرفتو ما سائر غمب سر وىو                
 ووقفت القموب، ألجمو ،وذابت العقوؿ عنده احتارت وتزكيتيا،و النفوس تربية في أساليب مف

 بو وآمف ،وصدقو سمعو مف ذلؾ في يستوي ، سره معرفة أو كنو إدراؾ عف عاجزة شريةالب عنده
 . كفره إلى وفر نفسو عمى كذب ولكنو بو، سحر مف ،أو
 .اإلسبلـ ودخمت فبكيت قمبي لو رؽ القرآف سمعت فمما:"يقوؿ_ عنو اهلل رضي_ عمر فيذا
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 وال برجزه، وال بالشعر، مني أعمـ رجؿ منكـ ما فواهلل:قريش لكفار يقوؿ المغيرة بف الوليد وىذا
ف لحبلوة لقولو إف واهلل ، ىذا مف شيئا يقوؿ الذي يشبو ما واهلل ، الجف بأشعار وال بقصيده،  وا 

نو ، لطبلوة عميو نو تحتو ما ليحطـ وا   ٖ٘" يعمى وما ليعموا وا 
ف النفوس، داخؿ إلى تتسمؿ خاصية وىي         سيمة ريقةبط وأىدافيا مضامينيا، اختمفت وا 
 الخاصة،و فطرتو مع وتتوافؽ والعمؿ، اإليماف، إلى تدعوه دافعية نفس كؿ في لتثير بسيطة
 . األخرى النفوس دافعية عف تختمؼ
 وتوجيو  ما سموكي بنشاط لمقيام الفرد يدفع ما"  : بأنيا النفس عمماء عرفيا الدافعية وىذه
  ٖٙ"فاليد تحقيق وراء سعيا معينة وجية نحو النشاط ىذا

:  ثابتة حقيقة" الناس بيف الفروؽ ألف لشخص شخص مف تختمؼ قمنا كما الدافعية وىذه        
 والتفكير واإلدراؾ النمو في السيكولوجية القوانيف لنفس يخضعوف الناس جميع أف مف فبالرغـ
 ٖٚ" بو الخاص نمطو لو شخص فكؿ ، ذلؾ في يختمفوف أنيـ إال والتعميـ
 رغم األشخاص جميع لدى لالستجابة الدافعية يثير التربوي خطابو في يمالكر  والقرآن      

 .   يناسبيا بما نفس لكل الخطاب مفتاح نسميو أن يمكن ما باثارة اختالفيم
 العاطفة وىي سائدة عاطفة إنساف لكؿ أف"النفسية الدراسات في المتخصصوف يقوؿ         

 مف غيرىا عمى والسيطرة الزعامة ليا وتكوف ةمعين ناحية إلى سموكو توجو"  التي الغالبة
 ٖٛ" العواطؼ
 مف متنوعة أمثمة إلعطاء الفصؿ ىذا خبلؿ اهلل بإذف بيانو عمى تركيزنا سيكوف ما وىو      
 والمتوافقة السائدة العواطؼ مف متعددة أنواع إثارة عمى تقوـ والتي لمتربية الكريـ القرآف أساليب

 . لمبشر التكوينية الفطرة مع
 األساليب التربوية في الخطاب القرآني :

 لدى االستجابة دافعية تنوع مع لمتناسب القرآني الخطاب في التربوية األساليب تنوعت          
 اهلل عند مف كتاب األمر بداية في ىو الكريـ فالقرآف ، الكريـ القرآف آليات المستمعيف جميع
 فرد أنو عمى الخاصة ومتطمباتو احتياجاتو، ويمبي اإلنساف فطرة يراعي فيو شأنو، جؿ الخالؽ

 .  اإلنسانية لمطبيعة العامة ومتطمباتو واحتياجاتو



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٔ٘ٛ 

 الطريؽ إلى الناس لييدي اختبلفيا عمى النفوس أبواب يطرؽ ،فنجده ىداية كتاب وىو     
   القويـ

 
 الدوافع األساسية لإلنسان: 
 : أنواع بلثةث إلى اإلنساني لمسموؾ الدوافع تقسيـ يمكننا"

   األلـ واتقاء الذات، لحب كالدافع دوافع فطرية، عضوية:
 لمتقميد كالدافع  دوافع اجتماعية
 .ٜٖ"ذلؾ سبيؿ في النفس وبذؿ تعالى اهلل كممة إلعبلء كالدافع ودوافع مثالية

 اشتمال الخطاب القرآني عمى الدوافع المتنوعو:
 لمتناسب ، الدوافع أنواع بيف تتنوع البشري دافالوج تخاطب التي اآليات أف نبلحظ           

 إلى يميؿ ،فاإلنساف الفطرية الدوافع بإثارة الوجداف تخاطب تارة فيي النفوس مذاىب جميع مع
 التي األساليب استخداـ المناسب مف فيكوف األلـ أو اليبلؾ لو يسبب عما والبعد ذاتو، حب

 طريؽ عف والبعد تعالى، اهلل طريؽ نحو سيروال واإليماف لمعمؿ وتدفعو العاطفة ىذه تحرؾ
 .والترىيب الترغيب أسموب كاستخداـ الشيطاف

 . القدوة أسموب ،و القرآنية القصة أسموب الدوافع ليذه مناسبةً  األساليب أكثر مف و
 ،والتركيز قبمو في الدافع ىذا مكامف بإثارة فيكوف لممثالية الوجداني الميؿ لديو كاف مف وأما    
 ىذا لديو لمف األساليب أنفع ومف وتعالى سبحانو بالحؽ ربطيا بعد فيو المثالية موطف عمى
 . المثؿ ضرب أسموب الدافعية مف النوع

 الكريـ القرآف إف بؿ عمييا قاصر الكريـ القرآف أف فقط األساليب ليذه اختياري يعني وال       
 ولكني ، اإلنسانية الفطرة مع سبتتنا التي األساليب كؿ وحقؽ الدوافع، أنواع جميع راع

 أقؿ أو قطرة إال األساليب ىذه وما اإلطالة يحتمؿ ال البحث ألف؛األساليب ىذه عمى اقتصرت
َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد  ُقلْ  :تعالى قاؿ التربوية، الكريـ القرآف أساليب بحر في

   ٜٓٔ/ٜٔ الكيؼ سورة: َكِمَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِو َمَدًدا  اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفدَ 
 الفوائد التربوية من أسموب الخطاب الوجداني: 

 سموب التربوي:تحديد نقطة التأثير، ونوع االنفعال قبل اختيار األ 
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 في لمبحث مطوال والتوقؼ التأمؿ التربية في الكريـ القرآف بأسموب يحتذي أف أراد مف فعمى     
 حثيا ثـ إثارتيا ثـ ومف ،(الشخصية مفتاح) سابقا أسميناىا والتي الشخص في االنفعالية الصفة

 . المرجوة الفكرة العتناؽ
 االستفادة من التكرار:

 بعد يؤدي  ألخر وقت مف األساليب تغير مع إليو الدعوة في الستمراريةوا اليدؼ، تحديد   
 في الوجداني التأثير الكريـ القرآف استخدـ وقد المطموبة، الغاية تحقيؽ إلى تعالى اهلل توفيؽ
 في ثبوتيا لضماف الكريـ القرآف آيات مف متنوعة مواطف في إليو الدعوة إعادة ثـ لمشيء، الدعوة
 القرآف في موضع مف أكثر في ذكره ورد قد الواحد الموضوع أف فنجد واليا،ز  وعدـ النفوس
 .  إليو والدعوة وبيانو بمعالجتو قامت التي األساليب تنوعت وقد الكريـ

 من أمثمة ىذا األسموب:
 إلى بصاحبيا تؤدي التي النفسية االنفعاالت كافة إلثارة الخطابية أساليبو في الكريـ القرآف نوع

 أف قمبو في فيقر اإلنساف داخؿ إلى يتسمؿ بسيط سيؿ بأسموب الوجداف مكامف ،وتثير بةاالستجا
 .اهلل عند مف و القرآف ىذا
ْنَساُن ِإَلى َطَعاِمِو * َأن ا َصَبْبَنا اْلَماَء َصب   َفْمَيْنُظرِ :  تعالى قاؿ * ُثم  َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشق ا *  ااإلِْ

َوَأب ا * َمتَاًعا َلُكْم  َوَفاِكَيةً ا * َوِعَنًبا َوَقْضًبا * َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل * َوَحَداِئَق ُغْمًبا *َفَأْنَبْتَنا ِفيَيا َحب  
 ٕٗ:ٕٖ/ٓٛعبسى، سورة َوأِلَْنَعاِمُكمْ 
 تطالع معروفة و محسوسة مشاىد مكة كفار عمى اآليات ىذه في  الكريـ القرآف يعرض         
 وتممس ومعيشتيـ، بحياتيـ وتتصؿ نظرة، كؿ في بدييتيـ تواجوو  ، لحظة كؿ في حواسيـ
 ، جديدة مشاىد كأنيا عمييـ يعرضيا المشاىد ىذه إلى يوجييـ وىو ، ووجدانيـ شعورىـ،
 بعرض يقوـ والوحدانيةفيو اإليماف، إلى تقود جديدة بنظرة بأحواليا والتفكر فييا، لمتأمؿ يدعوىـ
 .السكوت إال المجادؿ أماميا يممؾ ال بدىي بسيط موببأس التوحيد قضية ؛ىي كبرى قضية
 كما_ القرآن في التأثير اإلعجاز عمى دليل الوجداني الخطاب في التربوي األسموب وكون    

 عند  البشرية النفس في إلثارتيا المربون يحتاج التي االنفعاالت جميع أن إلى يرشدنا_أسمفنا
 ،ألنو  القرآني الوجداني الخطاب أسموب من سيااقتبا يمكن يصمحيا بما معالجتيا إرادة

 شامل أسموب ىو الوجداني الخطاب وأسموب ، المنياج في واألوضح ، العالج في  األسبق



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٔٙٓ 

 المباحث سنقوم  وستكون ،والنفسية الفطرية الحاجات تمبية عمى تقوم التي األساليب لجميع
 وشموليتو الوجداني بالخطا أسموب تنوع عمى كالنماذج_ اهلل شاء إن_ القادمة
 

 المبحث الثاني 
      يبيب والترىـــالتربية بالترغ

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاًبا  الم وُ :تعالى ،قاؿ المتقابمة القرآنية األساليب مف والترىيب الترغيب   َنز 
ِإَلى ِذْكِر الم ِو  ُيمْ ُثم  َتِميُن ُجُموُدُىْم َوُقُموبُ  ُمَتَشاِبًيا َمثَاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُموُد ال ِذيَن َيْخَشْوَن َرب ُيمْ 

 . .ٖٕ/ٜٖ، الزمر سورةَذِلَك ُىَدى الم ِو َيْيِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِمِل الم ُو َفَما َلُو ِمْن َىادٍ 
 أىؿ وصفات الخير أىؿ ،وصفات والوعيد والوعد واألحكاـ، القصص تثنية" والمثاني         

 .ٓٗ..."الشر
 األخرى، تكمؿ آية كؿ ، تضارب وال بينيا تعارض ال تاـ توافؽ في الكريـ القرآف وآيات      

 نقص ال كماؿ تنوع ىو األساليب وتنوع ، فقط موضوعاتيا في اختبلؼ بينيا واالختبلؼ
لى ، الحق دعوة قبول في الناس يرغب بما ممئ اهلل كتاب أن والمالحظ"،  مخيرى مافيو وا 

 طريق اتباع ومن الكفر و الضر من الناس ينفر بما ممئ أنو ،كما واْلخرة الدنيا في وسعادتيم
 ٔٗ.واإلثم الشر وطريق والشيطان اليوى

 معنى الترغيب والترىيب في المغة:
 الترغيب في المغة :

َلى رَ  : تعالى قاؿ ، أردتو إذا الشيء رغبت:يقاؿ الشيء، إرادة وىو الرغبة مف"  بَِّك .. َواِ 
 ٛ/ٜٗ الشرح سورةَفاْرَغبْ 
َيْرَغُب َعْن ِمم ِة  َوَمنْ  :تعاؿ قاؿ ،ٕٗ" الشيء في الزىد عمى الرغبة إطبلؽ يمكف كما     

اِلِحينَ  ن ُو ِفي اْْلِخَرِة َلِمَن الص   سورةِإْبرَاِىيَم ِإال  َمْن َسِفَو َنْفَسُو َوَلَقِد اْصَطَفْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َواِ 
  ٕٖٔ/ٕبقرة،ال
 معنى الترىيب في المغة: 

،َرْىبة، رىب مف مصدر    ـَ  ٖٗ"أخافو:وسترىبو ،وأرىبو وبالتحريؾ والفتح ورْىًبا،بالضـ َكَعم
 ٗٗ"والتوعد التخويؼ: "بمعنى الترىيب فيكوف
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 معنى الترغيب والترىيب في االصطالح:
 والثبات الحؽ وقوؿ ستجابةاال إلى المدعو يشوؽ ما كؿ ىوالترغيب:                        

 . عميو
 الترىيب في االصطالح:

 الثبات عدـ أو لمحؽ االستجابة عدـ مف المدعو ُيحذر ما وكؿ ُيخيؼ، ما كؿ ىو"             
 ٘ٗ ."عميو

 بماذا يكون الترغيب والترىيب في التربية القرآنية؟
 ، البعيد أو القريب المستقبؿ أو الحاضر في سيتحقؽ بما واإلطماع بالوعد الترغيب يكوف     
الم َو اَل  ِإن  ..  :  تعالى قاؿ ، شأنو جؿ اهلل وعد محالة ال سيتحقؽ الذي الوعد أف شؾ وال

 ال أف ويمكف يتحقؽ أف فيمكف اهلل غير وعد أما ،ٜ/ٖ، عمراف  اؿ سورة ُيْخِمُف اْلِميَعادَ 
َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء َوالم ُو َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُو َوَفْضاًل  َيِعُدُكُم اْلَفْقرَ  الش ْيَطانُ  تعالى قاؿ يتحقؽ،

 ٕٛٙ/ٕ، البقرة سورة ..َوالم ُو َواِسٌع َعِميمٌ 
 كاف سواء ، عنو المنيي العمؿ عمى مترتبة بآثار والتخويؼ بالوعيد يكوف الترىيب وأما      

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَين ُم َخاِلًدا  َوَمنْ :عالىت ،قاؿ البعيد أو القريب بالشيء الوعيد ىذا َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
 ٖٜ/ ٗ، النساء سورة  .ِفيَيا َوَغِضَب الم ُو َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعد  َلُو َعَذاًبا َعِظيًما

 األصل في الترغيب والترىيب:
 في ثوابو و،وجزيؿ،ورحمت اهلل رضى سبيؿ في" يكوف أف الترغيب في األصؿ"    

 ٙٗ" اآلخرة في األليـ وعذابو اهلل غضب مف التخويؼ يكوف أف الترىيب في اآلخرة،واألصؿ
 توافق أسموب التربية بالترغيب والترىيب مع الفطرة البشرية:

 : قسميف إلى تنقسـ والتي الفطرية الدوافع اإلنساف سموؾ تسوؽ التي األساسية الدوافع مف
 ذات .دوافع موجية لحفظ ال

 ودوافع موجية لحفظ النوع.
 بالترىيب إثارتو يمكف الذي  األلـ اتقاء دافع ، الذات لحفظ الموجية الدوافع ومف            

 ذلؾ سبيؿ وفي ، جسدي أو نفسي، كاف سواء األلـ لو يسبب ما ليتجنب جيده يبذؿ اإلنساف ألف
 عمى يظير وىو باأللـ، اإلصابة مف الخوؼ دافع داخمو في تثير التي المؤثرات مع يتجاوب
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 ِإذْ :تعالى قاؿ ، والفرار لمنجاة موقؼ اتخاذ والتفكر،ثـ لمتأمؿ العقؿ يدعو اضطراب شكؿ
ْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلقُ  ِبالم ِو  نُّونَ اْلَحَناِجَر َوَتظُ  ُموبُ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواِ 

 ٔ/ٖٕ األحزاب سورةُنوَناالظُّ 
      

 كيف مارس القرآن الكريم أسموب التربية بالترغيب والترىيب :
 أف وباعتبار ، والترىيب الترغيب بأسموبي التربية مضاميف في الكريـ القرآف نوع       

 اتاتجاى عدة في الكريـ القرآف استخدميا فقد لئلنساف التكوينية الفطرة مع يتوافًقا األسموبيف
 :منيا تربوية

 
 الدعوة إلى الوحدانية واإليمان بالترغيب والترىيب:

 الدرجات، أفضؿ الرسؿ وتصديؽ تعالى باهلل اإليماف عمى الكريـ القرآف رتب            
الم ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  َوَعدَ :تعالى قاؿ الدنيا؛ في والنصرة والعزة اآلخرة، في الثواب مف وأعبلىا

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفن ُيْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف ال ِذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَِّنن  َلُيمْ وَ   ِديَنُيُم َعِمُموا الص 
َوَمْن َكَفَر َبْعَد  ال ِذي اْرَتَضى َلُيْم َوَلُيَبدَِّلن ُيْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا

 .٘٘/ ٕٗالنور سورة َذِلَك َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن.
 قاؿ اْلخرة في األليم العقاب ،وكتبو برسمو يؤمف ،ولـ وعصاه بو، كفر مف اهلل توعد كما     
 َيْدُخُموَن اْلَجن ةَ  َأْبَواُب الس َماِء َواَل  ِإن  ال ِذيَن َكذ ُبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَيا اَل ُتَفت ُح َلُيمْ  :تعاؿ

َلُيْم ِمْن َجَين َم ِمَياٌد َوِمْن َفْوِقِيْم  *َحت ى َيِمَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجِرِميَن 
 الدنيا في واليالك اروالصغ والذل ،ٓٗ:ٔٗ/ٚاألعراؼ سورة َغَواٍش َوَكَذِلَك َنْجِزي الظ اِلِميَن..

ِمْن ُسُيوِلَيا  ُذونَ ِفي اأْلَْرِض َتت خِ  مْ َوَبو َأكُ  َعادٍ ِإْذ َجَعَمُكْم ُخَمَفاَء ِمْن َبْعِد  َواْذُكُروا : تعالى قاؿ
 سورة َن..ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوتًا َفاْذُكُروا آاَلَء الم ِو َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدي

 .ٗٚ/ ٚاألعراؼ
 الدعوة إلى األخالق بالترغيب والترىيب  :

 إال ذلؾ يكوف وال المجتمع إلصبلح التوجو يكوف ، القمب واستقامة اإليماف صبلح فبعد       
 .اضادىا واندثار الحميدة األخبلؽ بسيادة
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 بالقدوة الترغيب،ولتربية يأسموب بيف كثير يقرف لمنفوس تربيتو سبيؿ في الكريـ والقرآف          
ِإن ُو َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل َنِبي ا *  لَ ِفي اْلِكتَاِب ِإْسَماِعي َواْذُكرْ  :تعالى قاؿ ، الصالحة

اَلِة َوالز َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّو َمْرِضي ا   أنو كما ،ٗ٘:٘٘/ ٜٔمريـ سورةَوَكاَن َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالص 
اِبِريَن * ال ِذيَن ِإَذا  َوَبشِّرِ :تعالى قاؿ ، أجر مف عميو يترتب ما بذكر لؤلخبلؽ يرغب الص 

ن ا ِإَلْيِو رَاِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَمْيِيْم َصَمَواٌت ِمْن َربِِّيْم وَ  َرْحَمٌة َوُأوَلِئَك َأَصاَبْتُيْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإن ا ِلم ِو َواِ 
 ٙ٘ٔ،٘٘ٔ/ٕ البقرة سورةْيَتُدوَن ُىُم اْلمُ 
 مفاسد مف الخمؽ عمى يترتب ما بذكر كذلؾ يكوف ، بالترىيب التربية باستخداـ لؤلخبلؽ والدعوة

 :تعالى قاؿ ،
   َمَرًحا ِإن  الم َو اَل ُيِحبُّ ُكل  ُمْختَاٍل َفُخوٍر * ضِ ُتَصعِّْر َخد َك ِلمن اِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَرْ  َواَل 

 ٖ، لقماف سورةَواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإن  َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر 

 ربية بالترغيب والترىيب عمى مالزمة الطاعات :ر  الت
 قاؿ وينقص اإليماف يزيد وبيا الزيغ مف القمب يحمي الذي السياج ألنيا؛ بالطاعات االىتماـ   

ْقُتُموا ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحر َم َربُُّكْم َعَمْيُكْم َأال  ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواَل تَ  :تعالى
ي اُىْم َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطنَ  َواَل َتْقُتُموا  َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

اُكْم ِبِو َلَعم ُكْم َتْعِقُمونَ  قِّ الن ْفَس ال ِتي َحر َم الم ُو ِإال  ِباْلحَ   ٔ٘ٔ/ٙ، األنعاـ سورة َذِلُكْم َوص 
 :والترىيب الترغيب بيف التقابؿ عمى الكريـ القرآف مف مثاؿ
 النص ىذا" ،ٖٕ:ٕٕ/٘ٚالقيامة سورة .َناِظَرةٌ َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة * ِإَلى َربَِّيا  ُوُجوهٌ  : تعالى قاؿ

 ىذا مف ،والغرض ٚٗ"حقيقتو بكؿ تصويرىا عف الكممات تعجز حالة إلى سريعة إشارة يشير
 ثـ ، المنزلة ىذه إلى يوصؿ بما العمؿ إلى ودفعيا الفضؿ ىذا في النفوس ترغيب ىو التصوير
 سورة اِسَرٌة * َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبَيا َفاِقَرةٌ َيْوَمِئٍذ بَ  َوُوُجوهٌ  أخر وصؼ إلى اآليات انتقمت
 مع ستناسب ما مع األلفاظ مف استخدـ منيما كؿ ففي الوصفيف بيف وشتافٕ٘/ٕٗ ٘ٚالقيامة
 ٓسالنفو  في إثارتيا أريد التي الوجدانية المعاني
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 المبحث الثالث 
 ثال التربية بضرب الم

 
 أسموب التربية بضرب المثل 

 :المغة في مثلال تعريف 
 وقد والَحديث، الُحجة: المحركة والمثل الشبو، ؛كأمير.. والتحريك بالكسر المثل"             

 محمد سورةاآلية....اْلَجن ِة ال ِتي ُوِعَد اْلُمت ُقونَ  َمَثلُ  ومنو وتمثمو، وأمثمو تمثيبًل، بو مثؿ
 العميؿ؛قارب وتماثؿ ،والفراش الشيء، وصفة والقصاص، المقدار: والمثل،٘ٔ/ٗٚ
 َلْيَس ) تعالى قولو ذلؾ ودليؿ ، ،والمشابية المماثمة عمى كميا األلفاظ وتحملٛٗ...(البرء

 ٜٗ"ٔٔ/ٖٗ الشورى سورةَكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ 
 :المفسرين عند المثل تعريف

 َوِتْمكَ  : قال اهلل تعالى أمثال والجمع أيضا ومثيل مثل يقال"                               
،وتقدير ىذا المثؿ أف ٖٗ/ ٜٕسورة العنكبوت اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمن اِس َوَما َيْعِقُمَيا ِإال  اْلَعاِلُمونَ 

اهلل سبحانو شبييـ في اشترائيـ الضبللة باليدى ،وصيرورتيـ بعد البصيرة إلى العمى بمف 
  ٓ٘..." استوقد نارا

 حظي وقد:" والنظير الشبو معنى غير أخرى معاني المفسريف مف  غيرىما عند يفتأض وقد
 وذات والمثؿ، ،والسنة، والحجة والوجو، والعبرة والشبو الصفة في تنحصر تكاد بمعاني المثؿ
 ٔ٘"الشيء

 :عديدات آيات في لؤلمثاؿ المعاني بيذه  اآليات جاءت وقد
 محمد سورة ...اْلَجن ِة ال ِتي ُوِعَد اْلُمت ُقونَ  َمَثلُ ) تعالى قاؿ:الصفة بمعنى المثل        

ٗٚ/ٔ٘ 
َلُيْم َمَثاًل َرُجَمْيِن َجَعْمَنا أِلََحِدِىَما َجن َتْيِن ِمْن  َواْضِربْ  تعالى قاؿ:القصة بمعنى المثل        
 ٕٖ/ٛٔ الكيف سورة  َأْعَناٍب ..
 سورةَسَمًفا َوَمَثاًل ِلآْلِخِرينَ  َفَجَعْمَناُىمْ تعالى قاؿ:والعظة العبرة بمعنى المثل       
 ٙ٘/ٖٗالزخرؼ،
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اْلَمَثُل اأْلَْعَمى ِفي الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو  َوَلوُ )  تعالى قاؿ: والشأن الحال بمعنى والمثل      
، سورة اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ   ٕٚ/ٖٓالرـو

 سورة   َضَرْبَنا َلُو اأْلَْمثَاَل َوُكال  َتب ْرَنا َتْتِبيرًا َوُكال   تعالى قاؿ : األصمي بابو عمى المثل     
 ٜٖ/ٕ٘الفرقاف،
 :لإلنسان التكوينية الفطرة مع المثل بضرب التربية أسموب توافق

 وىو ، لو يعرض بما ويؤمف يقر، أف قبؿ عقمو تغميب إلى أمره غالب في اإلنساف يميؿ        
حالة التصورات تجسيد إلى يميؿ ذلؾ سبيؿ في  .وُيدركو َيعرفو لما مقاربو مرئيات إلى الخياؿ وا 

 ، بمسميات بربطيا ،ويقوـ واألشكاؿ الصور، اختزاف في عقمو يبدأ الصغير منذ وىو          
 ربطو يحاوؿ جديد ألمر تعرضو عند ىو ثـ ، التعبير جاز إف بالمستودع عنيا نعبر أف ويمكف

 فيو ، بو يقتنع حتى لمحدث بالتجسيد يقوـ الربط عند وىو عقمو، في معمومات مف لديو بما
 مثبلً  المثؿ سمي") قيؿ لذلؾ الجديد،و وبيف داخمو، في المختزف القديـ بيف شبو إيجاد يحاوؿ
 ٕ٘("أبدا اإلنساف بخاطر ماثؿ ألنو
 الحركة أو الشاخصة الحياة يمنحيا" مجسدة صورة إلى المتبلة الكممة بتحويؿ يقوـ فالمثؿ    

ذا ، حركة أو ىيئة الذىني المعنى فإذا ، المتجددة ذا ، مشيد أو لوحة، النفسية الحالة وا   وا 
ذا ، حي شاخص اإلنساني األنموذج  ٖ٘"مرئية مجسمة البشرية الطبيعة وا 

 عمى عرؼ أنو نجد لذلؾ البشرية النفس عمى تأثير األساليب أقوى مف المثؿ ضرب وأسموب    
 في ىو األمثاؿ في  الشعوب بيف الوحيد واالختبلؼ الشعب، صوت المثؿ يقاؿ و، التاريخ مدار

 في عميو متعارؼ ىو بما األمثاؿ ضرب استخدـ قوـ كؿ ألف األسموب في المستخدمة المسميات
 الدقيقة األمور مف الكثير إيضاح وسائؿ"ألنيا إال ذلؾ وما ،وانتشر منيا الكثير شاع وقد بيئتو،

 وسائؿ أجدى مف بيا فإذا والضبلؿ واليدى، ، والباطؿ الحؽ لمناس جسدت إذ ، قةالعمي واألفكار
 .ٗ٘"النفوس بو عولجت ما وأقوى اليداية،
 تربية في جمة فوائد مف األسموب ليذا لما مارسوه قد_ والسبلـ الصبلة عمييـ_ واألنبياء      
صبلحيا النفوس  أسفاره مف القديـ العيد تضمف قد_السبلـ عميو_ سميماف اهلل نبي ،فيذا وا 

 ٘٘"األمثاؿ سفر باسـ عرؼ كبير سفًرا_ وثبلثيف تسعة البالغة_
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 الجديد العيد في أما"  أقوالو؛ في األمثاؿ مف الكثير عنو _ السبلـ عميو_ والمسيح             
 ثاؿ،لؤلم ضربو إلى إشارة مف أكثروا قد كانوا ،_السبلـ عميو_ المسيح أقواؿ تناقموا الذيف فإف

  ٙ٘"ٙٔ/ٖٔلوقا؛( مثبل ليـ أحضرت)كقولو
 قاؿ ، باألمثاؿ الكتاب أىؿ معرفة إلى تشير التي الكريـ القرآف في اآليات جاءت وقد 

 ٖٖ/ٕ٘، الفرقاف سورة ِإال  ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيرًا َيْأُتوَنَك ِبَمَثلٍ  َواَل :تعالى
 ذلؾ ؛وما المواضع مف كثير في باألمثاؿ لتربية_ وسمـ عميو اهلل صمى_ النبي استخدـ و       

َكْيَف َضَرُبوا َلَك اأْلَْمثَاَل  اْنُظرْ  : تعالى قاؿ بينيـ واشتير األسموب ىذا عرؼ قد العرب ألف إال
 التعبير صح إف ألمزجتيـ األقرب ىي بؿ ،ٛٗ/ٚٔاالسراء سورة َفَضمُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل 

 الجاىمية في العرب حكمة ىي: سبلـ ابف عنيا قاؿ"، وببلغتيـ فصاحتيـ عمى دليؿ يوى
 ٚ٘"والسبلـ

 واتخذىا ، الشبيات حوليا وآثار الفصحاء، وقصور البمغاء، زالت مف عدىا مف أخطاء وقد    
 رآفبالق يميؽ ال ما فيو والذبابة بالبعوضة، المثؿ ضرب أف زاعـ ، الكريـ القرآف في ليطعف ذريعة
الم َو اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما  ِإن  : تعالى قولو عمييـ الرد في ويكفي الكريـ،
آَمُنوا َفَيْعَمُموَن َأن ُو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّيْم َوَأم ا ال ِذيَن َكَفُروا  ال ِذينَ ... ألفٕٙ/ٕالبقرة، سورة َفْوَقَيا

 ِبَيَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبِو َكِثيرًا َوَيْيِدي ِبِو َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإال  اْلَفاِسِقينَ  وُ َماَذا َأرَاَد الم   َفَيُقوُلونَ 
 ٕٙ/ٕالبقرة، سورة
 

 :المثل ضرب أسموب من التربوية الفوائد
 منيا"  متعددة وأغراض لفوائد، المثل ضرب أسموب الكريم القرآن استخدم                

 في  وتصويره لمعقؿ، المراد وتقريب والتقرير، ، واالعتبار ، والزجر والحث، والوعظ، ، التذكير
 ٛ٘." الحس إلى المحسوس كنسبة لمعقؿ نسبتو يكوف بحيث المحسوس صورة
 القمب أو النفس، أو العقؿ، عمى التأثير عمى القدرة ىو واحد مصب في تصب أىداؼ وكميا   

 ،ويمكننا التربية مف المنشود اليدؼ إلى الوصوؿ عمى المربيف يعيف ، ريدف تربوي بأسموب
 : التالي النحو عمى فييا التفصيؿ
يضاح البعيد بتقريب إقناع وسيمة  :الخفي وا 
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 بالعيف مشاىدتيا يمكف ال ،والتي الحسية األمور مف كثير إيضاح إلى المربي يحتاج        
  الكريـ القرآف ولكف ، اإلنساف لدى قبؿ مف معروفة تكف لـ التي األمور اُلمَشاِىدة؛وخاصة

 الكثير لمبصائر وأوضح لؤلذىاف، يقرب أف لؤلمثاؿ ضربو في الفريد التربوي بأسموبو استطاع
 َوَجازة رغـ معروفة أمور كأنيا وجعميا العرب عند قبؿ مف  معيودة تكف لـ التي األمور مف

 . القرآنية األمثاؿ في األلفاظ
 مف يكف ولـ جديد معنى وىو ٕٕ/ ٙ٘ الواقعة سورةِعينٌ  َوُحورٌ  تعالى قاؿ: مثاؿ      

 عندىـ معموًما يكف لـ بما أمنوا_عنيـ اهلل رضي_ الصحابة ولكف العرب، عند المعيودات
المُّْؤُلِؤ  َكَأْمثَالِ  بعده جاء بما قرنو قد تعالى اهلل ألف، لدييـ مفيوـ المعنى ،وأصبح ،وصدقوا

 .ٖٕ/ٙ٘الواقعة سورةَمْكُنونِ الْ 
 : الشيء عن الجيالة لرفع وسيمة

 بضرب المعنى بتقريب ،ولكف صعبة االستجابة يجعؿ الشيء بحقيقة المعرفة فعدـ          
 .منظورا واضح األمر يجعؿ المعموـ مف مثؿ
ْلَناُه ِمَن الس َماِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت َلُيْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنزَ  َواْضِربْ :تعالى قاؿ: مثاؿ

َياُح َوَكاَن الم ُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا  ،٘ٗ/ٛٔ، اليكؼ سورة اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرِّ
 الزواؿ سرعة يبيف بما قرنيا ألنو؛واضح معموـ أمر زواليا وسرعة الحياة قصر أصبح ىنا

 .واالنقضاء
 : الرذائل عن والنيي بالفضائل الترغيب
 مف الممدوح بقرف ، رذيؿ كؿ عف ونيييـ فضيؿ، كؿ الناس لتعميـ التربوية القرآف وطريقة       
 ينفر مما والقبيح بالحقير، الرذيؿ وقرف ، الناس عند معروؼ محبوب أو بممدوح، الفضائؿ
 .منو النفوس

الم ُو َمَثاًل َكِمَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُمَيا ثَاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي  َتَر َكْيَف َضَربَ  أََلمْ : تعالى قاؿ
  ٕٗ/ٗٔإبراىيـ، سورةالس َماءِ 

م َو َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيتًا َفَكرِْىُتُموُه َوات ُقوا ال َواَل : تعالى قاؿ
 ٕٔ/ٜٗ، الحجرات سورة ِإن  الم َو َتو اٌب َرِحيمٌ 

 : والتحقير والتعظيم والذم المدح
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 تتوؽ حتى المعنوية الشيء قيمة رفع في التربوية األساليب أفضؿ مف األمثاؿ ضرب         
 منو ،والتقميؿ الشيء تحقير يمكف كما ، الناس بفعمو ويعتز األبصار إلييا وترتفع القموب إليو

 . يماثمو حقير مع بربطو
ال ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َسِبيِل الم ِو َكَمَثِل َحب ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي  َمَثلُ :  تعالى قاؿ    

 .ٕٔٙ/ ٕالبقرة، ةسور   ُكلِّ ُسْنُبَمٍة ِماَئُة َحب ٍة َوالم ُو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوالم ُو َواِسٌع َعِميمٌ 
ال ِذيَن ُحمُِّموا الت ْورَاَة ُثم  َلْم َيْحِمُموَىا  َمَثلُ :تعالى قاؿ وتحقيره الشيء شأف مف التقميؿ وفي      

َقْوَم َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم ال ِذيَن َكذ ُبوا ِبآَياِت الم ِو َوالم ُو اَل َيْيِدي الْ 
 .٘/ٕٙ الجمعة سورة الظ اِلِمينَ 
 :التفكير مرحمة إلى ليصل العقل مدارك توسيع
َأْنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل َلرََأْيَتُو َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة الم ِو َوِتْمَك  َلوْ   :تعالى قاؿ     

 لمتأمؿ، دعوة المثؿ فيذإٔ/ٜ٘، الحشر سورة  ُرونَ ُيْم َيَتَفك  اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمن اِس َلَعم  
 يصؿ فمف َتَفك ُرونَ يَ  َلَعم ُيمْ :تعالى قولو ذلؾ وشاىد القرآنية، العظمة لممؤمنيف ليظير والتفكير
 . األمر في واالجتياد الفكر بإعماؿ إال الكريـ القرآف عظمة مدى إدراؾ إلى المسمـ

لى وزيادتو، لئليماف، اىن يؤدي والتفكير  واليقيف لمرضا، يؤدي كما ، منو واالستكثار العمؿ، وا 
 .فضمو بتماـ ودعائو وحمده اهلل شكر وبالتالي

 
                                                              يةالتربية بالقصة القرآن

 أسموب التربية بالقصة القرآنية
 التي األساليب من ألنيا بالقصة؛ التربية أسموب التربية في يةالقرآن األساليب تمام من 

 مجال أي في القصة عن تختمف الكريم القرآن في ،والقصة لمنفس الفطري التوجو مع تتوافق
 من غيرىا إيراد من الغرض مع يتوافق الكريم القرآن في القصة سوق من الغرض ألن؛آخر

 خالل من ، تعالى هلل الناس تعبيد وىو "احد،و  ديني ىدف لتحقيق جاءت فكميا األساليب،

 عاداتيم وجمال وقَيميم أخالقيم وطيب ، بعًضا لبعضيم معاممتيم وحسن ، عقيدتيم توحيد

"ٜ٘ 
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 منيجو يشمميا التي ،والتوجيو التربية أنواع لجميع القصة يستخدم"الكريم والقرآن      
 ٓٙ.." الجسم ،وتربية العقل وتربية الروح، ؛تربية التربوي
 :المغة في القصة تعريف
  : تعالى اهلل  قوؿ ومنو شيء بعد شيئا أثره تتبعت إذا الشيء قصصت: "والقصص،القصة

يِو َفَبُصَرْت ِبِو َعْن ُجُنٍب َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ  َوَقاَلتْ   اتبعي ؛أئٔ/ٕٛالقصص، سورة أِلُْخِتِو ُقصِّ
  أثره

  ٔٙ" أورد:  قصصا و قصا يقصو خبره يعم قَص  و.  القصص وىو الخبر : القصة و
 :االصطالح في القرآنية القصة تعريف
 تتناوؿ ، وااّلتعاظ لبلعتبار، عنيا تعالى اهلل ُيخبرنا زماًنا السابقة األحداث مف مجموعة"      

 برزت سابقة حقيقة إنسانية غير أو إنسانية، بشخصيات تتّعمؽ ، حوادث عدة أو واحدة، حادثة

 دور ويكوف ، الحالّية اإلنسانية الشخصيات بو ماتقوـ غرار عمى ، الشر في وأ الخير، في

 ابتعاًدا الشر في أو اقتداًء، الخير في والتأثير لمتّأثر دافًعا الشخصيات ىذه

 : البشرية الفطرة مع بالقصة التربية أسموب توافق
 في أسمفنا كـ والنفس ب،والقم العقؿ، تربية عمى الكريـ القرآف حرص                       

 شؾ ،وال التربوية االحتياجات جميع مع لتتوافؽ األساليب نوع قد نجده ولذلؾ ، السابؽ الفصؿ
 أف ونبلحظ األىمية غاية في أمر بالقصة التربية أف عمى يدؿ الكريـ القرآف في القصة وجود أف

 نوع قد القرآني القصص أف ويبلحظ ، الكريـ القرآف آيات مف قميؿ غير حيز أخذت قد القصة
 اهلل صمى_ النبي مع األمور مجريات عف الحديث وبيف سابقة، قديمة عيود عف الحديث بيف
 تـ حقيقية قصص أنيا القصص ىذه جميع بيف المشترؾ القاسـ أف نجد ولكف ،_ وسمـ عميو

 . البشر مف ليست أنيا عمى تدؿ فنية بطريقة صياغتيا
 :بالقصة التربية في الميمان العامالن

 : الخيال انفعال إثارة:األول
 ،ٕٙ"حواسنا عف غيابيا رغـ األشياء صور استحضار ،وىو التصور عمى يقوـ" والتخيل        

" تحدث ثـَ ،ومف ،وتركيبيا ،وتحميميا الصور باستحضار التخيؿ عامؿ يقوـ القصة إيراد فعند
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 مع التواصؿ مف يزيد مما ،وأحداثيا وأشخاصيا لمقصة والعقمية والوجدانية، النفسية، المعايشة
  ٖٙ"تتناوليا التي والعبر ،والدروس، ،ومعانييا حقائقيا
 : الكريم القرآن في بالقصة التربية أسموب في بارز وىو: والثاني
 سواء القصة من التربوي اليدف عمى بالتركيز القصة ختم أسموب الكريم القرآن اتبع        

 القصة، إيراد خبلؿ مف إلييا يدعوا فضيمة يثبت أـ القصة رياتمج في جاء أمر مف يحذر كاف
 القصصي التربوي فاألسموب يتوسطيا أو القصة يسبؽ القصة مف المقصود يكوف أف ويمكف
 القرآنية واإلشارات التعميقات أيضا يضمف األحداث استعراض إلى باإلضافة يتضمف" القرآني
 معارؼ، مف ينمي مما القصص ىذه مف تفادةالمس  والدروس العبر، عمى الداللة واضحة
                             "المؤمف وخبرات

 : الكريم القرآن في القصص أنواع
براىيـ نوح: مختمفة أحداث مف تخمميا وما أقواميـ مع األنبياء قصص"          ،وموسى ،وا 
 الخ_ والسبلـ الصبلة عمييـ...._ ،وعيسى

 أىؿ ،و األخدود أصحابو ، طالوت: سابقيف ،وأشخاص خيةتاري بحوادث خاصة قصص    
 .الخ...الكيؼ
 ،واليجرة والمعراج اإلسراء: أحداث مف تخمميا ،وما_وسمـ عميو اهلل صمى_ الرسوؿ سيرة    

 ٗٙ"الخ..النبوية،والغزوات
 : بالقصة التربية أسموب من التربوية الفوائد
 :الحسنة القدوة    

 والسبلـ الصبلة عمييـ_ األنبياء قصص سيما وال القرآنية، لقصةا معطيات أىـ مف         
 الشخوص في والمتمثمة البشرية، القدوة إيجاد الحميدة األخبلؽ مف قميؿ غير والمتضمنة_

 القضية أو بالخمؽ، تمثؿ مف وجود ألف ؛ التربية في ميـ مرتكز وىو ، بالقصة المقصوديف
 . عمميـ ؿبمث العمؿ إمكانية عمى دليؿ المقصودة

 الصبلة، عمييـ باألنبياء االقتداء عمى القرآف مف موضع غير في الكريـ القرآف حث وقد    
ال ِذيَن َىَدى الم ُو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدْه  ُأوَلِئكَ  :تعالى قولو في جاء كما اإلجماؿ سبيؿ عمى إما والسبلـ

 ٜٓ/ٙ: األنعاـ ال  ِذْكَرى ِلْمَعاَلِمينَ ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا ِإْن ُىَو إِ 
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َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الم ِو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن  َلَقدْ : تعالى كقولو ،والتحديد التفصيؿ سبيؿ عمى أو
 ٕٔ/ٖٖ: األحزاب سورةَكاَن َيْرُجو الم َو َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر الم َو َكِثيرًا

 :السيئة القدوة
 إلى قصصيـ تدعو والتي المريضة النفوس مف أمثمة بضرب البشرية النفس مساوئ إظيار    
 . طريقيـ عمى السير أو مماثمتيـ، مذمة
َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَمْيِيْم َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإن  َمَفاِتَحُو  ِإن    :تعالى قاؿ

 القصص سورة اْلَفِرِحينَ  ُيِحبُّ ِإن  الم َو اَل  ْفَرحْ ْصَبِة ُأوِلي اْلُقو ِة ِإْذ َقاَل َلُو َقْوُمُو اَل تَ َلَتُنوُء ِباْلعُ 
ٕٛ/ٚٙ 

 :المذمومة األخالق وترك الحميدة األخالق إلى الدعوة
ِعْنَدَك  ِليَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن الم ُو َمَثاًل ِلم ِذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعوْ  َوَضَربَ   :تعالى قاؿ          

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِمينَ  ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِمِو َوَنجِّ  ٔٔ/ٙٙ التحريـ سورة َبْيتًا ِفي اْلَجن ِة َوَنجِّ
ِشَيًعا  َياْىمَ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَ  ِإن   : تعالى اهلل قاؿ: المذمومة األخبلؽ وبالمقابؿ

 سورة َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُيْم ُيَذبُِّح َأْبَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإن ُو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

 ٗ/ٕٛالقصص
 :القصة من والعبرة العظة أخذ

 قاؿ ، ى،وذكر  عبرة إيرادىا أف يفيد بما القرآنية القصص مف كثير ختـ ذلؾ عمى دؿ وقد        
َكاَن ِفي َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِديَق ال ِذي  َلَقدْ   :تعالى

 ٔٔٔ/ٕٔ، يوسؼ سورةنَ َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنو
ثبات تعالى اهلل وحدانية إلى القموب سوق  :تعالى اهلل كتاب القرآن أن وا 
 القصة بيف التناقض ،وعدـ الدقة ىذه بكؿ مضى مف قصص عمينا يقص الذي ألف وذلؾ    
 . اهلل عند مف الكتاب ىذا أف عمى تدؿ متعددة مواضع في ذكرىا تكرر ربما التي

 :،والتفكر التأمل عمى العقول تدريب
 تعرض عندما خاصة ومآليا أسبابيا، في لمتدبر األحداث جرياتم في  والتفكر فالتأمل        
 . عرض طريقة مف وبأكثر زاوية مف أكثر مف الواحدة القصة
 : متعددة نواحي من الكريم القرآن إعجاز إظيار



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٕٔٚ 

 ويستحيؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي ميبلد قبؿ حدثت قصص بذكر:الغيبي اإلعجاز           
ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت  َذِلكَ   :تعالى قاؿ:تمفيقيا وسمـ ميوع اهلل صمى النبي عمى

 عمراف آؿ سورةَلَدْيِيْم ِإْذ ُيْمُقوَن َأْقاَلَمُيْم َأيُُّيْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِيْم ِإْذ َيْخَتِصُمونَ 
ْن ُكْنَت َنُقصُّ َعمَ  َنْحنُ   :تعالى وقاؿٗٗ/ٖ، ْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َىَذا اْلُقْرآَن َواِ 

 ٖ/ٕٔ يوسؼ سورة َغاِفِمينَ ِمْن َقْبِمِو َلِمَن الْ 
 : لمقرآن الصياغي اإلعجاز          

 فييا ترد التي السورة بموضوعات تمتزج بأنيا الكريـ القرآف في القصة تتميز"              
 حذفنا لو بحيث السورة، موضوعات مف غيرىا وبيف بينيا، لمفصؿ فييا مجاؿ ال عضوياً  تزاجاً ام

 النص مضموف بياف في تسيـ القصة ألف المعنى، الختؿ السورة في الوارد موقعيا مف القصة
يضاحو  قصة عف الحديث أثناء وردت التي الغراب قصة المثاؿ، سبيؿ عمى حذفنا فمو لمقارئ، وا 

 لبياف إليية لحكمة كاف الغرابيف ذكر مف الغرض ألف المعنى؛ استقاـ لما ،وىابيؿ قابيؿ ـآد ابني
 .الموتى دفف حكمة

 الذي الجزء ويذكر ذكرىا، الببلغة واقتضت المقاـ تطمبيا إذا إال الكريـ القرآف في القصة ترد وال
 ٘ٙ" كاممة، القصة تذكر وال السورة، بموضوع عبلقة لو

 االستنتاجات

الدروس التربوية واضحة في القراف الكريـ والسنة النبوية ،لـ يترؾ ال صغيرة ال كبيرة ال اف 
وتناوليا القراف الكريـ لبناء مجتمع متكامؿ مف كؿ الجوانب والمناحي ، الدينية ،االقتصادية 
ء ،واالجتماعية ،والعسكرية لـ يترؾ عمـ مف العموـ اال وضع لع القوانيف واالسس الصحيحة لبنا

 الذي ، الكريم القرآن مع وقفات ىذه كانت     انساف عارؼ مالو وما عميو مف حقوؽ وواجبات
 ومصدر تأثيره، مكمن عن الحاضر، العصر إلى األمة ىذه فجر منذ والباحثين الناظرين، حير
 ٓة التربوي أساليبو حصر ومحاوالت النفوس، في تغيره

             
 ٓناىج تربوية مبنية عمى مبادى وأسس القراف الكريـ االىتماـ بوضع م-التوصيات :

إعداد ندوات ومؤتمرات وورش عمؿ لتنمية وتوعية  ما  تناولو القراف الكريـ مف مختمؼ -
  ٓ،والسياسيةٓالمناحي االجتماعية ،واالقتصادية
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لعولمة عمى االىتماـ بقوانيف ونظريات تناوليا القراف الكريـ ،لمواجية التغيرات العالمية وتأثير ا
 ٓالمجتمع االسبلمي 
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 .أل تأٌذي انُاطششس انزشيً يعشٔف يتذ انفاسعً، ٔنّ كتاب انُضٕي، يٍ تاليٍز أتً عهً .أتٕ إعضاق انفاسعً إتشاٍْى تٍ عهً 
2

 تاب انماف69/ 5و(1991-ْـ1411، انعشتً تٍشٔخ،نغاٌ انعشب ،)داس إصٍاء انتشاث  األفشٌمً اتٍ يُظٕس 
3

 تاب انماف69/ 5نغاٌ انعشب، ،يُظٕس اتٍ 

  1/186)داس انٓذاٌح نهُشش ٔانتٕصٌع(تاد انعشٔط يٍ رٕاْش انمايٕط،  يضة انذٌٍ انًشتضى انضتٍذي،4

 

 5/96نغاٌ انعشب اتٍ يُظٕس ، 6

 5/96انًظذس َفغّ 1
8

أ.د.ععٍذ إعًاعٍم ،أ.د.يضًذ تٍ يضزة،أ.د.عثذ انشاضً إتشاٍْى،انتشتٍح اإلعاليٍح انًفٕٓياخ ٔانتطثٍماخ، )يكتثح انششذ ،انطثعح  

 11و(ص2001-ْـ1428انخانخح ،
9

 21ص(1983، تٍشٔخ ، انمهى داس) انتشتٍح، لايٕط , عالم فاخش
10

 111ص(و1961 انماْشج،،انًظشٌح األَزهٕ يكتثح) انتشتٍح، فهغفح فً يمذيح , انُزٍضً يضًذ - 
11

 6ص،(2004، انشٌاع انششذ، يكتثح) ، ٔانتطثٍماخ انًفٕٓياخ اإلعاليٍح انتشتٍح يضًذ، ٔعثذانشاضً انضايذ ٔيضًذ ععٍذ عهً 
12

 4/1968تماسِ طضٍش اإلياو يغهى ،كتاب انثش ٔانظهح ٔاَداب،تاب تضشٌى ظهى انًغهى ٔخزنّ ٔاص 
13

انماْشج –انثشَايذ انعهًً نثُاء انًغهى انمشآًَ انًعاطش )انًزًٕعح انعشتٍح نهثضٕث ٔانذساعاخ ٔانتطٌٕش،انذٔصح  ،د.إتشاٍْى انذٌة، 

 109(ص
14

 1/28،25طضٍش اإلياو انثخاسي،كتاب اإلًٌاٌ تاب فضم يٍ اعتثشأ نذٌُّ ٔأياَتّ  
15

 109انًظذس َفغّ،ص 
16

 124انثشَايذ انعهًً نثُاء انًغهى انمشآًَ انًعاطش،ص ،،د.إتشاٍْى انذٌة 
11

 ،124انًظذس َفغّ،ص 
18

 85أحش انتشتٍح انمشآٍَح فً آيٍ انًزتًع،عثذ هللا لادسي األْذل ،ص 
19

 243،ص1اتٍ انمٍى انزٕصٌح، يذاسد انغانكٍٍ ،)داس انضذٌج انماْشج ( ،د 
20

 421،422داس انًعشفح، تٍشٔخ نثاٌ (ص0يضًذ انكٍالًَ ،انشاغة األطفٓاًَ ،انًفشداخ فً غشٌة انمشآٌ ،تضمٍك  
21

أثِ ىسّسح زضِ هللا عنو قبل: سمعت زسٌل هللا ّقٌل: "قبل هللا تعبلَ: من عبدٍ )طضٍش اإلياو انثخاسيَض انضذٌج كى راء فً  

َِّ عجدُ ثشِء أحت إلِ ممب افتسضت علْو، ًال ّزال عجدُ َِّ ثبلنٌافل حتَ أحجَّو، لِ ًلًْب فقد آذنتو ثبلحسة، ًمب تقسة إل  ّتقسة إل

 )فإذا أحججتو كنت سمعو الرُ ّسمع ثو، ًّده التِ ّجطش ثيب، ًزجلو التِ ّمشِ ثيب، ًلئن سألنِ ألعطْنو
22

  2295،ص4طضٍش اإلياو يغهى _سصًّ هللا_)تاب انًؤيٍ أيشِ كهّ خٍش(د 
23

 انضافع اتٍ كخٍش، تفغٍش انمشآٌ انعظٍى، تفغٍش عٕسج طّ 
24

 2052،ص4اإلياو يغهى ،)تاب فً األيش تانمٕج ٔتشن انعزض(،دطضٍش  
25

 2إصٍاء عهٕو انذٌٍ ص  –اإلياو انغضانً  
26

 15:14يضًذ شضاخ خطٍة، أطٕل انتشتٍح اإلعاليٍح ،ص 
21

 231و(ص2001ْـ،1428يضًذ لطة،يُٓذ انتشتٍح اإلعاليٍح،)داس انششٔق،انطثعح انغاتعح عششج، 
28

 26:18اليٍح ،صيضًذ لطة،يُٓذ انتشتٍح اإلع 
29

 311و(،ص1988ْـ/1،1414يضًذ انغٍذ انضعثالٔي، تشتٍح انًشاْك تٍٍ اإلعالو ٔعهى انُفظ،)يؤعغح انكتة انخمافٍح،ط 
30

 413و(ص1986ْـ/1،1406انفٍشٔص آتادي، انمايٕط انًضٍظ،)يؤعغح انشعانح ،ط 
31

 318يضًذ انغٍذ انضعثالٔي، تشتٍح انًشاْك تٍٍ اإلعالو ٔعهى انُفظ ،ص 
32

 ْـ. 388خ  –انخطاتً أتٕ عهًٍاٌ صًذ تٍ يضًذ تٍ إتشاٍْى انخطاتً  

 1951 – 2ط –يطثعح انًشٓذ انضغًُ  –انغٍٕطً  –اإلتماٌ فً عهٕو انمشآٌ  33

ًّ فً انمشآٌ ٔانغُّح  34  2004 1ط –انًكتثح انًظشٌح  –د.يٕعى انخطٍة  –يٍ دالئم اإلعزاص انعهً
35

 13انًظذس َفغّ ص 
36

 85ج فً عهى انُفظ اإلعاليً، صعشف رًعح ، يزكش 
31

 113انًشرع َفغّ ص 
38

 320يضًذ انغٍذ انضعثالٔي ، تشتٍح انًشاْك تٍٍ اإلعالو ٔعهى انُفظ ،ص 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٔٚٗ 

                                                                                                                                                                      
39

 32و(ص2005ْـ/1،1426يضًذ أيٍٍ يُظٕس،انًمال انفهغفً فً لشاءج رذٌذج نعهى انُفظ)داس انعظًاء،عٕسٌا ديشك،ط 
40

 318،ص4و( ،د1988ْـ/1408ى انشصًٍ فً تفغٍش كالو انًُاٌ،)يكتثح انخاَزً،انشٍخ عثذ انشصًٍ انغعذي، تٍغٍش انكشٌ 
41

 128،129عًش تاصارق،أعهٕب انمشآٌ انكشٌى تٍٍ انٓذاٌح ٔاألعزاص،ص 
42

 115انفٍشٔص آتادي،ص 
43

 118انًظذس َفغّ،ص 
44

 198صو(1995ْـ/2،1416د.تٕفٍك انٕافً،انذعٕج إنى هللا انشعانح ٔانٕعٍهح ٔانٓذف،)داس انٍمٍٍ ط 
45

 198انًظذس َفغّ،ص 
46

 128:129و( ،ص1994ْـ/1414عًش تا صارق، أعهٕب انمشآٌ تٍٍ انٓذاٌح ٔاألعزاص، )داس األيٌٕ نهتشاث 
41

 6،3110عٍذ لطة، فً ظالل انمشآٌ ،د 
48

 1136انفٍشٔص آتادي، انمايٕط انًضٍظ،ص 
49

 201عًش تا صارق ، أعهٕب انمشآٌ تٍٍ انٓذاٌح ٔاإلعزاص،ص 
50

 54،ص1نمششً، تفغٍش انمشآٌ انعظٍى ،داتٍ كخٍش ا 
51

، يُغٕتح نهفٍشٔص آتادي يٍ كتاب انزي رًع فٍّ يا َغة إنى 38ركشِ انذكتٕس يضًذ انفٍاع فً كتاب األيخال فً انمشآٌ انكشٌى ،ص 

 اتٍ عثاط فً انتفغٍش.
52

 81د. يضًذ فٍاع ،األيخال فً انمشآٌ انكشٌى ،ص 
53

 360و(ص1983ْـ/8،1403انششٔق ،ط عٍذ لطة،انتظٌٕش انفًُ نهمشآٌ )داس 
54

 501ععٍذ تٍ عهى انمضطاًَ ،انضكًح فً انذعٕج إنى هللا ،ص  
55

 366د.يضًذ انفٍاع،األيخال فً انمشآٌ،ص  
56

 316انًظذس َفغّ،ص 
51

 86د.راتش انفٍاع،األيخال فً انمشآٌ انكشٌى ،ص 
58

 19،ص1اٌ،دانشٍخ عثذ انشصًٍ انغعذي،تٍغٍش انكشٌى انشصًٍ فً تفغٍش كالو انًُ 
59

رسالة مقدمة لنيل درجة ، إششاف؛د.صغٍٍ عثذ انضًٍذ َمٍة) األخالق ترسيخ في القرآنية القصة منهج، اهلل عبد جميل داود الرحمن عبد

 14و(ص2010، رايعح انُزاس، الماجستير
60

 194يضًذ لطة، يُٓذ انتشتٍح اإلعاليٍح ،ص 
61

 14،ص1اتٍ يُظٕس،نغاٌ انعشب ،د 
62

 138س،انًمال انفهغفً فً لشاءج رذٌذج نًفشداخ عهى انُفظ،صأصًذ أيٍٍ يُظٕ  
63

 256د.إتشاٍْى انذٌة، انثشَايذ انعًهً نثُاء انًغهى انمشآًَ انًعاطش،ص 
64

 255د.إتشاٍْى انذٌة، انثشَايذ انعًهً نثُاء انًغهى انمشآًَ انًعاطش،ص
65

 1،صنمظح فً انمشآٌ انكشٌى.. انخظائض ٔانذالالخ،اد. إتشاٍْى انظعثً 

 

 

 المصادر
 
 (.ـٜٜٜٔ، الجوزي،الدماـ ابف دار) ، اإلسبلمية، التربية أصوؿ,  ،أميف أبوالوي 

 الثانية الكتاب،الطبعة عالـ) التربوي،الدكتور الفكر تطور ،  مرسي ،سعد أحمد 
 (.ـٕٗٓٓىػٕ٘ٗٔعشر،

 طبعة،ال الرشد مكتبة) ، ، والتطبيقات المفيومات اإلسبلمية التربية) سعيد.د.،أ إسماعيؿ 
 ( .ـٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ، الثالثة
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 دارٓ، الكيبلني محمد تحقيؽ) القرآف غريب في المفردات ، ،الراغب األصفياني 
 (. لباف بيروت المعرفة،

 

 األموف دار)، واألعجاز، اليداية بيف القرآف أسموب ، ،عمر باحاذؽ 
 ( .ـٜٜٗٔ/ىػٗٔٗٔلمتراث

 لمنشر السبلـ دار) ، البخاري، اإلماـ صحيح إسماعيؿ، ابف ،محمد البخاري 
 (.ـٜٜٜٔ/ىػٜٖٔٔوالتوزيع،الرياض،

 
 الوفاء، دار  اإلسبلـ ،شيخ الفتاوى مجموع)، الحميـ عبد بف ،أحمد تيمية ابف 

 (.ـٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ،ٔالمنصورة،ط

 ( القاىرة الحديث دار)، السالكيف، مدارج ، بكر أبي ابف محمد القيـ ابف ، الجوزي 

 المصرية المكتبة)  والسّنة القرآف في العمميّ  عجازاإل دالئؿ ،مف موسى.،د الخطيب – 
 ٕٗٓٓ، ٔط

 ،العربية المجموعة المعاصر، القرآني المسمـ لبناء العممي البرنامج) إبراىيـ الديب 
 القاىرة– والتطوير،الدوحة والدراسات لمبحوث

 اليداية دار) ، القاموس جواىر مف العروس تاج ، المرتضى الديف ،محب الزبيدي 
 (والتوزيع نشرلم

 ،زمرلي أحمد فواز: تحقيؽ ، القرآف عموـ في العرفاف ،مناىؿ العظيـ عبد الزرقاني  ،  
 .- )ـ ٜٜ٘ٔ - ىػ ٘ٔٗٔ - األولى الطبعة - بيروت - العربي الكتاب دار -(
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 الكتب مؤسسة)، ، النفس وعمـ اإلسبلـ بيف المراىؽ تربية ، السيد ،محمد الزعببلوي 
 (.ـٜٛٛٔ/ػىٗٔٗٔ،ٔالثقافية،ط

 الرياض، الرشد مكتبة)  ، تطوره واتجاىات مدارسو التربوي الفكر,  ،مصطفى زياد، 
ٕٕٓٓ .) 

 مكتبة)، المناف، كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير ، الرحمف عبد ،الشيخ السعدي 
 ( .ـٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔالخانجي،

 ،ٕط – لحسنيا المشيد مطبعة)  ، القرآف عموـ في ،اإلتقاف الديف جبلؿ السيوطي – 
 .(ـٜٔ٘ٔ

 
 

 لمنشر الخريجي الثالثة،دار الطبعة) ، اإلسبلمية، التربية أصوؿ ، ،محمد شحات 
 (.ـٕٗٓٓ_ىػٕ٘ٗٔوالتوزيع،

 ،والدالالت الخصائص الكريم القرآن في القصة إبراىيم، الصعبي . 

 (.ٖٜٛٔ، بيروت ، القمـ دار) ، التربية قاموس,  ،فاخر عاقؿ 

 األخبلؽ ترسيخ في القرآنية القصة منيج ، جميؿ داود الرحمف ،عبد اهلل عبد ، ، 
 جامعة ، الماجستير درجة لنيؿ مقدمة رسالة)نقيب الحميد عبد حسيف.إشراؼ؛د
 (ـٕٓٔٓالنجاح،

 الجامعة مجمة) ، ، النفس تربية في اإلسبلمية التربية منيج إيشاف صالح ، الرحيـ عبد 
 (.ىػٕٚٗٔ-ٖٗٔ اإلسبلمية،العدد
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 بيروت المعرفة دار) ،  اهلل عبادة إلى الرسؿ دعوة ، أحمد مد،مح العدوي، 
 (.ـٖٜٜٔىػ،ٗٔٗٔ،

 الرشد ،دار الثانية الطبعة) ، القروف عبر التربوي الفكر تطور محمد محمد ،عماد عطية 
 (ـٜٕٓٓىػ،ٖٓٗٔ،

 العربية الكتب إحياء دار ، الديف عموـ ،إحياء حامد ،أبو الغزالي. 

 األنجمو المكتبة) ، الصناعية، التربية مبادئ نسيـ، ميماف،س الديف سيؼ ،محمد فيمي 
 (.ـٜٜٚٔالمصرية،القاىرة،

 الحاضر الوقت في اهلل إلى لمدعوة التربوي األسموب ، الكريـ عبد ،خالد فياض ، 
 (.ـٜٜٔٔ_ىػٕٔٗٔوالتوزيع، لمنشر المجتمع األولى،دار الطبعة)

 لمكتاب العممية الدار) ،  الكريـ القرآف في األمثاؿ ، جابر ،محمد الفياض 
 (ـٜٜ٘ٔ/ىػ ٘ٔٗٔ،ٖ،،طٔاالسبلمي

 (.ـٜٙٛٔ/ىػٙٓٗٔ،ٔ،ط الرسالة مؤسسة)المحيط، القاموس ،آبادي، الفيروز 

 (.ـٕٜٜٔ،ٔط) اهلل، إلى الدعوة في الحكمة ، عمى بف ،سعيد القحطاني 

 ىػٚٔٗٔ، ،ٖٓالرسالة،بيروت،ط مؤسسة) ، القرآف عموـ في مباحث ، ،مناع القطاف-
 (ـٜٜٙٔ

 (.ـٖٜٛٔ/ىػٖٓٗٔ،ٛ،ط الشروؽ دار) ، لمقرآف الفني التصوير ، ،سيد قطب 

 اإلسبلمي لبلتحاد الكريـ القرآف دار) ، الطريؽ في معالـ ، ،سيد قطب 
 (.ـٜٛٚٔىػ،ٜٖٛٔالعالمي،
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 السابعة الشروؽ،الطبعة دار)، ، اإلسبلمية التربية منيج ، محمد قطب 
 ـٕٚٓٓىػ،ٕٛٗٔعشرة،

 الكتاب مؤسسة) كثير ابف الحافظ العظيـ القرآف تفسير القرشي ،إسماعيؿ كثير ابف
 (.ـٖٜٜٔىػ،ٖٔٗٔ،ٔالثقافية،ط

 (ـٜٜٗٔىػ،ٗٔٗٔ)، الدعوة فتياف رسائؿ ، الكممة مؤسسة في الثقافية المجنة 

 ،المفيومات اإلسبلمية التربية ، الراضي وعبد الحامد ومحمد سعيد عمي محمد 
 (.ٕٗٓٓ، اضالري الرشد، مكتبة) ،  والتطبيقات

 دار) النفس، لعمـ جديدة قراءة في الفمسفي المقاؿ ، أميف ،محمد منصور 
 (.ـٕ٘ٓٓ/ىػٕٙٗٔ،ٔدمشؽ،ط العصماء،سوريا

 العربي،بيروت التراث إحياء دار)، ، العرب لساف  الديف جماؿ ، منظور ابف 
 (.ـٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ،

 لمصرية،القاىرة،ا األنجمو مكتبة) ، التربية فمسفة في مقدمة,  ،محمد النجيحي 
 (.ـٜٚٙٔ

 المعرفة دار) ، مسمـ اإلماـ صحيح حجاج، ابف ،مسمـ النيسبوري 
 (.ـٜٜٙٔ/ىػٖٚٔٗٔبيروت،ط

 اليقيف دار)، ، واليدؼ والوسيمة الرسالة اهلل إلى الدعوة ، توفيؽ.،د الوافي 
 (.ـٜٜ٘ٔ/ىػٙٔٗٔ،ٕط

 
 


