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امللخَّص:
يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على التميز املنهجي لالجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي ،فقد
ألون خمتلفة اصطبغت هبا تفاسري القرآن
تعددت جوانب تفسري القرآن الكرمي وتنوعت اجتاهاته ،واختذت ً
الكرمي حبسب اهتمامات كل مفسر ،ما بني اجتاه حنوي وبالغي وعلمي وفقهي ،وغري ذلك ،وإذا كانت
اعا أخرى من اجتاهات التفسري بعد مل تزل
تلك االجتاهات قد حظيت بعناية الباحثني ،فإن هناك أنو ً
حتتاج إىل مزيد عناية واهتمام كاالجتاه الرتبوي ،حيث إن املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي منهج فريد،
وقد تعرض البحث ألهم مبادئ هذا املنهج ،وأبرز خصائصه وأساليبه ،مث بني املقصود من االجتاه
الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي ،وبداية نشأته ،وأمهيته ،وأبرز خصائصه ،ليصل إىل نتيجة أمهية هذا
االجتاه ،ودوره الكبري يف الوقت الراهن يف ربط األمة بكتاب رهبا سبحانه وتعاىل.
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Abstract
This research aims to shed light on the methodological excellence of the educational
trend of interpreting the Noble Qur’an. Since there are many aspects to the
interpretation of the Noble Qur’an, various interpretations of the Qur’an are made in a
manner that suits the interest of the interpreter. These interests could be grammatical,
rhetorical, scientific, and jurisprudential, among others. While the aforestated trends
have caught the interest of researchers, little attention has been paid to the educational
trend. The educational approach in the Holy Qur’an is unique. This research,
therefore, seeks to explain the meaning of the educational trend in the interpretation
of the Noble Qur’an, its inception, its importance, and its most prominent
characteristics.
Keywords: methodological excellence, educational direction, interpretation of the
Qur’an, Qur’anic education

املقدمة:

إن الرتبية أحد األساسيات املعتربة لكل أمة من األمم ،وأتيت يف مقدمة العوامل الفاعلة يف صناعة
اإلنسان وبناء احلضارات ،وتكمن أمهية الرتبية يف أهنا السبب يف ازدهار األمم وحضارهتا ،وهي الطريق
املوصلة إىل هتذيب النفس ،وبناء العقول واألفكار.
الرسل
ومن رمحة هللا تعاىل أنه مل يرتك البشر على فطرهتم فقط ،بل أرسل إليهم ُّ
متقطعة؛ ليدعوهم إىل توحيده ،وحل ما أشكل عليهم ،قال تعاىل :لََق ْد َمن اَّلل

على فرتات زمنية
ني إ ْذ
َعلَى الْم ْؤمن َ
ْمةَ َوإ ْن َكانوا م ْن قَ ْبل
اب َو ْ
بَ َع َ
آايته َوي َزكيه ْم َوي َعلمهم الْكتَ َ
ث فيه ْم َرس ًوال م ْن أَنْفسه ْم يَْت لو َعلَْيه ْم َ
احلك َ
منهجا كرميًا يسمو ابإلنسان وينظم
لَفي َ
ض َالل مبني[ آل عمران ،]164 :وقد تضمن القرآن الكرمي ً
حياته من مجيع أبعادها ،سواء أكان من جهة صلته بربه سبحانه وتعاىل ،أم من جهة عالقته ابلكون
وما حواه ونفسه اليت بني جنبيه وجمتمعه وأمته.
وال شك أن القرآن الكرمي هو املصدر األول واألساسي من مصادر الرتبية اإلسالمية ،حيث يتميز
ك لت ْخر َج
اب أَنْ َزلْنَاه إلَْي َ
القرآن الكرمي أبنه كتاب عالَمي إىل قيام الساعة جلميع الناس ،قال تعاىل :كتَ ٌ
احلَميد[ إبراهيم ،]1 :ولذلك كانت
اس م َن الظُّل َمات إ َىل النُّور ب ْذن َرهب ْم إ َىل صَراط الْ َعزيز ْ
الن َ

التصورات الرتبوية اإلسالمية تستقي منه للوصول إىل سياسة تربوية إسالمية ُتيزها عن غريها من األمم؛
ُّ
لتكون خري أمة أخرجت للناس ،وليضبَط سلوك أفرادها يف جماالت احلياة مجيعها ،فهو كتاب حيتوي
على مصاحل العباد يف املعاد واملعاش ،كما أنه حيث على العلم والعمل هلل تعاىل؛ فلم ينزله هللا تعاىل
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للتالوة فقط؛ وإمنا لتتحول هذه التالوة إىل سلوك واقعي ،ولتكون حياة املسلم كاملة خلالقه؛ قال تعاىل:
ني[ األنعام]162 :؛ َما يعين أن الرتبية
اي َوَمََايت َّلل َرب الْ َعالَم َ
ق ْل إن َ
صالَيت َونسكي َوَْحميَ َ
اإلسالمية ال بد أن تقوم على القرآن ،وما وافَ َقه ،وأن يكون القرآن تبصرًة للعاملني يف الرتبية؛ ففيه مجيع

األسس اليت تنظم حياة األفراد ،وتكفل هلم السعادة يف الدنيا واآلخرة.
جيال متماس ًكا ال مثيل له ،ونشرت النور يف كل مكان؛ فقد
والرتبية يف القرآن هي اليت أخرجت ً
بدأها النيب صلى هللا عليه وسلم بتكوين العقيدة قبل نزول األحكام الشرعية ،وقد وصف القرآن جيل
الصحابة رضي هللا عنهم بقوله تعاىل :حمَم ٌد َرسول اَّلل َوالذي َن َم َعه أَشداء َعلَى الْكفار ر َمحَاء بَْي نَ ه ْم
ك َمثَله ْم يف
يماه ْم يف وجوهه ْم م ْن أَثَر ُّ
ضالً م َن اَّلل َور ْ
تَ َراه ْم رك ًعا سج ًدا يَْب تَ غو َن فَ ْ
السجود ذَل َ
ض َو ًان س َ
ظ هبم
استَ َوى َعلَى سوقه ي ْعجب ُّ
اع ليَغي َ
َخَر َج َشطْأَه فَ َ
الت ْوَراة َوَمثَله ْم يف اإل ْْنيل َكَزْرع أ ْ
الزر َ
استَ ْغلَ َظ فَ ْ
آزَره فَ ْ
يما[ الفتح ،]29 :حيث يتميز
ين َآمنوا َو َعملوا الصاحلَات مْن ه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َجًرا َعظ ً
الْكف َار َو َع َد اَّلل الذ َ
منهجا صاحلًا لكل زمان
املنهج القرآين يف الرتبية مبرونته ومراعاته للمستجدات واألحوالَ ،ما جعله ً

أجياال ذات عالقة وثيقة جبيل الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ،واالهتمام
ومكان ،وقد أقام هذا املنهج ً
هبذا املنهج من األمور املهمة يف حياة املسلمني؛ ألهنا أمة ذات عقيدة ومبادئ ،فينبغي أن تكون هذه
َ
الرتبية خاضعة هلذه العقائد واملبادئ ،وكل تربية ال حتمل الرسالة ،وال تصل ابملرء إىل العقيدة الصحيحة،
ال ت َع ُّد تربية إسالمية حم َكمة.1
واالجتاه الرتبوي لتفسري القرآن هو اجتاه يبحث بقدر الطاقة البشرية يف املدلوالت واآلاثر الرتبوية اليت
تضمنها القرآن الكرمي ،وهو أحد االجتاهات يف التفسري القرآين اليت تتميز بسمات تربوية.2
وأييت هذا البحث ليسهم ولو جبهد يسري يف تسليط الضوء على االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي
والعناية به على وجه اخلصوص.
املبحث األول :التعريف مبصطلحات البحث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :ايسني ،مروان صباح ،املنهج الرتبوي القرآين وأثره يف إصالح الفرد( ،العراق :جملة مداد األدب ،اجلامعة العراقية ،كلية اآلداب،
2018م2019 ،م) ص.393-391

مجعا ودراسة ،رسالة ماجستري( ،السودان :جامعة أم درمان
 2ينظر :عبد هللا ،حسن بصري عثمان ،التفسري الرتبوي عند ابن القيم ً -
اإلسالمية2014 ،م) ،ص.53
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حتاول الباحثة يف هذا املبحث الكشف عن مفهوم التفسري والرتبية واالجتاه الرتبوي من الناحية اللغوية
واالصطالحية؛ ملعرفة أبعاد وحدود االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرميَ ،ما يساعد على فهم حقيقة هذا
املصطلح وكنهه بشكل أوضح.
واصطالحا:
ً
أوًل :تعريف التفسري لغةً
ً

 -التفسري لغةً« :الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه .من ذلك الفسر،

1
فسرا،
يقال :فسرت الشيء وفسرته»  ،والفسر :البيان ،فسر الشيء يفسره ابلكسر وتفسره ابلضم ً
وفسره :أابنه ،والتفسري مثله .والتفسري والتأويل واملعىن واحد .والفسر :كشف املغطى .والتفسري :كشف
املراد عن اللفظ املشكل .والتأويل :رد أحد احملتملني إىل ما يطابق الظاهر ،واستفسرته كذا؛ أي :سألته
أن يفسره يل.2

و« الفسر :إظهار املعىن املعقول ،ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول :تفسرة ،ومسي هبا قارورة املاء .والتفسري
يف املبالغة كالفسر ،والتفسري قد يقال فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها ،وفيما خيتص ابلتأويل ،وهلذا
َح َس َن تَ ْفس ًريا[ الفرقان.3»]33 :
يقال :تفسري الرؤاي وأتويلها .قال تعاىلَ  :وأ ْ
َما سبق نرى أن مادة «ف س ر» يف اللغة تدور على معىن :البيان ،والكشف ،والوضوح.

ات كثريةٌ ،يطول املقام بسردها ،وسأذكر هنا
 التفسرياصطالحا :للعلماء يف تعريف التفسري تعبري ٌ
ً

أهم هذه التعريفات ،وذلك على النحو التايل:

قال« :معىن التفسري :شرح القرآن ،وبيان معناه ،واإلفصاح مبا يقتضيه بنصه
 -1تعريف ابن جَزيَ ،

إشارته أو فحواه».4
أو َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1القزويين ،أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بريوت :دار الفكر ،بريوت ،د .ط،

1399ه 1979 ،م) ،ج ،4ص.504

 2ينظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط ،1د .ت) ،ج ،5ص ،55ومصطفى ،إبراهيم وآخرون،

املعجم الوسيط( ،القاهرة :دار الدعوة ،جممع اللغة العربية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،2ص.688

 3األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :حممد سيد كيالين( ،لبنان :دار املعرفة ،د .ط ،د .ت) ،ص.636

 4ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :الدكتور عبد هللا اخلالدي( ،بريوت :شركة دار األرقم
بن أيب األرقم ،ط1416 ،1ه ) ،ج ،1ص.15
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لم يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن ،ومدلوالهتا،
 -2وعرفَه أبو حيان ،فقال« :التفسري :ع ٌ

حال الرتكيب ،وتتمات ذلك.
وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ،ومعانيها اليت حت َمل عليها َ
جنس يشمل سائر العلوم.
فقولنا« :علم» :هو ٌ

وقولنا« :يبحث فيه عن كيفية النُّطق أبلفاظ القرآن» :هذا علم القراءات.
وقولنا« :ومدلوالهتا» أي :مدلوالت تلك األلفاظ ،وهذا علم اللُّغة الذي ْحيتاج إليه يف هذا العلم.
وعلم
وعلم البيان َ
وقولنا« :وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية» :هذا يشمل علم التصريف وعل َم اإلعراب َ
البديع.
مشل بقوله« :اليت حتمل عليها» :ما داللته عليه
«ومعانيها اليت حتمل عليها حال الرتكيب»َ :
كيب قد يقتضي بظاهره شيئًا ،وي ُّ
صد عن احلمل على الظاهر
ابحلقيقة ،وما داللته عليه ابجملاز ،فإن الرت َ
مل على غري الظاهر ،وهو اجملاز.
صادٌّ ،فيحتاج ألجل ذلك أن حي َ

انبهم يف القرآن ،وحنو
وقولنا« :وتتمات ذلك» :هو معرفة النسخ ،وسبب النُّزول ،وقصةٌ توضح ما َ
ذلك».1
الربهان يف ِ
ِ
فقال يف املوضع األول:
 -3وعرفه الزْرَكش ُّي يف موضعني من كتابه «
علوم القرآن»َ ،
علم يعرف به فَ ْهم كتاب هللا املنَ زل على نبيه حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وبيان معانيه ،واستخراج
« ٌ
أحكامه وح َكمه».2
وعرفه يف املوضع الثاين ،فقال« :هو ع ْلم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها ،مث
ترتيب مكيها ومدنيها ،وحمكمها ومتشاهبها ،ونسخها ومنسوخها ،وخاصها وعامها ،ومطلقها
قوم ،فقالوا :علم حالهلا وحرامها ،ووعدها ووعيدها ،وأمرها
ومقيدها ،وجمملها ومفسرها .وز َاد فيه ٌ
وهنيها ،وع َربها وأمثاهلا».3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1أبو حيان ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد مجيل( ،بريوت :دار الفكر ،بريوت،
د .ط1420 ،ه ) ،ج ،1ص.26

 2الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،بريوت :دار إحياء الكتب
العربية ،ط1376 ،1ه 1957 ،م) ،ج ،1ص.13
 3املرجع السابق ،ج ،2ص.148
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 -4وقال ابن َعَرفَة املالكي« :هو العلم مبدلول القرآن وخاصيَة كيفية داللته ،وأسباب النُّزول،
والناسخ واملنسوخ ،فقولنا :خاصية كيفية داللته :هي إعجازه ،ومعانيه البيانية ،وما فيه من علم البديع
ي ،ومن حنا حنوه».1
الذي يذكره الزخمْ َشر ُّ
 -5وقال ال َكافيج ُّي« :وأما التفسري يف الع ْرف ،فهو كشف معاين القرآن ،وبيان املراد.

أعم ،سواءً كانت معاين لغوية أو شرعيةً ،وسواءً كانت ابلوضع أو مبعونة
واملراد من معاين القرآن ُّ
وس ْوق الكالم وبقرائن األحوال ،حنو :السماء واألرض واجلنة والنار ،وغري ذلك .وحنو :األحكام
املقام َ

اخلمسة .وحنو :خواص الرتكيب الالزمة له بوجه من الوجوه».2
َما سبق من التعريفات السابقة ْند أن بعضها قد نص على مهمة املفسر ،وضابط التفسري ،وهي
الشرح والبيان واإليضاح ،وبعضها قد أدخل مجلة من علوم القرآن يف تعريف التفسري ،وأهنا قد جاءت يف
بعضها على سبيل املثال ال احلصر ،وسبب ذلك :كثرة هذه العلوم ،كتعريف أيب حيان والزركشي.
وبعضهم قد توسع يف تعريفه ،وجعل بعض العلوم اليت ليست من علم التفسري وال من مهمة املفسر،
بل جعلها من صلب تعريف التفسري؛ كابن عرفة الذي جعل علم اإلعجاز من علم التفسري ،والكافيجي
الذي أدخل يف تعريفه علم أصول الفقه.
والظاهر أن التعاريف تتفق كلها على أن علم التفسري هو علم يبحث عن مراد هللا تعاىل ،وذلك
بقدر الطاقة البشرية ،،فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم املعىن ،وبيان املراد.3
لذلك أرى أن من أمجع التعاريف ملصطلح التفسري أنه« :علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي
من حيث دًللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية».
فاملراد بكلمة «علم» املعارف التصورية ،وعلم التفسري من قبيل التصورات؛ ألن املقصود منه تصور
معاين ألفاظه وذلك من قبيل التعاريف لكن أكثرها بل كلها من قبيل التعاريف اللفظية.
وخرج بقولنا« :يبحث فيه عن أحوال القرآن» العلوم الباحثة عن أحوال غريه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ابن عرفة ،حممد بن حممد ،تفسري ابن عرفة ،حتقيق :جالل األسيوطي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2008 ،1م) ،ج ،1ص.59

 2ال َكافيَجي ،حمي الدين حممد بن سليمان ،التيسري يف قواعد علم التفسري ،حتقيق :نصر بن حممد املطرودي( ،دمشق :دار القلم ،ط،1
1410ه 1990 ،م) ،ص.125 ،124
 3ينظر :الذهيب ،حممد السيد حسني ،التفسري واملفسرون( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،القاهرة ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.14
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وخرج بقولنا« :من حيث داللته على مراد هللا تعاىل» العلوم اليت تبحث عن أحوال القرآن من جهة
غري جهة داللته؛ كعلم القراءات ،فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها،
ومثل علم الرسم العثماين فإنه يبحث عن أحوال القرآن الكرمي من حيث كيفية كتابة ألفاظه.
أيضا املعارف اليت تبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه خملوق أو غري خملوق،
وخرج هبذه احليثية ً
فإهنا من علم الكالم ،وكذلك املعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على اجلنب
وحنوها ،فإهنا من علم الفقه.
وقولنا« :بقدر الطاقة البشرية» لبيان أنه ال يقدح يف العلم ابلتفسري عدم العلم مبعاين املتشاهبات ،وال
عدم العلم مبراد هللا يف الواقع ونفس األمر.1
واصطالحا:
اثنيًا :الرتبية لغ ًة
ً

 الرتبية لغةً :الراء والباء يدل على أصول .فاألول :إصالح الشيء والقيام عليه .واألصل اآلخر:لزوم الشيء واإلقامة عليه ،واألصل الثالث :ضم الشيء للشيء ،2يقال :رب ولده ،والصيب يربه؛ أي:
أحسن القيام عليه وليه حىت أدرك ،أي :فارق الطفولة ،ورابه تربية على حتويل التضعيف ،ورب القوم؛
فحاال
حاال ً
أي :ساسهم .3والرتبية مأخوذة لغةً من معىن إصالح الشيء والقيام عليه ،وإنشاء الشيء ً
إىل حد التمام.4
اصطالحا:
 الرتبيةً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزْرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربية ،ط ،3د .ت) ،ج ،2ص.3
 1ينظرُّ :
 2ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،2ص ،381ص.382

 3ينظر :الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،اتج العروس( ،الكويت :دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ط1965 ،م)
ج ،5ص.77
 4ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.336

-93-

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 6. No. 1
)June (1443-2022
Methodological Excellence of the Educational Trend in the Interpretation of the Qur’an
Nashwan Abdo Khaled-Marwah Mohsen Ali Khousrof

« تعترب كلمة الرتبية مبفهومها االصطالحي من الكلمات احلديثة اليت ظهرت يف السنوات األخرية
مرتبطة حبركة التجديد الرتبوي يف الربع الثاين من القرن العشرين ،ولذلك ال ْند هلا استخداما يف املصادر
العربية القدمية».1
ومن املعلوم أن مصطلح الرتبية مل يستعمل يف تراثنا القدمي كما هو اآلن ،بل كان يعرب عنه
مبصطلحات هلا داللة قريبة منه؛ كالتزكية والتهذيب واإلصالح.
وقد وردت تعاريف متنوعة لبيان معىن الرتبية ،ولكنها اختلفت حبسب تركيز صاحب كل تعريف على
جانب من اجلوانب الداخلة حتت املفهوم العام للرتبية ،وهذا االختالف نبع من اختالف الثقافات
واجملتمعات ،كما خيتلف معىن الرتبية ومفهومها ابختالف ميادين الدراسة النفسية واالجتماعية واحلضارية
يف نظرهتا للفرد واجملتمع ،ومن هذه التعريفات ما يلي:
 هي «تنمية الوظائف اجلسمية والعقلية واخللقية حىت تبلغ كماهلا عن طريق التدريب والتثقيف».2 هي «منو الكائن البشري من خالل اخلربة املكتسبة من مواقف احلياة املتنوعة ،ويقصد ابلنمواكتساب خربات جديدة متصلة ومرتبطة ارتباطًا معينًا لتكون منطًا خاصا بشخصية الفرد وتوجهه إىل
املزيد من النمو ليتحقق بذلك أفضل توافق بني الفرد وبيئته».3
 هي « املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف إطار فكري واحد يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتى هباعددا من اإلجراءات والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك الفرد سلوًكا
اإلسالم ،واليت ترسم ً
يتفق مع عقيدة اإلسالم».4
وختاما البد لنا من تعريفها بربطها ابملنظور اإلسالمي؛ ألنه هو األهم يف جمال البحث وال ميكن أن
ً
حتقق الرتبية غايتها إال وفق قيم اإلسالم ومفاهيمه ،وميكن تعريفها من خالل الربط بني مفهوم الرتبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1مرسي ،حممد منري ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية( ،بريوت :عامل الكتب ،د .ط1425 ،ه 2005 ،م) ص.48
 2عاقل ،فاخر ،قاموس الرتبية( ،بريوت :دار القلم ،د .ط1983 ،م) ص.27

 3ينظر :النجيحي ،حممد ،مقدمة يف فلسفة الرتبية( ،القاهرة :مكتبة األْنلو املصرية1967 ،م) ص.117

 4سعيد ،علي ،واحلامد ،حممد ،وحممد ،عبد الراضي ،الرتبية اإلسالمية املفهومات والتطبيقات( ،الرايض :مكتبة الرشد ،د .ط،
2004م) ،ص.6
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ومفهوم اإلسالم أبهنا« :إحداث تغيري يف سلوك الفرد يف اًلجتاه املرغوب فيه من وجهة نظر
اإلسالم».1

وميكن أن أنخذ تعري ف لعله يكون جامع لكثري من املفاهيم اليت جاءت يف التعاريف السابقة وكذلك

متضمن ملفاهيم أخرى هي مكملة ملصطلح الرتبية ،فالرتبية هي« :العملية املقصودة أو غري املقصودة
اليت اصطنعها اجملتمع لتنشئة األجيال اجلديدة بطريقة تسمح بتنمية طاقاهتم وإمكانياهتم إىل أقصى
درجة ممكنة يف إطار ثقايف معني قوامه املناهج واًلجتاهات واألفكار والنظم اليت حيددها اجملتمع
الذي تنشأ فيه ،مبا جيعلهم على وعي بوظائفهم يف هذه اجملتمع ،ودور كل منها يف خدمته ،ومنط
الشخصية اليت خيتارها ،ونوع السلوك الذي جيب عليه أن يسلكه».2
اثلثًا :التفسري واًلجتاه الرتبوي:

أما التفسري الرتبوي :فهو املعىن املستنبط من تفسري وبيان اآلية القرآنية ،واملندرج ضمن املنهج

القرآين يف تربية املخاطبني.3

واًلجتاه الرتبوي لتفسري القرآن :هو االجتاه املعتمد يف تناول اآلايت على العلوم واألسس الرتبوية
قاصدا إبراز هذا اجلانب القرآين من
ويصب اهتمامه على اجلانب الرتبوي للقرآن سواء للفرد أو اجملتمعً ،
خالل تسخري معطيات العلوم الرتبوية إلظهار عناصر النظام الرتبوي للقرآن ،ولسد حاجات الرتبية
املعاصرة لإلنسانية.4
ولقد حظي اجلانب الرتبوي للقرآن الكرمي بعناية املفسرين على مر العصور وخمتلف الطبقات ،حيث
ْند يف مصنفات تفسريهم مادة تتحدث عن هذا اجلانب الرتبوي ،إال أنه أصبح يف العصر احلديث اجتاه
اضحا له مساته وخصائصه ،بل ظهرت تفاسري كاملة قائمة على هذا االجتاه وترتكز عليه.
و ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1أبوالوي ،أمني ،أصول الرتبية اإلسالمية( ،الدمام :دار ابن اجلوزي ،الدمام ،د .ط1999 ،م) ،ص.18

 2ينظر :فهمي ،حممد سيف الدين ،ونسيم ،سليمان ،مبادئ الرتبية الصناعية( ،القاهرة :املكتبة األْنلو املصرية ،د .ط1997 ،م)،
ص.4

منوذجا( ،جامعة املالاي ،املؤُتر القرآين
 3ينظر :اهلاشم ،حممد بن أمحد ،التفسري الرتبوي من كتاب التحرير والتنوير  -آايت البشرى
ً

الدويل السنوي)2014 ،م ،ص .5

 4ينظر :أبو مخسني ،هاشم ،التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي  -املباين واًلجتاهات( ،مركز املصطفى العاملي للرتمجة والنشر ،ط،1
1432ه ) ص.46
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املبحث الثاين :التميز املنهجي لالجتاه الرتبوي يف القرآن الكرمي

إن كل تربية تستمد قيمتها من واضعها وموضوعها ،ولئن تفاضلت أنواع الرتبيات فإهنا ال توازن
ابلرتبية الرابنية ،وهي اليت اشتمل عليها القرآن الكرمي ،واليت ختلق هبا الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم،
حيث كان خلقه القرآن.1
أوًل :متيز املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي وكماله
ً

اشتمل القرآن الكرمي على نظام تربوي بلغ حد الكمال ،وال جرم أن إظهار حماسنه وإبراز مكانته
والكشف عن مدلوالته ومنهجه حيفز النفس البشرية على التحلي بتلك الرتبية والدعوة إليها ،وقد كان
النيب عليه الصالة والسالم يعتمد يف تربية أصحابه رضوان هللا عليهم وأمته على القرآن الكرمي ،والشواهد
من السرية على ذلك كثرية جدا ال ميكن أن أييت عليها حصر ،وما كثرة أسباب النزول إال وجوه من
الرتبية القرآنية ،بل ما من سورة وال آية إال وفيها نور من الرتبية.
و«املنهج الرتبوي القرآين منهج فريد ال يوازيه منهج ،ومصدر تفرده أنه راعى احلاجات الفطرية لدى
اإلنسان ،ويهدف لبنائه ،وأيخذ بيده ليحقق اهلدف األمسى الذي خلق من أجله ،وهو اإلقرار بوحدانية
هللا ،والعمل مبقتضيات هذا اإلقرار ،والقيام مبهام االستخالف الذي وكل به ،وأداء األمانة اليت حتملها،
فالرتبية القرآنية راعت خصائص اإلنسان من حيث كونه إنسان ،فهي تنظر إليه مبنظار الواقعية فال
تطالبه ابملثالية اليت ال ميكن حتقيقها ،إما إطالقاً ألهنا فوق إمكانيات البشر ،أو عموما حيث يستطيعها
فئة حمددة من الناس ،وهي يف واقعيتها شاملة لكل اخلصائص اإلنسانية من نواحي العقلية واجلسمية
والنفسية».2
يدا يف إصالح األمور والقيام عليها ابلرعاية والتنمية ،على أحسن
ولقد حوى القرآن الكرمي
منهاجا فر ً
ً
وجه وأكمل حالة ،فتلك هي الرتبية الرابنية اليت من صنع هللا الذي أتقن كل شيء ،وهو الذي خلق كل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1حنبل ،أمحد بن حممد ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرين( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ه ،
2001م) ،حديث رقم  ،)24601ج ،41ص ،148ص ،149وقال األرنؤوط« :حديث صحيح».

 2ينظر :يوسف ،زينب بشارة ،من أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري( ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية،
1432ه ) ،ص.19
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شيء ،فهو أعلم مبا يصلحه وهو سبحانه أحق من يرعاه ،قال هللا تعاىل :أَالَ يَ ْعلَم َم ْن َخلَ َق َوه َو
اخلَبري[ امللك.]14 :
اللطيف ْ

يقول أنور الباز يف مقدمة كتابه «التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي»« :ويكن القول :إن القرآن نزل

كله للرتبية والتوجيه لبناء األمة الراشدة اليت تقوم مبهمة اخلالفة الراشدة يف األرض ،ويريب النفس البشرية
من مجع جوانبها ،وينفذ إليها من مجع منافذها ،مهما كانت مستوايهتا النفسية والروحية واالجتماعية
واحلضارية ،وأن كل مستوى من البشر جيد فيه حاجته وجيد انعكاس نفسه فيه كما ينظر يف املرآة،
ويتفاعل معه بقدر ما يفتح قلبه وبصريته إليه.
وهو -أي :القرآن -ينظر للحياة اإلنسانية على أهنا اجملال األنسب لعبادة هللا تعاىل وفق ما شرع،
ويعتربها دار عمل واختبار ،من ْنح فيها ابتباع املنهج القرآين حظى برضا هللا تعاىل ،ونل ثواب جنته يف
اآلخرة ،وال تستقيم هذه احلياة الدنيا مع اإلنسان لتحقيق سعادة الدارين إال إذا رّب اإلنسان تربية قرآنية
إسالمية صحيحة.
والذي يراجع عهد الدعوة -بشقيه املكي واملدين -يعلم كيف ترّب اجليل األول من مكونت اجملتمع
املسلم هذا القرآن ،أنزله من عنده لرييب هذا اجليل الذي سوف يكون النموذج القدوة الذي يقصد
عندما ينحرف اجملتمع املسلم عن جادة الصواب ويتيه هنا وهناك ،سواء أبسباب هي من عمل يده أو
خارجة عنه.
وإعدادا حلمل األمانة الكربى اليت مل حتملها
وإعدادا ،تربية ابلعقيدة
فالقرآن يف مكة كان فرتة تربية
ً
ً
أمة أخرى من قبل ،وهي حتقيق منهج هللا يف واقع األرض.
وقد آتت الرتبية مثارها ابلفعل يف نفوس الفئة املختارة اليت رابها على عينه رسول هللا صلى هللا عليه
عاما يف مكة ،كانت ال إله إال هللا قد تعمقت يف نفوسهم حىت أصبحت واقعهم
وسلم خالل ثالثة عشر ً
الذي يعيشونه ،وزادهم الذي يتقوتون به.1»....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الباز ،أنور ،التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي( ،القاهرة :دار النشر للجامعات ،ط1428 1ه 2007 ،م) ،املقدمة ص ب.
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لذلك كانت مفردات الرتبية يف القرآن كثرية جدا تشكل قاعدة تشمل اإلنسان وسائر الكائنات،
فصفة الشمول والكمال حتيط هبذه الرتبية من كل جانب ،ويف كل مفردة منظومة عجيبة من الكمال
الرتبوي الذي أودعه هللا جل وعال يف كتابه الكرمي.
اثنيًا :مبادئ التميز املنهجي لالجتاه الرتبوي يف القرآن الكرمي

قام املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي على عدة مبادئ ،وبياهنا فيما أييت:1
صور ينشأ
التصورات الفلسفية األخرى؛ ألنه ت ُّ
 -الوحدانيّة :إذ يتفرد اإلسالم هبذا املبدأ عن سائر ُّ

من القلب والعقل ،ويؤثر يف سلوك املسلم؛ فيكون منضبطًا؛ إذ إن َمن يؤمن مببدأ التوحيد؛ أي وحدانية
أحدا؛ ألنه حيرتم التزامه هبذا
خالق احلياة واإلنسان والكون ،ال ميكن أن يستعلي على أحد ،أو يظلم ً
املبدأ ،وحيتم ذلك عليه التز َامه مببدأ االستخالف يف الكون دون فساد ،أو إفساد.
 وحدة النَّفس اإلنسانيّة :إذ ترعى الرتبية اإلسالمية وحدة النفس البشرية؛ من جسد ،وعقل،وروح ،كما تراعي القدرات اليت ميكن للمسلم استخدامها يف اخلري ،والشر ،ويف احلق ،والباطل ،والقرآن
أبسلوبه خياطب مكونت النفس البشرية مجيعها؛ ليصل إىل شغاف قلب قارئه ،ويرتك فيه أثًرا ال يفارقه

وهو يتلو آايته.
 ِالفطرة البشريّة :ينظر القرآن إىل اإلنسان على أنه قد وصل إىل املستوى الذي رشحه هللا تعاىل
أمر َمنوح له ابلفطرة العامة ،واخلاصة ،وهو موجود يف
له؛ ويتمثل يف أن يكون خليفته يف األرض؛ فهو ٌ
التكوين العضوي ،والعقلي ،والوجداين لإلنسان.
 التعلُّم والتعليم :ويكون ذلك من خالل اجلمع بني العقل واحلس ،والنظرية والتطبيق ،وتنميةالتأمل؛ فاملؤمن يبدأ ابلنية والتخطيط ،ويبدأ ابلعمل ،مع ضرورة حسن اإلدارة ،والتنظيم اجليد.
الفكر و ُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :صاحل ،حممد ،املبادئ الرتبوية يف القرآن الكرمي ،آداب الرافدين ،العدد 2010 ،57م ،ص.153-140
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اثلثًا :خصائص املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي:

للمنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي الكثري من اخلصائص ،وبيان هذه اخلصائص فيما أييت:1
قصد بذلك أهنا رابنية املصدر والغاية؛ فهو َمنهج من عند هللا تعاىل ،ال أيتيه الباطل
 ّالرّبنية :وي َ

من بني يديه وال من خلفه ،وليس للبشر عالقة به؛ وهذا ال يعين تعطيل العقل البشري ودوره يف إعمار
احلث كثريا يف القرآن الكرمي على ُّ
التفكر والتدبُّر وإعمال العقل ،وشواهد التاريخ الكثرية
الكون؛ بل جاء ُّ ً
كل املناهج اليت وضعها اإلنسان لرتبية اإلنسان على مر العصور أمام هذا املنهج الرابين
تؤكد سقوط ُّ

الفريد.

شامال حلياة البشر يف الدنيا واآلخرة،
 الشمولية :ويعين ذلك أن املنهج الرتبوي اإلسالمي جاء ًوتناول كيا َن املسلم اجلسدي والروحي ،ونظم عالقة املسلم بنفسه ،ومع اآلخرين من املسلمني وغري
املسلمني ،وجاءت تشريعاته متوافقة مع حدود إمكانته وقدراته ،ومل تكلفه فوق ما يطيق ،ومل يرتك
القرآن شيئًا َما حيتاجه اإلنسان يف صالح دينه ودنياه إال وبَينه له؛ قال تعاىلَ  :وَما م ْن َدابة يف
احْيه إال أ َم ٌم أ َْمثَالك ْم َما فَرطْنَا يف الْكتَاب م ْن َش ْيء مث إ َىل َرهب ْم ْحي َشرو َن
ْاأل َْرض َوَال طَائر يَطري جبَنَ َ
[األنعام.]38 :
التكامليّة :ويعين ذلك تكامله يف جماالت احلياة مجيعها؛ األخالقية ،واالقتصادية ،والسياسية،
ُ
والدينية ،وغريها ،وتكامل اجتاهات الرتبية القرآنية يف جماالت العقيدة ،والعبادة ،وسلوك املسلم مع الفرد،
ك َج َع ْلنَاك ْم
قصد هبا االعتدال ،والقسط ،واألفضلية؛ لقوله -تعاىلَ  :-وَك َذل َ
واجلماعة .الوسطية :وي َ

يدا[ البقرة ]143 :إذ راعى القرآن
أمةً َو َسطًا لتَكونوا ش َه َداءَ َعلَى الناس َويَكو َن الرسول َعلَْيك ْم َشه ً
مكونت اإلنسان؛ من جسد ،وروح ،بشكل متوازن ،حبيث ال يطغى جانب على حساب جانب آخر،
فقد أعطى كل جانب حاجاته ومتطلباته يف حالة من التوازن اليت ترفض اإلفراط أو التفريط ،ومن هنا
تطرف املاديني وتشدُّد الرهبانيني.
كان منهج القرآن الكرمي وسطًا بني ُّ
الواقعيّة :ويكون ذلك من خالل النظر يف اختالف البشر يف الصفات ،والفصائل؛ فهو يتعامل
معهم على أساس اخلطأ واإلصابة ،وليس على أساس املثالية ،وحتاول آايته الوصول ابإلنسان إىل درجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :الغنيمي ،حممد سالمة ،خصائص الرتبية يف القرآن الكرمي.www.alukah.net ،
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ت َرب نَا َال ت َؤاخ ْذ َن
ت َو َعلَْي َها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
التقوى؛ قال تعاىلَ :ال ي َكلف اَّلل نَ ْف ًسا إال و ْس َع َها َهلَا َما َك َسبَ ْ
ين م ْن قَ ْبلنَا َرب نَا َوَال حتَم ْلنَا َما َال طَاقَةَ
إ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْ َن َرب نَا َوَال َْحتم ْل َعلَْي نَا إ ْ
صًرا َك َما َمحَْلتَه َعلَى الذ َ
ين[ البقرة.]286 :
لَنَا به َو ْاعف َعنا َوا ْغف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
ت َم ْوَال َن فَانْص ْرَن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكافر َ
 -الوضوح :ويكون ذلك من خالل بعد القرآن عن الغموض ،أو الشك ،أو النقص؛ فآايته

واضحة ،وتوجيهاته َجلية.

 -اليُ ْسر والسهولة :ويتبني ذلك من سهولة تعاليمه؛ أي سهولة تطبيقها ،وااللتزام هبا؛ إذ إهنا تكون

ضمن حدود طاقة البَ َشر.

 اإلجيابيَّة العمليَّة :ويكون ذلك من خالل حث املسلم على العلم ،والعمل ،والتعليم ،وعدماالكتفاء ابلتعلُّم فقط؛ فهو َحيث على اإلجيابية ،والفعالية ،والتفاعل مع اآلخرين.
حتول مفاجئ يف سلوك األفراد؛ فالطباع
 ُّالتدرج :إذ حتتاج الرتبية إىل ُّ
تدرج؛ فهي ليست عملية ُّ
البشرية حتتاج إىل تقريب ،وجتريب ،وهو الشيء الذي راعاه القرآن يف تربيته اإلنسا َن ،ومن أمثلة ذلك
التدرج يف حترمي اخلَمر؛ فقد كان الناس قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم يشربون اخلمر وحيبوهنا؛
ُّ
ولذلك كان حترميها على عدة مراحل سببًا يف هتيئة النفوس لتقبُّل أمر هللا فيها ،واالستسالم حلكمه

سبحانه ابلرضا والقبول.

ابعا :األساليب الرتبويَّة يف ال ُقرآن الكرمي:
رً

النفس
تعددت األساليب الرتبوية يف القرآن الكرمي وتنوعت؛ وذلك من حكمة هللا تعاىل يف معاجلته
َ
تقي بنفسه ،إذ إن كل أسلوب منها ينفذ
البشرية؛ حىت يرتّب اإلنسان من خالهلا على تعديل سلوكه؛ فري َ
إىل نفس اإلنسان من خالل أحد منافذهاَ ،ما يؤدي يف النهاية إىل االنتفاع هبذه األساليب كلها ،1واليت
منها ما أييت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :عطار ،ليلى عبد الرشيد ،آراء ابن اجلوزي الرتبوية( ،الوالايت املتحدة األمريكية :مرييالند ،منشورات أمانة للنشر ،ط،1
1998م) ،ج ،1ص.222
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 الرتبية ِّبلعربة واملَوعظة :وهي « األقوال واألفعال الشرعية املشتملة على العظات والعرب ،اليت ترقق

القلوب ،وهتذب النفوس ،وتوقظ َمن به غفلة ،وترغب يف طاعة هللا تعاىل ،وترهب من معصيته عز
وجل» ،1قال تعاىلَ  :اي أَيُّ َها الناس قَ ْد َجاءَتْكم م ْوعظَةٌ من ربك ْم َوش َفاءٌ ل َما يف ُّ
الصدور َوه ًدى َوَر ْمحَةٌ

النفس البشريةَ على العقيدة واألخالق ،ويبني له واجباته
ل ْلم ْؤمن َ
ني[ يونس ،]56/وهذا األسلوب يريب َ
من خالل أسلوب لطيف ،فالنفس مستعدة للتأثر مبا يلقى عليها من كالم ،فاملوعظة املؤثرة تفتح الطريق
وهتزه هزا.
للوجدان ُّ
ِ
ثريا ،خاصةً يف ابب
 الرتبية ّبلق ّصة ال ُقرآنيّة :تعترب القصة من أكثر األساليب فعالية وأقواها أت ً
الرتغيب والرتهيب ،وهي وسيلة مشوقة للكبار والصغار ،فهي من طرق البشارة والنذارة واهلداية ،حتدث
األثر البالغ يف النفس مع الشعور ابملتعة ،فهي جتذب النفوس ،وتؤثر يف القلوب ،وهلذا كثر االعتماد
على القصة يف القرآن الكرمي ،وتفاوتت القصص يف القرآن من حيث الطول والقصر ،وهي يف كل مرة
تقع يف القمة من البالغة واألسلوب البياين ،وقد أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة من
ص لَ َعله ْم يَتَ َفكرو َن[ األعراف ،]176 :وقال تعاىل
خالل القصص ،فقال تعاىل :فَاقْصص الْ َق َ
ص َ
ك َه َذا الْق ْرآ َن[ يوسف،]3 :
عن القصة القرآنيةَْ  :حنن نَق ُّ
صص مبَا أ َْو َحْي نَا إلَْي َ
ص َعلَْي َ
كأْ
َح َس َن الْ َق َ
وهي من أكثر األساليب تشوي ًقا وفعالية يف تعديل السلوك ،وخاصةً أهنا ذات أغراض أخالقية.

الرسل عليهم
سلم على االقتداء بغريه من األنبياء و ُّ
 الرتبية ّبل ُقدوة احلَ َسنة :إذ يريب القرآن امل َ
السالم؛ فيربأ املسلم من الشرك واملشركني ،كفعل نيب هللا إبراهيم عليه السالم ،ويصرب كفعل نيب هللا داود
عددا من األنبياء
عليه السالم ،وهكذا يتعامل مع األنبياء مجيعهم ،ويشار إىل أن هللا تعاىل بعد أن ذ َكَر ً
ين َه َدى اَّلل فَبه َداهم اقْ تَد ْه[ األنعام ،]90 :فيلتزم املسلم
يف القرآن الكرمي ،قال :أوَٰلَئ َ
ك الذ َ
ابلدعوة إىل احلق ،وعدم اتباع أولياء الشيطان.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1صفية ،سليمان العريب ،منهج السلف يف الوعظ( ،الرايض :دار املنهاج ،ط1431 ،1ه ) ،ص.63

 2ينظر :مكانسي ،عثمان قدري ،من أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط1422 ،1ه 2001 ،م) ،ص-13
.15
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كبريا يف تقبل النصيحة واألفكار ،وهي من أسباب وجود احملبة والقناعة مبا يراد الدعوة
أثرا ً
وإن للقدوة ً
إليه ،وكثري َمن يراد توجيههم وتربيتهم ينتفعون بسرية القدوة من أخالقهم احلسنة وأعماهلم الصاحلة ،أكثر
من انتفاعهم أبقواهلم.
 الرتبية ّبلرتغيب والرتهيب :الرتغيب والرتهيب مبنامها على اخلوف والرجاء ،فاملؤمن يعبد هللاابخلوف والرهبة من جهة ،وابلرجاء والرغبة من جهة أخرى ،فهما كجناحي طائر ،ال غىن للعبد عنهما،
لذا ْند اقرتاهنما يف كثري من آايت القرآن الكرمي ،وقل أن ينفرد أحدمها عن اآلخر ،فال يكاد خيلو سياق
يف آايت القرآن الكرمي إال وفيه دمج وتالزم واقرتان الرتغيب ابلرتهيب ،أو اخلوف ابلرجاء ،وذلك
للتأكيد على أمهية عبادتني من أهم العبادات القلبية ،ومها :اخلوف والرجاء .ويتعامل القرآن هبذا
النفس البشرية؛ ليسري املسلم على رضا هللا تعاىل ،ويفوز جبنته ،وينجو
األسلوب ابل َقدر الذي يقوم به
َ
من عقابه ،ومها أمران متالزمان؛ فمن الناس َمن ال يؤثر فيه إال اخلوف ،ومنهم َمن ال يؤثر فيه إال

ين َآمنوا
الرتغيب والثواب ،ويظهر ذلك و ً
اضحا يف آايت كثرية من القرآن ،كقوله تعاىلَ  :و َع َد الل ه الذ َ
اجلَحيم
َص َحاب ْ
ين َك َفروا َوَكذبوا ِب َايتنَا أولَئ َ
كأْ
َو َعملوا الصاحلَات َهلم م ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
يم * َوالذ َ
[املائدة.1]10 ،9 :
ّبلتدرج :وهو «التقدم ابملدعو شيئًا فشيئًا للبلوغ به إىل غاية ما طلب منه َوفْ َق طرق
 الرتبيةُّ
مشروعة خمصوصة».2
ويستخدم القرآن هذا األسلوب يف الرتبية اإلسالمية؛ فقد نزل القرآن مفرقًا؛ فبدأ بذكر اجلنة والنار،
ورةٌ م َن
مث احلالل واحلرام ،وهذا ما أشارت إليه عائشة رضي هللا عنها بقوهلا« :إمنا نََزَل أو َل ما نََزَل منه س َ

اإلس َالم نََزَل احلََالل واحلََرام ،ولو نََزَل أو َل شيء:
ب الناس إىل ْ
امل َفصل ،ف َيها ذ ْكر اجلَنة والنار ،حىت إ َذا َاث َ
ال تَ ْشَربوا اخلَ ْمَر ،لَقالوا :ال نَ َدع اخلَ ْمَر أبَ ًدا ،ولو نََزَل :ال تَ ْزنوا ،لَقالوا :ال نَ َدع الزَن أبَ ًدا» .3ويف ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :املرجع السابق ،ص.63-58

 2املطلق ،إبراهيم بن عبد هللا ،التدرج يف دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم( ،السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،ط1417 ،1ه ) ،ص.12
 3البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،حتقيق :حممد
زهري بن نصر الناصر( ،بريوت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه ) ،كتاب :فضائل القرآن ،ابب :أتليف القرآن ،حديث رقم،4993 :
ج ،6ص.185
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تنزل القرآن الكرمي؛ وذلك لتطمئن النفس البشرية مبا أنزل إليها من
إشارة إىل احلكمة اإلهلية يف ترتيب ُّ
النفس جمبولة على النفور من تَرك املألوف .1قال اإلمام الرازي« :لو أنزل الكتاب مجلة
أحكام؛ ألن
َ
َ
واحدة لنزلت الشرائع أبسرها دفعة واحدة على اخللق ،فكان يثقل عليهم ذلك ،أما لو نزل مفرقًا منجما،

قليال ،فكان حتملها أسهل» .2فقد جاء القرآن الكرمي يف بيئة ال تعرف
قليال ً
ال جرم نزلت التكاليف ً
للحق نصرة ،وتتخبط يف ظلمات الضالل والفساد ،ومل يكن إخراجهم من هذه احلياة وهذا الواقع إىل
نور اإلسالم ابألمر السهل ،فراعى التشريع اإلسالمي ذلك ،فنزلت التشريعات متدرجة حىت يسهل
انقيادهم للحق وميتثلون اإلسالم دينًا ودولة ،فلو جاءهتم مجلة واحدة لثقلت عليهم وما انقادوا هلا؛ ألنه
ُتاما من احلياة اليت
من العسري إخراج مثل هؤالء القوم بني يوم وليلة من حياة إىل حياة أخرى خمتلفة ً
ألفوها واعتادوا عليها وانطبعت يف نفوسهم

ضرب األمثال « :املثل :لفظ خيالف املضروب له ويوافق معناه معىن ذلك اللفظ ،شبهوه
 الرتبية ب َابملثال الذي يعمل عليه غريه» .3وي ُّ
عد أسلوب ضرب األمثال من أبرز أدوات التبليغ والبيان؛ ألنه يورث
فهما عمي ًقا ،وقناعة قويةً لدى املتلقي ،ويستفاد منه يف جماالت كثرية :كالتذكري ،والوعظ ،واحلث،
ً
والزجر ،واالعتبار ،والتقرير ،وترتيب املراد للعقل ،وتصويره يف صورة احملسوس.
كثريا لتوجيه املدعوين وتعليمهم،
وضرب األمثال أسلوب عظيم من أساليب الدعوة ،استعمله القرآن ً
وإيصال املعلومات إليهم من خالل عرضها بصورة ماثلة أمامهم يستشعروهنا وحيسون هبا ويعايشوهنا،
فتنقلب الصورة اجملردة إىل أشياء حمسوسة يدركها الشخص ويتفاعل معها ،وال شك أن تشبيه املعاين
الذهنية اجملردة ابألشياء احلسية وامللموسة يؤدي إىل وضوحها .قال اإلمام املاوردي« :ولألمثال من
الكالم موقع يف األمساع ،وأتثري يف القلوب ،ال يكاد الكالم املرسل يبلغ مبلغها ،وال يؤثر أتثريها؛ ألن
املعاين هبا الئحة ،والشواهد هبا واضحة ،والنفوس هبا وامقة ،والقلوب هبا واثقة ،والعقول هلا موافقة؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :ابن حجر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بخراجه
وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب( ،بريوت :دار املعرفة1379 ،ه ) ،ج ،3ص.623
 2الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،مفاتيح الغيب( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3ه) ،ج ،24ص.457

 3امليداين ،أمحد حممد ،جممع األمثال ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.1
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فلذلك ضرب اَّلل تعاىل األمثال يف كتابه العزيز ،وجعلها من دالئل رسله ،وأوضح هبا احلجة على خلقه؛
ألهنا يف العقول معقولة ،ويف القلوب مقبولة».1
وهكذا نرى أن منهج القرآن الكرمي يف الرتبية ينبثق من كمال هذا الدين ومعجزة هذا الكتاب اجمليد،
فرتبيته تسع كل اجملاالت ،كما أهنا ابقية وصاحلة لكل عصر وجيل ،حيث إن إعجاز القرآن الكرمي ال
ينحصر يف ألفاظه ومبانيه ،ولكنه ميتد إىل معانيه ومناهجه احلياتية واحليوية.
املطلب الثالث :اًلجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي
أوًل :املقصود من اًلجتاه الرتبوي:
ً

املقصود من هذا االجتاه هو بيان لكالم هللا تعاىل واستخالص هلداايته هبدف إنشاء إنسان متكامل
أخالقيا وفكراي واعتقاداي وعمليا ،سواء من جهته الفردية أو االجتماعية ،وهو اجتاه يشمل مجيع اجلوانب
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية وغريها وعلى مجيع املستوايت العلمية والعملية ،والفردية
واجملتمعية ،لينظر فيه إىل القرآن من زاوية تربوية خاصة ،وقد يتم ذلك بتطبيق بعض النظرايت الرتبوية
على القرآن ،أو التنظري لبعض العلوم الرتبوية على أساس القرآن ،أو مبجرد االستفادة من معطيات العلوم
الرتبوية يف حسن فهم القرآن وتدبره مث العمل به.2
اثنيًا :سبب نشأة اًلجتاه الرتبوي:

أما عن سبب نشأة هذا االجتاه واعتماد كثري من التفاسري املعاصرة عليه :أنه بعد سقوط اخلالفة،
وتكالب احلمالت االستعمارية على العامل اإلسالمي ،شهد العصر احلديث حتكم املادية اجلاهلية الغربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1املاوردي ،علي بن حممد ،أدب الدنيا والدين( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،د .ط1421 ،ه ) ،ج ،1ص.294

منوذجا ،رسالة دكتوراه( ،جامعة املدينة العاملية،
 2ينظر :وانزه ،سعاد مصطفى ،اًلجتاه الرتبوي عند املفسرين املعاصرين – سيد قطب
ً
كلية العلوم اإلسالمية1438 ،ه 2017 ،م) ،ص.15 ،14
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يف العامل ،حيث تقدم الغرب يف الناحية العلمية واملادية ،وابلغ يف اجلاهلية واالبتعاد عن هللا ،وانتشرت
األفكار والفلسفات املادية اإلحلادية ،واآلراء اليت هتاجم الدين واإلميان ،وتدعو إىل الالدينية.1
خصوصا إىل
ونتيجة لذلك فرط املسلمون يف دينهم وأقبلوا على الدنيا وتكالبوا عليها ،وهذا يرجع
ً

عدم وعيهم وإدراكهم مبزااي القرآن الكرمي وما حيتويه من هداايت وتوجيهات جتعلهم يسعدون يف الدارين
معا ،ولعل هذا اجلهل بفضائل القرآن الكرمي يرجع ابألساس إىل عدم مالءمة العديد من التفاسري
ً
2
املوجودة آنذاك مع متطلبات العصر ؛ ألن «ما وصل إليه املفسرون يف العصور املاضية رغم أمهيته
وضرورة االطالع عليه ،مل يعد كافيًا وحده الستنتاج واستخالص املفاهيم واملعاين املؤيدة لصالحية القرآن
لكل زمان ومكان يف إطار التحوالت اهلائلة اليت عرفتها مناهج البحث العلمي والتحوالت اليت حصلت
يف احلياة العقلية والفكرية واالجتماعية».3
«فدعا هذا ال واقع املؤمل للمسلمني يف العصر احلديث الدعاة واملصلحني إىل اإلقبال على القرآن،
يدرسونه ويتدبرونه ويفسرونه ،ويستلهمونه يف جهودهم يف الدعوة واحلركة والرتبية واإلصالح».4

نتيجة لذلك ظهرت اجتاهات جديدة يف تفسري القرآن الكرمي هتدف إىل تقريب القرآن وتيسريه
للمخاطبني ،وبغيتها يف ذلك هو إصالح واقع املسلمني واستلهام هداايته وأنواره يف تربية املسلمني
ورجوعهم مرة أخرى لدينهم ،وكان من هذه االجتاهات :االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي.
أيضا االنفتاح على العلوم الرتبوية ودراستها والتأثر هبا ،وملس
ولعل من أسباب ظهور هذا االجتاه ً
مدى أمهيتها ومقارنتها مع القرآن الكرمي وآايته العظيمة.5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،تعريف الدارسني مبناهج املفسرين( ،دمشق :دار القلم ،ط1429 3ه 2008 ،،م) ،ص،561

.562

 2ينظر :وانزه ،اًلجتاه الرتبوي عند املفسرين املعاصرين ،ص.18

 3السيسي ،حممد ،منهج املدرسة اإلصالحية يف التفسري ،مؤُتر «تدبر القرآن  -أعالم ومناهج»( ،املغرب :الدار البيضاء ،حمرم
1437ه  ،أكتوبر 2015م) ص.588
 4املرجع السابق ،ص.562 ،561

 5ينظر :أبو مخسني ،التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي  -املباين واًلجتاهات ،ص.45
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اثلثًا :أمهية اًلجتاه الرتبوي

كامال يف الرتبية ،يورث األخالق الرتبوية واآلاثر الطيبة يف احلياة
منهجا ً
لقد تضمن القرآن الكرمي ً
العملية ،ويؤصل القيم الرتبوية البناءة املوافقة ملنهج القرآن الكرمي ونبذ ما خالفها ،وإن تيسري التفسري
وتقريبه للناس من املطالب اليت ينبغي أن ينهض هبا أهل القرآن يف كل عصر ،وكلما تنوعت املقاصد كان
ذلك أدعى إلقبال الناس على القرآن الكرمي وفهمه والعمل به ،فذاك يقربه من جهة اجتماعية ،وآخر
من جهة فقهية ،وآخر من وجهة علمية ...وهكذا.
وال شك أن تقريب التفسري من اجلانب الرتبوي ال يقل أمهية عن األنواع األخرى لظروف هذا العصر
الذي تقارب فيه الثقافات وتعددت فيه املدارس الرتبوية مشرقية ومغربية ،ومهما كثرت تلك املدارس فإنه
لن يَروي عطش أرواح الناس ولن يضبط سلوكهم إال مدرسة القرآن الكرمي ،فهو الروح والنور.1
ابعا :خصائص اًلجتاه الرتبوي
رً

ُتيز االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن عن غريه من االجتاهات التفسريية األخرى ببعده الرتبوي
اإلصالحي واالجتماعي لآلايت القرآنية ،فهو يستهدف إبراز ما تنطوي عليه نصوص القرآن من
هداايت وإرشادات تربوية ،وبعد استقراء للتفاسري املعاصرة ذات الطابع الرتبوي ،مع االستفادة من بعض
الدراسات اليت أجريت حوهلا ولألدوات املنهجية اليت مت استخدامها لوحظ أن هناك جمموعة من
اخلصائص الرتبوية املشرتكة بني تلك التفاسري واليت ُتيزها عن غريها من التفاسري بطابعها الرتبوي ،وهذه
اخلصائص أبرزها ما يلي:2
 -1التصور العقدي :واملقصود به تفسري نصوص القرآن الكرمي انطالقًا من التصور الذي يهدف
إىل بناء اإلنسان إميانيا ،والذي يتمثل فيه توحيد هللا تعاىل ومراقبته يف سره وعالنيته ،وهذا التصور يعين
بغرس اإلميان يف النفس ،وترسيخه وتثبيت جذوره يف القلب ،فاإلميان إذا تغلغل يف القلب كان قوة ذاتية
تدفع اإلنسان إىل التحلي أبخالق القرآن النبيلة واستقامة السلوك على طريق الصالح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :الدوسري ،إبراهيم بن سعيد ،مالمح التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي( ،الرايض :دار احلضارة ،ط2004 ،1م) ،ص.28
 2ينظر :وانزه ،اًلجتاه الرتبوي عند املفسرين املعاصرين ،ص 19وما بعدها.
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وهذا املنهج الرتبوي القرآين عندما أخذه الصحابة الكرام رضي هللا تعاىل ،قام بتحويل جمتمعهم
اجلاهلي الذي كانت تشيع فيه الفاحشة ومنكرات األخالق إىل جمتمع رابين ،ودخل الناس يف دين هللا
اجا وامتدت آاثره إىل سائر البالد لقرون طويلة ،لكن ملا رغب املسلمون عن هذا املنهج وتطلعوا إىل
أفو ً
غريه من املناهج الوضعية الرخيصة أصاهبم ما أصاهبم.
وال سبيل إلعادة األمة وإيقاظها واستنهاضها إال ابلعودة هلذا املنهج القرآين الرتبوي الصحيح الذي
يدعو إىل حتقيق العقيدة الصحيحة ،واقتداء مبنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف تربيته جليل الصحابة
أوال إىل غرس عقيدة اإلميان والتوحيد حىت تستقر يف القلوب،
رضي هللا عنهم يلزم على املريب أن يسعى ً
مث تتحول بعد ذلك إىل استقامة على منهج هللا تعاىل يف كل مناحي احلياة.
وال شك أن الرتبية اإلميانية هي اليت هتدف إىل تعميق وتوطيد العالقة ابهلل سبحانه وتعاىل فتؤدي
ابملسلم إىل مراقبة هللا تعاىل يف سره وعالنيته ،ومن مث التحرر من مجيع القيود والضغوط احمليطة به فضال
عن التسليم الكامل والثبات وترمجة املعتقد إىل عمل وسلوك وقيم وقوانني حتكم الفرد واجملتمع يف مجيع

شئونه وقضاايه.
 -2الواقعية :واملقصود هبا تنزيل النصوص القرآنية على الوقائع واألحداث املتجددة مع اقرتاح بعض

احللول لعديد من املشاكل اليت تعاين منها األمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر وف ًقا ملا جاء يف هداايت
القرآن الكرمي.
وال شك أن القرآن الكرمي منهاج تربية كامل ورسالة عاملية ،فهو موجه للبشرية مجعاء ،وتفسريه عبارة
عن مشروع حضاري يتوخى تنزيل نصوصه على الواقع ،بغية العمل مبقتضياته .قال ابن القيم« :ولكن
أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقع حتته ،وتضمنه له ،ويظنونه يف نوع ويف قوم قد خلوا من قبل ومل
يعقبوا وارًاث ،وهذا هو الذي حيول بني القلب وبني فهم القرآن» .1و«العمل ابلقرآن :هو تصديق
أخباره ،واتباع أحكامه :بفعل مجيع ما أمر هللا به فيه ،وترك مجيع ما هنى هللا عنه :ابتغاء مرضاة هللا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي،
(بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1416 ،3ه 1996 ،م) ،ج ،1ص.351
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وخوفًا من عقابه ،وطمعاً يف ثوابه؛ وهلذا سار السلف الصاحل على ذلك رضي هللا عنهم ،فكانوا يتعلمون
القرآن ،ويصدقون به ،وأبخباره ،جبميع ما جاء فيه ،ويطبقون أحكامه تطبيقاً ،عن عقيدة راسخة».1
ومن القواعد اليت قررها العلماء يف التفسري واليت تدل على تنزيل نصوص القرآن على الواقع أن العربة
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،2فالقرآن صاحل لكل زمان ومكان.
عاما حسب الوقائع
و ً
منجما على مدار ثالثة وعشرين ً
أيضا َما يدل على هذا األمر نزول القرآن ً
واألحداث حبسب ما حيتاج إليه العباد يف معاشهم ومعادهم ،3واليت كان من أهم مقاصدها تثبيت قلب
الرسل َما ن ثَبت به ف َؤ َاد َك َو َجاءَ َك
النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال تعاىلَ  :وكال نَق ُّ
ك م ْن أَنْبَاء ُّ
ص َعلَْي َ

ني[ هود.]120 :
يف َهذه ْ
احلَ ُّق َوَم ْوعظَةٌ َوذ ْكَرى ل ْلم ْؤمن َ
وقد قصد االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن الكرمي من تنزيل نصوص القرآن على الواقع أن يقرب املعاين
ويستنبط اإلرشادات الرتبوية واألحكام التوجيهية تسهيال للعمل مبقتضياهتا يف احلياة الواقعية ،وحتقي ًقا
للهدف الذي نزل من أجله القرآن ،لذلك كثرت عناية املفسرين املعتنني ابالجتاه الرتبوي بتنزيل نصوص

القرآن على الواقع وربطها ببعض الوقائع املعاصرة.
مثاال على ذلك :حيث يقول سيد قطب رمحه هللا عند تفسريه لقوله تعاىلَ :ال يَ ْرق بو َن يف
ولنأخذ ً
م ْؤمن إال َوَال ذمةً[ التوبة« :]10 :إن الواقع التارخيي احلديث ال ختتلف صوره عن هذه الصورة! ..
إن ما وقع من الوثنيني اهلنود عند انفصال ابكستان ال يقل شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار يف
ذلك الزمان البعيد ..إن مثانية ماليني من املهاجرين املسلمني من اهلند َ-من أفزعتهم اهلجمات الرببرية
املتوحشة على املسلمني الباقني يف اهلند فآثروا اهلجرة على البقاء -قد وصل منهم إىل أطراف ابكستان
ثالثة ماليني فقط! أما املاليني اخلمسة الباقية فقد قضوا ابلطريق ..طلعت عليهم العصاابت اهلندية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1القحطاين ،سعيد بن علي بن وهف ،عظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب والسنة  -مفهوم ،وعظمة ،وأثر،
وتدبر ،وفضائل ،وعلم ،وعمل ،وتعاهد ،وآداب ،وأخالق( ،الرايض :مطبعة سفري ،د .ط ،د .ت) ،ص.61

 2الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،احملصول ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين( ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،3ه 1997 ،م) ،ج،3

ص ،125وابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه( ،مؤسسة الراين للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط1423 ،2ه 2002 ،م) ،ج ،2ص.35

 3ينظر :ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1419ه ) ،ج ،2ص.384
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الوثنية املنظمة املعروفة للدولة اهلندية جيداً واليت يهيمن عليها نس من الكبار يف احلكومة اهلندية،
فذحبتهم كاخلراف على طول الطريق ،وتركت جثثهم هنباً للطري والوحش ،بعد التمثيل هبا ببشاعة منكرة،
ال تقل -إن مل تزد -على ما صنعه التتار ابملسلمني من أهل بغداد! ..
أما املأساة البشعة املروعة املنظمة فكانت يف ركاب القطار الذي نقل املوظفني املسلمني يف أحناء
اهلند إىل ابكستان ،حيث مت االتفاق على هجرة من يريد اهلجرة من املوظفني املسلمني يف دوائر اهلند
إىل ابكستان واجتمع يف هذا القطار مخسون ألف موظف ..ودخل القطار ابخلمسني ألف موظف يف
نفق بني احلدود اهلندية الباكستانية يسمى (َمر خيرب)  ..وخرج من الناحية األخرى وليس به إال أشالء
َمزقة متناثرة يف القطار!  ..لقد أوقفت العصاابت اهلندية الوثنية املدربة املوجهة ،القطار يف النفق .ومل
تسمح له ابملضي يف طريقه إال بعد أن حتول اخلمسون ألف موظف إىل أشالء ودماء!  ... ..وما تزال
هذه املذابح تتكرر يف صور شىت مث ماذا فعل خلفاء التتار يف الصني الشيوعية وروسيا الشيوعية
مليون ..مبعدل مليون يف
ابملسلمني هناك؟  ..لقد أابدوا من املسلمني يف خالل ربع قرن ستة وعشرين ً

السنة ..وما تزال عمليات اإلابدة ماضية يف الطريق ..ذلك غري وسائل التعذيب اجلهنمية اليت تقشعر
هلوهلا األبدان .ويف هذا العام وقع يف القطاع الصيين من الرتكستان املسلمة ما يغطي على بشاعات
التتار ..لقد جيء أبحد الزعماء املسلمني ،فحفرت له حفرة يف الطريق العام .وكلف املسلمون حتت
وطأة التعذيب واإلرهاب ،أن أيتوا بفضالهتم اآلدمية (اليت تتسلمها الدولة من األهايل مجيعاً لتستخدمها
يف السماد مقابل ما تصرفه هلم من الطعام!!!) فيلقوها على الزعيم املسلم يف حفرته ..وظلت العملية
ثالثة أايم والرجل خيتنق يف احلفرة على هذا النحو حىت مات! كذلك فعلت يوغسالفيا الشيوعية
ابملسلمني فيها .حىت أابدت منهم مليونً منذ الفرتة اليت صارت فيها شيوعية بعد احلرب العاملية الثانية

إىل اليوم .وما تزال عمليات اإلابدة والتعذيب الوحشي -اليت من أمثلتها البشعة إلقاء املسلمني رجاالً
ونساء يف «مفارم» اللحوم اليت تصنع حلوم (البولوبيف) ليخرجوا من الناحية األخرى عجينة من اللحم
والعظام والدماء -ماضية إىل اآلن!!! وما جيري يف يوغسالفيا جيري يف مجيع الدول الشيوعية والوثنية..
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ف َوإ ْن يَظْ َهروا َعلَْيك ْم ال يَ ْرق بوا فيك ْم إال َوال
اآلن ..يف هذا الزمان ..ويصدق قول هللا سبحانهَ  :كْي َ
ك هم الْم ْعتَدو َن[ التوبة.1»]10 :
ذمةً[ التوبة ]8 :ال يَ ْرق بو َن يف م ْؤمن إال َوال ذمةًَ ،وأولئ َ
 -3التفسري املوضوعي :واملقصود به العلم الذي يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل
سورة أو أكثر.2
وهذا النوع من التفسري له فوائد تربوية عديدة:
منها :أنه يفسخ اجملال للدارسني يف شىت التخصصات للوقوف على ما جاء يف القرآن الكرمي حول
اختصاصهم ودراسته بعمق وتتبع ،مث استنباط العديد من األحكام واإلرشادات العلمية والرتبوية والفقهية
حسن نوع الدراسة.
موضوعا معينًا ويفسره عن طريق مجع
ومنها :أنه خياطب عموم الناس وخاصتهم ،حيث إنه يتناول
ً
اآلايت املتعلقة به ،متوخيًا يف ذلك الرتكيز على مواطن العرب واألساليب الرتبوية املختصرة.

ومنها :أن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية تعني على حسن فهمها وتدبر معانيها واستنباط
أحكامها وإرشاداهتا الرتبوية إضافة إىل تيسري حفظها.
ومنها :إبراز وجوه جديدة من اإلعجاز القرآين ،فما من قضية اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية إال
فضال عن إعجاز النظم القرآين
وميكن استنباطها يف القرآن الكرمي من خالل تتبع مواطن ذكر عناصرهاً ،
الذي تربزه الوحدة املوضوعية.
ونظرا ألن الوحدة املوضوعية تعني على فهم القرآن والوقوف على مقاصد السور وتساعد على تنمية
ً
مهارات التدبر واالستنباط مث احلفظ ،فقد اهتم االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن ابلتفسري املوضوعي يف

تناوهلم لسور القرآن ،ولعل أبرز التفاسري املعاصرة اليت جتلت فيها الوحدة املوضوعية :تفسري املنار حملمد
رشيد رضا ،ويف ظالل القرآن لسيد قطب ،واألساس يف التفسري لسعيد حوى.
مثاال على ذلك من خالل تفسري «يف ظالل القرآن» حيث يقول سيد قطب يف بداية
ولنأخذ ً
تفسريه لسورة البقرة« :وهلا موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إىل حمور خاص ،وهلا جو
خاص يظلل موضوعاهتا كلها وجيعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من جوانب معينة ،حتقق التناسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن( ،بريوت :دار الشروق ،ط1412 ،17ه ) ،ج ،3ص ،1609ص.1610

 2ينظر :مسلم ،مصطفى ،مباحث يف التفسري املوضوعي( ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،3ه 2000 ،م) ،ص.16
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بينها وفق هذا اجلو ....هذه السورة تضم عدة موضوعات .ولكن احملور الذي جيمعها كلها حمور واحد
مزدوج يرتابط اخلطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا ..فهي من نحية تدور حول موقف بين إسرائيل من
الدعوة اإلسالمية يف املدينة ،واستقباهلم هلا ،ومواجهتهم لرسوهلا صلى هللا عليه وسلم وللجماعة املسلمة
الناشئة على أساسها ،وسائر ما يتعلق هبذا املوقف مبا فيه تلك العالقة القوية بني اليهود واملنافقني من
جهة ،وبني اليهود واملشركني من جهة أخرى ..وهي من الناحية األخرى تدور حول موقف اجلماعة
املسلمة يف أول نشأهتا وإعدادها حلمل أمانة الدعوة واخلالفة يف األرض ،بعد أن تعلن السورة نكول بين
إسرائيل عن محلها ،ونقضهم لعهد هللا خبصوصها ،وجتريدهم من شرف االنتساب احلقيقي إلبراهيم عليه
السالم صاحب احلنيفية األوىل ،وتبصري اجلماعة املسلمة وحتذيرها من العثرات اليت سببت جتريد بين
إسرائيل من هذا الشرف العظيم ..وكل موضوعات السورة تدور حول هذا احملور املزدوج خبطيه
الرئيسيني ،كما سيجيء يف استعراضها التفصيلي».1
 -4اًلهتمام مبقاصد القرآن:
خلص اإلمام الطاهر بن عاشور يف مقدمة تفسريه «التحرير والتنوير» مقاصد القرآن الكرمي ،حيث
بني أن املقاصد األصلية اليت جاء القرآن الكرمي لتبياهنا حبسب ما بلغ إليه االستقراء احنصرت يف مثانية
أمور ،وبياهنا كما يلي:
األول :إصالح االعتقاد :وهذا أعظم سبب إلصالح اخللق.
ك لَ َعلَى خلق َعظيم[ القلم.]4 :
الثاين :هتذيب األخالق .قال تعاىلَ  :وإن َ

اب اب ْحلَق لتَ ْحك َم
الثالث :التشريع :وهو األحكام خاصة وعامة .قال تعاىل :إن أَنْ َزلْنَا إلَْي َ
ك الْكتَ َ
ني الناس مبَا أ ََر َاك اَّلل[ النساء.]105 :
بَْ َ
الرابع  :سياسة األمة :وهو ابب عظيم يف القرآن ،القصد منه صالح األمة وحفظ نظامها؛ كاإلرشاد

ت اَّلل َعلَْيك ْم إ ْذ كْن ت ْم
إىل تكوين اجلماعة بقولهَ  :و ْاعتَصموا حبَْبل اَّلل َمج ًيعا َوالَ تَ َفرقوا َواذْكروا ن ْع َم َ
َصبَ ْحت ْم بن ْع َمته إ ْخ َو ًان َوكْن ت ْم َعلَى َش َفا ح ْفَرة م َن النار فَأَنْ َق َذك ْم مْن َها[ آل
أ َْع َداءً فَأَل َ
ف بَْ َ
ني ق لوبك ْم فَأ ْ
عمران.]103 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.28

-111-

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 6. No. 1
)June (1443-2022
Methodological Excellence of the Educational Trend in the Interpretation of the Qur’an
Nashwan Abdo Khaled-Marwah Mohsen Ali Khousrof

َح َس َن
اخلامس :القصص وأخبار األمم السالفة :للتأسي بصاحل أحواهلم قالَْ  :حنن نَق ُّ
ص َعلَْي َ
كأْ
ني[ يوسف ،]3 :وللتحذير من
صص مبَا أ َْو َحْي نَا إلَْي َ
ت م ْن قَ ْبله لَم َن الْغَافل َ
ك َه َذا الْق ْرآ َن َوإ ْن كْن َ
الْ َق َ
ف فَ َع ْلنَا هب ْم[ إبراهيم.]45 :
ني لَك ْم َكْي َ
مساويهم قالَ  :وتَبَ َ
السادس :التعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني :وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم
الشرائع وعلم األخبار ،وكان ذلك مبلغ علم خمالطي العرب من أهل الكتاب .وقد زاد القرآن على ذلك
تعليم حكمة ميزان العقول وصحة االستدالل يف أفانني جمادالته للضالني ،ويف دعوته إىل النظر.
السابع :املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري :وهذا جيمع مجيع آايت الوعد والوعيد ،وكذلك احملاجة
واجملادلة للمعاندين ،وهذا ابب الرتغيب والرتهيب.
الثامن :اإلعجاز ابلقرآن :ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على داللة املعجزة
بعد التحدي.1
فنخلص َما سبق أن تزكية النفس وهتذيب األخالق وتربية القيم يف اجملتمع من مقاصد القرآن الكرمي،
بل من مرادات هللا تعاىل من خلقه ،وهذه التزكية والتهذيب عرب عنهما القرآن الكرمي بصور شىت.
و«معظم مقاصد القرآن :األمر ابكتساب املصاحل وأسباهبا ،والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباهبا»،2
واملراد مبقاصد الشريعة املعاين واآلاثر والنتائج اليت يتعلق هبا اخلطاب الشرعي والتكليف الشرعي ويريد
من املكلفني السعي والوصول إليها.3
وإن يف االهتمام ابملقاصد الشرعية يف التفسري فوائد تربوية عظيمة القدر وتشمل مجيع مناحي احلياة،
ومن تلك الفوائد ما يلي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ينظر :ابن عاشور ،حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،التحرير والتنوير = حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري

الكتاب اجمليد( ،تونس :الدار التونسية للنشر ،د .ط1984 ،م) ،ج ،1ص ،39ص.41

 2ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرءوف سعد( ،القاهرة :مكتبة

الكليات األزهرية1414 ،ه 1991 ،م) ،ج ،1ص.8

 3ينظر :الريسوين ،أمحد ،مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية( ،القاهرة :دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط1434 ،1ه 2013م)،
ص.9
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 حتريك اهلمم وزايدة اإلقبال على العمل ،فإن «من كلف بفعل شيء أو برتكه إذا علم الغرضاملقصود واهلدف املنشود من ذلك الفعل أو الرتك ،وعلم قيمة ذلك وفائدته ،فإنه ينشرح له ويتحمس
لتنفيذه ،وال يبايل وقد ال حيس مبا فيه من مشقة وعناء ،خبالف من كلف بفعل شيء أو برتكه وهو ال
يدرك له مغزى ،وال يرى له فائدة وإمنا يفعله فقط ألنه ملزم بفعله وحماسب عليه ،فهذا قلما يقدم على
االمتثال والتنفيذ إال بتثاقل وتكاسل ،مع بقائه عرضة للتعثر واالنقطاع فيما كلف به».1
 اإلحسان يف العمل؛ ألن معرفة املكلف للمقاصد تعينه على حسن تطبيق التكليف واإلحساناطمئنان مبا يقوم به ،كما أن «معرفة مقاصد األعمال حترك النشاط إليها،
تسليما و
فيه ،وجتعله أكثر
ً
ً
وتدعو إىل الصرب واملواظبة عليها ،وتبعث على إتقاهنا واإلحسان فيها».2
 الوقوف على حكمة هللا يف شرائعه« ،فالنظر والتدبر يف أسرار الشريعة ومقاصدها شأنه كشأنالنظر والتدبر يف أسرار الطبيعة وآايهتا ،فكل منهما يزيدن معرفة هللا وصفاته ،ويزيدن طمأنينة إىل لطفه
وحكمته ،ويوصلنا إىل يقني ال مزيد عليه».3
خامسا :أهم التفاسري املعاصرة اليت اهتمت ّبًلجتاه الرتبوي
ً

برزت جهود مباركة يف هذا العصر قصدت تفسري كالم هللا تعاىل وبيان معانيه ورسم اجتاه يقود إىل

إحياء املنهج القرآين يف الرتبية ،وهذه التفاسري اختلفت توجهاهتا ومناهجها ولكنها اتفقت يف الغاية
واحتدت يف املقصد ،ومن هذه التفاسري ما يلي:
 تفسري املنار :حملمد رشيد رضا. تفسري املراغي :ألمحد مصطفى املراغي. التحرير والتنوير :حملمد الطاهر بن عاشور. يف ظالل القرآن :لسيد قطب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1الريسوين ،أمحد ،مقاصد املقاصد الغاايت العلمية والعملية ملقاصد الشريعة( ،بريوت :الشبكة العربية لألحباث والنشر ،ط،1
2013م) ،ص.157
 2الريسوين ،مدخل إىل مقاصد الشريعة ،ص.18
 3املرجع السابق ،ص.156
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 التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي :ألنور الباز.وقد قدمت هذه التفاسري مالمح منهجية قيمة يف ترسيخ اجلانب العقدي يف أصول الرتبية ،وتنزيل
النصوص القرآنية على الواقع املزامن لعصرهم ،دون التقصري يف استجالء مقاصد القرآن الكرمي ،ليخلصوا
إىل مناهج تربوية قائمة على أعمدة متينة وأسس راسخة سليمة.1
اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وقد أكرمنا هللا بتمام هذا البحث الذي كان من أهم نتائجه

ما أييت:
 -1االجتاه الرتبوي لتفسري القرآن هو اجتاه يبحث بقدر الطاقة البشرية يف املدلوالت واآلاثر الرتبوية
اليت تضمنها القرآن الكرمي ،وهو أحد االجتاهات يف التفسري القرآين اليت تتميز بسمات تربوية.
 -2الرتبية هي إحداث تغيري يف سلوك الفرد يف االجتاه املرغوب فيه من وجهة نظر اإلسالم.
 -3حظي اجلانب الرتبوي للقرآن الكرمي بعناية املفسرين على مر العصور وخمتلف الطبقات ،حيث
ْن د يف مصنفات تفسريهم مادة تتحدث عن هذا اجلانب الرتبوي ،إال أنه أصبح يف العصر احلديث اجتاه
اضحا له مساته وخصائصه ،بل ظهرت تفاسري كاملة قائمة على هذا االجتاه وترتكز عليه.
و ً
 -4اشتمل القرآن الكرمي على نظام تربوي بلغ حد الكمال ،وال جرم أن إظهار حماسنه وإبراز مكانته
والكشف عن مدلوالته ومنهجه حيفز النفس البشرية على التحلي بتلك الرتبية والدعوة إليها.
 -5االجتاه الرتبوي مقصوده بيان لكالم هللا تعاىل واستخالص هلداايته هبدف إنشاء إنسان متكامل

أخالقيا وفكراي واعتقاداي وعمليا ،وهو اجتاه يشمل مجيع اجلوانب وعلى مجيع املستوايت ،وقد يتم ذلك
بتطبيق بعض النظرايت الرتبوية ،أو التنظري لبعض العلوم الرتبوية ،أو االستفادة من معطيات العلوم
الرتبوية.
 -6تقريب التفسري من اجلانب الرتبوي ال يقل أمهية عن األنواع األخرى لظروف هذا العصر الذي
تقارب فيه الثقافات وتعددت فيه املدارس الرتبوية مشرقية ومغربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1وانزه ،اًلجتاه الرتبوي عند املفسرين املعاصرين ،ص 58وما بعدها.
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ُ -7تيز االجتاه الرتبوي مبنهجية خاصة لتفسري القرآن عن غريه من االجتاهات التفسريية مبجموعة من
اخلصائص الرتبوية واليت ُتيزه عن غريه ،وهذه اخلصائص أبرزها :التصور العقدي ،والواقعية ،التفسري
املوضوعي ،االهتمام مبقاصد القرآن.
 -8برزت جهود مباركة يف هذا العصر قصدت تفسري كالم هللا تعاىل وبيان معانيه ورسم اجتاه يقود
إىل إحياء املنهج القرآين يف الرتبية ،وهذه التفاسري اختلفت توجهاهتا ومناهجها ولكنها اتفقت يف الغاية
واحتدت يف املقصد.
املصادر واملراجع:
أوًل :القرآن الكرمي
ً
اثنيًا :املصادر واملراجع الورقية
أبوالوي ،أمني ،أصول الرتبية اإلسالمية( ،الدمام :دار ابن اجلوزي ،الدمام ،د .ط1999 ،م).
األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :حممد سيد كيالين( ،لبنان :دار
املعرفة ،د .ط ،د .ت).
الباز ،أنور ،التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي( ،القاهرة :دار النشر للجامعات ،ط1428 1ه ،
2007م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأايمه ،حتقيق :حممد زهري بن نصر الناصر( ،بريوت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه ).
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ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :الدكتور عبد هللا

اخلالدي( ،بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم ،ط1416 ،1ه ).

ابن حجر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد
عبد الباقي ،قام بخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب( ،بريوت :دار املعرفة،
1379ه ).
حنبل ،أمحد بن حممد ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرين( ،بريوت :مؤسسة

الرسالة ،ط1421 ،1ه 2001 ،م).

أبو حيان ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد

مجيل( ،بريوت :دار الفكر ،بريوت ،د .ط1420 ،ه ).

اخلالدي ،صالح عبد الفتاح ،تعريف الدارسني مبناهج املفسرين( ،دمشق :دار القلم ،ط3

1429ه 2008 ،،م).

أبو مخسني ،هاشم ،التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي  -املباين واًلجتاهات( ،مركز املصطفى العاملي

للرتمجة والنشر ،ط1432 ،1ه ).

الدوسري ،إبراهيم بن سعيد ،مالمح التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي( ،الرايض :دار احلضارة ،ط،1
2004م).
الذهيب ،حممد السيد حسني ،التفسري واملفسرون( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،القاهرة ،د .ط ،د .ت).
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الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،احملصول ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين( ،مؤسسة الرسالة،

ط1418 ،3ه 1997 ،م).

الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،مفاتيح الغيب( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،3
1420ه).
الريسوين ،أمحد ،مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية( ،القاهرة :دار الكلمة للنشر والتوزيع ،ط،1

1434ه 2013م).

الريسوين ،أمحد ،مقاصد املقاصد الغاايت العلمية والعملية ملقاصد الشريعة( ،بريوت :الشبكة
العربية لألحباث والنشر ،ط2013 ،1م).
الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،اتج العروس( ،الكويت :دار اهلداية للطباعة
والنشر والتوزيع ،د .ط1965 ،م).
الزْرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربية،
ُّ
ط ،3د .ت).
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم( ،بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،ط1376 ،1ه 1957 ،م).
سعيد ،علي ،واحلامد ،حممد ،وحممد ،عبد الراضي ،الرتبية اإلسالمية املفهومات والتطبيقات،
(الرايض :مكتبة الرشد ،د .ط2004 ،م).
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صفية ،سليمان العريب ،منهج السلف يف الوعظ( ،الرايض :دار املنهاج ،ط1431 ،1ه ).
ابن عاشور ،حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ،التحرير والتنوير = حترير املعىن السديد
وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد( ،تونس :الدار التونسية للنشر ،د .ط1984 ،م).
عاقل ،فاخر ،قاموس الرتبية( ،بريوت :دار القلم ،د .ط1983 ،م).
ابن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،راجعه وعلق عليه :طه

عبد الرءوف سعد( ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1414 ،ه 1991 ،م).

ابن عرفة ،حممد بن حممد ،تفسري ابن عرفة ،حتقيق :جالل األسيوطي( ،بريوت :دار الكتب

العلمية ،ط2008 ،1م).

عطار ،ليلى عبد الرشيد ،آراء ابن اجلوزي الرتبوية( ،الوالايت املتحدة األمريكية :مرييالند،

منشورات أمانة للنشر ،ط1998 ،1م).

فهمي ،حممد سيف الدين ،ونسيم ،سليمان ،مبادئ الرتبية الصناعية( ،القاهرة :املكتبة األْنلو

املصرية ،د .ط1997 ،م).

القحطاين ،سعيد بن علي بن وهف ،عظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب
والسنة  -مفهوم ،وعظمة ،وأثر ،وتدبر ،وفضائل ،وعلم ،وعمل ،وتعاهد ،وآداب ،وأخالق،
(الرايض :مطبعة سفري ،د .ط ،د .ت).
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ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه،

(مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1423 ،2ه 2002 ،م).

القزويين ،أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بريوت:
دار الفكر ،بريوت ،د .ط1399 ،ه 1979 ،م).
قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن( ،بريوت :دار الشروق ،ط1412 ،17ه ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني،
حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1416 ،3ه 1996 ،م).
ال َكافيَجي ،حمي الدين حممد بن سليمان ،التيسري يف قواعد علم التفسري ،حتقيق :نصر بن حممد

املطرودي( ،دمشق :دار القلم ،ط1410 ،1ه 1990 ،م).

ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين( ،بريوت :دار

الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه ).

املاوردي ،علي بن حممد ،أدب الدنيا والدين( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،د .ط1421 ،ه ).
مرسي ،حممد منري ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية( ،بريوت :عامل الكتب ،د.
ط1425 ،ه 2005 ،م).
مسلم ،مصطفى ،مباحث يف التفسري املوضوعي( ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،3ه ،

2000م).
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مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط( ،القاهرة :دار الدعوة ،جممع اللغة العربية ،د .ط ،د.

ت).

املطلق ،إبراهيم بن عبد هللا ،التدرج يف دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم( ،السعودية :وزارة الشئون

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،ط1417 ،1ه ).

مكانسي ،عثمان قدري ،من أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط،1

1422ه 2001 ،م).

ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط ،1د .ت).
امليداين ،أمحد حممد ،جممع األمثال ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد( ،بريوت :دار املعرفة ،د.
ط ،د .ت).
النجيحي ،حممد ،مقدمة يف فلسفة الرتبية( ،القاهرة :مكتبة األْنلو املصرية1967 ،م).
يوسف ،زينب بشارة ،من أساليب الرتبية يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري( ،كلية العلوم

اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية1432 ،ه ).
اثلثًا :الرسائل اجلامعية
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مجعا ودراسة ،رسالة ماجستري،
عبد هللا ،حسن بصري عثمان ،التفسري الرتبوي عند ابن القيم ً -

(السودان :جامعة أم درمان اإلسالمية2014 ،م).

منوذجا ،رسالة
وانزه ،سعاد مصطفى ،اًلجتاه الرتبوي عند املفسرين املعاصرين – سيد قطب
ً
دكتوراه( ،جامعة املدينة العاملية ،كلية العلوم اإلسالمية1438 ،ه 2017 ،م).
ابعا :الدورايت
رً
السيسي ،حممد ،منهج املدرسة اإلصالحية يف التفسري ،مؤُتر «تدبر القرآن  -أعالم ومناهج»،

(املغرب :الدار البيضاء ،حمرم 1437ه  ،أكتوبر 2015م).

صاحل ،حممد ،املبادئ الرتبوية يف القرآن الكرمي ،آداب الرافدين ،العدد 2010 ،57م.
الغنيمي ،حممد سالمة ،خصائص الرتبية يف القرآن الكرمي.www.alukah.net ،
وذجا،
اهلاشم ،حممد بن أمحد ،التفسري الرتبوي من كتاب التحرير والتنوير  -آايت البشرى من ً

(جامعة املالاي ،املؤُتر القرآين الدويل السنوي)2014 ،م.

ايسني ،مروان صباح ،املنهج الرتبوي القرآين وأثره يف إصالح الفرد( ،العراق :جملة مداد األدب،

اجلامعة العراقية ،كلية اآلداب2018 ،م2019 ،م).
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