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ملخص:

هدف البحث �إىل الك�شف عن املعاين والأه��داف واملفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من
الأمثال القر�آنية املتنوعة ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستدالل على املحاور الرتبوية (العقلية
والإميانية والنف�سية) ال��واردة يف تلك الأمثال وتطبيقاتها الرتبوية يف جمال �أ�ساليب
التدري�س .و�أجاب البحث عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
•ما املجاالت الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية؟ .وانبثق عن هذا ال�س�ؤال،
الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية؟.
2 .2ما الأهداف الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية؟
3 .3ما املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية؟
ما حماور الرتبية التي مت اال�ستدالل عليها من الأمثال القر�آنية وتطبيقاتها الرتبوية
يف جمال �أ�ساليب التدري�س.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،و�أ�سلوب حتليل حمتوى امل�ضمون� ،إ�ضافة �إىل
منهج اال�ستدالل اال�ستنباطي.
واكت�سب البحث �أهميته من �أهمية القر�آن الكرمي من جهة ،ولأنه يبحث يف الأمثال
القر�آنية ملا لها يف العملية الرتبوية ،من مكانة رفيعة ،ودور بارز يف الإقناع  ،و�رسعة
التفهيم  ،و�إزالة الإ�شكال ،والع�صف الذهني من جهة �أخرى.
وخرج البحث بالعديد من النتائج �أهمها:
1 .1حتتوي الأمثال القر�آنية يف م�ضامينها على جمموعة من املعاين والأهداف واملفاهيم
الرتبوية �إ�ضافة �إىل حماور تربوية متنوعة ،ي�ستدل عليها من معاين الأمثال القر�آنية،
كالرتبية الإميانية ،والرتبية العقلية ،والرتبية النف�سية.
2 .2للأمثال القر�آنية طبيعة خا�صة باعتبارها �أ�سلوب ًا متميزاً من �أ�ساليب اللغة العربية من
جهة ،والأ�ساليب الرتبوية الهامة من جهة �أخرى.
كما خرج البحث بالعديد من التو�صيات املنبثقة عن نتائجه.
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Abstract:
The aim of this research is to reveal the educational meanings, objectives
and concepts derived from the various Quranic parables cited in the Quranic
verses and Surats, as well as to infer educational concept taken from such
parables that develop persons mentally, psychologically and educationally.
The researcher attempts to answer the following major question:
What are the educational aspects derived from the Quranic parables?
This major question involves the following minor question:
1. What are the educational meanings derived from the Quranic parables ?
2. What are the educational objectives derived from the Quranic parables ?
3. What are the educational concepts derived from the Quranic parables?
4. What are the educational concepts which might be inferred from the
Quranic parables and how might they be applied in teaching?
3. The researcher employs the descriptive approach, the content analysis
style, the inference deductive approach, and the complex simile method.
The significance of the research stems from the supreme status
of the Quran with its high status and convincing role in teaching.
Besides parables have the power in clarification, solving ambiguity and
brainstorming.
Finally, the researcher concludes with number of recommendation and
the following findings:
1. Quranic parables include a number of meanings, concepts and
educational objectives related to faith, logic and psychology.
2.

Quranic parables have a special nature as a style in Arabic.
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مقدمة:

مهما يكتب عن القر�آن ،ومهما يتم التدبر يف �آياته وتعبرياته ،و�سياقه ولغته ،فلن يوفى
حقه يف هذا امليدان ال�شا�سع الوارف ،و�إن من ال يتخيل وال يح�س بعظمة القر�آن فلي�س له �أن
يقر�أه ،ومن ال يعرف حقيقة القر�آن ،فلي�س له من العلم ب�صي�ص ،ولذلك ف�إن كل ما نقر�أه حول
احلقائق القر�آنية ،التي خ�ضعت لها العلوم الكونية احلديثة ،رغم تقدمها ورغم دقتها ،لي�س
�إال حبة رمل يف فالة القر�آن ،ولقد دلّت الآيات القر�آنية على � ّأن القر�آن يحتوي على كثري من
الأمثال ،و�أ ّنه �سبحانه �رضب بها مث ًال للنا�س للتفكري والعربة ،قال �سبحانهَ } :ل ْو �أَن َز ْلنَا َهذَا
ا ْل ُق ْر�آ َن َعلَى َج َبلٍ َّل َر�أَ ْي َت ُه خَ ا�شِ عاً ُّمت ََ�ص ِّدعاً ِّم ْن خَ �شْ َي ِة اللهَّ ِ َو ِت ْل َك ْ أَ
َّا�س َل َع َّل ُه ْم
ال ْم َثا ُل َن�ضرْ ِ ُب َها لِلن ِ
َي َت َف َّكرُو َن{ احل�رش(� . )21إىل غري ذلك من الآيات التي تدل على وجود الأمثال يف القر�آن الكرمي.
وقد جاءت الآيات مبعان عديدة ملعنى املثل يف كتاب اهلل كما ي�أتي:
1 .1املثل مبعنى ال�صفة:قال تعاىلَ } :م َث ُل الجْ َ َّن ِة ا َّلتِي ُوعِ َد المْ ُ َّتقُو َن فِي َها �أَ ْن َها ٌر ِّمن َّماء
َّب مَّ ْ
ني َو�أَ ْن َها ٌر ِّم ْن
ل َي َت َغيرَّ ْ طَ ْع ُم ُه َو�أَ ْن َها ٌر ِّم ْن خَ ْم ٍر َّلذَّةٍ ِّلل�شَّ ا ِر ِب َ
غَ يرْ ِ �آ�سِ ٍن َو َ�أ ْن َها ٌر مِ ن ل نَ ٍ
َع َ�سلٍ ُّم َ�ص ًّفى َو َل ُه ْم فِي َها مِ ن ُك ِّل ال َّث َم َراتِ {حممد(.)15
2 .2املثل مبعنى الق�صة:قال تعاىلَ } :وا�ضرْ ِ ْب َل ُهم َّم َثالً َّر ُج َلينْ ِ َج َع ْلنَا ِ أَل َحدِهِ َما َج َّن َتينْ ِ
َاب َو َح َف ْفنَا ُه َما ِبنَخْ لٍ َو َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه َما َز ْرعاً {الكهف(.)32
مِ ْن �أَ ْعن ٍ
��ج�� َع��لْ��نَ��ا ُه�� ْم َ�سلَفاً َو َم�� َث�لاً
3 .3امل��ث��ل مبعنى ال��ع�برة وال��ع��ظ��ة:ق��ال ت��ع��اىلَ } :ف َ
ل ِْلآخِ ِري َن{الزخرف(.)56
ال�س َما َواتِ َو ْ أَ
4 .4واملثل مبعنى احلال وال�ش�أن :قال تعاىلَ } :و َل ُه المْ َ َث ُل ْ أَ
�ض
ال ْر ِ
ال ْعلَى فيِ َّ
َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ كِي ُم {الروم(.)27
الَ ْم�� َث��ا َل َو ُك�ّل اّ ً َتبرَّ ْنَا
5 .5املثل على بابه الأ�صلي  :قال تعاىلَ } :و ُك�ّلًاّ ً �ضرَ َ ْبنَا َل ُه ْ أ
َت ْت ِبريا ً{الفرقان.)39(.
" فاملثل يقوم بتحويل الكلمة املتالة �إىل �صورة جم�سدة مينحها احلياة ال�شاخ�صة
�أو احلركة املتجددة  ،ف�إذا املعنى الذهني هيئة �أو حركة ،و�إذا احلالة النف�سية لوحة� ،أو
م�شهد ،و�إذا الأمنوذج الإن�ساين �شاخ�ص حي ،و�إذا الطبيعة الب�رشية جم�سمة مرئية" (قطب،
�،1983ص .)360النا�س  ،و�أن ال�سبيل قد ا�ستبان بتلك الأمثال  .وما بقي على النا�س �إال �أن
َّا�س مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َوكَا َن
يتفكروا بها ويتذكروا ،قال اهلل تعاىل َ } :و َل َق ْد �صرَ َّ ْفنَا فيِ َهذَا ا ْل ُق ْر� ِآن لِلن ِ
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ْث �شَ ْيءٍ َج َدالً {الكهف( .)54وبني تبارك وتعاىل �أن الأمثال امل�رضوبة يف القر�آن
ن�سا ُن َ�أك رَ َ
ْ إِ
ال َ
من �أ�سباب الهداية ،و�أنه �سبحانه يهدي بها كثريا ممن تدبرها وانتفع بها  ،وي�ضل كثريا ممن
و�ض ًة َف َما َف ْو َق َها َف�أَ َّما
�أعر�ض عنها ،قال تعاىل �} :إِ َّن اللهَّ َ الَ َي ْ�ست َْح ِيي �أَن َي�ضرْ ِ َب َم َثالً َّما َب ُع َ
ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ َف َي ْع َل ُمو َن �أَ َّن ُه الحْ َُّق مِ ن َّر ِّب ِه ْم َو�أَ َّما ا َّلذِي َن َك َفرُواْ َف َيقُولُو َن َماذَا �أَ َرا َد اللهَّ ُ ِب َهـذَا َم َثالً
ني {البقرة(( .)26حبنكة.)1992 ،
ُي ِ�ض ُّل ِب ِه َكثِريا ً َو َي ْهدِي ِب ِه َكثِريا ً َو َما ُي ِ�ض ُّل ِب ِه �إِ َّال ا ْل َفا�سِ ِق َ
وبني �سبحانه �أنه �رضب للنا�س �أمثالهم التي يتعرفون بها على الهدى وال�ضالل ،واخلري
وال�رش ،واحلق والباطل ،وما �آل �إليه �أهلها من العواقب احلميدة� ،أو النهايات ال�سيئة الوخيمة .
قال تعاىل َ } :ذ ِل َك ِب�أَ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ا َّت َب ُعوا ا ْل َباطِ َل َو�أَ َّن ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ا َّت َب ُعوا الحْ َقَّ مِ ن َّر ِّب ِه ْم َك َذ ِل َك
َّا�س �أَ ْم َثا َل ُه ْم { حممد(( .)3ال�شنقيطي1415 ،هـ).
َي�ضرْ ِ ُب اللهَّ ُ لِلن ِ
و�أول ما تت�شوق �إليه النف�س بعد �سماع املثل القر�آين ،هو تعرف الأثر الذي �سيحدثه يف
النا�س و مقدار �إجابتهم لدعوته ،حيث من املمكن �أن ينق�سم النا�س يف �ش�أنه �إىل فئات ثالث
 :فئة ت�ؤمن به ،وفئة كافرة ،وثالثة مرتددة حائرة ،ال �إىل ه�ؤالء وال �إىل ه�ؤالءُ } .ق ْل ُه َو
ِل َّلذِي َن �آ َمنُوا ُه ًدى َو�شِ َفاء َوا َّلذِي َن لاَ ُي�ؤْمِ نُو َن فيِ �آذَا ِن ِه ْم َو ْقرٌ َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمى {ف�صلت(.)44
(العبديل1406،هـ).
ومما يلفت النظر عند تناول بع�ض �أمثال القر�آن بال�رشح و التف�صيل� ،أن بع�ض العلماء
املحدثني تناولوا بع�ض �أمثال القر�آن وعر�ضوا معانيها ودرو�سها مبنهج �آخر ال يقف عند
حدود ال�صورة الإجمالية ،بل يتجاوزها �إىل �أجزاء وتفا�صيل �صورة املثل ،لي�ستـنتج من كل
معنى تربوي ًا �أو �أخالقياَ ،معر�ضني يف ذلك عن تقرير
جزء من �أجزاء املثل عربة وحكمة �أو
ً
علماء اللغة والتف�سري ،بحيث ترتبط جزئيات املثل وعنا�رص �صورته بالعرب واحلكم الرتبوية
والأخالقية ،كل ذلك مبنهج ر�صني ي�ستند �إىل اللغة ،ويربط معاين الآيات مبا مياثلها يف �آيات
�أخرى ،و�أحاديث نبوية ت�ؤكد دالالت املثل وعربه ودرو�سه ( .عبد الباقي1414،هـ).

أهمية املثل يف الرتبية:
�أوالً -الأهداف الرتبوية العامة ،ومن �أهمها:
 1 .تعرية الباطل وزيفه ،وف�ضح مواقفه.

2 .2تو�ضيح احلق وتثبيته ،و�إقامة حججه وبراهينه.
3.3التحذير من عاقبة كفر النعمة ،وبطر املعي�شة.
4 .4ا�ستخال�ص �سنن اهلل تعاىل يف الكون واحلياة والإن�سان.
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ثانيا الأهداف الرتبوية اخلا�صة ،ومن �أهمها:
1 .1تقريب احلقائق الغيبية للأذهان.
2 .2ت�صوير احلقائق الإميانية املجردة ب�صورة حم�سو�سة.
3 .3ربط عامل ال�شهادة بعامل الغيب.
 4 .4ف�ضح تناق�ض امل�رشكني واملنافقني يف مواقفهم.
5 .5تقرير حقائق للرتغيب بها� ،أو التنفري منها.
6 .6لك�شف عن تفاهة مواقف الكافرين من احلقائق الكربى( .النحالوي.)1998 ،
مشكلة البحث:

عند القيام بتفح�ص الأمثال املتنوعة واملتعددة التي وردت يف العديد من �سور القر�آن
الكرمي ،يجد املتفح�ص لهذه الأمثال القر�آنية على كرثتها وتنوعها ،ما يجلب االنتباه �إىل
تعدد معانيها و�أهدافها ومراميها وغاياتها الرتبوية  ،وجتذب النظر �إىل املفاهيم املت�ضمنة
فيها ،واملحاور الرتبوية املتنوعة الكامنة يف حمتواها وتطبيقاتها الرتبوية يف جمال
�أ�ساليب التدري�س ،ما ي�شري �إىل �أهميتها وقدرتها على دعم العملية الرتبوية ،التي ميكن
االعتماد عليها يف تربية الن�شء ،و�إعداد جيل قادر على فهم احلياة وم�ستجداتها والتكيف
معها� ،إذا ما ُوظفت يف عملية التن�شئة االجتماعية ب�شكل خا�ص ،والعملية الرتبوية ب�شكل
عام ،وا�ستنادا �إىل ذلك جاء هذا البحث ليجيب عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

• •ما املجاالت الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين؟ .وانبثق عن هذا
ال�س�ؤال ،الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية ؟.
2 .2ما الأهداف الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية ؟.
3 .3ما املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية ؟.
4 .4ما حماور الرتبية :العقلية ،والإميانية ،والنف�سية ،التي ي�ستدل عليها من الأمثال
القر�آنية وتطبيقاتها الرتبوية يف جمال �أ�ساليب التدري�س ؟.
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أهداف البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

1الك�شف عن املجاالت الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين.
 2الك�شف عن املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من الأمثال القر�آنية.
3ا�ستنباط الأهداف الرتبوية من الأمثال القر�آنية .
4ا�ستنباط املفاهيم الرتبوية من الأمثال القر�آنية.
5اال�ستدالل على املحاور الرتبوية :العقلية ،والإميانية ،والنف�سية من الأمثال القر�آنية،
وتطبيقاتها الرتبوية يف جمال �أ�ساليب التدري�س.

حدود البحث:

تتحدد ح��دود البحث بالأمثال القر�آنية ال��واردة يف ال�سور الآتية�( :سورة البقرة،
�آل عمران ،الأنعام ،الأع��راف ،يون�س ،هود ،الرعد� ،إبراهيم ،النحل ،الكهف ،احلج ،النور،
العنكبوت ،الروم ،ي�س ،الزمر ،حممد ،اجلمعة ،التحرمي) مبجموع (� )19سورة.

أهمية البحث:

.1
.2
.3
.4

.5

1يكت�سب البحث �أهميته من �أهمية القر�آن الكرمي من جهة ،ولأنه يبحث يف الأمثال
القر�آنية ملا لها يف العملية الرتبوية من مكانة رفيعة ودور بارز يف الإقناع  ،و�رسعة
التفهيم  ،و�إزالة الإ�شكال من جهة �أخرى.
2الأمل يف امل�ساعدة على �إ�صالح النفو�س ،و�صقل ال�ضمائر ،وتهذيب الأخالق ،وتقومي امل�سالك،
وت�صحيح العقائد ،وتنوير الب�صائر ،والهداية �إىل ما فيه خري الفرد ،و�صالح اجلماعة.
3الأمل يف لفت انتباه �أهل العلم واملعرفة والدراية ،واملتعلمني� ،إىل عظمة القر�آن الكرمي،
واال�ستفادة من خمزونه الرتبوي ،يف امليادين واملجاالت كافة.
4الأمل يف �أن يفتح هذا البحث ،الآفاق للباحثني واملهتمني من �أ�صحاب الفكر والعلم
واملعرفة و�أ�ساتذة اجلامعات واملدر�سني� ،إىل مزيد من البحث والدرا�سة ،ال�ستخراج
مكنون القر�آن ،ملا فيه العنا�رص الرتبوية ،التي ميكنها امل�ساعدة يف تطوير وحت�سني
وجتويد العملية التعليمية والرتبوية.
5الأمل يف �أن يفيد هذا البحث كل من يهمه الأمر من طلبة الدرا�سات العليا والباحثني
والقائمني على ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية ،وم�صممي الربامج التعليمية ،واملناهج
املدر�سية واجلامعية ،وفتح الأف��اق �أمامهم لإج��راء املزيد من الدرا�سات والبحوث
الرتبوية من م�صادر الت�رشيع الإ�سالمي.
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منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي  ،و�أ�سلوب حتليل حمتوى امل�ضمون� ،إ�ضافة �إىل منهج
اال�ستدالل اال�ستنباطي ،حيث راعى الباحث تعدد الدالئل على املعاين املختارة ،انطالقا
من �أن قيام �أكرث من دليل على معنى ما ،دليل على قوته ،وبعده عن التكلف واملجازفة،
واقتفى الباحث �أثر ال�شيخ البهي اخلويل ،وعبداهلل دراز ،يف �رشح �أمثال القر�آن وا�ستجالء
دالالتها الأخالقية والرتبوية ،مبا يزيل الإ�شكال و يقدم �صورة متوازنة ،تعتني بتنا�سق
معنى �أجزاء املثل ومفردات �صورته ،مع حال من ي�رضب لهم املثل ،مبا �أعان على ك�شف
كثري من املعاين والأهداف واملفاهيم واملحاور الرتبوية وتطبيقاتها يف جمال �أ�ساليب
التدري�س ،التي مل تكن ممكنة لو جتوهل هذا التوجه يف درا�سة الأمثال ،و�أعانت كذلك على
معان غريبة م�ستهجنة.
التخل�ص من الإ�شكاالت و ما وقع فيه �آخرون من �إثبات
ٍ
وبناء على ما �سبق فقد اعتمد الباحث اخلطوات الآتية:
1 .1درا�سة ال�سياق الذي ورد فيه املثل وحتديد داللته ،واال�ستفادة منها يف حتديد املعاين
الرتبوية التي ي�شتمل عليها.
2 .2اعتبار الدالئل اللغوية ،و�إيراد ما يحتاج �إليه مما له �أثر يف �إبراز املراد من املعاين.
3 .3ا�ستنباط �أهم الأه��داف واملفاهيم واملحاور الرتبوية وتطبيقاتها يف جمال �أ�ساليب
التدري�س ،التي اُ�ستدلّ عليها من املثل ،بالقدر الذي يفي با�ستخال�ص العربة واحلكمة منها.

اإلجراءات املتبعة:

1 .1ا�ستعان الباحث بالقر�آن الكرمي ،و�أجرى م�سح ًا �شام ًال للأمثلة القر�آنية الواردة يف �سور
القر�آن الكرمي ب�أ�ساليبها املتعددة ،مبجموع (� )19سورة ،كما وردت يف حدود البحث.

2 .2البحث يف كتب التف�سري ،واللغة ،وامل�صادر ،واملراجع ،التي تخدم البحث.
3 .3االطالع على امل�ؤلفات والدرا�سات ال�سابقة ،املتعلقة مبو�ضوع البحث.
4 .4ا�ستنباط املعاين واملفاهيم والأه��داف الرتبوية ،ومن ثم اال�ستدالل على املحاور
الرتبوية املت�ضمنة يف الأمثال القر�آنية وتطبيقاتها الرتبوية يف جمال �أ�ساليب
التدري�س.
5 .5اخلروج بالعديد من اال�ستنتاجات والتو�صيات املنبثقة من نتائج البحث.
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الدراسات السابقة:

ال توجد درا�سات يف امل�ؤلفات القدمية �أو املعا�رصة خم�ص�صة لدرا�سة الأمثال يف
القر�آن الكرمي �شبيهة بالدرا�سة التي �أجراها الباحث وفق علمه ،والكتب القدمية امل�ؤلفة يف
�أمثال القر�آن ال تعتني كثريا بالق�ضايا الرتبوية ذات ال�صلة بالأمثال القر�آنية ،و�أو�سع كتاب
تناول الأمثال القيا�سية يف القر�آن هو� .أمثال القر�آن للإمام( ابن القيم رحمه اهلل) ،وهو يف
الأ�صل جزء من
كتابه �إعالم املوقعني ،حيث تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على �أن القر�آن �أر�شد �إىل
القيا�س ،فهو مل يق�صد درا�سة الأمثال درا�سة تربوية ممنهجة  ،و�إمنا �ساقه لبيان الغر�ض
املذكور �أعاله ،و�ضمنها فوائد �أخرى قيمة .وميكن تق�سيم الدرا�سات ال�سابقة �إىل ق�سمني:
• •الق�سم الأول -الدرا�سات التي جاءت يف ثنايا البحوث العامة :وهي التي مل يق�صد
�أ�صحابها تخ�صي�صها للبحث ،ومنهم علماء التف�سري ،الذين تطرقوا للأمثال بتف�سريهم
لها ،كالطربي ،والألو�سي ،وابن كثري وغريهم� ،إ�ضافة �إىل الكتب امل�ؤلفة يف علوم القر�آن،
ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص كتب علوم القر�آن ،للزرك�شي ،وال�سيوطي ،من القدماء،
ومناع القطان وحممد �أبو زهرة من املعا�رصين .كما �أوالها الرتبويون يف ف�صول
�صغرية �ضمن كتب الرتبية الإ�سالمية ،كما فعلت �شادية التل يف كتابها علم النف�س
الإ�سالمي ،وعبد الرحمن النحالوي يف كتابه �أ�صول الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها،
وغريهما ،ومن �أهم الدرا�سات القدمية املتخ�ص�صة التي اهتدى �إليها الباحث ،ما ي�أتي:
�1 .1أمثال القر�آن ،للجنيد بن حممد القواريري ،املتوفى �سنة 298هـ.
2 .2الأمثال من الكتاب وال�سنة ت�أليف �أبي عبد اهلل حممد بن علي ابن احل�سن املعروف
باحلكيم الرتمذي املتوفى �سنة  320هـ.
�3 .3أمثال القر�آن ،لإبراهيم بن حممد بن نفطويه ،املتوفى �سنة  323هـ.
�4 .4أمثال القر�آن ،لأبي علي حممد بن �أحمد اجلنيد اال�سكايف ،املتوفى �سنة 381هـ.
�5 .5أمثال القر�آن ،لأبي عبد الرحمن بن احل�سني ال�سلمي الني�سابوري املتوفى �سنة  406هـ.
�6 .6أمثال القر�آن ،لأحمد بن احل�سن الني�سابوري ،املتوفى �سنه 412هـ.

7 .7الأمثال القر�آنية ،احل�سن علي بن حممد بن حبيب املعروف باملاوردي ،املتوفى �سنة
450هـ.
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8 .8درر الأمثال ،لأبن �أبي الأ�صبع العدواين ،املتوفى �سنة  654هـ.
9 .9الأمثال يف القر�آن الكرمي،لأبن القيم اجلوزية ،املتوفى �سنه 751هـ.
1010ر�سالة يف �أمثال القر�آن مع �رشح رو�ضات الأمثال ،لأحمد الكوزكفاين ،املتوفى �سنة
1327هـ.
ومن الأمثلة على الدرا�سات ال�سابقة القدمية درا�سة (�إبن القيم اجلوزية )2000 ،وهي
درا�سة تف�سريية ت�أملية على طريقة القدماء ،حيث ي�شري يف تف�سريه للأمثال �إىل دقائق تربوية
م�ستفادة من تلك الأمثال ،و�رشح ابن القيم يف درا�سته �أكرث من ع�رشين مثال ،بني فوائدها
الإميانية والأخالقية والرتبوية ،و�أو�ضحت الدرا�سة �أن الأمثال تنمي يف امل�ؤمن ملكة الإميان
والتفكري والت�أمل والتدبر ،التي تقود �صاحبها �إىل الر�سوخ يف العلم والإميان ،كهدف تربوي
�سامي ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل بع�ض خ�صائ�ص الأمثال الرتبوية التي منها :ح�سن التمثيل،
ودقة الت�صوير ،ومطابقة املعقول للمح�سو�س ،وتوجه بع�ضها مبا�رشة للعقل والفطرة
واحلكمة وتعمل على التغيري الإيجابي فيها .ثم يختم بالقول ،لو تطهرت القلوب ،و�صفت
الأذهان وزكت النفو�س وجتردت الهمم للتلقي عن اهلل تعاىل ،ل�شاهدنا من معاين الكالم عن
اهلل عز وجل و�أ�رساره وحكمه ما ت�ضمحل عنده العقول وتتال�شى عنده معارف احلق.
الق�سم الثاين :الدرا�سات املتخ�ص�صة :وهي التي بحثت يف مو�ضوع الأمثال القر�آنية
من جميع جوانبها ،اللغوية ،وال�رشعية ،والرتبوية ،مع الأخذ بعني االعتبار ندرة الدرا�سات
التي تخ�ص�صت يف درا�سة الأمثال القر�آنية من منظور تربوي �شامل ،حيث تناولت بع�ض
اجلوانب املختلفة على طريقة املف�رسين بذكر معاين الألفاظ ،واملعنى الإجمايل ،وبيان
املثل ونوعه ،ومن �أ�شهر امل�ؤلفات املعا�رصة يف �أمثال القر�آن ،ما ي�أتي:
1 .1كتاب الأمثال يف القر�آن الكرمي ،لل�رشيف من�صور العبديل.
 2 .2كتاب ظاهرة الأمثال يف الكتاب وال�سنة وكالم العرب و�آثارها يف تربية اجليل امل�سلم،
مل�صطفى عيد ال�صيا�صنه.
 3 .3كتاب �أمثال ومناذج ب�رشية من القر�آن العظيم ،لأحمد بن حممد طاحون� ،إال �أن م�ؤلفه
�سار به على املنهج القدمي يف الت�أليف ،ومل يلتزم باملنهج العلمي ،وهو يركز على
الرتبية ،وتقومي
4 .4امل�سالك و�إ�صالح النفو�س كما قال م�ؤلفه يف املقدمة� -4 .أمثال القر�آن و�صور من �أدبه
الرفيع ،لعبد الرحمن ح�سن حبنكه� -5.أمثال القر�آن ،ملحمود بن ال�رشيف -6 .الأمثال
يف القر�آن الكرمي ،ملحمد جابر الفيا�ض -7 .ال�صور الفنية يف الأمثال القر�آنية ،ملحمد
ح�سني ال�صغري.
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5 .5الأمثال القر�آنية ،لعبد الرحمن حبنكة امليداين.
 6 .6الأمثال فوائد و�شواهد ،ل�سعيد بن نا�رص الغامدي.
7 .7الأمثال القر�آنية القيا�سية امل�رضوبة للإميان باهلل ،لعبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربوع
(.)2003

ومن الدرا�سات املعا�رصة واحلديثة يف جمال الأمثال القر�آنية ما ي�أتي:
1 .1درا�سة (الغامدي1417 ،هـ) :جاءت هذه الدرا�سة بعنوان الأمثال فوائد و�شواهد
على �شكل مقال علمي ،حول الفوائد العلمية للأمثال القر�آنية ،وهدفت �إىل ك�شف الفوائد
التعليمية من خالل ذكر الباحث ل�شواهد من الأمثال القر�آنية لكل فائدة ،وتو�صل
الباحث �إىل �أن الأمثال القر�آنية ،تفيد املربني ،وت�سهل الفهم والإقناع ،ولفت االنتباه
و�شحذ الذهن وتثبيت الذاكرة وحفظ املعلومة ،كما تعمل على ت�أني�س النف�س ،و�إبعاد
النفرة ملا لذلك من ت�أثري وجداين على ال�سامع والقارئ ،كما ربط الباحث ال�شواهد
القر�آنية للأمثال بالأثر الإيجابي الذي حتدثه يف كافة جوانب �شخ�صية امل�سلم.

2 .2درا�سة حمزاوي ( )2006بعنوان :املدلوالت الرتبوية للأمثال القر�آنية ،وهدفت
الدرا�سة �إىل امل�ساهمة يف الت�أ�صيل العلمي املو�ضوعي والأكادميي للنظرية الرتبوية
الإ�سالمية ،ملعرفة مدى م�ساهمتها يف بناء �شخ�صية الإن�سان عموما وامل�سلم
خ�صو�صا ،من كلفة جوانبها ،كما هدفت �إىل معرفة املدلوالت الرتبوية للأمثال
القر�آنية ،بغر�ض جتليتها للباحثني ،واملهتمني من معلمني وتربويني ،الراغبني يف
االطالع على هذا الأ�سلوب التعليمي املتميز من �أ�ساليب القر�آن الكرمي .و�أجابت الدرا�سة
على ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

هل �رضب الأمثال القر�آنية �أ�سلوب من الأ�ساليب الرتبوية؟

وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لن�صو�ص الأمثال القر�آنية ،وك�شفت الدرا�سة
�أن القر�آن ميلك و�سائل و�أ�ساليب تربوية متميزة  ،يف الهداية والإر�شاد والرتبية ،كما ك�شفت �أن
الأمثال القر�آنية ذات مدلوالت تربوية م�ؤثرة يف تكوين البنية التحتية يف بناء النظرية الرتبوية
الإ�سالمية ،وخرجت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها ،املزيد من االهتمام بدرا�سة اجلوانب
التعليمية والرتبوية للأمثال القر�آنية ،لكونها �أحد م�صادر القيم الإ�سالمية ،كما �أو�صت بن�رش
هذه الدرا�سات ،حتى ال تبقى جمرد بحوث �أكادميية حبي�سة يف �أدراج اجلامعات.
وهكذا ف�إن �أمثال القر�آن يف البحوث احلديثة ،كما و�صفها �أحد الباحثني بقوله� :إنها طرقت
من ناحية اللغة ،والرتبية ،والتف�سري ،لكنه ال يعلم �أن �أحدا در�سها من منظور تربوي حديث.
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وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة ،حيث خرج بنتيجة تفيد بامتالك امل�سلمني
ملجاالت تربوية رائدة ميكن ا�ستنباطها واال�ستدالل عليها من خالل الأمثال القر�آنية ،لي�ستفيدوا
منها يف تنمية �شخ�صياتهم و�إثراء تعلمهم وحت�صني مناهجهم و�أ�ساليبهم التعليمية وتطوير
مناهجهم وحت�سني خمرجاتهم التح�صيلية ،وا�شتقاق �أهدافهم ومفاهيمهم الرتبوية من
م�ضامينها ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من حماورها يف تنمية العقل والإميان والنف�س ،مما جعل
الباحث يعتقد ب�أن هذا البحث �إن �شاء اهلل ،هو باكورة الدرا�سات التي تعنى بدرا�سة الأمثال من
منظور تربوي متخ�ص�ص ،و�سنة ح�سنة ب�إذن اهلل لطالب العلم يف ذلك .

التعريفات اإلجرائية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

1املثل القر�آين :ما ورد يف �سور القر�آن الكرمي من �آيات على �صيغة املثل يف الت�شبيه لفظا
ومعنى للعربة واالتعاظ ،وتقريب ما ي�ستع�صي على العقول فهمه من الأمور .
2الأهداف الرتبوية :نواجت تعليمية ت�ؤدي �إىل حتقيق �سلوك مرغوب فيه لدى املتعلمني
على اختالف م�ستوياتهم ،عند تزويدهم بخربات تعليمية خمططة ،وتفاعلهم مع مواقف
تدري�سية حمددة.
3املفاهيم الرتبوية :هي جمموعة الأفكار التي يكت�سبها الفرد على �شكل رموز� ،أو تعميمات
لتجريدات معينة ،بحيث تعطي ا�ستجابة واحدة ملجموعة من املثريات التي ت�شرتك معا
بخ�صائ�ص مت�شابهة ،وتت�ضمن عمليتني �أ�سا�سيتني هما  :التمييز  ،والتعميم .
4الرتبية العقلية :وتعني عمليات حترير العقل من جميع املعوقات التي حتول بينه وبني
القيام بعمله التفكري ،والتدبري ،واالقتناعي ،وحتريره من كل القيود التي �أوجدها الإن�سان
بنف�سه ،واقتناعه مبختلف الدالالت ،والرباهني ،واحلجج ال�صادقة.
5الرتبية الإميانية :عملية متدرجة ومق�صودة ،لتوجيه الإن�سان نحو خالقه ،من خالل
جمموعة من املبادئ ،والقيم ،امل�ستمدة من الكتاب وال�سنة ،والتي تعمل على النمو ال�سليم
املتوازن للروح ،والعقل ،والنف�س ،واجل�سم ،وحتدث التكيف االجتماعي.
6الرتبية النف�سية :كافة العمليات التي جت��ري داخ��ل الإن�سان فيما يخ�ص ،امل�شاعر،
والأحا�سي�س ،واالنفعاالت ،والدوافع ،واحلاجات ،وامليول ،والرغبات ،والعواطف ،يف �أثناء
توا�صله مع املواقف والأ�شياء والأ�شخا�ص.
7التطبيقات الرتبوية :توظيف الأمثال القر�آنية يف عملية التعليم من خالل اال�ستفادة
من �أ�ساليبها الرتبوية والتعليمية يف املواقف ال�صفية املختلفة ،ملا لها من �أثر يف
�رسعة التفهيم واال�ستيعاب وتقريب البعيد وغري امل�ألوف واملجرد.
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مناذج من األمثال يف القرآن الكريم.
(املعاني واألهداف واملفاهيم واحملاور الرتبوية وتطبيقاتها الرتبوية).
�أوالً -الآيات القر�آنية التي �أ�شارت �إىل �أهمية املثل القر�آين:
لقد ورد يف �سور القر�آن الكرمي الع�رشات من الأمثال القر�آنية ،ما ي�شري �إىل قيمة املثل ودوره
يف تو�ضيح املبهم وزيادة التفهم ،وبيان الغام�ض ،وتثبيت املعنى ،وجتلية الهدف  ،وهذا
ما يعك�س الأهمية التي جاء من �أجلها املثل القر�آين يف كتاب اهلل ،ومن الآيات القر�آنية التي
�أ�شارت �إىل �أهمية املثل القر�آين ،ما ي�أتي:
.1
.2
.3
.4

َّا�س �إِ َّال ُك ُفورا ً { الإ�رساء (.)89
َّا�س فيِ َهـذَا ا ْل ُق ْر� ِآن مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َف�أَ َبى �أَك رَْثُ الن ِ
َ }1و َل َق ْد �صرَ َّ ْفنَا لِلن ِ
ن�سا ُن �أَك رَْثَ �شَ ْيءٍ َج َدالً { الكهف (.)54
َ }2و َل َق ْد �صرَ َّ ْفنَا فيِ َهذَا ا ْل ُق ْر� ِآن لِلن ِ
َّا�س مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َوكَا َن ْ إِ
ال َ
ني { النور(.)34
ات ُّم َب ِّين ٍ
َ }3و َل َق ْد �أَن َز ْلنَا �إِ َل ْي ُك ْم �آ َي ٍ
َات َو َم َثالً ِّم َن ا َّلذِي َن خَ َل ْوا مِ ن َق ْب ِل ُك ْم َو َم ْوعِ َظ ًة ِّل ْل ُم َّت ِق َ
ب َثلٍ �إِ اَّل ِج ْئنَا َك ِبالحْ َِّق َو�أَ ْح َ�س َن َت ْف�سِ ريا ً { الفرقان(.)33
َ }4ولاَ َي�أْتُو َن َك مِ َ

َّا�س فيِ َهذَا ا ْل ُق ْر� ِآن مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َو َلئِن ِج ْئ َت ُهم ِب�آ َيةٍ َل َيقُو َل َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا �إِ ْن
َ }5 .5و َل َق ْد �ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ
�أَن ُت ْم �إِ اَّل ُم ْبطِ لُو َن { الروم(.)58
َّا�س فيِ َهذَا ا ْل ُق ْر� ِآن مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َّل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّكرُو َن { الزمر (.)27
َ }6 .6و َل َق ْد �ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ

ثانياً -مناذج من الأمثال القر�آنية التي وردت يف �سور القر�آن الكرمي:
اختار الباحث جمموعة من الأمثال القر�آنية ،كنماذج لإجراء الدرا�سة عليها ،حيث حللها،
وا�ستنبط املعاين الرتبوية الواردة فيها والأهداف الرتبوية التي ت�ضمنتها� ،إ�ضافة �إىل املفاهيم
الرتبوية ،واملحاور الرتبوية وتطبيقاتها ،التي ا�ستدلّ عليها من هذه الأمثال ،على النحو الآتي:
 �}َ 1 .1مَ ْ
ال�س َماء()24
أل َت َر َك ْيفَ �ضرَ َ َب اللهّ ُ َم َثالً َك ِل َم ًة طَ ِّي َب ًة كَ�شَ َجرةٍ طَ ِّي َبةٍ �أَ ْ�صلُ َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
َّا�س َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّكرُو َن(َ )25و َمث ُل
ني ِب�إِذ ِْن َر ِّب َها َو َي�ضرْ ِ ُب اللهّ ُ الأَ ْم َثا َل لِلن ِ
ُت�ؤْتِي �أُ ُك َل َها ُك َّل حِ ٍ
�ض َما َل َها مِ ن َق َرا ٍر{ �إبراهيم(.)26
اج ُت َّث ْت مِ ن َف ْو ِق الأَ ْر ِ
َك ِل َمةٍ خَ ِبي َثةٍ كَ�شَ َج َرةٍ خَ ِبي َثةٍ ْ
املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين� :إن كل ما كان طيب ًا ونافع ًا ومفيداً ويجلب
اخلري  ،فهو دائم وم�ستمر ومبارك فيه� ،أما كل ما خبث و�رض وانعدمت الفائدة منه ،ويجلب
ال�رش ،فهو ممحوق وزائل ،وغري قادر على ال�صمود والبقاء واال�ستمرار ،وم�آله �إىل زوال ،و�إن
ظهر يف �أعني النا�س خالف ذلكَ } .ف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َيذ َْه ُب ُجفَاء َو�أَ َّما َما َين َف ُع الن َ
َّا�س َف َي ْمك ُُث فيِ
�ض َك َذ ِل َك َي�ضرْ ِ ُب اللهّ ُ الأَ ْمثَالَ{ الرعد(.)17
الأَ ْر ِ
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املجاالت الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين

د .عبد عطا اهلل حمايل

• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يتم�سك الإن�سان ،بالقول الطيب والفعل
الطيب النافع واملفيد ،والباقي والدائم  ،ويبتعد عن قول وفعل كل ما هو �ضار وخبيث
وفا�سد وزائل.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الكلمة الطيبة ،ومفهوم الكلمة
اخلبيثة.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
املقارنة بني الطيب واخلبيث ،والنافع وال�ضار ،واحلالل واحلرام ،والدائم امل�ستمر
والفاين الزائل ،والنافع والزبد.
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني �شيئني مت�ضادين.
�} .2ضرَ َ َب اللهّ ُ َم َثالً َع ْبدا ً ممَّ ْ لُوكاً َّال َي ْق ِد ُر َعلَى �شَ ْيءٍ َو َمن َّر َز ْقنَا ُه مِ نَّا ِرزْقاً َح َ�سناً َف ُه َو ُين ِف ُق
مِ ْن ُه �سرِّا ً َو َج ْهرا ً َه ْل َي ْ�س َت ُوو َن الحْ َ ْم ُد للِهّ ِ َب ْل �أَك رَْثُ ُه ْم الَ َي ْع َل ُمو َن {النحل(.)75
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال ت�ستوي العبودية واحلرية ،حيث �إن
العبودية تقيد الإن�سان وتقتل �إبداعه وجتفف منابع اخلري فيه ،وجتعله يت�رصف
بال �إرادة ،كالآلة ،بينما تعمل احلرية على تفجري طاقات الإن�سان وتنمي �إبداعاته،
وت�رصف اهتمامه نحو العمل والإنتاج والبذل والعطاء والت�ضحية ،وتلبي احتياجاته
وتطلعاته الإن�سانيةَ } .و َما َي ْ�س َت ِوي ْ أَ
ال ْع َمى َوا ْل َب ِ�صريُ(َ )19ولاَ ُّ
ات َولاَ ال ُّنو ُر()20
الظلُ َم ُ
َولاَ ِّ
ات �إِ َّن اللهَّ َ ُي ْ�س ِم ُع َمن َي�شَ ا ُء َو َما
الَ ْح َياء َولاَ ْ أ
الظ ُّل َولاَ الحْ َ رُو ُر(َ )21و َما َي ْ�س َت ِوي ْ أ
الَ ْم َو ُ
ب ْ�سم ٍِع َّمن فيِ ا ْل ُق ُبور{ فاط ِر.22
�أَ َ
نت مِ ُ
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن ينتزع الإن�سان احلرية ،ويتخذها منهج ًا
يف حياته ،و�أن ميار�سها ممار�سة فعلية وحقيقية ،وفق مفهومها ال�رشعي ،ويقاوم
�شتى �أ�شكال العبودية وم�صادرها} .الَ �إِ ْك َرا َه فيِ ال ِّدي ِن قَد َّت َبينَّ َ ال ُّر�شْ ُد مِ َن ا ْلغ َِّي َف َم ْن
ا�س َت ْم َ�س َك ِبا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْثق ََى الَ انف َِ�صا َم َل َها َواللهّ ُ َ�سمِي ٌع
َي ْك ُف ْر ِبالطَّ اغُوتِ َو ُي�ؤْمِ ن ِباللهّ ِ َف َق ِد ْ
َعلِي ٌم {البقرة()256
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم احلرية ،ومفهوم العبودية.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية ،القائمة على
انتزاع احلرية ال�رشعية ،والدفاع عنها واتخاذها منهج حياة  ،ورف�ض اخل�ضوع للعبودية.
وقد عرب عن ذلك ،عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بقوله (:متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم
ال�س ِبي َل ِ�إ َّما �شَ اكِرا ً َو�إِ َّما َك ُفورا ً {الإن�سان(.)3
�أمهاتهم �أحرارا)�} .إِنَّا َه َد ْينَا ُه َّ
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• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني �شيئني مت�ضادين.
} َو�ضرَ َ َب اللهّ ُ َم َثالً َّر ُج َلينْ ِ �أَ َح ُد ُه َما �أَ ْب َك ُم الَ َي ْق ِد ُر َعل ََى �شَ ْيءٍ َو ُه َو َك ٌّل َعلَى َم ْوال ُه �أَ ْي َن َما
ِيم {النحل(.)76
ُي َو ِّجه ُّه الَ َي�أْتِ بِخَ يرْ ٍ َه ْل َي ْ�س َت ِوي ُه َو َو َمن َي�أْ ُمرُ ِبا ْل َع ْدلِ َو ُه َو َعلَى �صرِ َ ٍاط ُّم ْ�س َتق ٍ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :هناك فرق كبري بني الإن�سان ال�ساكت عن
احلق ،والذي ال ي�ستطيع ل�ضعف يف �شخ�صيته �أن ي�أمر مبعروف وال ينهى عن منكر،
بل يتخذ ال�سلبية وال�صمت وال�ضعف �سلوك ًا ومنهج ًا يف حياته ،وبني الإن�سان ال�صادع
باحلق  ،الباحث عن احلقيقة ومنا�رصتها ،الآمر باملعروف والناهي عن املنكر ،وال
ت�أخذه يف اهلل لومة الئم ،لإميانه بقوة احلق وقوة من يحمله ويتبناه ،وي�أبى �أن يكون
م�ست�سلم ًا للواقع الذي يعي�ش فيه ،وتتقاذفه الأمواج حيث �شاءت دون �أن يكون له حول
وال قوة ،يف الت�صدي لها والتحكم بنتائجها�} .أَ َف َمن يمَ ْ �شِ ي ُم ِك ّباً َعلَى َو ْج ِه ِه �أَ ْه َدى �أَ َّمن
ِيم {امللك(.)22
يمَ ْ �شِ ي َ�س ِو ّياً َعلَى �صرِ َ ٍاط ُّم ْ�س َتق ٍ
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يدور الإن�سان مع احلق حيث دار ،و�أن
ي�صدع باحلق ،وال يخ�ش �إال اهلل ،وي�أمر باملعروف وينهى عن املنكر.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،مفهوم الأبكم ال�ساكت عن احلق.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية القائمة على
وف
الأمر باملعروف والنهي عن املنكرَ } .و ْل َتكُن ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َك ِر َو�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{�آل عمران(.)104
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني �شيئني مت�ضادين.
َان َف َك َف َر ْت
َ }4 .4و�ضرَ َ َب اللهّ ُ َم َثالً َق ْر َي ًة كَان َْت �آمِ َن ًة ُّمطْ َم ِئ َّن ًة َي ْ�أتِي َها ِر ْز ُق َها َرغَ دا ً ِّمن ُك ِّل َمك ٍ
با كَانُواْ َي ْ�ص َن ُعو َن {النحل(.)112
ُوع َوالخْ َ ْو ِف مِ َ
ِب�أَ ْن ُع ِم اللهّ ِ َف�أَذَا َق َها اللهّ ُ ِل َب َ
ا�س الجْ ِ

• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :يطمئن املجتمع حينما تتوفر له حاجاته
من الطعام وال�رشاب واللبا�س وامل�سكن والأمن النف�سي ،وت�ضطرب حياته حينما ي�شعر
بوقع اجلوع واخلوف والعي�ش و�سط التداعيات ال�سلبية للأمن الغذائي والنف�سي} .ا َّلذِي
وع َو�آ َم َن ُهم ِّم ْن خَ ْو ٍف {قري�ش(.)4
�أَطْ َع َم ُهم ِّمن ُج ٍ
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن ي�شكر الإن�سان ربه على النعم التي �أ�سبغها
عليه من الأمن الغذائي والنف�سي ك�رشط لدوامهاَ } .و َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه ْم َو َبينْ َ ا ْل ُق َرى ا َّلتِي
ال�سيرْ َ �سِ ريُوا فِي َها َل َي يِ َ
ني { �سب�أ(.)18
ال َو�أَ َّياماً �آمِ ِن َ
َبا َر ْكنَا فِي َها ُق ًرى ظَ اهِ َر ًة َو َق َّد ْرنَا فِي َها َّ
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�ض
وقوله تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّن �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى �آ َمنُواْ َوا َّتقَواْ َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َب َرك ٍ
ال�س َما ِء َوالأَ ْر ِ
َات ِّم َن َّ
با كَانُواْ َيكْ�سِ ُبو َن {الأعراف(.)96
َولَـكِن َك َّذ ُبواْ َف�أَخَ ْذنَا ُهم مِ َ
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين� :شكر النعمة ،وكفران النعمة.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية التي ي�شعر معها
الإن�سان بالأمن والآمان وزوال القلق واخلوف واال�ضطراب ،ب�شكر هلل على نعمه حتى تبقى
ت �إِ َّن َعذَا ِبي لَ�شَ دِي ٌد {�إبراهيم(.)7
ت لأَ ِزي َد َّن ُك ْم َو َلئِن َك َف ْر مُ ْ
وتزيدَ } .و�إِ ْذ َت َ�أ َّذ َن َر ُّب ُك ْم َلئِن �شَ َك ْر مُ ْ
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب التقرير والتوكيد.
ان َم َثالً
�}5 .5ضرَ َ َب اللهَّ ُ َم َثالً َّر ُجالً فِي ِه �شرُ َكَاء ُمتَ�شَ اك ُِ�سو َن َو َر ُجالً َ�سلَماً ِّل َر ُجلٍ َه ْل َي ْ�س َت ِو َي ِ
الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ َب ْل �أَك رَْثُ ُه ْم لاَ َي ْع َل ُمو َن {الزمر(.)29
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال جناح للعملية الإدارية والقيادية �إذا كان
على ر�أ�س الأمر �أكرث من �شخ�ص واحد ،حتى ال تت�ضارب القرارات ،وتتعدد التعليمات
ال�صادرة �إىل الأتباع ،لأن ذلك يربك التابع ،ويجعله غري قادر على تنفيذ املطلوب منه
بدقة من جهة ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرته على التمييز بني املهام املختلفة التي تطلب
منه للقيام بها من جهة �أخرىَ } .و َ�أطِ ي ُعواْ اللهّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َوالَ َتنَا َز ُعواْ َف َت ْف�شَ لُواْ َو َتذ َْه َب
ال�صا ِب ِري َن {الأنفال(.)46
ِر ُ
يح ُك ْم َو ْ
ا�صبرِ ُواْ �إِ َّن اللهّ َ َم َع َّ
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن مييز الإن�سان بني وحدة القيادة ،وم�صدر
التلقي ،واملنهج الواحد ،وبني تعدد القيادات ،وامل�صادر واملناهج التي يعمل معهاَ } .و َما
مِ ْن �إِلَـهٍ �إِ َّال اللهّ ُ َو�إِ َّن اللهّ َ َل ُه َو ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ كِي ُم {�آل عمران(.)62
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :وحدة القيادة والإدارة .تعدد القيادات
والإداراتَ } .و َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن �شرُ َكَائ َِي ا َّلذِي َن كُن ُت ْم َت ْز ُع ُمو َن {الق�ص�ص(.)62

• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
املقارنة بني وحدة القيادة ووحدة املنهج ،وتعدد القيادات واملناهجَ } .ل ْو كَا َن فِي ِه َما
�آ ِل َه ٌة �إِ اَّل اللهَّ ُ َل َف َ�س َدتَا َف ُ�س ْب َحا َن اللهَّ ِ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ�ش َع َّما َي ِ�ص ُفو َن {الأنبياء(.)22
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني �شيئني مت�ضادين.
ُوط كَا َنتَا تحَ َْت َع ْب َد ْي ِن مِ ْن عِ َبا ِدنَا
ُوح َواِ ْم َر�أَ َة ل ٍ
�}6 .6ضرَ َ َب اللهَّ ُ َم َثالً ِّل َّلذِي َن َك َفرُوا اِ ْم َر�أَ َة ن ٍ
ني {
َ�صالحِ َ ينْ ِ َفخَ ا َنت ُ
َاه َما َف َل ْم ُي ْغ ِن َيا َع ْن ُه َما مِ َن اللهَّ ِ �شَ ْيئاً َوقِي َل ا ْدخُ اَل النَّا َر َم َع ال َّداخِ ِل َ
التحرمي(.)10
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} َو�ضرَ َ َب اللهَّ ُ َم َثالً ِّل َّلذِي َن �آ َمنُوا اِ ْم َر�أَ َة ِف ْر َع ْو َن �إِ ْذ قَال َْت َر ِّب ا ْب ِن يِل عِ ن َد َك َب ْيتاً فيِ الجْ َ َّن ِة
ننِي مِ ن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َو جَ ِّ
َو جَ ِّ
ني {التحرمي(.)11
ننِي مِ َن ا ْل َق ْو ِم الظَّ المِ ِ َ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :كل �إن�سان مرهون بعمله ،فال ينفع
اخلائن خيانته ،لأولياء اهلل ور�سله ،وال ينفع الظامل ظلمه حتى لو كانت لأهل بيته،
حيث ال ينتفع �أهل اخليانة يف الآخرة من �أزواجهم املع�صومني،وال ينتفع الزعماء
وامللوك يف الآخرة من زوجاتهم امل�ؤمنات ،لأن الكل امل�ؤمن يترب�أ يوم القيامة من
الكل الظامل واخلائن ،وال والية لأحد على �أحد  ،بل اهلل موىل اجلميعَ } .والَ َتكْ�سِ ُب ُك ُّل
با كُن ُت ْم فِي ِه
َن ْف ٍ�س �إِ َّال َع َل ْي َها َوالَ َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُخْ َرى ُث َّم �إِلىَ َر ِّبكُم َّم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُي َن ِّب ُئكُم مِ َ
تَخْ َت ِل ُفو َن{الأنعام(.)164
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يدرك الإن�سان �أنه مرهون بعمله يوم
القيامة ،دون �أن يحمل ذنب غريه َ }.ي ْو َم َي ِف ُّر المْ َ ْر ُء مِ ْن �أَخِ يهِ(َ )34و�أُ ِّم ِه َو�أَ ِبيهِ()35
َو َ�صاحِ َب ِت ِه َو َبنِيهِ(ِ )36ل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ �شَ �أْ ٌن ُي ْغنِيهِ(.{)37
املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم اخليانة ،ومفهوم الظلم.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :حمور الرتبية الإميانية القائم
على حتمل الإن�سان لنتائج �أعماله� ،إن خريا فخري� ،أو �رشا ف�رشَ } .ولاَ َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر
�أُخْ َرى َو ِ�إن َت ْد ُع ُم ْث َق َل ٌة ِ�إلىَ حِ ْم ِل َها لاَ ُي ْح َم ْل مِ ْن ُه �شَ ْي ٌء َو َل ْو كَا َن ذَا ُق ْر َبى {فاطر.18
• •التطبيق الرتبوي :تو�ضيح املفهوم املجرد باملثال.
�ض
ات ْ أ
الَ ْر ِ
ال�س َما ِء َفاخْ َتلَطَ ِب ِه َن َب ُ
َ }7 .7وا�ضرْ ِ ْب َل ُهم َّم َث َل الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماء �أَن َز ْلنَا ُه مِ َن َّ
اح َوكَا َن اللهَّ ُ َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ ُّم ْق َتدِراً{ .الكهف (.)45
َف�أَ ْ�ص َب َح َه�شِ يماً َت ْذ ُرو ُه ال ِّر َي ُ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :البقاء هلل وحدة ،فال �شيء دائم على هذه
احلياة الدنيا ،بل كل �شيء م�آله �إال الزوال والفناء ،و�إن بدت احلياة الدنيا وزخرفها
�أمام البع�ض ب�أنها الباقية واخلالدةَ } .و َما �أُوتِيتُم ِّمن �شَ ْيءٍ َف َمتَا ُع الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َو ِزي َن ُت َها َو َما عِ ن َد اللهَّ ِ خَ يرْ ٌ َو�أَ ْبقَى �أَ َفلاَ َت ْع ِقلُو َن {الق�ص�ص(.)60
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين�:أن ي�ؤمن الإن�سان ب�أن الدنيا دار فناء ،و�أن
ال�س َما َواتِ
ُّ
َّ
ال�صو ِر َف َ�صعِ َق َمن فيِ
الآخرة ،هي دار البقاء واخللود الأبديَ } .و ُنفِخَ فيِ
ون {الزمر(.)68
َو َمن فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
�ض �إِ اَّل َمن �شَ اء اللهَّ ُ ُث َّم ُنفِخَ فِي ِه �أُخْ َرى َف�إِذَا ُهم ِق َيا ٌم َين ُظرُ َ
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم مثل احلياة الدنيا .مفهوم اختلط
به نبات الأر�ض ،ومفهوم ف�أ�صبح ه�شيما.
109

املجاالت الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين

•

.8

•

•

د .عبد عطا اهلل حمايل

•املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على فهم
حقيقة الدنيا وفنائها ،وفهم حقيقة الآخرة وبقائهاَ } .يا َق ْو ِم �إِنمَّ َا َه ِذ ِه الحْ َ َيا ُة ال ُّد ْن َيا
َمتَا ٌع َو�إِ َّن ْالآخِ َر َة هِ َي َدا ُر ا ْل َق َرا ِر {غافر(.)39
التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب ت�شبيه املفهوم املجرد باملح�سو�س لتقريب الفهم.
ان�سلَخَ مِ ْن َها َف َ�أ ْت َب َع ُه ال�شَّ ْيطَا ُن َفكَا َن مِ َن
}َ 8واتْ�� ُل َع َل ْي ِه ْم َن َب�أَ ا َّلذ َِي �آ َت ْينَا ُه �آ َيا ِتنَا َف َ
�ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َثلُ ُه َك َم َث ِل
ا ْلغَا ِوين(َ )175و َل ْو �شِ ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِب َها َولَـ ِك َّن ُه َ�أخْ َل َد ِ�إلىَ ا َلأ ْر ِ
ْ�ص ِ�ص
ا ْل َكل ِْب �إِن تحَ ْ ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َهثْ �أَ ْو تَترْ ُ ْك ُه َي ْل َهث َّذ ِل َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّلذِي َن َك َّذ ُبواْ ِب�آ َيا ِتنَا َفاق ُ
�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّكرُو َن {الأعراف(.)176
ا ْلق ََ�ص َ
•املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال مربر للإن�سان يف رف�ض احلق و�أمر
اهلل و عدم الت�صديق بوعيده  ،وجنته وناره ،حينما ت�أتيه احلجج والرباهني والأدلة
القاطعة ،للت�صديق ،مبا جاءت به الر�سل والكتب ال�سماوية ،وال يكون هذا ممكن ًا �إال �إذا
تنكر الإن�سان للرباهني واحلج والأدلة قطعية الثبوت قطعية الداللة ،واتبع و�ساو�س
ال�شيطان ،وا�ستمالته الدنيا ،في�صري حاله كحال الكلب الذي ال ينقطع عن اللهثان،
�سواء ب�سواء.
�سواء كان جال�س ًا �أم ما�شياً ،مرتاح ًا �أم تعب ًا ً
•الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن مييز الإن�سان بني احلجج ال�صادقة
والرباهني والأدلة القاطعة وبني الو�ساو�س والأوهام واتباع هوى النف�س.

• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الآيات ( الربهان والدليل)،
ومفهوم فان�سلخ منها ،ومفهوم �أخلد �إىل الأر�ض ،ومفهوم الغاويني ،ومفهوم يتفكرون.
•املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
التمييز بني العالمات الفارقة واحلجج ال�صادقة والرباهني ال�صحيحة والأدلة القطعية
�ض َف َتكُو َن
وبني الو�سو�سة وهوى النف�س وحب الدنيا و�شهواتها�} .أَ َف َل ْم َي�سِ ريُوا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
ُوب َي ْع ِقلُو َن ِب َها �أَ ْو �آذَا ٌن َي ْ�س َم ُعو َن ِب َها َف�إِ َّن َها لاَ َت ْع َمى ْ أَ
ُوب
ال ْب َ�صا ُر َو َلكِن َت ْع َمى ا ْل ُقل ُ
َل ُه ْم ُقل ٌ
ال�ص ُدو ِر {احلج(.)46
ُّ
ا َّلتِي فيِ

• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الق�صة.

ا�س َت ْو َق َد نَارا ً َف َل َّما �أَ َ�ض ْ
َ }9 .9م َثلُ ُه ْم َك َم َث ِل ا َّلذِي ْ
اءت َما َح ْو َل ُه ذ ََه َب اللهّ ُ ِبنُو ِرهِ ْم َو َت َر َك ُه ْم فيِ
ات َّال ُي ْب�صرِ ُو َن(�ُ )17ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم الَ َي ْر ِج ُعون { البقرة .18
ظُ لُ َم ٍ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :الفرق وا�ضح بني الهدى وال�ضالل،
وبني احلق والباطل ،كالفرق بني النور والنار ،فالنور دائم وم�ضيء وهادئ ونافع
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ويزيل الظلمة ،والغ�شاوة لرتى الأ�شياء بو�ضوح كرابعة النهار ،بينما النار م�ؤقتة
وزائلة وتتحول �إىل رماد بعد �سكونها ،ثم يتحول ما حولها �إىل ظالم دام�س ،يحجب
عن الناظرين حقائق الأ�شياء وم�ضامينها ومعانيها ،كما هو حال الأ�صم والأبكم
والأعمى ،الذي ال ي�ستطيع �أن يدرك ما الذي يدور حوله ب�سبب فقدانه لوظيفة حوا�سه.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن مييز الإن�سان بني الهدى وال�ضالل،
وال�رش واخلري ،واحلق والباطل ،ونور الإميان وظالم الكفر.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ذهب اهلل بنورهم  ،ومفهوم
الظلمات ،ومفهوم �صم عمي بكم.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
التفريق بني نور الإميان الدائم ونار الكفر وال�ضالل ،ونور احلق الوا�ضح وظلمة الكفر
املعتمة،وبني من وهبه اهلل �سبحانه نعمة النطق وال�سمع والب�رص فا�ستخدمها لفهم ما يدور
حوله ،وبني من وهبه اهلل �إياها فلم ي�ستخدمها لفهم ما يدور حوله وحرمه اهلل من نعمة
�ض {الرعد(.)17
َّا�س َف َي ْمكُثُ فيِ الأَ ْر ِ
وظائفهاَ } .ف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َيذ َْه ُب ُج َفاء َو�أَ َّما َما َين َف ُع الن َ
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب التنوع يف و�صف الأداء.
و�ض ًة َف َما َف ْو َق َها َف َ�أ َّما ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ َف َي ْع َل ُمو َن
}�إِ َّن اللهَّ َ الَ َي ْ�ست َْح ِيي َ�أن َي�ضرْ ِ َب َم َثالً َّما َب ُع َ
�أَ َّن ُه الحْ َُّق مِ ن َّر ِّب ِه ْم َو�أَ َّما ا َّلذِي َن َك َفرُواْ َف َيقُولُو َن َماذَا �أَ َرا َد اللهَّ ُ ِب َهـذَا َم َثالً ُي ِ�ض ُّل ِب ِه َكثِريا ً َو َي ْهدِي
ني {البقرة(.)26
ِب ِه َكثِريا ً َو َما ُي ِ�ض ُّل ِب ِه �إِ َّال ا ْل َفا�سِ ِق َ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :احلد الفا�صل بني الإميان والكفر هو �شعرة
�صغرية ال ترى بالعني املجردة ،كما هو حال البعو�ضة التي ال يرى من �أجزائها و�أجهزة
ج�سمها �شيء عند النظر �إليها بالعني املجردة ،ولكن للم�ؤمن نظرته ويقينه ،وللكافر
نظرته ويقينه ،فامل�ؤمن يرى الأ�شياء الدقيقة بنور الإميان والكافر ال يرى �شيئا من
احلقيقة ب�سب ظلمات الكفر التي رانت على قلبه وجعلت على ب�رصه غ�شاوة ،وبهذا يقود
نور الأميان امل�ؤمن �إىل الهدى ،وتقود ظلمات الف�سوق ،الفا�سق �إىل الف�سق والكفر.
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يدرك الإن�سان دور النور الإمياين يف
جتلية احلق والهدى ،ودور الكفر والف�سوق يف ال�ضالل واالنحراف عن احلقَ } .و َمن مَّ ْ
ل
َي ْج َع ِل اللهَّ ُ َل ُه نُورا ً َف َما َل ُه مِ ن ُّنو ٍر { النور(.)40
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم بعو�ضة وما فوقها.مفهوم
احلق من ربهم .مفهوم ماذا �أراد اهلل بهذا مثال.
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• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على اتخاذ
البعو�ضة وما فوقها كمثال على ق�رص امل�سافة و�ضيقها بني الإمي��ان ،وبني الكفر
والف�سوق ،حيث يرى امل�ؤمن بنور الإميان ما ال يراه الكافر والفا�سق.
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب ا�ستخدام الو�سيلة من البيئة املحيطة.

} َوا َّلذِي َن َك َفرُوا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك�سرَ َ ٍاب ِبقِي َعةٍ َي ْح َ�س ُب ُه الظَّ ْم�آ ُن َماء َحتَّى �إِذَا َجاء ُه مَ ْ
ل َي ِج ْد ُه
اب { النور(.)39
�شَ ْيئاً َو َو َج َد اللهَّ َ عِ ن َد ُه َف َو َّفا ُه حِ َ�سا َب ُه َواللهَّ ُ �سرَ ِي ُع الحْ َِ�س ِ
املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال ي�ستطيع الإن�سان التمييز بني عمله
ال�صالح املقبول عند اهلل ،وبني عمله غري املقبول� ،إال �إذا قا�س عمله على معايري �صحيحة
ت�صلح لأن تكون �أداة قيا�س مييز بو�ساطتها بني ال�صالح والطالح ،حيث ي�ستطيع الإن�سان
الركون �إىل عمله �إذا علم �أنه قام به خال�ص ًا لوجه اهلل تعاىل ،بعيداً عن ال�رشك الأ�صغر
والرياء ،وال�سمعة ،وعدم ال�رسور ل�سماع كلمات املدح والثناء والإط��راء تن�صب حوله
وعلى �شخ�صه من كل حدب و�صوب ،ما يجعله يقوم بعمله ليعود النفع والفائدة على ذاته
و�شخ�صه ،فيلقى اهلل �سبحانه وهو على هذه النية ،فيخ�رس �آخرته ،بخ�رسانه جزاء عمله يف
الَخْ �سرَ ِي َن �أَ ْع َماال ً( )103ا َّلذِي َن َ�ض َّل َ�س ْع ُي ُه ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو ُه ْم
الدنياُ } .ق ْل َه ْل ُن َن ِّب ُئ ُك ْم ِب ْ أ
َي ْح َ�س ُبو َن �أَ َّن ُه ْم ُي ْح�سِ نُو َن ُ�صنْعاً{ .الكهف(.)104
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن ي�ستخدم الإن�سان املعايري الربانية �أداة
قيا�س على جممل الأعمال التي يقوم بها يف حياته ،لريى �إن كانت مقبولة عند اهلل �أم ال.
} َف َمن كَا َن َي ْر ُجو ِلقَاء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َمالً َ�صالحِ اً َولاَ ُي�شرْ ِكْ بِعِ َبا َد ِة َر ِّب ِه �أَ َحداً {الكهف(.)110
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ال�رساب بقيعة ،مفهوم مل يجده �شيئا.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية القائمة على
حما�سبة النف�س والت�أكد من �سالمة النية و�صدقها وتوجهها يف عملها بق�صد ر�ضا اهلل
ني {
َاب َو�آ َم َن َو َع ِم َل َ�صالحِ اً َف َع َ�سى �أَن َيكُو َن مِ َن المْ ُ ْفلِحِ َ
ونيل حمبته وقبولهَ } .ف�أَ َّما َمن ت َ
الق�ص�ص(.)67
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب ا�ستخدام الو�سيلة من البيئة املحيطة.

}م َث ُل ا َّلذِي َن ُين ِفقُو َن �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِبي ِل اللهّ ِ َك َم َث ِل َح َّبةٍ �أَن َبت َْت َ�س ْب َع َ�سنَا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�سن ُبلَةٍ
َّ
ُ
ُ
للهّ
للهّ
ِّم َئ ُة َح َّبةٍ َوا ُي�ضَ اعِ فُ لمِ َن َي�شَ ا ُء َوا َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم { البقرة(.)261
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين� :إن �أغلى ما ميلكه الإن�سان هو الروح
واملال ،مما قد يجعل هذا املال عزيزا عليه وي�ضحي بالكثري من �أجل املحافظة عليه،
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وادخاره ،وكنزه ،وا�ستثماره كي يزيد وينمو� ،إال �أن هناك عام ًال �أخر يزيد املال وينميه،
ذلك هو �إنفاقه والت�صدق به يف �سبيل اهلل ،لأ�صحاب احلاجات واملعوزين والفقراء
وامل�ساكني ،وامل�صالح العامة التي تقدم اخلدمة لأبناء املجتمع عامة ،وملعزة هذا
املال عند �أ�صحابه ،فقد جعل اهلل �سبحانه ثواب ًا عظيم ًا لكل من تقدم بجزء منه �أو كله
يف �سبيل اهلل ،لدرجة ال يعلم �أجر ذلك وثوابه �سوى اهلل تعاىل وحدة.
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يت�صدق الإن�سان من ماله يف �سبيل اهلل
اه ُدوا
وبالوجه الذي �أحله اهلل �سبحانه وتعاىل بنية ال�صدقة اخلفية �أو الزكاة املعلنةَ } .و َج َ
ال�صا ِدقُو َن {احلجرات(.)15
ِب�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َو َ�أن ُف�سِ ِه ْم فيِ َ�س ِبي ِل اللهَّ ِ �أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم َّ
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم النفقة ،مفهوم يف �سبيل اهلل،
مفهوم ال�سنابل ال�سبع.

• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية القائمة على بذل
الغايل والنفي�س يف �سبيل اهلل ،للأفراد واجلماعات وامل�صالح اخلا�صة والعامة وفق
منهج اهلل وت�رشيعات ال�سماء بنية احل�صول على الأجر والثواب من اهلل ،وبنية احلمد
وال�شكر هلل �سبحانه وتعاىل مالك امللك ،وواهب امللك ملن ي�شاءَ } .و َمن ُيوقَ �شُ َّح َن ْف�سِ ِه
َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن { احل�رش(.)9
التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الرتغيب بالثواب.

ت ِري مِ ن تحَ ْ ِت َها الأَ ْن َها ُر �أُ ُكلُ َها َد�آ ِئ ٌم ِوظِ ُّل َها ِت ْل َك ُع ْق َبى
}م َث ُل الجْ َ َّن ِة ا َّلتِي ُوعِ َد المْ ُ َّتقُو َن جَ ْ
َّ
ا َّلذِي َن ا َّتقَواْ َّو ُع ْق َبى ا ْلكَا ِف ِري َن الن َُّار{الرعد(.)35
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :تتميز اجلنة التي �أعدها اهلل لعباده
املتقني مبوا�صفات متعددة منها� :أن الأنهار جتري من حتتها ،وتعطي الثمر دون
انقطاع ،بالإ�ضافة �إىل ظلها الدائم يف خمتلف الظروف والأح��وال .بينما النار هي
امل�آل احلتمي لكل من كفر باهلل �سبحانه.
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يت�صور الإن�سان ،املوا�صفات وال�صفات
التي تت�صف بها اجلنة ،التي �أعدها اهلل لعباده املتقنيَ } .ل ِك ِن ا َّلذِي َن ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْم ُغ َرفٌ
ت ِري مِ ن تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َو ْع َد اللهَّ ِ لاَ ُيخْ لِفُ اللهَّ ُ المْ ِي َعا َد {الزمر(.)20
ِّمن َف ْو ِق َها ُغ َرفٌ َّم ْب ِن َّي ٌة جَ ْ
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم �أكلها دائم وظلها ،ومفهوم
عقبى الدار.
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املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
التمييز بني اجلنة التي هي م�صري املتقني ،والنار التي هي م�سكن الكافرين.والرتبية
النف�سية القائمة على ال�شعور بالراحة والطم�أنينة لعقبى املتقني هلل يف اليوم الآخرَ } .ي ْو َم
ت ِري
َّات جَ ْ
َت َرى المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني َوالمْ ُ�ؤْمِ نَاتِ َي ْ�س َعى نُو ُر ُهم َبينْ َ �أَ ْيدِي ِه ْم َو ِب�أَيمْ َ ا ِن ِهم ُب�شرْ َا ُك ُم ا ْل َي ْو َم َجن ٌ
الَ ْن َها ُر خَ ا ِلدِي َن فِي َها َذ ِل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم {احلديد(.)12
مِ ن تحَ ْ ِت َها ْ أ
التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الرتغيب بالثواب.
اب ا ْل َق ْر َي ِة �إِ ْذ َج َ
اءها المْ ُ ْر َ�سلُو َن(� )13إِ ْذ َ�أ ْر َ�س ْلنَا �إِ َل ْي ِه ُم ا ْث َنينْ ِ
} َوا�ضرْ ِ ْب َل ُهم َّم َثالً �أَ ْ�ص َح َ
َف َك َّذ ُبو ُه َما َف َع َّز ْزنَا ِب َثالِثٍ َفقَالُوا �إِنَّا �إِ َل ْيكُم ُّم ْر َ�سلُو َن( )14قَالُوا َما �أَن ُت ْم �إِ َّال َب�شرَ ٌ ِّم ْثلُنَا َو َما �أَن َز َل
ال َّر ْحمن مِ ن �شَ ْيءٍ �إِ ْن �أَن ُت ْم ِ�إ َّال َت ْك ِذ ُبو َن( )15قَالُوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم �إِنَّا �إِ َل ْي ُك ْم لمَ ُ ْر َ�سلُو َن(َ )16و َما َع َل ْينَا
ني( )17قَالُوا �إِنَّا َت َطيرَّ ْنَا ِب ُك ْم َلئِن مَّ ْ
َاب
�إِ َّال ا ْل َبالَ ُغ المْ ُ ِب ُ
ل تَن َت ُهوا ل رَ َْن ُج َم َّن ُك ْم وليم�س�سنكم ِّمنَّا َعذ ٌ
�أَلِي ٌم( )18قَالُوا طَ ا ِئرُ ُك ْم َم َع ُك ْم �أَئِن ُذ ِّك ْر مُت َب ْل �أَن ُت ْم َق ْو ٌم ُّم�سرْ ِ ُفو َن{.ي�س .19
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :تتوقف اجلماعة عن قبول احلق ومعرفته،
واال�ستماع �إىل القائمني على تبليغه ،حينما يتخذون قراراً م�سبق ًا بعدم رغبتهم يف
الفهم واال�ستماع والقبول باجلديد ،مهما تعدد املتحدثون ،واملتكلمون ،واملبلغون،
ولتربير رف�ضهم وقبولهم ،ف�إنهم يلج�أون �إىل العديد من الأ�ساليب ،التي ي�ستخدمونها
للدفاع عن موقفهم ،مثل التكذيب ،و�إظهار الت�شا�ؤم ،والتهديد بالرجم وال�رضب.

• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن ي�ستمع الإن�سان� ،إىل حمدثه بعقل مفتوح
بعيدا عن الت�شنج ،والرف�ض امل�سبق ،لكل ما هو جديد ،ومن ثم مقارنته مبا لديه من
�أفكار حتى يت�سنى له التمحي�ص بني النافع وال�ضار.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم التعزيز ،مفهوم التكذيب ،مفهوم
التطري ،مفهوم الإ�رساف يف ردة الفعل.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية القائمة على
االع�تراف بالآخر ،واال�ستماع �إىل وجهات النظر املخالفة ،والبعد عن ا�ستخدام
ال�سخرية ،واال�ستهزاء ،والإ�رساف ،يف ال�سب وال�شتم والعنف.
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الق�صة لتو�صيل الر�سالة.
ا�ص ٍف َّال َي ْق ِد ُرو َن
يح فيِ َي ْو ٍم َع ِ
}م َث ُل ا َّلذِي َن َك َفرُواْ ِب َر ِّب ِه ْم �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َر َمادٍ ا�شْ َت َّد ْت ِب ِه ال ِّر ُ
َّ
ممِ َّ ا ك ََ�س ُبواْ َعلَى �شَ ْيءٍ َذ ِل َك ُه َو َّ
ال�ضالَ ُل ا ْل َبعِ ي ُد {�إبراهيم(.)18
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين� :إذا مل تكن �أعمال الإن�سان و�أفعاله و�أقواله،
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بهدف ونية اال�ستجابة �إىل �أمر اهلل ،ويف �سبيله وابتغاء مر�ضاته ،ف�إنها تفقد قيمتها
والغاية منها ،وال ترتك �أثراً يف ميزان اهلل ل�صحابها ،وال تفيده يف �شيء �أبداً ،يوم
العر�ض على اهلل ،وفاعل ذلك هو �ضال بعيد عن الهدى واحلق وظامل لنف�سه.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يق�صد الإن�سان ،يف �أعماله و�أفعاله
و�أقواله ،طاعة اهلل ،وامتثال �أوامره ،واجتناب نواهيه حتى يجد ثواب ذلك يف اليوم
الآخر عند اهلل.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الريح يف يوم عا�صف ،مفهوم
الك�سب ،مفهوم ال�ضالل البعيد.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية ،القائمة على
توجيه الأعمال والأفعال والأقوال ال�صادرة عن الإن�سان بنية الإخال�ص هلل تعاىل وحده.
اي وَممَ َ اتِي للِهّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ني {الأنعام(.)162
} ُق ْل �إِ َّن َ�صالَتِي َون ُُ�سكِي وَمحَ ْ َي َ
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الت�شبيه بالبيئة املحيطة.
با الَ َي ْ�س َم ُع �إِ َّال ُد َعاء َو ِن َداء ُ�ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم الَ
َ }1616و َم َث ُل ا َّلذِي َن َك َفرُواْ َك َم َث ِل ا َّلذِي َينْعِ ُق مِ َ
ُون {البقرة(.)171
َي ْع ِقل َ
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :املائل عن احلق والكافر مبا هو حق،
ال ينفع معه الن�صيحة والتوجيه والإر�شاد والدعوة ،حيث �إنه ي�سمع النداء وال�صوت
واملوعظة فقط ،وال تتجاوز �أذنيه ،لأنه تخلى عن اال�ستماع واحلوار والنقا�ش املفيد،
ورف�ض مع �سبق الإ��صرار والرت�صد املحاكمة العقلية للحجج والرباهني والأدل��ة
الدامغة ،ب�سبب رف�ضه مناق�شتها ،وحماكمتها ،بالعقل الواعي املنفتح.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يخت�رص الإن�سان الوقت واجلهد يف
الدعوة والإقناع عند من يت�أكد بعدم رغبتهم اال�ستماع �إليه مع �سبق الإ�رصار والرت�صد.
} َولاَ تحَ ْ َز ْن َع َل ْي ِه ْم َولاَ َتكُن فيِ َ�ض ْي ٍق ممِّ َّ ا يمَ ْ ُكرُو َن {النمل(.)70
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ينعق مبا ال ي�سمع.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على عدم
�إجهاد النف�س ،واخت�صار الوقت عند حوار من مل ي�ستمعوا للن�صح والإر�شاد والهداية.
َّا�س َحتَّى َيكُونُواْ
} َو َل ْو �شَ اء َر ُّب َك لآ َم َن َمن فيِ الأَ ْر ِ
�ض ُك ُّل ُه ْم َجمِيعاً �أَ َف�أَ َ
نت ُت ْك ِر ُه الن َ
ني{يون�س(.)99
ُم�ؤْمِ ِن َ
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• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب االنتقال من املجمل �إىل املف�صل ومن املجهول �إىل املعلوم.
َّا�س
َ }1717يا َ�أ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ الَ ُت ْبطِ لُواْ َ�ص َدقَا ِتكُم ِبالمْ َ ِّن َوالأذَى كَا َّلذِي ُين ِف ُق َما َل ُه ِرئَاء الن ِ
اب َف�أَ َ�صا َب ُه َوا ِب ٌل َفترَ َ َك ُه َ�صلْدا ً
َوالَ ُي�ؤْمِ ُن ِباللهّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َف َم َثلُ ُه َك َم َث ِل َ�ص ْف َو ٍان َع َل ْي ِه ُت َر ٌ
َّال َي ْق ِد ُرو َن َعلَى �شَ ْيءٍ ممِّ َّ ا ك ََ�س ُبوا ْ َواللهّ ُ الَ َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَا ِف ِري َن{ البقرة(.)264
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال�صدقة باملال يف وجوه اخلري وامل�صالح
العامة ،لها مقامها و�أجرها وثوابها ومنزلتها عند اهلل ،ما مل يتبع هذه ال�صدقة تف�ضيل
و�أذى ورياء� ،أو �أن تكون ال�صدقة لغاية املنفعة وال�شهرة وال�سمعة ،التي تعود على ذات
املنفق متفاخرا بها �أمام النا�س ،دون �أن يكون فيها ن�صيب لوجه اهلل تعاىل وابتغاء
مر�ضاته ،ويف مثل هذه احلالة تفقد ال�صدقة ،الهدف والغاية النبيلة منها ،وال تعود
بالأجر والثواب على �صاحبها يوم القيامة �أبدا ،بل تكون هي وقلتها �سواء ب�سواء.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن ال يتبع املت�صدق �صدقته باملن والأذى
والرياء حتى تقبل �صدقته عند اهلل.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم املن ،مفهوم الأذى ،مفهوم الرياء.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية القائمة على
البذل والعطاء وال�سخاء والتربع والت�صدق على امل�صالح العامة والفقراء واملحتاجني يف
بعد عن املن والأذى من جهة وعن الرياء وال�سمعة �أو ال�شهرة �أو املنفعة ال�شخ�صية� ،إال �أن
تكون ال�صدقة زكاة مفرو�ضة من اهلل على عباده القادرين فيجوز �إعالنهاَ } .و�أَن َفقُوا ممِ َّ ا
َر َز ْقنَا ُه ْم �سرِّا ً َو َعلاَ ِن َي ًة َي ْر ُجو َن جِتَا َر ًة لَّن َت ُبو َر {فاطر(.)29
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب النهي للرتهيب من العقاب.
يح فِي َها �صرِ ٌّ َ�أ َ�صا َب ْت َح ْرثَ َق ْو ٍم ظَ َل ُمواْ
َ }1818م َث ُل َما ُين ِفقُو َن فيِ هِ ـ ِذ ِه الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َم َث ِل ِر ٍ
�أَن ُف َ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما ظَ َل َم ُه ُم اللهّ ُ َولَـ ِك ْن �أَن ُف َ�س ُه ْم َيظْ ِل ُمو َن {�آل عمران(.)117
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :تتباين نوايا النا�س وتختلف �أهدافهم
يف هذه احلياة الدنيا ،حينما يتعلق الأمر بالنفقة وال�صدقة ،والتربع للم�صالح
العامة والأ�شخا�ص ،فمنهم من تكون نواياه يف �سبيل النا�س وال�شهرة وال�سمعة،
وحتقيق امل�صالح وامل�آرب ال�شخ�صية ،ويف هذه احلالة ال ي�ستفيدون من �صنيعهم
�شيئ ًا على الإطالق ،ويذهب عملهم �أدراج الرياح بال �أجر وال ثواب ،كحال الأر�ض
اخل�رضاء الوارفة الظالل املتنوعة الثمار ،التي تتعر�ض �إىل �إع�صار �شديد وريح
عاتية ،تذهب بكل ما عليها وترتكها خاوية على عرو�شها ،جزاء لظلم �أ�صحابها
لأنف�سهم ،و�سوء نواياهم و�رشكهم باهلل.
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الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين�:أن يبتعد الإن�سان ،عن ظلم نف�سه وخ�رسان
جزاء عمله ،ب�سبب �سوء نيته ،حينما يقوم بالإنفاق مبتغيا ال�صد عن �سبيل اهلل و�إف�سادا
يف الأر�ض وت�شجيع الباطل والوقوف �أما احلق�} .إِ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُواْ ُين ِفقُو َن �أَ ْم َوا َل ُه ْم ِل َي ُ�ص ُّدواْ
َعن َ�س ِبي ِل اللهّ ِ َف َ�س ُين ِفقُو َن َها ُث َّم َتكُو ُن َع َل ْي ِه ْم َح�سرْ َ ًة ُث َّم ُي ْغ َل ُبو َن َوا َّلذِي َن َك َفرُواْ �إِلىَ َج َه َّن َم
ُي ْح�شرَ ُو َن{الأنفال(.)36
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ريح فيها �رص ،مفهوم �أ�صابت
حرث قوم ،مفهوم ظلموا �أنف�سهم.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية القائمة على ح�سن
النية ،وتوجيه الأفعال والأعمال لتكون يف �سبيل اهلل ،وابتغاء مر�ضاته ،وطمع ًا يف رحمته
وثوابه ،وبعيدة كل البعد عن ال�رشك باهلل ،وطاعة النف�س الأمارة بال�سوء ،وال�شيطان ال�ضال
امل�ضل.العمل على �أن يكون الإنفاق لإحقاق احلق ودفع الباطل �} .إِ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُواْ ُين ِفقُو َن
�أَ ْم َوا َل ُه ْم ِل َي ُ�ص ُّدواْ َعن َ�س ِبي ِل اللهّ ِ َف َ�س ُين ِفقُو َن َها ُث َّم َتكُو ُن َع َل ْي ِه ْم َح�سرْ َ ًة ُث َّم ُي ْغ َل ُبو َن َوا َّلذِي َن َك َفرُواْ
�إِلىَ َج َه َّن َم ُي ْح�شرَ ُو َن{الأنفال(.)36
التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب التحذير.
َّا�س َك َمن َّم َثلُ ُه فيِ ُّ
الظلُ َماتِ
�}1919أَ َو َمن كَا َن َم ْيتاً َف َ�أ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه نُورا ً يمَ ْ �شِ ي ِب ِه فيِ الن ِ
َل ْي َ�س بِخَ ا ِر ٍج ِّم ْن َها َك َذ ِل َك ُز ِّي َن ِل ْلكَا ِف ِري َن َما كَانُوا ْ َي ْع َملُو َن {الأنعام(.)122
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :كل من يحمل يف قلبه نور التوحيد
والإميان باهلل ،وطاعة ر�سوله ،وي�أمتر بالأوامر ويجتنب النواهي ،التي جاءت بها
ر�سالة الإ�سالم ،فهو من �أهل احلياة  ،حيث يكون حي ًا بالنور الإمياين الذي يحمله يف
قلبه ،و�أما من حمل يف قلبه ظلمة الكفر وال�رشك والإحلاد  ،وحاد اهلل ور�سوله ،و�رضب
بال�رشيعة والعقيدة الإ�سالمية عر�ض احلائط ،فهو ميت الأحياء ،و�إن كان مي�شي على
مظلم ،ومنهج مظلم ،و�أفكار �سوداوية ،ال يرى من خاللها
بقلب
الأر�ض ،لأنه مي�شي ٍ
ٍ
احلياة احلقيقية.

• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يفرق الإن�سان ،بني من يحيا بنور اهلل،
و وبني ميت الأحياء بظلمة الكفر وال�رشك والإحلاد} .اللهّ ُ َو يِ ُّ
ل ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ ُيخْ ِر ُج ُهم ِّم َن
ُوت ُيخْ ِر ُجو َن ُهم ِّم َن ال ُّنو ِر �إِلىَ ُّ
ُّ
الظلُ َماتِ
الظلُ َماتِ �إِلىَ ال ُّن ُو ِر َوا َّلذِي َن َك َفرُواْ �أوليا�ؤهم الطَّ اغ ُ
اب النَّا ِر ُه ْم فِي َها خَ ا ِل ُدو َن { البقرة257
�أُ ْولَـ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ

• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم احلياة احلقيقية ،مفهوم امليت
احلي ،مفهوم النور،مفهوم الظلمات.
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• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية القائمة على
التم�سك بر�سالة الإ�سالم واتباع هدى اهلل  ،واالنحياز �إىل نور احلق الذي جاء به
الأنبياء والر�سل ،لأن منهج اهلل هو النور املف�ضي �إىل النهاية ال�سعيدة وامل�صري الآمن،
وكل ما �سواه هو منهج ال�شيطان ،وهوى النف�س ،الذي يحمل الظلمة ،والتيه ،وال�ضالل،
والغي ،وامل�صري املجهول ،وامل�آل ال�سيئ ،والعاقبة غري املحمودةَ } .ي ْهدِي ِب ِه اللهّ ُ َم ِن
ال�سالَ ِم َو ُيخْ ِر ُج ُهم ِّم ِن ُّ
الظلُ َماتِ �إِلىَ ال ُّنو ِر ِب�إِ ْذ ِن ِه َو َي ْهدِي ِه ْم �إِلىَ �صرِ َ ٍاط
ا َّت َب َع ِر ْ�ض َوا َن ُه ُ�س ُب َل َّ
ِيم{املائدة(.)16
ُّم ْ�س َتق ٍ
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني مت�ضادين.
�ض ممِ َّ ا َي�أْ ُك ُل
ات الأَ ْر ِ
ال�س َما ِء َفاخْ َتلَطَ ِب ِه َن َب ُ
}�إِنمَّ َا َم َث ُل الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماء �أَن َز ْلنَا ُه مِ َن َّ
�ض زُخْ رُ َف َها َوا َّز َّين َْت َوظَ َّن �أَ ْهلُ َها �أَ َّن ُه ْم قَا ِد ُرو َن َع َل ْي َها
َّا�س َوالأَ ْن َعا ُم َحت ََّى �إِذَا �أَخَ ذَتِ الأَ ْر ُ
الن ُ
َاها َح ِ�صيدا ً َك�أَن مَّ ْ
ل َت ْغ َن ِبالأَ ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل الآ َياتِ ِل َق ْو ٍم
َاها �أَ ْمرُنَا َل ْيالً �أَ ْو َن َهارا ً َف َج َع ْلن َ
�أَت َ
َي َت َف َّكرُو َن{ يون�س(.)24
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :احلياة الدنيا باقية لوقت معلوم ،
على اعتبار �أنها دار ممر يعرب الإن�سان �إىل الآخرة من خالله ،وهي متاع قد يغرت
به الإن�سان ،وينظر �إليه يف غفلته على �أنه باق ودائم وم�ستمر و�أبدي� ،إال �أن احلقيقة
خالف ذلك االعتقاد بالت�أكيد ،حيث �إن هذه احلياة ت�سري �إىل زوال حمتوم ،كما هو
حال الأر�ض امليتة التي تدب فيها احلياة واخل�رضة والزينة بعد نزول املطر عليها،
ثم ال تلبث �أن جتف وتختفي معامل احلياة عليها ثم تعود �إىل ما بد�أت منه ،وهو
املحل واجلفاف واجلدب والقحطَ } .وا�ضرْ ِ ْب َل ُهم َّم َث َل الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َك َماء �أَن َز ْلنَا ُه مِ َن
ات ْ أ
اح َوكَا َن اللهَّ ُ َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ
الَ ْر ِ
ال�س َما ِء َفاخْ َتلَطَ ِب ِه َن َب ُ
َّ
�ض َف َ�أ ْ�ص َب َح َه�شِ يماً َت ْذ ُرو ُه ال ِّر َي ُ
ُّم ْق َتدِرا ً{الكهف.45
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يعتقد الإن�سان� ،أن الدنيا �إىل زوال حمتوم،
وفناء �أكيد ،و�إن بدت للناظرين �أنها باقية وخالدةُ } .ك ُّل َم ْن َع َل ْي َها َف ٍان{الرحمن.26
املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم احلياة الدنيا ،مفهوم �أخذت
الأر�ض زخرفها وازينت ،مفهوم وظن �أن �أهلها قادرون عليها ،مفهوم �أتاها �أمرنا ،مفهوم
ح�صيداً ،مفهوم مل تغن بالأم�س.
املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على فهم
حقيقة الدنيا مقارنة بالآخرة ،لأخذ العربة منها،واتخاذها ممرا �آمنا ملقر �آمنُ } .ك ُّل َن ْف ٍ�س
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َذ�آ ِئ َق ُة المْ َ ْوتِ َو�إِنمَّ َا ُت َو َّف ْو َن �أُ ُجو َر ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن النَّا ِر َو�أُ ْدخِ َل الجْ َ َّن َة َف َق ْد َفا َز َوما
الحْ َ َيا ُة ال ُّد ْن َيا �إِ َّال َمتَا ُع ا ْل ُغرُو ِر {�آل عمران(.)185
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الرقة واللني والتحقق من الإجابة يف امل�ستقبل.
ان َم َثالً �أَ َف�لاَ
ِيع َه ْل َي ْ�س َت ِو َي ِ
َ }2121م َث ُل ا ْل َف ِري َقينْ ِ كَالأَ ْع َمى َوالأَ� َ��ص�� ِّم َوا ْل َب ِ�ص ِري َو َّ
ال�سم ِ
َت َذ َّكرُو َن{هود(.)24
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :من املعلوم �أن ال�ضد يعرف ب�ضده ،وقيل
ال�ضد يظهر ح�سنه ال�ضد ،وهذا ي�شري بو�ضوح �إىل �أن نعمة الب�رص تظهر من العمى
ونعمة ال�سمع تظهر من ال�صمم� ،إىل �أن الفرق بينهما كبري جداً وال وجه للمقارنة فيه،
�إال من �أجل الفهم واال�ستيعاب والتفكر والتدبر.

• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن مييز الإن�سان ،بني الأ�ضداد كي مييز
بني النعمة والنقمة ،وبني اخلري وال�رش ،وبني احلق والباطل�} .أَ َف َمن كَا َن ُم�ؤْمِ ناً َك َمن
كَا َن َفا�سِ قاً اَّل َي ْ�س َت ُوو َن{ال�سجدة(.)18
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الأعمى ،مفهوم الأ�صم  ،مفهوم
الب�صري ،مفهوم ال�سميع.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
املقارنة بني الأ�ضداد ،وا�ستنباط الفروق الدالة بينها ،للتميز بني اخلري وال�رش والنافع
ال�س ْم َع َو ْ أَ
ال ْب َ�صا َر
وال�ضار واحلق والباطل ،وال�صح واخلط�أَ } .و ُه َو ا َّلذِي �أَن�شَ �أَ َل ُك ُم َّ
َو ْ أ
الَ ْف ِئ َد َة َقلِيالً َّما تَ�شْ ُكرُو َن{امل�ؤمنون(.)78
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب املقارنة بني �شيئني مت�ضادين ،لزيادة الفهم واال�ستيعاب.
ون اللهَّ ِ لَن َيخْ لُقُوا ُذ َباباً
ا�س َت ِم ُعوا َل ُه �إِ َّن ا َّلذِي َن َت ْد ُعو َن مِ ن ُد ِ
َّا�س �ضرُ ِ َب َم َث ٌل َف ْ
َ }2222يا �أَ ُّي َها الن ُ
ُوب{
َو َل ِو ْ
اب �شَ ْيئاً اَّل َي ْ�ستَن ِقذُو ُه مِ ْن ُه َ�ض ُعفَ الطَّ ال ُِب َوالمْ َطْ ل ُ
اج َت َم ُعوا َل ُه َو�إِن َي ْ�سلُ ْب ُه ُم ال ُّذ َب ُ
احلج(.)73
• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال يجوز التحدي �إال ملن هو قادر عليه،
ولي�س بقادر �إال من هو على كل �شيء قدير ،والقدير املطلق هو اهلل �سبحانه وتعاىل
خالق ال�سموات والأر�ض ،و�أمره بني الكاف والنون (كن فيكون) ،بعك�س الإن�سان ،ذلك
املخلوق ال�ضعيف الذي ال قدرة له على فعل �شيء� ،أو عمل �شيء �إال مب�شيئة اهلل  ،ومبا
�أودعه اهلل من قدرات حمدودة ،ثم ي�أتي هذا ال�ضعيف يف حلظات غروره ،ليتحدي
ال�شديد القوي القادر باملطلق ،دون وعي منه وال �إدراك ملا �ستكون عليه نتائج هذا
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التحدي ،ومع ذلك وجه القوي �أ�صحاب التحدي �إىل ق�ضية غاية يف الب�ساطة يف
مفهوم الب�رش ،حيث طلب منهم خلق ذبابة جمتمعني ،ثم هون عليهم التحدي ب�أن طلب
منهم ا�سرتجاع ما ي�سلبهم الذباب من �أج�سامهم �أو طعامهم �أو �رشابهم  ،مع الإ�شارة
الوا�ضحة ب�ضعف الإن�سان ،و�ضعف امل�سلوب منه.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يدرك الإن�سان ،حقيقته و�ضعفه وقلة
حيلته� ،أمام قدرة اهلل وقوته املطلقة وم�شيئته النافذة التي ال يردها �شيء ،و�أمره
الكامن بني الكاف والنون� } .إِنمَّ َا �أَ ْمرُ ُه �إِذَا �أَ َرا َد �شَ ْيئاً �أَ ْن َيقُو َل َل ُه ُك ْن َف َيكُو ُن {ي�س(.)82

• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم �إن ي�سلبهم الذباب ،مفهوم ال
ي�ستنقذوه ،مفهوم �ضعف الطالب واملطلوب.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية النف�سية ،القائمة على فهم
النف�س الإن�سانية وقدراتها وطاقاتها� ،أمام قدرة اهلل �سبحانه وتعاىل القادر على كل
�شيء ،والذي ال يعجزه �شيء يف ال�سماوات وال يف الأر�ض ،ورحم اهلل �أمريء عرف قدر
�ض
ال�س َما َواتِ َولاَ فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
َّ
نف�سه فوقف عند حدهَ } .و َما كَا َن اللهَّ ُ ِل ُي ْع ِج َز ُه مِ ن �شَ ْيءٍ فيِ
�إِ َّن ُه كَا َن َعلِيماً َقدِيراً { فاطر(.)44
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الإِقناع الفكري الهادئ.
ون اللهَّ ِ �أَ ْو ِل َياء َك َم َث ِل ا ْل َعن َك ُبوتِ اتَّخَ ذ َْت َب ْيتاً َو�إِ َّن �أَ ْو َه َن ا ْل ُب ُيوتِ
َ }2323م َث ُل ا َّلذِي َن اتَّخَ ذُوا مِ ن ُد ِ
َل َب ْي ُت ا ْل َعن َك ُبوتِ َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُمو َن { العنكبوت(.)41

• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :تتعدد والءات الإن�سان وفق م�صاحله
و�أهوائه ومعتقداته ،مع العلم �أن الوالء احلقيقي ال�صائب ،يجب �أن يكون هلل �سبحانه
وتعاىل القوي القادر امل�ؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ،فهو نعم الويل ونعم
الن�صري ،وكل من يتخذ غري اهلل وليا ،فقد ا�ستم�سك بعرى ال�ضعف والهوان وال�صغار،
لأن مثل هذه الوالءات لغري اهلل �أكرث �ضعفا و�أكرث ه�شا�شة من بيت العنكبوت ،ويف ذلك
ا�ستهزاء و�سخرية من الإن�سان بنف�سه وذاته وعلمه ومعرفتهُ } .هنَا ِل َك ا ْل َولاَ َي ُة للِهَّ ِ الحْ َِّق
ُه َو خَ يرْ ٌ َث َواباً َوخَ يرْ ٌ ُعقْباً { الكهف(.)44
الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يتخذ الإن�سان ،اهلل جل جالله ولي ًا
ونا�رصاً ووكيالً ،دون �سواه ،ويعتمد عليه يف كل �أحواله و�أمور حياته لكونه القادر على كل
�شيء ومالك كل �شيءَ } .و ْاعت َِ�ص ُموا ِباللهَّ ِ ُه َو َم ْولاَ ُك ْم َف ِن ْع َم المْ َ ْولىَ َو ِن ْع َم الن َِّ�ص ُري { احلج(.)78
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم الوالية ،مفهوم الوهن ،مفهوم
بيت العنكبوت.
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• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
التمييز بني اخلالق واملخلوق ،وبني القوي وال�ضعيف ،وبني القادر والعاجز ،وبني
النافع وال�ضار ،وبني املالك واململوكُ } .ق ِل ال َّل ُه َّم َما ِل َك المْ ُلْكِ ُت�ؤْتِي المْ ُ ْل َك َمن تَ�شَ اء
َوتَن ِز ُع المْ ُ ْل َك ممِ َّ ن تَ�شَ اء َوتُعِ ُّز َمن تَ�شَ اء َو ُت ِذ ُّل َمن تَ�شَ اء ِب َي ِد َك الخْ َ يرْ ُ �إِ َّن َك َعل ََى ُك ِّل �شَ ْيءٍ
َقدِيرٌ{ �آل عمران(.)26
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب ال َّتف�سري بعد الإبهام.
�}2424ضرَ َ َب َلكُم َّم َثالً مِ ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم َهل َّلكُم ِّمن َّما َم َلك َْت �أَيمْ َ ا ُنكُم ِّمن �شرُ َكَاء فيِ َما َر َز ْقنَا ُك ْم َف�أَن ُت ْم
فِي ِه َ�س َواء تَخَ ا ُفو َن ُه ْم كَخِ ي َف ِت ُك ْم �أَن ُف َ�س ُك ْم َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل ْ آ
ال َياتِ ِل َق ْو ٍم َي ْع ِقلُو َن{الروم(.)28
املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :من طبيعة الإن�سان �أنه يحب التملك
اخلا�ص ،وامللكية اخلا�صة لنف�سه دون �أن يكون له �رشكاء ي�ساويهم مع نف�سه� ،سواء كانوا
مملوكني له �أو من �أهله وع�شريته �أو ممن يعملون عنده �أو معه ،ومع هذا قد يخالف الإن�سان
هذه الطبيعة حينما يتعلق الأمر باهلل ،فيجعل مع اهلل �سبحانه وتعاىل �رشكاء له ،يقدم لهم
الطاعة ،ويبحث عن ر�ضاهم ،وين�صاع لأوامرهم وتعليماتهم ،ويقدمهم على نف�سه ،وينظر
لهم نظرة الوقار واالحرتام وال�سمو والعلو وطول القامة ،بل ينظر لهم نظرة فوقية ،ولنف�سه
نظرة دونية ،على الرغم من علمه ومعرفته �أن مثل ه�ؤالء ال يتميزون عنه ب�شيَ } .و َي ْو َم
ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن �شرُ َكَائ َِي ا َّلذِي َن كُن ُت ْم َت ْز ُع ُمو َن { الق�ص�ص(.)62
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يبتعد الإن�سان عن امل�ساواة بني اهلل
وبني خملوقاته كما يحب �أن ال ي�ساوي بينه وبني غريه يف ملكيته اخلا�صةُ } .ق ْل �أَغَ يرْ َ
اللهّ ِ �أَ ْبغِ ي َر ّباً َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل �شَ ْيءٍ {الأنعام()164
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ما ملكت �إميانكم ،مفهوم ف�أنتم
فيه �سواء ،مفهوم تخافونهم كخيفتكم �أنف�سكم.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على
التفريق بني ذات اهلل العظيمة املطلقة ،التي ال حتتاج لغريها من خملوقاتها يف كل
�شيء ،وبني الإن�سان املخلوق ال�ضعيف العاجز الذي يحتاج لغريه ،وال يقدر على نفع
ال�ص َم ُد( )2مَ ْ
ل ُيو َل ْد{َ }3و مَ ْ
ل َي ِل ْد َو مَ ْ
ل َيكُن
نف�سه �إال ب�إذن خالقهُ } .ق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد( )1اللهَّ ُ َّ
َّل ُه ُك ُفوا ً �أَ َح ٌد{ الإخال�ص(.)4
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب اال�ستفهام اال�ستكناري.
ان ا ْك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر قَا َل �إِنيِّ َب ِري ٌء ِّمن َك �إِنيِّ �أَخَ افُ اللهَّ َ َر َّب
ن�س ِ
َ }2525ك َم َث ِل ال�شَّ ْيط ِ
َان �إِ ْذ قَا َل ل ِْ إِل َ
ني {احل�رش(.)16
ا ْل َعالمَ ِ َ
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• •املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :كثريا ما ينخدع الإن�سان ويغرت ،وي�ستجيب
�إىل �أهل ال�رش وال�ضالل ،وهم يزينون له الأ�شياء بزينة لي�ست حقيقية� ،أو حينما يقدمون
له الدعم والن�صح والإر�شاد ،ب�أ�سلوب مزرك�ش خال من احلق واملنفعة ،فتنطلي عليه
احليلة واملكر والدهاء ،ولكن �إىل حني ،حيث يجد نف�سه بعد �أن انغم�س يف ال�ضالل
وال�شهوة والبعد عن اهلل� ،أن كل ما كان ما هو �إال زيف وكذب وافرتاء ،ولكن بعد فوات
الأوان ،كما يفعل ال�شيطان مع �أوليائه واملخدوعني به ،حيث يترب�أ منهم ومن �أفعالهم،
حلظة احل�سم و�ساعة احلقيقة.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يحذر الإن�سان ،من �أهل املكر والدهاء
واحليل ،وال�ضالل ،ودعاة ال�رش من الذين طبعوا على الف�ساد والإف�ساد ،وال�ضالل
ن�س
ني الإِ ِ
والإ�ضالل ،ولو ارتدوا �أثواب القدي�سنيَ } .و َك َذ ِل َك َج َع ْلنَا ِل ُك ِّل ِن ِب ٍّي َع ُد ّوا ً �شَ َياطِ َ
َوالجْ ِ ِّن ُيوحِ ي َب ْع�ضُ ُه ْم ِ�إلىَ َب ْع ٍ�ض زُخْ رُفَ ا ْل َق ْولِ ُغرُورا ً َو َل ْو �شَ اء َر ُّب َك َما َف َعلُو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما
َي ْفترَ ُو َن {الأنعام (.)112
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ال�شيطان ،مفهوم الرباءة ،
مفهوم اخلوف من اهلل رب العلمني.
• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية ،القائمة على
عدم االمتثال والطاعة لل�شيطان و�أعوانه و�أتباعه ،ومن هم على �شاكلته من �أهل املكر
واخلداع والزيف وال�ضالل ،من �شياطني الإن�س واجلن.
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب التحذير من املكر واخلداع.
َ }2626م َث ُل ا َّلذِي َن ُح ِّملُوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم مَ ْ
ُوها َك َم َث ِل الحْ ِ َما ِر َي ْح ِم ُل �أَ ْ�س َفارا ً ِبئ َْ�س َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم
ل َي ْح ِمل َ
ني {اجلمعة(.)5
ا َّلذِي َن َك َّذ ُبوا ِب�آ َياتِ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ لاَ َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم الظَّ المِ ِ َ
املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :ال قيمة للتعلم بحمل كتب العلم �أو كتب اهلل
�إىل �أنبيائه� ،أو الكتب املف�رسة لر�ساالت ال�سماء �إىل الأر�ض ،بل تكمن القيمة يف قراءة وفهم
وا�ستيعاب ما جاء فيها ،واالطالع على تفا�سريها ومعانيها ومعرفة مراميها ومقا�صدها
و�أهدافها وت�رشيعاتها وعقائدها ،و�إال يو�صف الإن�سان ب�أنه كاذب على نف�سه وعلى غريه،
بل وعلى العلم والتعلم �أي�ضا،ويف هذه احلالة ال يوجد فرق بني الإن�سان وبني احلمار( �أعز
اهلل القارئ) الذي يحمل الكتب على ظهره دون �أن يعي �شيئا مما يحمل.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن يقرا املتعلم ويفهم ما جاء يف بطون
الكتب التي �أر�سلها اهلل �سبحانه �إىل عباده من فوق �سبع �سماوات� ،إذا كان راغب ًا يف
العلم والتعلم واملعرفة والدراية واالنتفاع دنيا و�آخرة.
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• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ُح ِّملُوا ال َّت ْو َرا َة ،مفهوم الأ�سفار،
ات اللهَّ ِ.
ِين كَ َّذ ُبوا ِب�آ َي ِ
مفهوم ا َّلذ َ
• • املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية الإميانية القائمة على فهم
الت�رشيعات والعقائد والأوامر والنواهي التي جاءت يف الكتب والر�ساالت ال�سماوية
وا�ستيعابها والعمل مبقت�ضاها ،مبا ير�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل ،واالبتعاد عن الكذب
على اهلل والتكذيب لر�سله وحتريف الر�ساالت ال�سماوية وتزييفها و�إنكارها وا�ستبدالها
بالت�رشيعات والعقائد الو�ضعيةَ } .ومِ َن ا َّلذِي َن هِ ا ُدواْ َ�س َّما ُعو َن ِل ْل َكذ ِِب َ�س َّما ُعو َن ِل َق ْو ٍم
�آخَ ِري َن مَ ْ
ا�ضعِ ِه َيقُولُو َن �إِ ْن ُ�أوتِي ُت ْم َهـذَا َفخُ ذُو ُه َو�إِن
ل َي�أْتُو َك ُي َح ِّر ُفو َن ا ْل َك ِل َم مِ ن َب ْع ِد َم َو ِ
مَّ ْ
اح َذ ُرواْ َو َمن ُي ِر ِد اللهّ ُ ِف ْت َن َت ُه َفلَن تمَ ْ ِل َك َل ُه مِ َن اللهّ ِ �شَ ْيئاً �أُ ْولَـ ِئ َك ا َّلذِي َن مَ ْ
ل ُي ِر ِد
ل ُت ْ�ؤ َت ْو ُه َف ْ
َاب َعظِ ي ٌم {املائدة(.)41
اللهّ ُ �أَن ُي َط ِّه َر ُقلُو َب ُه ْم َل ُه ْم فيِ ال ُّد ْن َيا خِ ز ٌْي َو َل ُه ْم فيِ الآخِ َر ِة َعذ ٌ
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب ال َّتف�سري بعد الإبهام.
َّب مَّ ْ
َ }2727م َث ُل الجْ َ َّن ِة ا َّلتِي ُوعِ َد المْ ُ َّتقُو َن فِي َها �أَ ْن َها ٌر ِّمن َّماء غَ يرْ ِ �آ�سِ ٍن َو�أَ ْن َها ٌر مِ ن ل نَ ٍ
ل َي َت َغيرَّ ْ
ني َو�أَ ْن َها ٌر ِّم ْن َع َ�سلٍ ُّم َ�ص ًّفى َو َل ُه ْم فِي َها مِ ن ُك ِّل ال َّث َم َراتِ
طَ ْع ُم ُه َو�أَ ْن َها ٌر ِّم ْن خَ ْم ٍر َّلذَّةٍ ِّلل�شَّ ا ِر ِب َ
َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّمن َّر ِّب ِه ْم َك َم ْن ُه َو خَ ا ِل ٌد فيِ النَّا ِر َو ُ�سقُوا َماء َحمِيماً َفقَطَّ َع �أَ ْم َعاء ُه ْم{حممد(.)15
املعاين الرتبوية التي ت�ضمنها املثل القر�آين :يقابل �صورة اجلنة املريحة للنف�س
الإن�سانية ،فيما يتعلق بامل�رشوبات من (ماء ،ولنب ،وخمر ،وع�سل) ،مقرونا بكل الثمر
املحبب للنف�س الإن�سانية كم�أكول� ،إ�ضافة �إىل املغفرة لإ�شباع احلاجات الروحية
والنف�سية .يقابل ال�صورة الأنفة الذكر� ،صورة قامتة ت�شمئز منها النف�س الإن�سانية ،فيما
يتعلق مب�رشوب �أهل النار (املاء ال�شديد ال�سخونة والعايل احلرارة) ،الذي يعمل على متزيق
الأمعاء ،مقرونا باخللود يف النار ،املنفر للم�شاعر والأحا�سي�س الإن�سانية .فتلكما �صورتان
مت�ضادتان ت�صفان حال �أهل اجلنة من املتقني وحال �أهل النار من الكافرين.
• •الهدف الرتبوي امل�ستنبط من املثل القر�آين� :أن مييز الإن�سان ،بني اجلنة وما فيها من
اف ِّمن ذ ََه ٍب َو َ�أ ْك َو ٍاب َوفِي َها
م�أكوالت وم�رشوبات وم�شاعر هانئةُ } ،يطَافُ َع َل ْي ِهم ِب ِ�ص َح ٍ
الن ُف ُ�س َو َت َل ُّذ َْ أ
َما تَ�شْ َت ِهي ِه َْ أ
ال ْعينُ ُ َو�أَن ُت ْم فِي َها خَ ا ِل ُدو َن{ الزخرف( .)71وبني النار وما
فيها من م�رشوبات منفرة ،وم�شاعر م�ؤذية لأ�صحابها ت�شمئز منها النف�س الإن�سانية
وتت�أذى ملجر ذكرها.
• •املفاهيم الرتبوية امل�ستنبطة من املثل القر�آين :مفهوم ماء اجلنة الآ�سن ،مفهوم لنب
اجلنة ،مفهوم خمر اجلنة ،مفهوم املاء احلميم.
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• •املحور الرتبوي الذي ي�ستدل عليه من املثل القر�آين :الرتبية العقلية القائمة على،
الت�صور والإدراك ،والتمييز بني حال �أهل اجلنة وحال �أهل النار .والرتبية النف�سية،
القائمة على التمييز بني ما يريح النف�س ،وي�شعرها بالطم�أنينة ،والهناءَ }،و�سِ ي َق
ُوها َو ُفت َِح ْت �أَ ْب َوا ُب َها َوقَا َل َل ُه ْم خَ َز َن ُت َها
ا َّلذِي َن ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم ِ�إلىَ الجْ َ َّن ِة ُز َمرا ً َحتَّى ِ�إذَا َجا�ؤ َ
ُوها خَ ا ِلدِي َن {الزمر( .)73وبني ما ينفرها ،ويجعلها يف
َ�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم َفا ْدخُ ل َ
قلق ،وتردد ،وحرية ،و�أمل ،و�شعور بال�شقاء ،والتعا�سة ،والثبور
• •التطبيق الرتبوي� :أ�سلوب الو�صف للرتغيب.

النتائج والتوصيات:
أوالً  -نتائج البحث:
انبثق عن هذا البحث العديد من النتائج� ،أهمها:
�1 .1أنه بالإمكان ر�سم منهج وا�ضح مب�شيئة اهلل لدرا�سة الأمثال القر�آنية.

2 .2حتتوي الأمثال القر�آنية يف م�ضامينها على جمموعة من املعاين والأهداف واملفاهيم
الرتبوية �إ�ضافة �إىل حماور تربوية متنوعة ،ي�ستدل عليها من معاين الأمثال القر�آنية،
كالرتبية الإميانية ،والرتبية العقلية ،والرتبية النف�سية ،وتطبيقاتها الرتبوية.
3 .3للأمثال القر�آنية طبيعة خا�صة باعتبارها �أ�سلوب ًا متميزاً من �أ�ساليب اللغة العربية من
جهة ،والأ�ساليب الرتبوية الهامة من جهة �أخرى.
4 .4عظمة الأمثال القر�آنية ،ودالئلها العميقة ،وقدرتها على �إقامة احلجة و�أخذ العربة منها.
5 .5ا�شتمال املثل القر�آين على احلكمة ،حيث �إنه يت�ضمن املعاين احل�سنة ،والرباهني
الوا�ضحة ،ما يعني على التدبر والتفكر والتذكر الذي ي�ؤدي �إىل معرفة احلق وقبوله.
6 .6يقوم �أ�سلوب املثل القر�آين على القيا�س التمثيلي �أو ال�شمويل املتميز يف الإقناع،
و�رسعة التفهيم ،و�إزالة الإ�شكال ،و�إبراز احلجج واملواعظ وتقريبها �إىل ذهن ال�سامع.
 7 .7حاجة النا�س للمثل القر�آين ،لكونه من الطرق املو�ضحة للعلوم ،واملبينة للأدلة
الهادية �إىل �إدراك احلقائق وا�ستيعابها.
124

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

 8 .8ي�رضب املثل القر�آين للأمور الكبار ،واملطالب العالية ،وامل�سائل اجلليلة ،بدليل قوله
َّا�س َو َما َي ْع ِقلُ َها �إِ اَّل ا ْل َعالمِ ُو َن{ العنكبوت. 43
تعاىلَ } :و ِت ْل َك ْ أ
الَ ْم َثا ُل َن�ضرْ ِ ُب َها لِلن ِ
9 .9للأمثال القر�آنية خا�صية ،يف ت�سهيل عملية التفكر ،والتدبر ،واالعتبار ،وتقريب املجرد
لي�صبح حم�سو�سا .
 1010تبني �أن ال�رس الكامن وراء �أهمية الأمثال القر�آنية هو ،يف كونها من موازين احلق
التي �أنزلها اهلل يف كتابه ،ونبه بها عقول عباده �إىل الأقي�سة ال�صحيحة ،املت�ضمنة
للت�سوية بني املتماثالت يف الأحكام والأو�صاف ،والتفريق بني املختلفات .
1111تبني �أن الأمثال القر�آنية �رضبت لأغرا�ض متعددة من �أهمها :بيان املمثل له ،وتقريب
�صورته �إىل ذهان املخاطبني ،و�إقامة الدليل القاطع والربهان ال�ساطع على الق�ضية
املبتغاة ،والإقناع بح�سن الأمر املمثل له ب�إبراز حما�سنه ومزاياه� ،أو الإقناع بقبحه
حلكَم والفوائد العلمية.
وف�ساده ،و�إبراز م�ساوئه وخمازيه� ،إ�ضافة �إىل الداللة على كثري من ا ِ
 1212تربز الأمثال القر�آنية ،النماذج اخليرِّ ة ال�صاحلة ،وتبني �أعمالهم و�أحوالهم وما �آل �إليه
م�صريهم يف الدنيا ،وما �سي�صريون �إليه يف الآخرة ،ك�أ�سلوب من �أ�ساليب الرتبية
بالرتغيب والقدوة ،،كما تربز النماذج ال�رشيرة ال�ضالة ،وجتلي �صفاتهم و�أعمالهم
وعاقبتهم ،ك�أ�سلوب من �أ�ساليب الرتبية بالرتهيب.
1313قدرة الأمثال القر�آنية على حتقيق �أهداف التعليم الإبداعي و �إثارة الع�صف الذهني
عند املتعلمني ،بالإ�ضافة �إىل �أنها حتتوي على مدلوالت تربوية رائعة ومفيدة.
1414تعمل الأم��ث��ال القر�آنية على تقريب املعاين املجردة ليتم فهمها ،مع �إث��ارة
االنفعاالت املنا�سبة ،وحتريك العواطف والوجدان والإرادة ،وتطلب من العقل �أن
يتو�صل �إىل النتيجة التي ال ي�رصح بها القر�آن يف كثري من الأحيان ،بل ي�شري �إليها
ويرتك للعقل معرفتها ،فيكون �أ�سلوب �رضب الأمثال �أوقع يف النف�س و�أبلغ يف
الوعظ  ،و�أقوى يف الزجر والإقناع  ،ويف ترغيب الطالب ويف �إثارة التفكري.
1515ورود الأمثال القر�آنية ب�صيغ و�أنواع و�أ�ساليب متنوعة،مبا ميكن من توظيفها يف
جمال �أ�ساليب التدري�س يف عمليتي الرتبية والتعليم.
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ثانياً  -التوصيات:
�1 .1أن يتزود املعلمون و�أ�ساتذة اجلامعات والعاملون يف جمال الرتبية والتعليم
بالأمثال القر�آنية ،لتكون جزءاً من ح�صيلتهم املعرفية والفكرية ،حتى يت�سنى لهم
ا�ستخدامها يف عملية الرتبية والتعليم يف خمتلف املراكز وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
ملا لها من �أهمية وقيمة يف عمليات الإر�شاد والتوجيه ،والإقناع والتقريب
والرتبية امل�أمولة.
2 .2اال�ستفادة من �أ�سلوب الأمثال القر�آنية املتميز يف �إي�ضاح املراد ،و�رسعة التفهيم،
وما تت�ضمنه من معامل الهدى ،يف جم��االت :خطبة اجلمعة ،ودرو���س الوعظ
والإر�شاد ،واملحا�رضات ،والدرو�س العامة يف مراحل التعليم املختلفة.
3 .3ت�ضمني املناهج الدينية ( املدر�سية واجلامعية) ،ومناهج اللغة العربية� ،أمثاال من
القر�آن وال�سنة ،مع بيان ما دلت عليه من العلم.
4 .4تب�سيط الأمثال القر�آنية للن�شء ،لكي تنمو فطرتهم على احلكمة التي تر�شد �إليها
الأمثال ،وغريها من ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.
5 .5اال�ستفادة من الأمثال القر�آنية يف جمال الت�أليف للكتب يف خمتلف �أنواع العلوم.
6 .6تخ�صي�ص برامج يف و�سائل الأعالم املرئية ،وامل�سموعة واملقروءة ،عن الأمثال
القر�آنية والنبوية ،وبيان ما فيها من املنافع واملكا�سب الرتبوية والدينية
والعلمية ،واالجتماعية وغريها.
7 .7قيام الباحثني والدار�سني عامة ،والرتبويني خا�صة باالهتمام بالدرا�سات الرتبوية
والتعليمية امل�ستنبطة من القر�آن الكرمي ،ال�ستنباط املزيد من املبادئ التعليمية التعلمية.
8 .8اال�ستفادة من ال�صيغ والأ�ساليب املتنوعة التي جاءت بها الأمثال القر�آنية ،وتوظيفها
يف عمليتي الرتبية والتعليم.
ويف اخلتام فلله احلمد �أو ًال و�أخرا ،وا�ستغفر اهلل من اخلط�أ والزلل ،و�أ�س�أله القبول ل�صالح
العمل ،و�سبحان ربك رب العزة عما ي�صفون ،و�سالم على املر�سلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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