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 الكـزٌـم القــزان فـً للحـــىار ــىيالتـزتـــ االعدـــــــاس
 دادـإع

 عــــزساق حافــــى عثذ الــــلٍل
طالبه دكتوراه فً االصول االسالمٌة 

 للتربٌة

 ثــــــض الثحــــــمستخل
 االعجاز التربكم لمحكار في القراف الكريـ :عنوان الدراسة 
 ليمى عبد الرزاؽ حافظ : الباحثة 
 االعجاز التربكم لمحكار في القراف الكريـ الكشؼ عف معالـ: ىدف البحث 
 استقرائي كصفي مقارف: منيج البحث 

 :كالتالي كانت فقد والتوصيات، النتائج أىم عن وأما

 حــــــــــــائـــــــــالىت مــــــــــــأه: أوالا 
 :كالتالي وىي النتائج إلى تعالى بفضمو توصمنا المتواضعة الدراسة ىذه خالل من

 فػػي مجػػاؿ كأسػػالي  كسػػائؿ مػػف عميػػو اشػػتمؿ لمػػا كالمػػربيف  لمػػدعا  أكلػػي مرجػػ  لكػػريـا القػػر ف 
 الحكار كاالقناع العقمي.

 القصػػػص  كمػػػا كالمناقشػػػ   السػػػ اؿ ؿ  كالجػػػد المنػػػاظر : كمنيػػػا الحكاريػػػ    كالطػػػرؽ الكسػػػائؿ 
 (درس محاضر    مناظره:)مثؿ أسالي  الحكار تحت يندرج

 العمميػػ   التربكيػػ  ك: المجػػاالت كػػؿ فػػي معجػػز  أنػػو ثبػػت مػػاك تربكيػػ   معجػػز  الكػػريـ القػػر ف 
 القيام . يكـ إلى اإلسبلمي  الشريع  بخمكد خالد  معجز  فيك ....التشريعي 

 كاالسػػػتدالؿ لمعرفػػػ  الحػػػؽ  كحػػػ  االطػػػبلع  الحػػكار القر نػػػي يربػػػي العقػػػؿ عمػػػى سػػػع  االفػػػؽ  
قام  الحج  كالبرىاف العقمي.  كا 

 ج حكاريػػػ  عظيمػػػ  فػػػي التربيػػػ  تحتػػػكم عمػػػى الكثيػػػر مػػػف االعجػػػاز يزخػػػر القػػػراف الكػػػريـ بنمػػػاذ
 . التربكم الحكارم  كالتي تعد كنزا تربكيا ثريا لممتعمـ

 اخـــــــــىطٍـــــــــالت مـــــــــأه :ثاوٍاا
لتكصػيات  بعػض إلػى -ل تعػاؿ بفضػمو- التكصػؿ تـ المتكاضع  الدراس  ىذه خبلؿ مف

 : كىي االتي .ألمرىا باالىتماـ يقكـ مف كؿ إلييا فؽيك  أف -كجؿ عز-ا نسأؿ كالتي
 بالمسػػمميف  تكػػكف الخاصػػ  التربكيػػ  كالمعاىػػد لتربيػػ   ا كميػػو لطمبػػ  تػػدرس تربكيػػ  مػػاد  إيجػػاد 

  الكريـ االعجاز التربكم في القر ف مف مستمده

  األبحػػػػا   بػػػػو تعمػػػػؿ كػػػػأف ص  كتخػػػػص خصكصػػػػي  أكثػػػػر بشػػػػكؿ المكضػػػػكع دراسػػػػ  تشػػػػجي
لتحقيػؽ  كذلػؾ كالػدكتكراه  كالماجسػتير كالسػن  القػر ف فػي العميػا الدراسػات بػو تفرد أك القر ني  

 كالمسمميف لئلسبلـ فائد  أكبر

 إعجػازه  أسػرار مػف الكثيػر كاسػتخراج معانيػو كمقاصػده  لفيـػ  تأمؿ بتدبر ك القر ف بتبلك  نكصي 
 .  تنفد ال التي إعجازه مظاىر الكثير مف... كأساليبو كتراكيبو  كمعانيو  كألفاظو ففي نظمو
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 :حـــــذمــــمق

إف أجػػػػػٌؿ العمػػػػػكـ قػػػػػدرا مػػػػػا اتصػػػػػؿ بكتػػػػػا  ا تعػػػػػالى ضػػػػػبطا كتفسػػػػػيرا كقر نػػػػػا  ككشػػػػػفا 
عػػػػف أكجػػػػػو فضػػػػمو كبيانػػػػػا. كمػػػػػف أعظميػػػػا منزلػػػػػ  كأخطرىػػػػػا فكػػػػر  تمػػػػػؾ التػػػػػي تبحػػػػ  فػػػػػي أكجػػػػػو 
  إعجػػػػػػازه  ألنيػػػػػػا التػػػػػػي يكاجػػػػػػو بيػػػػػػا ييػػػػػػر المسػػػػػػمميف  اسػػػػػػتدالال عمػػػػػػى صػػػػػػدؽ سػػػػػػيد المرسػػػػػػميف

كمػػػػف  كعمػػػى رفعػػػػ  ىػػػػذا الػػػػديف  الػػػذم لػػػػـ يخػػػػتص بأمػػػػ  دكف ييرىػػػػا  بػػػؿ جػػػػا  لمنػػػػاس أجمعػػػػيف.
 .ىذه األكجو اإلعجاز التربكم في القراف الكريـ

قػػد كثػػر القػػكؿ بػػيف العممػػا  فػػي كجػػكه اإلعجػػاز فػػي القػػر ف كتنػػٌكع ىػػذه الكجػػكه كتعػػددىا  ف 
ظ مػف معنػى  فيػك معجػز فػي ألفاظػو كأيا كاف ذلؾ القكؿ فػالقر ف معجػز بكػؿ مػا يتحممػو ىػذا المفػ

كأسػػػمكبو  كمعجػػػز فػػػي بيانػػػو كنظمػػػو  كمعجػػػز بعمكمػػػو كمعارفػػػو  كمعجػػػز فػػػي تشػػػريعو كصػػػيانتو 
 .لحقكؽ اإلنساف

أىلل التحقيلع عملى أن ااع لاز وجلي ب ميلي ملا سلبع ملن  :كقاؿ الزركشي في البرىػاف
تو إللى واحلد منيلا بمفلرده األجوال ال بكل واحد عمى انفراده، فإنو  مي ذلك كملو فلال معنلى نسلب

 .مي اشتمالو عمى ال ميي
كمف كجكه اإلعجاز التي جا  بيػا القػر ف الكػريـ اإلخبػار عػف الايػك  التػي ال عمـػ ألحػد مػف 
المخمػػكقيف بيػػا  يسػػتكم فػػي ذلػػؾ ييػػك  الماضػػي  كاإلخبػػار عػػف قصػػص األنبيػػا  كأنبػػائيـ  كييػػك  

كأخبػػػار المسػػػتقبؿ كاخبػػػاره عػػػف أمػػػكر سػػػتق  فػػػي الحاضػػػر  كاخبػػػاره عػػػف أسػػػرار المنػػػافقيف كمكائػػػدىـ  
 ذف ا بذلؾ.المستقبؿ  كالتمكيف لمم منيف في األرض  كدخكؿ المسجد األقصى بعد أف يأ

كاإلعجػػػاز فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ جػػػا  عمػػػى كجػػػكه عػػػد   جػػػا  مػػػف جيػػػ  المفػػػظ  كمػػػف جيػػػ  
 المعنى  كجا  مف جي  اإلخبار  كمف جيات أخرل ليس ىذا مقاـ تفصيميا.

قيػػؿ حسػػحرؾ كا يػػا أبػػا الكليػػد بمسػػانو ح ىػػذا مػػا عبػػر بػػو مشػػركك قػػريش عػػف التػػأثير ييػػر العػػادم 
)المعجػػز  ( لمقػػراف الكػػريـ عمػػى عتبػػ  بػػف ربيعػػ   أحػػد القػػاد  الفعميػػيف كالفكػػريف فػػي محاربػػ  القػػراف 

فانيػا  تػرفض فكػر  الػكحي االليػي ككػكف القػراف كػبلـ ا –بعنادىػا  –كلما ككانػت قػريش . الكريـ
كلػػت التايػػر الكبيػػر الػػذم اعتػػرل عتبػػ  بػػف ربيعػػ  كتػػأثير القػػراف فيػػو  مػػف ككنػػو كحيػػان تأثيريػػا الػػى 

 شي  يتييكف فيو كييربكف بو مف الحقيق  الى البلشي   فأصبح ىذا االعجاز التأثيرم سحرا.
 ا نعػػـ إف لمقػػراف الكػػريـ ببليػػ  ك إعجػػاز ال يدانيػػو إعجػػاز أك ببليػػ  أخػػرل  ألنػػو كػػبلـ

لػػذلؾ رأيػػت مػػف الكاجػػ  عمػػي أف . الػػذم تضػػاربت أقػػكاؿ المحػػدثيف فيػػو بػػيف منكػػريف لػػو كم يػػديف
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أدلي بدلكم فػي ىػذا البحػ  عػف االعجػاز التربػكم لمحػكار فػي القػراف الكػريـ  تأصػيبل ليػذه الفكػر  
العظيم  التي تضيؼ إلى أكجو اإلعجاز كجيا جديدا ينبني بو اليقيف عند كؿ بصير أف ا جؿ 
جبللو لكتابو حفيظ   كأف يد البشر لـ كلف تمتد ليذا الكتا  بحذؼ أك تقػديـ أك تػأخير  أك زيػاد  

ٍلنىػا الػَذٍكرى حرؼ أك كػبلـ قميػؿ أك كثيػر. كمػا ىػذا الكجػو إال تفصػيؿ لقػكؿ ا تعػالى:  ًإنَّػا نىٍحػفي نىزَّ
اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى  قصدكا مف كرا  ال  ( ٗ: ) سكر  الحجر كىاً 

 : ثـــــح الثحـــــمشكل

 تتحد مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:
 فً القران الكرٌم ؟للحوار ما االعجاز التربوي 

 ويتفرع منو االسئمة التالية:
 ما االطار المفاىيمي لئلعجاز التربكم في القراف الكريـ؟  :ُس
 ما السمات التربكي  إلعجاز القراف الكريـ؟: ِس
 لئلعجاز التربكم في القراف الكريـ؟  حكاري سالي  الما اال: ّس
 :ــــــــثذاف الثحــــــــأه

 تكضيح معالـ االعجاز التربكم في القراف الكريـ. -ُ

 التعرؼ عمى السمات التربكي  إلعجاز القراف الكريـ. -ِ

 . بياف االسالي  التربكي  المستخدم  في االعجاز التربكم بالقراف الكريـ -ّ

 :ــــــثالثح حـــــــأهمٍ

معالجػ  القصػكر  اذ يساىـ في  تنب  أىمي  ىذا البح  مف أىمي  المكضكع الذم يتناكلو
تعبػػر عنػػو قمػػ  البحػػك  كالدراسػػات التربكيػػ    كىػػذا القصػػكر كاضػػح لمعيػػاف  فػػي الجانػػ  التربػػكم

 . لممكتب  االسبلمي  كالتربكي  -بحكؿ ا-كالتي تجعؿ مف ىذا البح  اضاف  
 : ثـــــالثح حــــمىهدٍ

حيػ   مقارنػ   كصػفي  اسػتقرائي  دراسػ  - تعػالى ا بػاذف – الدراسػ  ىػذه منيجيػ  سػتككف
أقػكاؿ  مقارنػ  تػـ المكضػكع عػف تحػدثت التػي اآليػات باسػتقرا  ثػـ التربػكييف  أقػكاؿ بيػا كصػفت
 .عنيا كالحدي  الكريـ القر ف مف نماذج إيراد خبلؿ مف الكريـ  بالقر ف كرد بما التربكييف

 : خالل من ذلك وسيتم

 تفسػيرا مكضػكعينا تحقػؽ دراس  كدراستيا كترتيبيا جمعيا تـ الكريـ القر ف مف  يات استقرا  -ُ

 متكامبلن.

 .كالمطال  كالمباح  لمفصكؿ المناسب  العناكيف كض  -ِ
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 فػي مكضػكع التربيػ  عممػا  رأم بػابراز التربكيػ  الناحيػ  مػف المكضػكع عػف كتػ  مػا إيػراد -ّ

 .مكفأ ما البح 
 مػف القر ف الكػريـ أسبقي  إلثبات الكريـ  القراف في كرد كما التربكييف أقكاؿ بيف مقارن  عقد -ْ

 .عنيا كالحدي  منو نماذج إيراد خبلؿ

 .الكريـ القر ف بو يفسر ما خير ألنو بالمأثكر التفسير بقكاعد االلتزاـ -ٓ
 ح:ــاتقــــاخ الســـــذراســــال

مطابؽ لمبح  كلكف ىناؾ دراسات قد تقتر  مف المكضكع  لـ تجد الباحث  دراس  بعنكاف
 - فلللي القلللرسن والسلللنة " مصللل في ر للل  "االع لللاز التربلللويدراسػػ   مػػف قريػػػ  أك بعيػػػد   كىػػػي

ن الكريم والسنة )احدى سولى لمسابقة ل نة االع از العممي لمقر  ائزة األ البحث نال . مٕٔٔٓ
 . ل ان م مي البحوث االسالمية باألزىر الشريف

ذلك دراسة " االع از التربوي في القران الكلريم والسلنة النبويلة " أحملد عبلده علو  ك
 م. ٕٕٔٓعام 
 : ثـــــــح الثحـــــــهٍكل

باذف ا سكؼ نقسـ البح  مقدمو ك ثبل  فصكؿ تحتػكم عمػى مطالػ  ك خاتمػو تػذكر 
 النتائج كالتكصيات  كما في االتي:

 الكريم القران في التربوي االع از معالم :األول الفصل

  إعجازي  كمصطمحات مفاىيـ: االكؿ المبح. 

 االعجاز أكجو تحديد في العمما  أقكاؿ: المبح  الثاني. 
 االع از التربوي لمحوار في القران الكريم: الثاني الفصل
 السمات التربكي  إلعجاز القراف الكريـ: المبح  االكؿ. 
 الكريـ القراف في لمحكار االعجازي  الخصائص: المبح  الثاني. 

 لإلع از التربوي في القران الكريم حواريةسالي  الاألالفصل الثالث: 
 طرؽ الحكار لئلعجاز التربكم: المبح  االكؿ.  
 المبح  الثاني: نماذج حكاري  قر ني  لئلعجاز التربكم.  

 الخاتمة
 اشتممت عمى ثمرة البحث وخالصتو ،وما تم التوصل إلية من نتائج وتوصيات 

 د هلل الذي تتم بنعمتو الصالحاتالحم
 واهلل من وراء القصد
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 الفصل االول
 الكزٌم القزان فً التزتىي االعداس معالم

 مفاهٌم ومصطلحات إعجازٌة: المبحث االول
 تعرٌف االعجاز: المطلب االول

 : حـــــــً اللغــــــف

  اء في لسان العر  عدة معاني لمع ز وكميا تدور حول معنى واحد وىي:
فيقػاؿ عجػز عػف الشػي  يعجػز عجػزان أم بمعنػى أنػو ييػر  :ح نقيض القدر  كالحـز العُ زُ  -ُ

 كىي اسـ فاعؿ مف عجزح قادر عمى فعمو فيك عاجز 

كي كػػد ىػػذا قػػكؿ عمػػر بػػف  عجػػزت عػػف كػػذا أم ضػػعفت عنػػو  ح يعنػػي الضػػعؼ الع للز -ِ
الكتسػػػا  ) ال ثمثػػػكا بػػػدارو معجػػػز  ( أم ال تقيمػػػكا ببمػػػد  تعجػػػزكف فييػػػا عػػػف ا الخطػػػا  
 كيقصد )ال تمبثكا بدار ضعيف  (  كالتعيش

ػػز الرجػػؿ ييػػره أم   تقػػكؿ عجػػزى الرجػػؿ أم ثبطػػت ىمتػػو  : حبمعنػػى التثػػبط الع للز -ّ أك عجَّ
(ُ)صار الخصـ ضعيفان عاجزان عف متابعتو ح

 

قػاؿ الميػ : أعجزنػي فػبلف إذا عجػػزت  ح كىػك يعنػي الفػػكت كالسػبؽ  ااع لاز ملن أع لز -ْ
دراكو  (ِ)ؿ أعجز الشي  فبلنا: أم فاتو كلـ يدركو حيقا عف طمبو كا 

 

كأصبح اسمان لمقصكر عف فعؿ الشػي   مشتؽ مف العجز كىك ضد القدر  : االعجاز لا 
بمعنػى أنػو حػاكؿ أف يفعػؿ شػيئان كلػـ يسػتط  كىػذا كمػا فػي قكلػو   فيقاؿ عجز الرجػؿ عػف االمػر 

  أخيػ  قػاؿ يػكيمتي أعجػزت أف فبع  ا يرابا يبح  في االرض ليريػو كيػؼ يػكارل سػك  تعالى
 .ُّ: سكر  المائد  أككف مثؿ ىذا الارا  فأكرم سك   أخي فأصبح مف الندميف 

كلعمػػػػو ىػػػػك  يسػػػػتنتج مػػػػف السػػػػابؽ أف العجػػػػز يػػػػدكر حػػػػكؿ معنػػػػى الضػػػػعؼ كعػػػػدـ القػػػػدر  
كاعممكا   كىك عدـ قدر  االنس كالجف عف أف يأتكا بمثمو قاؿ تعالى المقصكد مف اعجاز القراف 

[ فالقراف الكريـ ىك الحؽ المعجز  ِ: ] سكر  التكب نكـ يير معجزم ا كأف ا مخزم الكافريفأ
أك سكا  كاف ىػذا العمػك فػي تربيتػو  كتعجز القدر  البشري  عف االتياف بمثمو أك جز  منو  الخالد  

 ببليتو أك تشريعو أك يير ذلؾ. 

                                           
 .ِٗٔ-ُٗٔ صْ  دار صادر  بيركت  جُ(  ابف منظكر  لساف العر    الطبع  ُ)
 ٖٓ صٗ( المرج  السابؽ جِ)
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 : تعزٌف االعداس فً االططالذ

 العمماء في تعريف االع از والمع زة ومنيا:لقد تعددت أجوال 

 ح ىػػك إظيػػار صػػدؽ النبػػي: عرررف محمررد معبررد االعجرراز فقررال   فػػي دعػػكل الرسػػال  
القػػػراف الكػػػريـ وىلللي  فػػػي معجزتػػػ  الخالػػػد  كباظيػػػار عجػػػز العػػػر  عندئػػػذ عػػػف معارضػػػتو 

خػػارؽ  فيػػي أمػػر أمللا المع للزة:ح  ككػػذلؾ عجػػز االجيػػاؿ القادمػػ  مػػف بعػػدىـ الػػى مػػا شػػا  ا 
(ُ)سالـ عف المعارض  ح  لمعاد  مقركف بالتحدم

 

 :ًكمعنػػى إعجػػاز القػػراف أم بمكيػػو  االعجػػاز ىػػك إظيػػار عجػػز الثقمػػيف  حكمررا ٌقررول القٌعرر
أك مكضػػكع تناكلػػو القػػراف  كحيثمػػا تكجػػو الػػذىف الػػى  يػػ  ناحيػػ  طػػكران ييػػر مػػألكؼ كال معتػػاد 

معجز  في كؿ مكضكع  تناكلو  فيك معجز في كؿ مكضكع أدرؾ كجيا مف كجكه االعجاز ×
ح أما المعجز  فيي  ككض  الحمكؿ العممي  ليا  معجز في المنيج كتشخيص القضي   تناكلو 

سػػػالما عػػػف المعارضػػػ    كفقػػػان لمػػػراده  حأمػػػر خػػػارؽ لمعػػػاد  يظيػػػر ا يمػػػى يػػػد مػػػدعي النبػػػك  
(ِ)مقركنان بالتحدم ح

 

 كبلـ ىك أف ي دم المعنى الطريػؽ ح االعجاز في ال: أورد الجرجانً عن االعجاز قائال
(ّ)كىك ابمغ مف جمي  ما عداه مف الطرؽ ح

 

 ظيار قػدر  المعجػز كىػك ا عػز  أثبات عجز الخمؽ عف معارضتو  ح: وقال عبد الحمٌد كا 
كبيػػذا تقػػـك الحجػػ  عمػػى المعارضػػيف  الػػذم أنػػزؿ القػػراف الكػػريـ عمػػى رسػػكلو محمػػد  كجػػؿ 

معجػز  النبػي الكبػرل التػي تػدؿ عمػى صػح  نبكتػو كصػدؽ  كيكػكف القػراف الكػريـ لدعك  النبي 
 (ْ)ح رسالتو 

                                           
ىػػػػ َُْٔ-ـُٖٔٗ  مكتبػػػ  طيبػػػ  المدينػػػ  المنػػػكر    ُ(  معبػػػد  محمػػػد أحمػػػد  نفحػػػات مػػػف عمػػػـك القػػػراف  طُ)

 .ُُٖص
 .ُِٕىػ ص ُُْٕ-ـُٔٗٗ ْقيعي  محمد عبد المنعـ  االصبلف في عمـك القراف   ط( الِ)
 ىػػ ُِْْ-ـََِّ دار النفػائس  بيػركت  ُ(  الجرجاني  عمي محمد الشريؼ الحنفػي  كتػا  التعريفػات  طّ)

 .ٖٖص 
 .ْٔـ  صُٕٖٗ دار القمـ  ُ(  طيار  عبد الحميد  المعجز  كاالعجاز في سكر  النحؿ  طْ)
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  فيػػي ح أمػػر خػػارؽ لمعػػاد  يظيػػر ا عمػػى يػػد مػػدعي النبػػك  عمػػى كفػػؽ مػػراده : أمررا المعجررز
 (ُ)تصديقا لو في دعكاه ح

مجمؿ القكؿ فاف االعجاز الفراف ىك اظيار أف ىذا الكتا  حؽ الشؾ فيو  كأف الرسكؿ 
  سكؿ صػادؽ  كأثبػات أف الػذم جػا  بػو الرسػكؿالذم جا  بو ر إنمػا ىػك كحػي يػكحى مػف لػدف

خبيػػر عمػػيـ  كقػػد أثبتػػت ضػػعؼ الثقمػػيف  كتحػػدم أف يػػأتي أحػػد بمثمػػو فمػػـ يحػػد   فكػػاف بحػػؽ لػػو 
كمػا  الفكت كالسبؽ  كنجد أف االعجاز التربكم ىػك أحػدل كجػكه المعجػز  الكبػرل الخالػد  لمنبػي 

. جو الذىف ألم مكضكع تناكلو القراف الكريـ  مف أنكاع االعجازبيف )القيعي ( كذلؾ يحصؿ بتك 
 . كا اعمـ

 : زاتـــــواع المعجـــــــــــأن

 : ىناؾ نكعاف مف المعجزات كىما
اليماف بيا بعد بح  كركيو ك كىي تفسح مجاؿ الفكر حتى يككف ا: المعجزة العقلية: أولا 
 .تفكر

 . كتفحمو   فينقاد  كربما فكر فييا بعد االفاق تدىش العقؿ : ثانيا: المعجزة الحسية
 كقد كانت ىذه المعجز  أنس  لدعكات الرسؿ الكقتيو ككانت المعجز  العقمي  أنس  لمدعك  الخالد  

 المطلب الثانً: تعرٌف االعجاز التربوي

يختص البح  بنكع كاحد مف أنػكاع االعجػاز الكثيػر  كالتػي كردت فػي القػراف الكػريـ  أال كىػك 
االعجػػاز التربػػكم لمحػػكار فػػي القػػراف الكػػريـ لػػذلؾ يفصػػؿ ىػػذا المطمػػ  عػػف التربيػػ  حيػػ  أف االنسػػاف 

 .  ينزع الى تككيف شخصي  إنساني  اجتماعي   قادره عمى التكيؼ كالتكاصؿ م  أفراد المجتم 

 أما عن تعرٌف التربٌة عند أهل اللغة:

  فحاالن الى حد التماـح الر ي حفي االصؿ ىك التربي   كىك انشا  الشي  حاالن(ِ)
 

 ح ربا الشي  ينمك ربكا كربا  إذا زاد كنما ح: يقاؿ(ٖ)
 

                                           
-ـََِِ يػػزه   فػاؽ لمطبػػ  كالنشػر   ِط مػك،  عبػد السػػبلـ حمػداف  االعجػػاز العممػي فػػي القػراف الكػػريـ ( الُ)

 .ٔص ىػ ُِّْ

لبنػػػػاف   بيػػػػركت  دار المعرفػػػػ    ِالحسػػػػيف محمػػػػد رايػػػػ   المفػػػػردات فػػػػي يريػػػػ  القػػػػراف  ط (  االصػػػػفياني ِ)
 .َُٗىػ  صَُِْ-ـُٗٗٗ

 .ُِٕص  ٓج  مرج  سابؽ  ( ابف منظكرّ)
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  ٌكليو كتعيده بما ياذي  كينميو كي دبو   كالفاعػؿ را  كالمفعػكؿ بػو مربػك  : رٌ  الكلد ربا
 (ُ)تنشأ كتاذل كتثقؼح: نشأ فييـ )تربى(: كربكا  في بنى فبلف ربكان : )ربى( كربي  

 

 كىي تبميػغ الشػي    ح الر  في االصؿ بمعنى التربي  : يضاكم في تفسيرهذكر االماـ الب
 (ِ)الى كمالو شيئاو فشيئان ثـ كصؼ بو ا تعالى لممبالا  ح

كقد استخدـ القراف الكريـ التربي  بمعنػى التنشػئ  كاإلعالػ  كالتاذيػ  كالرعايػ  فقػاؿ سػبحانو 
سػػػكر   كلبثػػػت فينػػػا مػػػف عمػػػرؾ سػػػنيف قػػػاؿ ألػػػـ نربػػػؾ فينػػػا كليػػػدا   عمػػػى لسػػػاف فرعػػػكف لمكسػػػى

  ُٖالشعرا :

 :  المعنى االصطالحً للتربٌة

ذكر الجرجػاني معرفػا التربيػ  ح ىػي نظػاـ اجتمػاعي يحػدد االثػر الفعػاؿ لؤلسػر  كالمدرسػ  
فػي تنميػ  الػنش  مػف النػكاحي الجسػمي  كالعقميػػ  كاالخبلقيػ  حتػى يمكنػو أف يحيػا حيػا  سػكي  فػػي 

 (ّ)حالبيئ  التي يعيش فييا 
كفػػػؽ المػػػنيج  ح تنشػػػئ  االنسػػػاف شػػػيئا فشػػػيئا فػػػي جميػػػ  جكانبػػػو : كيعرفيػػػا الحػػػازمي بانيػػػا

(ْ)االسبلمي ح
 

ح عمميػػ  تكيػػؼ أك تفاعػػؿ بػػيف الفػػرد كبيئتػػو التػػي يعػػيش فييػػا كعمميػػ  : كمػػا تعػػرؼ بانيػػا
  كىػػي عمميػػ التكيػػؼ أك التفاعػػؿ ىػػذه تكيػػؼ مػػ  البيئػػ  الطبيعيػػ  كالبيئػػ  االجتماعيػػ  كمظاىرىػػا 

(ٓ)كال نياي  ليا اال بانتيا  الحيا  ح  طكيم  االمد 
 

 : التربٌة فً القران الكرٌم

  إف القػػراف الكػػريـ ييػػدم لمتػػي ىػػي أقػػـك فػػي كػػؿ شػػ كف الحيػػا  كخاصػػ  األمػػكر التربكيػػ  
 فقد كردت كمم  التربي  بعض مشتقاتيا في القر ف الكريـ بمعاف متقارب  كمنيا اآلتي: 

                                           
  ىػػػػ ُِْٓ-ـََِْ القػػػاىر   مكتبػػػ  الشػػػركؽ الدكليػػػ   ْط  المعجػػػـ الكسػػػيط  ابػػػراىيـ ك  خػػػركف  س (  انػػػيُ)

 .ُِّص
ىػػػػػػػ ُُْٖ-ـُٖٗٗ بيػػػػػػركت  دار احيػػػػػػا  التػػػػػػرا  العربػػػػػػي  أنػػػػػػكار التنزيػػػػػػؿ كأسػػػػػػرار التأكيػػػػػػؿ  (  البيضػػػػػػاكم ِ)

 .ِٖص  ُج 
 .ُُٖص مرج  سابؽ   (  الجرجاني ّ)
-ـََِٗ المدنيػػػ  المنػػػكر    دار الزمػػػاف لمنشػػػر ّط لتربيػػػ  االسػػػبلمي  أصػػػكؿ ا  خالػػػد حامػػػد  (  الحػػػازمي ْ)

 .َِص  ىػَُّْ
 .ُِص ـََِْ عماف   دار المسير  لمنشر تدريس التربي  االسبلمي    ماجد ذكي   (  الجبلد ٓ)
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 قػاؿ تعػالى : عميمالحكمة والعمم والت  كلكػف ككنػكا ربػانيف بمػا كنػتـ تعممػكف الكتػ  كبمػا كنػتـ
 ٕٗ: سكر  اؿ عمراف تدرسكف 

 تعممكف أم تفيمكف: كقاؿ الضحاؾ  (ُ)حمما   عمما   أم حكما  : قاؿ ابف عباس كيير كاحد

 قػػاؿ تعػػالى : الرعايللة  كاخفػػض ليمػػا جنػػا، الػػذؿ مػػف الرحمػػ  كقػػؿ ر  ارحميمػػا كمػػا ربيػػاني
 ِْسكر  االسرا : ايراص

 كىػك نػكع مػف أنػكاع التاييػر   كىك أحد معاني التربي  كمشػتقاتيا فػي القػراف الكػريـ : ااصالح
نمػػػا  ك ح االصػػػبل، قػػػد ال يقتضػػػي الزيػػػاد   كتقػػػكيـ لخمػػػؿ قػػػائـ  لكنػػػو تاييػػػر الػػػى األفضػػػؿ  كا 

 (ِ)التعديؿ كالتصحيحح 
 قػػػػاؿ تعػػػػالى : التنشللللئة  فػػػػي الخصػػػػاـ ييػػػػر مبػػػػيف أكمػػػػف ينشػػػػ كا فػػػػي الحيمػػػػ  كىػػػػك  سػػػػكر

 .(ّ)ح كينشأ في الحيم  ح أم يربي كيكبر في الحمي    ُٖالزخرؼ:

 كتعني التطيير قػاؿ تعػالى : التزكية قػد أفمػح مػف زكاىػا طيػر : [ بمعنػىٗ: ]سػكر  الشػمس
 (ْ)نفسو مف الذنك  كنقاىا مف العيك  

االصػػطبل، كالقػػراف الكػػريـ أف يتضػػح مػػف تتبػػ  التعريفػػات السػػابق  لمعنػػى التربيػػ  فػػي الماػػ  ك 
الطاعػ  كالتعمػيـ كاإلصػبل، ك  الربكبيػ   الربػاني   االعجاز التربكم في القػراف كالػذم كرد فيػو ) الػر  

ككماليػػا الػػذم  التزكيػػ  كالتنشػػئ  ك الرعايػػ  ( ييػػدؼ الػػى بمػػكغ الكمػػاؿ النسػػبي كالتمػػاـ لمػػذات كاالنسػػاني 
 .لخبلف  في االرض كعمارتيالفرد المسمـ لميم  اكىك عباد  ا عزكجؿ كاعداد ا  خمقت لو 

 : المزاد مه االعداس التزتىي للقزان الكزٌم فً هذا الثحث

ىػػػك الطريػػػؽ المػػػ دم الػػػى تػػػكازف كتنميػػػ  الشخصػػػي  االسػػػبلمي  بجميػػػ  جكانبيػػػا الفكريػػػ  
 مػػف خػػبلؿ تكجييػػات ربانيػػ  تػػنظـ سػػمكؾ األفػػراد عمػػى أسػػاس كالكجدانيػػ  كالجسػػدي  كاالجتماعيػػ  

فيػػػك كجػػػو مسػػػتقؿ مػػػف أكجػػػو   ليحقػػػؽ أىػػػداؼ اإلسػػػبلـ فػػػي الػػػدرايف  مبػػػادإل اإلسػػػبلـ كتعاليمػػػو 
 . اإلعجاز القر ني

                                           
-ـُُٖٗ بيػػركت   دار الفكػػر ْط تفسػػير القػػراف العظػػيـ   ابػػك فػػدا  عمػػاد الػػديف أسػػماعيؿ   (  ابػػف كثيػػر ُ)

  ىػَُُْ
 .ُٕص مرج  سابؽ   خالد حامد  ( الحازمي ِ)
   ْٖص ُٗج  د.ت  د.ط   الجام  ألحكاـ القراف   ابك عبد ا محمد االنصارم   (  القرطبي ّ)
م سسػػػػػػ  الرسػػػػػػال    تسػػػػػػر الكػػػػػػريـ الػػػػػػرحمف فػػػػػػي تفسػػػػػػير كػػػػػػبلـ المنػػػػػػاف   عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف ناصػػػػػػر  (  السػػػػػػعدمْ)

 .ِٔٗص ىػ ُُِْ-ـَََِ بيركت 
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 ىارــــــف الحــــــالمطلة الثالث: تعزٌ

 أوالا: الحىار فً اللغح: 

 يعرؼ الحكار بعد  تعريفات كمنيا: 
 حاكره محاكر  كحكاران: أم جاكبو كجادلوح. ح -ُ

 .(ُ)كا الكبلـ بينيـ كتجادلكا  كالحكار: كلد الناق  ساع  تضعوحكتحاكركا: تراجع
 . (ِ)المحكر: حالخشب  التي تدكر فييا المحال   كىي البكر  العظيم  التي يستقي عميياح -ِ

 منظكر عد  تعريفات لمحكار كىي:  كقد ذكر ابف
لػػػى الشػػػي   كػػػذلؾ الحػػػ -ّ كر  تعنػػػي الحػػػكار مػػػأخكذ  مػػػف الحػػػكر كىػػػك: الرجػػػكع عػػػف الشػػػي  كا 

النقصاف بعد الزياد  ألنو رجكع مف حاؿ إلى حاؿ. كالمحاكر : ىي مراجع  المنطػؽ كالكػبلـ 
 . (ّ)في المخاطب ح

 ثاوٍاا: الحىار فً االططالذ:

بقصػػد تصػػػحيح  –أك أطػػراؼ  –أكرد ابػػف حميػػد عػػف الحػػكار بأنػػو حمناقشػػػ  بػػيف طػػرفيف 
ثبات حؽ  كدف  شبي   كرد ال ظيار حج   كا   .(ْ)فاسد مف القكؿ كالرأمحالكبلـ  كا 

كمػػا يعػػرؼ الحػػكار بأنػػو حنػػكع مػػف الحػػدي  بػػيف شخصػػيف  يػػتـ فيػػو تػػداكؿ الكػػبلـ بينيمػػا 
بطريقػػػ  مػػػا  فػػػبل يسػػػتأثر بػػػو أحػػػدىما دكف اآلخػػػر  كيامػػػ  عميػػػو اليػػػدك  كالبعػػػد عػػػف الخصػػػكم  

ثػػ  مكاضػػ    كقػػد كرد الحػػكار فػػي القػػر ف الكػػريـ بػػالمعنى المشػػار إليػػو أعػػبله فػػي ثبل(ٓ)كالتعصػػ ح
 كىي: 
ػػػػز  قػػػػاؿ تعػػػػالى:  األول: ػػػػاالن كىأىعى ػػػػاًكريهي أىنىػػػػا أىٍكثىػػػػري ًمنػػػػؾى مى ػػػػاًحًبًو كىىيػػػػكى ييحى ػػػػره فىقىػػػػاؿى ًلصى ػػػػافى لىػػػػوي ثىمى كى }كى

 .[ّْنىفىرنا{]الكيؼ:
مىقىػؾى ًمػف تيػرىا و ثيػقاؿ تعالى:  الثاني: ػاًكريهي أىكىفىػٍرتى ًبالَّػًذم خى ػاًحبيوي كىىيػكى ييحى َـّ }قىاؿى لىػوي صى َـّ ًمػف ن ٍطفىػ و ثيػ

 . [ّٕسىكَّاؾى رىجيبلن{]الكيؼ:
تىٍشػػتىًكي ًإلىػػى المَّػػًو كىالمَّػػوي يىٍسػػمى ي قػػاؿ تعػػالى:  الثالللث: ٍكًجيىػػا كى اًدليػػؾى ًفػػي زى ػػًم ى المَّػػوي قىػػٍكؿى الَّتًػػي تيجى }قىػػٍد سى

                                           
 . َِْ  صُىيـ أنيس  مرج  سابؽ  جإبرا (ُ)
 . ُُٕ  صِـ  جُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗابف فارس  أحمد بف زكريا  معجـ مقاييس الما   دار الفكر   (ِ)
  .ُِٗ – ُِٕ  صْابف منظكر  مرج  سابؽ  ج (ّ)

 -ىػػػػ َُِْ  دار األنػػػدلس الخضػػػرا   جػػػد   ُابػػػف حميػػػد  صػػػالح عبػػػد ا  معػػػالـ فػػػي منيػػػاج الػػػدعك   ط (ْ)
 . ُِِـ  صُٗٗٗ

 . ُُـ  صُٗٗٗ -ىػ َُِْ  دار ابف حـز  ُمحمد راشد ديماس  فنكف الحكار كاإلقناع  ط (ٓ)
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ا ًإفَّ المَّوى سىًمي ه بىًصير{]المجادل : اكيرىكيمى  . [ُتىحى
ف الكػػريـ نمػػاذج حكاريػػ  فػػي اإلعجػػاز التربػػكم منيػػا مػػا كػػاف بػػيف األ  كقػػد قػػدـ لنػػا القػػر 

كابنو ككصايا لقمػاف عميػو السػبلـ  كمنيػا مػا دار بػيف االبػف كأبيػو فػي قصػ  إبػراىيـ عميػو السػبلـ 
 حيف ىَـّ أف يذبح ابنو  كمنيا ما كاف في حكار مكسى عميو السبلـ م  العبد الصالح الخضر. 

 العلماء فً تحدٌد أوجه اإلعجازالمبحث الثانً: أقوال 
 المطلب األول: اإلعجاز عند المفسرٌن: 

لقد قػاـ عممػا  التفسػير بتػدكيف مػا بمايػـ مػف تفسػير  كاتجػو لمتػأليؼ فيمػا يتعمػؽ بالعربيػ  
كالقػػػرا ات طائفػػػ  مػػػف العممػػػا  حراسػػػ ن لمقػػػر ف الكػػػريـ  كتػػػدبران لؤلسػػػمك  القر نػػػي مػػػف حيػػػ  المفػػػظ 

ىػػػ( ككتػػا  حمعػػاني َُِاز القػػر فح ألبػػي عبيػػد  معمػػر بػػف المثنػػى )ت كالمعنػػى  مثػػؿ كتػػا  حمجػػ
(  حكمعػاني القػر فح لؤلخفػش أبػك الحسػف سػعيد َِٕالقر فح ألبي زكريا يحيى بف زيػاد الفػرا  )ت 

 .(ُ) ىػ(ُِٓبف مسعد  البصرم )ت
قاؿ الزركشي حفػاف قمػت كيػؼ عػددت ىػذا مػف أنػكاع عمكمػو مػ  أف سػمؼ المفسػريف مػف 

نمػا ىػذا أحدثػو المتػأخركف الصحاب  ك  التػابعيف لػـ يخكضػكع فيػو كلػـ ينقػؿ عػنيـ شػي  مػف ذلػؾ كا 
قمت: إنما سكت األكلكف عنو ألف القصد مف إنزاؿ القػر ف تعمػيـ الحػبلؿ كالحػراـ  كتعريػؼ شػرائ  
نما جا ت لتككف معجػز   كمػا قػد  اإلسبلـ كقكاعد اإليماف  كلـ يقصد منو تعميـ طرؽ الفصاح  كا 

ز ال سبيؿ إلى معرف  طريق  فمـ يكف الخكض فيو مسكيان ألف الببلي  ليست مقصػكد  بو اإلعجا
نمػا كػاف بمياػان بحسػ   فيو أصبلن كىذا مكجكد في الصحؼ األكلى ال مػ  ىػذه الببليػ  المعنيػ   كا 
كماؿ المػتكمـ فميػذا لػـ يػتكمـ السػمؼ فػي ذلػؾ ككػاف معػرفتيـ بأسػالي  الببليػ  ممػا ال يحتػاج فيػو 

  .(ِ)بخبلؼ استنباط األحكاـ فميذا تكممكا في الثاني دكف األكؿح إلى بياف
ىػػػ( تفسػػيره المسػػمى َُّكفػػي أكائػػؿ القػػرف الرابػػ  اليجػػرم كتػػ  ابػػف جريػػر الطبػػرم )ت 

حجام  البياف عػف تأكيػؿ  م القػر ف كفيػو تفسػير النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ كالصػحاب  كالتػابعيف 
 قكاؿ المفسريف بسحتى عصره.رضي ا عنيـ أجمعيف  كيشمؿ عمى أ
ىػػػػ( حيػػػ  قػػػاؿ فػػػي تفسػػػيره المسػػػمى الكشػػػؼ كالبيػػػاف: ِْٕكمػػػف المفسػػػريف الثعمبػػػي )ت 

حكاإلعجاز أف يأتي بالشي  يعجز عنو خصمو كيقصر دكنو فيكػكف قػد قيػره كجعمػو عػاجزان عنػو  
َبوً كعند قكلو ) مىى بىَينى و َمف رَّ ؿ قكلو )ىك القر ف في نظمػو ( نقؿ عف الحسيف بف الفضأىفىمىف كىافى عى

                                           
/ كمجػاز القػر ف ألبػي عبيػد  كمعػاني القػر ف لمفػرا  ّْ: ُانظر مقدم  الصحا، لمجكىرم  بقمـ العطار  ص (ُ)

  كلؤلخفش.

 . ُُّ – ُُّ  صُالبرىاف في عمـك القر ف  ج (ِ)
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عجازه كالمعاني الكثير  منو في المفظ القميؿ(  . (ُ) كا 
ثـ دخؿ القرف السادس اليجػرم  كممػف ليػـ أثػر فػي تبيػيف أسػرار القػر ف كأكجػو اإلعجػاز 

ىػػ( كيعػد مػف أبػرز مػف تنػاكؿ قضػي  اإلعجػاز فقػد بػدأ كتابػو بقكلػو: ّٖٓالمفسر الزمخشػرم )ت 
ؿ القػر ف كبلمػان م لفػان منظمػان( ثػـ ذكػر كػبلـ الجػاحظ فػي أف المفسػر البػد كأف )الحمد  الذم أنز 

يككف قد برع في عمميف مختصيف بالقر ف كىما عمـ المعاني كعمـ البيػاف  كذكػر مػف أكصػافو أف 
يككف قػد عمػـ كيػؼ يرتػ  الكػبلـ كي لػؼ  ككيػؼ يػنظـ كيرصػؼ  ككعػد بػأف ي سػس كبلمػو عمػى 

ػػػًف نػػػد قكلػػػو تعػػػالى: عممػػػي المعػػػاني كالبيػػػاف  كع ػػػكٍا مى ـٍ يىقيكليػػػكفى اٍفتىػػػرىاهي قيػػػٍؿ فىػػػٍأتيكٍا ًبسيػػػكرى و َمٍثًمػػػًو كىاٍدعي }أى
ػػاًدًقيف{]يكنس:   قػػاؿ: يعنػػي أنػػو كتػػا  معجػػز مػػف جيتػػيف [ّٖاٍسػػتىطىٍعتـي َمػػف ديكًف المٌػػًو ًإف كينػػتيـٍ صى

 .(ِ) مف جي  إعجاز نظمو كمف جي  ما فيو
ىػػ( مػف أشػػير مػف تنػاكؿ اإلعجػاز فػي أكاخػر القػػرف َٔٔكيعتبػر فخػر الػديف الػرازم )ت 

السػػادس كأكائػػؿ السػػاب  اليجػػرم  فقػػد أكلػػى قضػػي  اإلعجػػاز لكثيػػر مػػف العنايػػ  فػػي كتابػػو التفسػػير 
الكبيػػر حمفػػاتيح الايػػ ح  كخصػػو بكتػػا  حنيايػػ  اإليجػػاز فػػي درايػػ  اإلعجػػازح الػػذم بػػدأه ببيػػاف أف 

عجازه في فصاحتو ثـ قاؿ:   كأما كجو ككنو معجزان فممناس فيو أربع  مذاى : القر ف معجز كا 
  قكؿ النظاـ.  -ُ
 أسمك  القر ف المخالؼ ألسمك  الشعر كالخط .  -ِ
 . (ّ)عدـ االختبلؼ كالتناقض -ْ اشتمالو عمى اؿ**  -ّ

 كاختار أف الكجو في ككف القر ف معجزان ىك الفصاح :
 المطلب الثانً: اإلعجاز فً العصر الحدٌث

قر نػػي فػػي العصػػر الحػػدي  الكثيػػر مػػف االىتمػػاـ كالرعايػػ  ضػػمف تفاسػػير لقػػي اإلعجػػاز ال
عجػػازه  فػػاعتنى بػػو فػػي الينػػد عبػػد الحميػػد الفراىػػي  كاىػػـ بػػو مػػف عممػػا   كم لفػػات عمػػكـ القػػر ف كا 
تركيػػا سػػعيد النكريسػػي فػػي عػػدد مػػف رسػػائمو  كاعتنػػى بػػو المفسػػركف فػػبل يكػػاد تفسػػير مػػف تفاسػػير 

 عجاز القر ف الكريـ.العصر الحدي  يخمك مف بياف إل
فظيػػػػػرت تفرعػػػػػػات تقسػػػػػيمات لئلعجػػػػػػاز القر نػػػػػي منيػػػػػػا: اإلعجػػػػػاز التربػػػػػػكم  كاإلعجػػػػػػاز 
التشريعي  كاإلعجاز العممي  كاإلعجاز البياني  كاإلعجاز العددم كاإلعجػاز التػأثيرم كاإلعجػاز 

                                           
 . َُِٕ – ِٕٕالبياف لمثعمبي  صالكشاؼ ك  (ُ)
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ فػي كجػكد التأكيػؿ  أبػي القاسػـ جػار ا الزمخشػرم الخػكارزمي   (ِ)

 ط دار المعرف   بيركت  ***

   ص** ْ  دار صادر  بيركت  ُنياي  اإليجاز في دراي  اإلعجاز  فخر الديف محمد بف عمر الرازم  ط (ّ)
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عو  كتمؾ االقتصادم  كقد كاف إسياـ الباحثيف في كؿ أنكاع ىذا العمـ الذم تعددت ميادينو كفرك 
 ئ  القر ف الكريـ التي ال تنقضي.إحدل عجا

كفػػػي تمػػػؾ العنايػػػ  كالرعايػػػ  كتحديػػػد أكجػػػو اإلعجػػػاز  اسػػػتجاب  ألمػػػر ا بتػػػدبره كتجميػػػ  
ظياران إلعجازه.   لمحاسنو كا 

 فمف أشير مف اىتـ باإلعجاز القر ني مف مفسرم العصر الحدي : 
ير المنػػار  كالشػػيم المرايػػي فػػي الشػػيم محمػػد عبػػده  كالشػػيم محمػػد رشػػيد رضػػا فػػي تفسػػ

تفسػػيره كمحمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػكر فػػي التحريػػر كالتنػػكير  كلكػػؿ مػػنيـ أقػػكاؿ دقيقػػ  ك را  صػػائب   
 كاىتـ بالتطبيقات التربكي  كبرع فييا كؿ مف حالمرايي كسيد قط  كسعيد حكلح. 

 كأشػػػار محمػػػد نعػػػيـ الحمصػػػي فػػػي كتابػػػو حفكػػػر  إعجػػػاز القػػػر فح إلػػػى أف مػػػف تحػػػد  عػػػف
كىػـ محمػد  –بمعنػى تطػرؽ لمتربيػ  عرضػان  –النزع  العممي  كلكنو لـ يقتصر عمييا كػؿ اىتمامػو 

رضػػا كالشػػيم عبػػدا الػػدىمكم كسػػيد قطػػ  كمحمػػد عبػػد العظػػيـ الزرقػػاني كمحمػػد عبػػدا  كأحمػػد 
 . (ُ)مصطفى المراييح

 تربوي القرآنً: المحور الثالث: نماذج من أقوال العلماء فً العصر الحدٌث عن اإلعجاز ال

ىػػػ( فػػي ظػػبلؿ القػػر ف باإلعجػػاز التربػػكم  عنايػػ  بالاػػ  ُّٕٖلقػػد اعتنػػى سػػيد قطػػ  )ت 
تظيػػر فػػي تفسػػيره لمقػػر ف الكػػريـ  فقػػاؿ: حإف إعجػػاز القػػر ف أبعػػد مػػدل مػػف إعجػػاز نظمػػو كعانيػػو 
كعجز اإلنس كالجف عف اإلتياف بمثمو ىك عجز كذلؾ عف إبداع منيج كمنيجو يحيط بما يحيط 

ثىؿو فىأىبىى أىٍكثىري النَّاًس ًإالَّ كيفيكرنا{]اإلسرا : بو ٍفنىا ًلمنَّاًس ًفي ىىػذىا اٍلقيٍر ًف ًمف كيَؿ مى رَّ لىقىٍد صى  .[ٖٗ}كى
كىكذا قصر إدراكيـ عف التطم  إلى  فاؽ اإلعجاز القر نيػ  فراحػكا يطمبػكف تمػؾ الخػكارؽ 

العقمي  أك يتبججحكف فػي حػؽ الػذات اإللييػ   المادي  كيتعنتكف في اقتراحاتيـ الدال  عمى الطفكل 
بػػبل أد  كال تحػػرج لػػـ يػػنفعيـ تصػػريؼ القػػر ف لؤلمثػػاؿ كالتسػػري  فييػػا لعػػرض حقائقػػو فػػي أسػػالي  

 . (ِ)شتى تناس  شتى العقكؿ كالمشاعر كتشى األجياؿ كاألطكار فأبى أكثر الناس إال كفكرا
ىػ( فقاؿ: لـ أر يرضان ُّّٗت كما اىتـ بقضي  اإلعجاز التربكم الطاىر بف عاشكر )

تناضمت لػو سػياـ األفيػاـ  كال ياليػ  تسػابقت إلييػا جيػاد اليمػـ  فرجعػت دكنيػا حسػرل  كاقتنعػت 
بما بماتو مف صػاب  نػزرا  مثػؿ الخػكض فػي كجػكه إعجػاز القػر ف ثػـ إف العنايػ  بمػا نحػف بصػدده 

                                           
 نظر فكر  إعجاز القر ف. ا (ُ)
 . َِِٓ  صْانظر: في ظبلؿ القر ف  سيد قط   ط    دار الشركؽ  ج (ِ)
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ؿ اإلسػبلـ  كىػك ككنػو مف بياف كجكه إعجاز القر ف إنمػا نبعػت مػف مختػزف أصػؿ كبيػر مػف أصػك 
المعجز  الكبرل لمنبي صمى ا عميو كسمـ  كككنو المعجز  الباقي   كىك المعجز  التي تحػدل بيػا 

ػا اآليىػاتي الرسكؿ معانديو تحديان صريحان  قاؿ تعالى:  َبػًو قيػٍؿ ًإنَّمى مىٍيػًو  يىػاته َمػف رَّ قىاليكا لىٍكالى أينػًزؿى عى }كى
نَّمىا  ػ ن *  أىنىا نىًذيره م ًبيفًعندى المًَّو كىاً  ـٍ ًإفَّ ًفي ذىًلػؾى لىرىٍحمى مىٍيًي مىٍيؾى اٍلًكتىا ى ييٍتمىى عى ٍلنىا عى ـٍ أىنَّا أىنزى ـٍ يىٍكًفًي لى أىكى

ًذٍكرىل ًلقىٍكـو ييٍ ًمنيكف{{]العنكبكت:  . [َٓكى
ثـ قػاؿ: كأمػا النػكع الثػاني مػف إعجػازه فيػك ينقسػـ إلػى قسػميف: قسػـ يكفػي إلدراكػو فيمػو 

سمعو  كقسـ يحتاج إدراؾ كجو إعجازه إلى العمـ بقكاعد العمػكـ فينػبمج لمنػاس شػيئان فشػيئان بسػا  ك 
تبلج أضكا  الفجر عمى حس  مبالغ الفيـك كتطػكرات العمػكـ  ككػبل القسػميف دليػؿ عمػى أنػو مػف 
 عنػػد ا ألنػػو جػػا  بػػو أمػػي فػػي مكضػػ  لػػـ يعػػالج أىمػػو دقػػائؽ العمػػكـ  كالجػػاني بػػو ثػػاك بيػػنيـ لػػـ

}قيػػٍؿ فىػٍأتيكا ًبًكتىػػا و َمػػٍف ًعنػػًد يفػارقيـ  كقػػد أشػػار القػػر ف إلػى ىػػذه الجيػػ  مػػف اإلعجػاز بقكلػػو تعػػالى: 
اًدًقيف{]القصص: ا أىتًَّبٍعوي ًإف كينتيـٍ صى  .[ْٗالمًَّو ىيكى أىٍىدىل ًمٍنييمى

 كاالمثمػػػ  كثيػػػر  فػػػي القػػػراف الكػػػريـ  كميػػػا تػػػدؿ عمػػػى االعجػػػاز التربػػػكم لمحػػػكار فػػػي القػػػر ف
الكػػريـ   لػػذلؾ يػػأتي ىػػذا البحػػ  لمكشػػؼ عػػف دكر القػػراف كعظمتػػو فػػي ىدايػػ  البشػػري  الػػى أقػػـك 
السػػبؿ الحكاريػػ   كأرفعيػػا مقامػػا  كأنجحيػػا أثػػران  كأبعػػدىا يػػكران مػػف كػػؿ مػػا عرفػػت البشػػري  فػػي ىػػذا 

ي  االعجػػاز القر نػػي اليػػاـ  لتبػػادؿ المعػػارؼ كاالتصػػاؿ  كمػػا يترتػػ  عميػػو مػػف فكائػػد تربكيػػ  كأسػػال
 .اقناع لتفاعؿ االنساف م  العقائد كاالفكار  كابراز تفكؽ القراف العظيـ في ىذا الميداف

 الثانً الفصل

 التزتىي للحىار فً القزان الكزٌم االعداس
 السمات التربوٌة إلعجاز القران الكرٌم: المبحث االول

 المطلب االول: الشمول والتكامل

 ىمػػػا بػػػؿ عنػػػد التربػػػكييف  االعجػػػاز التربػػػكم فػػػي تتػػػكفرا أف يجػػػ  سػػػمتاف كالتكامػػػؿ الشػػػمكؿ
ػػا الفػرد بتعمػػيـ يطػالبكف إلييمػا  فػػالتربكيكف التكصػؿ فػػي أحػد يسػػبقيـ لـػ بنظػػرىـ جديػدتاف صػفتاف  تعميمن
 . خر عمى جان  يطاى فبل كمتكازف كمتكامؿ بشكؿ منسؽ شخصيتو جكان  لجمي  شامبل

 :الكرٌم القرآن فً والتكامل الشمول

تعػالى  ا كػبلـ ككنػو مػف ككمالػو شػمكلو كينبثػؽ شامم   كامم  حيا  منياج الكريـ القر ف
  ف القػر عبػر كقػد .لصػنعو يصػمح كبمػا صػن  بمػا أدرل الصػنع  كصاح  شي   كؿ خمؽ الذم
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ؿ شػػػػي  كىػػػػدل كرحمػػػػ  كبشػػػػرل كنزلنػػػػا عميػػػػؾ الكتػػػػا  تبيانػػػػان لكػػػػذلػػػػؾ بقكلػػػػو تعػػػػالى عػػػػف الكػػػػريـ
 [ ٖٗ: ]سكر  النحؿ لممسمميف

 كيرضػي قػاؿ تعػالى ا يحػ  مػا لكػؿ العبػاد  شػمكلي : ظػاىر الشػمكؿ كالتكامػؿكمػف م
   قػػؿ إف صػػبلتي كنسػػكي كمحيػػام كممػػاتي  ر  العػػالميف * ال شػػريؾ لػػو كبػػذلؾ أمػػرت كأنػػا

 البػر أعمػاؿ جميػ  اآليػ  ىػذه فػي النسؾ" :ـ قك [  قاؿُّٔ-ُِٔ: ]سكر  االنعاـأكؿ المسمميف 

: (حياتي) كممػاتي في أعممو ما أم )كمحيام( تعبد  إذا فيك ناسؾ بلفف نسؾ قكلؾ مف كالطاعات
 .(ُ)إليوح بيا بالتقر  أفرده أم: كفاتي )  ر  العالميف ( بعد بو أكصى ما أم

ييػره  مػ  تعاممػو أك نفسػو  مػ  تعاممػو فػي سػكا  المػ مف سػمكؾ كػؿ تشػمؿ أيضػا كالعبػاد 
 اإليماف. ك الصدؽ مف أساس عمى ذلؾ يير أك كانكا م منيف

 حتػى العبػاد  مفيػكـ يكسػ  اإلسػبلـ إف " :ؿ فقا ذلؾ - ا رحمو– قط  محمد كصؼ كقد

 اإلنسػاف يتركػو عمػؿ كػؿ ك    عبػاد فيػك  ا إلػى اإلنسػاف بػو يتكجػو عمػؿ فكػؿ الحيػا   تشػمؿ كػؿ

 شػعكر فعػ امتنػاع ككؿ عباد   فيك النفس باطف نظيؼ شعكر ككؿ عباد   فيك   كاحتسابنا تقربنا

تشػمؿ  ثػـ كمػف   عبػاد  فيػك كالنيػار الميػؿ فػي  ذكػر ككػؿ    عبػاد فيػك ا مرضػا  أجؿ ىابط مف
 عباد  في نككف أف تعالى ا فنسأؿ" ا إلى تكجو حيثما  عابدنا اإلنساف كيصبح   الحيا  العباد 

 (ِ) كتعالى. تبارؾ  كمقبكل  خالص  دائم 
 بعضػيا مػ  الخمػؽ جزيئػات تكامػؿ يعنػي كىػك :الشلمولية ملن الحكملة فيلو التكاملل أما

 تعمػؿ متفرق  جزئيات شامبل ليس فيك اإلسبلـ  مف شمكلي  جمينا التكامؿ مبدأ كيتضح ض  الب 
ف انعزالي   بكحد  ػ بعضػيا تكمػؿ فيػي التكامػؿ  حتػى تاميف تكافؽ كانسجاـ بينيما ما كا   ك ا بعضن

 .خرلعف األ الجزئيات ىذه مف ألم ينى ال
 المسػػمـ عنػػد يتػػكافر أف إلػػى اإلسػػبلـ يسػػعى الػػذم كالعمػػـ العمػػكـ أسػػس حػػكل فالكتػػا  إذف

 جان  كؿ كفي سمككو في جمينا ينعكس كالذم كالميارات المعارؼ أنكاع لجمي  الشامؿ العمـ حىك
 (ّ)حياتو. جكان  مف

                                           
 .ُِٓص  ٕج  الجام  ألحكاـ القراف   (  القرطبي ُ)
 .ٕٔص  ـُّْٗ -ىػُُْْ دار الشركؽ    ْط  منيج التربي  االسبلمي    محمد  (  قط  ِ)
عمػػػػاف  دار الفرقػػػػاف  ُط   مي  بػػػػيف االصػػػػال  كالمعاصػػػػر  التربيػػػػ  االسػػػػبل  فتحػػػػي عمػػػػي ك خػػػػركف  ( يػػػػكنس ّ)

 ْٓص  ـ ُّٖٗ 
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 نسؽ في الكريـ  ف االعجاز التربكم في القر بينيما يجم  الشامم  الجزئي  العمكـ ىذه ككؿ

 تعػالى ا كػبلـ كىػك !!؟ ال كيػؼ ق  إعجػاز قبيػؿ مػف كىػذا التمػاـ إلػى حتػى تصػؿ كمػنظـ مرتػ 

 .خمؽ الذم فسبحاف الككف بأسره ىذا خمؽ الذم
 المطلب الثانً: التوازن والواقعٌة

اف التكازف مطمك  في كؿ شي   حتى في الشخصي  االنساني  فاألصؿ أنو كسيم  لبنا  
البنػػا   المتزنػػ   كقػػد مػػف ا تعػػالى عمػػى ىػػذه االمػػ  االسػػبلمي  بالكسػػطي  كاالعتػػداؿ  الشخصػػي 

ككػػذلؾ جعمنػػاكـ أمػػ  كسػػطان لتككنػػكا شػػيدا  عمػػى النػػاس كيكػػكف الرسػػكؿ  كالتػػكازف فقػػاؿ سػػبحانو 
 [ ُّْ: ]سكر  البقر عميكـ شييدان 

 : فً القزان الكزٌم التىاسن 

و قد تنػاكؿ التػكازف بجميػ  صػكره كبػذلؾ فيػك يعممنػا الكسػطي  بالنظر الى القراف الكريـ نجد أن
 كم ايضا السيما الحكار القر ني.كينسح  ىذا التكازف عمى االعجاز الترب  في االمكر كميا

فيك صالح لكػؿ زمػاف  فاإلسبلـ ديف كسطي  كاعتداؿ يكازف بيف متطمبات الرك، كالجسد 
كابتغ فيما  تاؾ ا الدار اآلخر  ك ال اؿ تعالى ق كيستكع  جمي  التايرات كالمستجدات كمكاف 

تنسى نصيبؾ مف الدنيا كأحسف كما أحسف ا اليؾ ك ال تبغ الفساد في االرض إف ا ال يحػ  
[ أم حاستعمؿ ما كىبؾ ا مف المػاؿ الجزيػؿ كالنعمػ  الطائمػ  فػي ٕٕ]سكر  القصص:المفسديف 

يحصػػؿ لػػؾ بيػػا الثػػكا  فػػي الػػدنيا كاآلخػػر  ) ك ال  ت التػػيكالتقػػر  إليػػو بػػأنكاع القربػػا طاعػػ  ربػػؾ 
أم ممػػا أبػػػا، ا فييػػا مػػف الماكػػػؿ كالمشػػار  كالمبلبػػس كالمسػػػاكف : تنسػػى نصػػيبؾ مػػػف الػػدنيا (

كلزكجػػؾ عميػػؾ حقػػان فػػات كػػؿ ذم حػػؽ   كلنفسػػؾ عميػػؾ حقػػان   فػػاف لربػػؾ عميػػؾ حقػػا   كالمنػػاكح 
(ُ)حقوح

 

منػػو أف يحقػػؽ ىػػذا التػػكازف لمكصػػكؿ لمشخصػػي   كبالتػػالي فػػاف المػػنيج التعميمػػي مطمػػك 
كاليـك حيف يأتي التربكييف بضركر  تكافر ىذه السم  في الحكار  ألنيا السبيؿ  االسبلمي  المتزن  

ككأف ىذه الفكر  جديد  في عالـ التربي    الى صن  الشخصي  االنساني  يتباىكف بما كصمكا الي  
بػؿ بكػؿ  بأف القراف الكريـ قد أقرىا قبميـ ليس فقػط تربكيػا فيصدمكا  كلـ يتكصؿ الييا أحد قبميـ 

ككػذلؾ جعمنػاكـ  فاألصؿ في االنساف التكازف في أمكره كميا كىػك قكلػو تعػالى  شي  في الحيا  
                                           

-ـُُٖٗ  بيػػػركت  دار الفكػػػر  ْط  تفسػػػير القػػػراف العظػػػيـ  ابػػػك فػػػدا  عمػػػاد الػػػديف أسػػػماعيؿ  (  ابػػػف كثيػػػرُ)
 .ِّٓص   ٔج  ىػ َُُْ
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[ كبعػد التأمػؿ كالتػدبر فػي القػراف الكػريـ يجػد تحقيقػان عمميػان ليػذا الكػبلـ ُّْ: ]البقػر  ام  كسػطان 
از التربػػػكم لمحػػػكار فػػػي القػػػراف الكػػػريـ فػػػبل يسػػػعو اال قػػػكؿ ) أمنػػػت بػػػا فيقػػػر فػػػي نفسػػػو باإلعجػػػ 

 كسبحاف ا العظيـ (.

 : الىاقعٍح فً القزان الكزٌم

ثبػػكت : كالكاقػػ  ىػػك الفعػػؿ الثبلثػػي كقػػ  بمعنػػى حصػػؿ : االصػػؿ الماػػكم لكممػػ  الكاقعيػػ 
ًقػػ ي الشػػديد األثػػر   يقػػاؿ كقػػ  الطػػائر كقكعػػان  الشػػي  كسػػقكطو  قػػاؿ لممكػػاف الػػذم يسػػتقر كي  كالكى
  (ُ) الما  فيو الكقيع .

تعتبر مف خصائص االسبلـ كىي تعني ح التعامؿ م  الحقائؽ المكضػكعي  ذات الكجػكد 
 (ِ).الم  تصكرات عقمي  مجرد ح الحقيقي الم كد كاالثر الكاقعي االيجابي 

 كعػػػػدـ النػػػػزكؿ عنػػػػو رفعػػػػان  كمػػػػا تعنػػػػي مراعػػػػا  حاجػػػػات االنسػػػػاف مػػػػ  كضػػػػ  حػػػػد ثابػػػػت 
أم التعامػػػػؿ معػػػػو كبشػػػػر لػػػػو طاقػػػػات محػػػػدكد  كىنػػػػاؾ ريبػػػػات البػػػػد مػػػػف اشػػػػباعيا قػػػػاؿ  لمحػػػػرج 
: ] سػػػػكر  البقػػػػر  ال يكمػػػػؼ ا نفسػػػػان اال كسػػػػعيا ليػػػػا مػػػػا كسػػػػبت كعمييػػػػا مػػػػا اكتسػػػػبت  تعػػػػالى 
لػػػػػو  فالكاقعيػػػػػ  ىػػػػػي تعمػػػػػيـ االنسػػػػػاف كالتعامػػػػػؿ معػػػػػو كانسػػػػػاف لػػػػػو كيػػػػػاف كاقػػػػػ  كحاصػػػػػؿ  [ ِٖٔ

سػػػػالكيف مػػػػ  كػػػػؿ مػػػػتعمـ  ا الػػػػى الكصػػػػكؿ بػػػػو لدرجػػػػ  الكمػػػػاؿ البشػػػػرم طاقػػػػ  محػػػػدكد  ال يتعػػػػداى
 . ما يراعي ظركفو كيناس  خصائصو كقدراتو

اف االعجاز التربكم لمحكار في القراف الكريـ يعني المكافق  العجيب  بيف ما يتعمؽ باشػار  
ى اليػو الكشػؼ القراف الكريـ لو في كثير مف  ياتو الحكاري  مف حقائؽ تربكي  كبيف أحد  ما انتي

فػي  ككقتػان طػكيبلن فػي الكصػكؿ الييػا . كالتي بذؿ العمما  فييا جيدا كبيػرا التربكم كعمما  التربي  
حيف نجد أف القراف الكريـ كبكؿ بساط  قد تنػاكؿ ىػذه الحقػائؽ بػيف جنبيػو بػؿ أثبػت سػبقان إيجابيػان 

  ككمػاالن كىػذا ىػك كجػو االعجػاز في جمي  االتجاىات فكاف االكثر شػمكالن كثباتػان كاعتػداال ككاقعيػ
 . التربكم في القراف الكريـ

كجاىػػدكا فػػي ا حػػؽ جيػػاده ىػػك   تعػػالى: قكلػػو كمػػف صػػكر الكاقعيػػ  فػػي القػػراف الكػػريـ
اجتباكـ ك ما جعؿ في الديف مف حرج مم  أبيكـ إبػراىيـ ىػك سػماكـ المسػمميف مػف قبػؿ كفػي ىػذا 

                                           
  بيركت  ار المعرف  د ِط  المفردات في يري  القراف   أبي القاسـ  الحسيف محمد الراي   (  االصفياني ُ)

 ْٓٓص ىػَُِْ-ـُٗٗٗ
ىػػػػػ ُِّْ-ـََِِ  مطبعػػػػ  الػػػػكال   ُط المػػػػنيج التربػػػػكم مػػػػف منظػػػػكر إسػػػػبلمي   محمػػػػد ىاشػػػػـ  (  ريػػػػاف ِ)

 .ُْص 
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عمى الناس فأقيمكا الصبل  كأتك الزكا  كاعتصمكا با  ليككف الرسكؿ شييدان عميكـ كتككنكا شيدا 
 [ٖٕ: ]سكر  الحجىك مكلكـ فنعـ المكلى كنعـ النصير

 مػا :م أ "ج حػر مػف الػديف فػي عمػيكـ جعػؿ كمػا " - ا رحمػو– كثيػر ابػف يقػكؿ

ػا لكػـ ا جعػؿ إال يشػؽ بشػي  أزمكػـ كمػا مػاال تطيقػكف  كػـ كمػؼ ػا  فرجن  كليػذا كمخرجن

 الػيمف إلػى أميػريف بعثيمػا مكسػى أبػي ك لمعػاذ كقػاؿ (ُ)بعثػت بالحنفيػ  السػمحا  حح : قػاؿ

 . (ّ)ح (ِ)تعسرا  كال كيسرا تنفرا  كال بشرا"
فػػأتقك ا مػػا اسػػتطعتـ كاسػػمعكا  ككػػذلؾ مراعػػا  تقػػكل ا قػػدر المسػػتطاع يقػػكؿ تعػػالى 
[ قاؿ ُٔ: ]سكر  التاابف محكف كأطيعكا كأنفقكا خيران ألنفسكـ كمف يكؽ شح نفسو فأكلئؾ ىـ المف

يػا أييػا الػذيف  منػكا اتقػكا ا  ابف كثير ح ىذه اآلي  ناسخو التي في  ؿ عمراف كىي قكلػو تعػالى 
 ح (ْ)[ َُِ: ] سكر   ؿ عمراف حؽ تقاتو 

 اإلنسػاف إلنسػاني  اإلسػبلمي المػنيج اعتبػار الكريـ مػ  إف كاقعي  االعجاز التربكم لمقر ف

 . إليو اإلنساف يبمغ كض   كأكمؿ مستكل  أرف  إلى الكصكؿ كحده يحقؽ كهالكج جمي  مف

 المطلب الثالث: االٌجابٌة واالستمرارٌة

كيسػػعى الػػى إيجػػاد الفػػرد  االيجابيػػ  سػػم  مػػف سػػمات االعجػػاز التربػػكم فػػي القػػراف الكػػريـ
 لػو ليكػكف ختػارها قػد إنػو حيػ  الحيػا   ىذه في كتكريمو اإلنساف ا خمؽ االيجابي كذلؾ مف خبلؿ

  كاذ قاؿ ربؾ لممبلئك  إني جاعؿ في االرض خميف   تعالى: فقاؿ األرض  ىذه عمى خميف 
 [ َّ: ] سكر  البقر 

كقػػد اسػػتمد المػػ مف إيجابيتػػو مػػف تربيػػ  القػػراف الكػػريـ لمحػػكار  فقػػد حبػػاه ا كػػؿ مقكمػػات 
 أدا  عمػى لمسػاندتو ألرضعمػى ا مػا كػؿ لػو كسػخر بػؿ المخمكقػات   بػاقي عػف الخبلفػ    كميػزه

                                           
،  بػا  حػػدي  ابػػي إمامػػ  البػػاىيتي  كتػػا  بػػاقي مسػػند االنصػػارم   مسػػند أحمػػد بػػف حنبػؿ   احمػػد  (  حنبػؿ ُ)

  ِٔٔص ٓج ِِّْٓ
،  بػػػػػػا  حػػػػػػدي  أبػػػػػػى مكسػػػػػػى األشػػػػػػعرم رضػػػػػػى ا عنػػػػػػو  كتػػػػػػا  مسػػػػػػند الكػػػػػػكفييف  ؽ (  المرجػػػػػػ  السػػػػػػابِ)

 ُْٕص ْج ُٕٕٓٗ
 .َْٓص  ُج  مرج  سابؽ   (  ابف كثيرّ)
 .َُْص  ٖج مرج  سابؽ  ( ابف كثير ْ)
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 جػديرنا ليكػكف جاىػدنا بػؿ كيسػعى جيػدنا  ىػذا يعمػـ كالمػ مف الحيػا   ق ىػذ فػي كجػو خيػر عمى ميمتو

 السام  عنو دافعنا األرض ىذه عمى تعالى ا سخر ما كؿ األرض  كاستابلؿ ىذه عمى ا بخبلف 

 .ايجابي بحؽ كالسمبي  فيك كالممؿ

 : ماالٌداتٍح فً القزان الكزٌ

ك  العمػـ  المتعمـ لتحصػيؿ تدف  حي  التربكم الفكر إلى تمتد الكريـ القر ف في اإليجابي  أف
 كالجػداؿ كالحػكار العمميػ   كالمناقشػ  التجػار  كخػكض الفعاؿ  كالسعي الجاد العمؿ خبلؿ مف ذلؾ

 .العمـ مف ما يريد إلى الكصكؿ في الطكاؿ الميالي كسير بؿ المعمـ  م  كالتفاعؿ
شػػعكر الم منػػكف بالمسػػ كلي  ككجػػك  أدائيػػا : مظػػاىر االيجابيػػ  فػػي القػػراف الكػػريـكمػػف 

[ َُٓ: ]سػػػكر  التكبػػػ  كقػػػؿ اعممػػػكا فسػػػيرل ا عممكػػػـ كرسػػػكلو كالم منػػػكف  بالعمػػػؿ قػػػاؿ تعػػػالى
قػاؿ ربػي إنػي دعػػكت    ايضػا عػدـ اليػأس كتكػرار المحاكلػػ  فقػد قػاؿ سػبحانو حكايػ  عػػف نػك، 

نػي كممػا دعػكتيـ لتافػر ليػـ جعمػكا أصػابعيـ فػي قكمي ليبل كنياران ف مػـ يػزدىـ دعػائي اال فػرارا* كا 
 ذانيػػـ كاستاشػػكا ثيػػابيـ كأصػػركا كاسػػتكبركا اسػػتكباران* ثػػـ إنػػي دعػػكتيـ جيػػاران ثػػـ إنػػي أعمنػػت ليػػـ 

 [ٗ-ٓ]سكر  نك،: كأسررت ليـ إسراران 
إلػى  االيجابيػ  صػف  تمتػد أف الكػريـ القػر ف مػف المسػتمد  اإلسػبلمي  التربيػ  دعػت فمػذلؾ

 إليػو مػا تكصػؿ كىػذا المتعممػيف  نفػكس فػي إليجابيػ  ا مبدأ الطرؽ ىذه تحقؽ أف فاألصؿ الحكار  

 إيجابيػ  إلػى كدعػا بػؿ إقػرار ذلػؾ  فػي سػبؽ قد الكريـ  ف القر كلكف الحدي   العصر في التربكيكف

 الجماعػ  مسػتكل عمى   فردي إيجابي إلى يدفعو فمـ التجاىات  ا جمي  كفي متكازن  متكامم  شامم 

 .اآلخر  مستكل عمى دنيكي  كال
 كذلؾ بتحقيؽ ىدفيف ىما:

 مػػػ  القػػػكل  كىػػػذا يعنػػػي االنفتػػػا، عمػػػى الشػػػعك  كالثقافػػػ  عامػػػ   كالتفاعػػػؿ :اانسلللانية ىلللدف
القػػائـ  الصػػالح  فييػػا  كتكثيػػؽ التعػػاكف بػػدعـ اإلخػػا  بالتفػػاىـ بينيمػػا لخيػػر البشػػري   كسػػبلميا

  .الح المشترك عمى الحؽ كالمص
 كاإلنتػاجي عنصػرنا كاالجتمػاعي كالفكػرم اليػدكم بأنكاعػو العمػؿ تقػدير كيعنػي: الثلاني اليدف 

سػػائر  فػػي العػػامميف كاحتػػراـ المجتمعػػات تقػػدـ فػػي ك الحضػػارم  اإلنسػػاف نشػػاط فػػي أساسػػيا
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ف كاتقػكا كتعانكا عمى البر كالتقكل كال تعانكا عمى االثػـ كالعػدكا  يقكؿ سبحانو .(ٔ) المجاالت
 سبحانو ا ند : الماكردم قاؿح  :القرطبي قاؿ [ِ: ] سكر  المائد  ا إف ا شديد العقا 

 البػػر كفػػي  -تعػػالى– ا رضػػا التقػػكل فػػي ألف لػػو  كقرنػػو بػػالتقكل بػػالبر التعػػاكف إلػػى كتعػػالى
 اؿقػ نعمتػو  كعمػت سػعادتو  تمػت فقػد النػاس ا كرضػا رضػا بػيف جمػ  مػف ك الناس  رضا
 العالـ عمى فكاج  بكجكه  يككف البر كالتقكل عمى كالتعاكف: أحكامو في (ِ) خكيز منداد ابف
 كأف ا سػبيؿ في بشجاعتو بمالو  كالشجاع الاني ىـ كيعيف فيعمميـ  بعممو الناس يعيف أف

 المػأجكر العمػؿ مػف كىػك مطمك  فالتعاكف إذف .(ّ) الكاحد  كاليد متظاىريف المسممكف يككف
 . كالعدكاف اإلثـ يككف عمى أال بشرط كلكف تعالى ا ذفبا

اإلعجػػػػاز التربػػػػكم لمحػػػػكار  سػػػمات فػػػػي  خػػػػر تربكينػػػػا إعجازينػػػا كجيػػػػان  يسػػػػطر فانػػػػو كبػػػذلؾ
 .ا العظيـ فسبحاف

 :الكزٌم القزآن فً االستمزارٌح

مػف  فػردال بانتيػا  ينتيػي ال فػالتعميـ" انتيائػو كعػدـ التعمػيـ  اسػتمراري  مبػدأ اإلسػبلـ قػرر
نمػا معينػ   تعميميػ  مرحمػ   تحقيػؽ أجػؿ مػف انقطػاع دكف سػياقيا فػي ك الحيػا   باسػتمرار يسػتمر كا 
مكانياتػو  قدراتػو كتنميػ  الفػرد  ماؿ ."المتايػر العػالـ مكاجيػ  مػف كتمكينػو كا 

فتعػالى  قػاؿ تعػالى  (ْ)
] سػػكر   عممػػان  ا الممػؾ الحػػؽ كال تعجػؿ بػػالقراف مػػف قبػؿ أف يقضػػى إليػؾ كحيػػو كقػػؿ ر  زدنػي

ا ر ": [ قاؿ الزمخشرمُُْ: طو  عمَّػـ عندما لو كالشكر تعالى  لمتكاض  متضمف :"زدني عممن

ػا فزدنػي عنػدم كػاف مػا جمػيبل كأدبنػا التعمـ  با  في لطيف  ر  يا عممتني أم التعمـ ترتي  مف  عممن

ا حكم  شي  كؿ في لؾ فاف عمـ إلى  إال شػي  كػؿ في الزياد   بطم رسكلو ا أمر ما :كقيؿ كعممن

  (ٓ)ح.  العمـ في

                                           
-ـََِّ دار المناىج  عماف  ُ(  الشمرم  ىدل   تقكيـ الكت  اإلسبلمي  في ضك  األىداؼ التربكي    طُ)

 ْٕ-ْٔىػ صُِّْ
 (  محمد بف أحمد عمي بف اسحاؽ المكني  كلد في أكائؿ القرف الراب  اليجرم   كىك أحػد عممػا  الفقػو كاالثػرِ)

 (.ّٓ) انظر كتا  ابف خكيز حياتو ك رائو االصكلي   ص
 َْ صٗ(  القرطبي   ابك عبد ا محمد االنصارم   الجام  ألحكاـ القراف   د.ط   د.ت جّ)
 .ْٗـ صََِِ-ىػُِّْ مكتب   فاؽ   ُ  مقدم  في التربي  االسبلمي    ط( أبك دؼ  محمكدْ)

( الزمخشرم  أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر ابف أحمد  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ فػي ٓ)
 .ُٖٔ ص ّكجكه التأكيؿ  ج
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كيسألكنؾ عف الرك، قؿ الرك، مف أمر ربي كمػا أكتيػتـ مػف العمػـ إال قمػيبلن  : قاؿ تعالى
 : سكر  االسرا[ٖٓ ] 

 بمػا إال عممػو مػف   بشػي أحػد يحػيط ال نػو ؼ القميػؿ  عمػى إال عممػو مػف أطمعكػـ كمػا أمح

الػرك،  أمػر مػف عنػو تسػألكف الػذم كىذا قميؿ  ا عمـ في كـعمم أف المعنى نحك كتعالى شا  تبارؾ
 كعممػؾ عممػي مػا مكسػى يػا :قػاؿ الخضػر أف كالخضػر  ل مػكس قصػ  كفػي تعػالى  بػو استأثر مما
 (ُ).."البحر ىذا مف العصفكر ىذا أخذ كما إال ا عمـ في الخبلئؽ كعمـ

أسػبؽ  د كػاف كتػا  اكقػ الكػريـ القػر ف فػي االعجػاز اسػتمراري  صػكر بعػض تمػؾ كانػت
 عممػا  مػف كثيػر فطػف كقػد كميػا الحيػا  فػي إلػى التزامػو دعػا ك بػؿ   المبػدأ كأشػمؿ فػي تقريػر ىػذا

 اإلنسػاف يظػؿ أف باالسػتمراري  نعنػي":  ف الكػريـ  فقػالكا لمقػر اإلعجػازم الكجػو ىػذا إلػى التربيػ 

 التربيػ  بيػذا اإلسػبلـ سػبؽ كقػد باسػتمرار عنػو إليػو باحثنػا متشػكقا يظػؿ كاف حياتػو  طيم  عمـ طال 

 مػف الحيػا  مػدل التربيػ  أك المسػتمر   التربيػ  فكػر  أف بيػا المشػتاميف مػف كثيػر يػزعـ التػي الحديثػ 

 (ِ)ح. الحديث  التربي  مبتكرات
 الخصائص االعجازٌة للحوار فً القران الكرٌم: المبحث الثانً

ي  يمتقي مػ  الحػدي  عػف جكانػ  ف الحدي  عف جكان  االعجاز التربكم لمحكار القر نإ
االعجػػاز فػػي القصػػ  القر نيػػ   فمنيػػا يتشػػكؿ المكقػػؼ الحػػكارم  كىػػذا يعنػػي أف بعػػض خصػػائص 
االعجػػاز تظيػػر فػػي بنيػػ  الجممػػ  الحكاريػػ  كبعضػػيا فػػي االسػػمك  كالقالػػ  الػػذم عرضػػت فيػػو   

 : يكضح ذلؾ الحدي  عنو ضمف المطال  االتي 

 علقح تالدملح الحىارٌحخظائض اعداسٌح مت: المطلة االول

كىػػي فػػي مجمميػػا تػػدخؿ تحػػت االعجػػاز البيػػاني  كال يخفػػى حضػػكر ذلػػؾ فػػي أم مقطػػ  
حكارم ميما كاف قصيرا  كلعؿ االكتفا  بمثاؿ عمى كؿ نكع يكفي لتكضيح مظاىر االعجاز مػف 

 :  ذلؾ

                                           
 .ُُٔص ٓج  مرج  سابؽ  (  ابف كثير ُ)
 .ْٓص مرج  سابؽ  سبلمي  بيف االصال  كالمعاصر  التربي   اال  فتحي عمي (  يكنس ِ)
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 :  أوال: التقدٌم والتأخٌر

ربكي  كقد كق  ذلؾ كثيران في نجد في المكاقؼ الحكاري  تقديـ كمم  عمى أخرل أليراض ت
قػالكا يػا مكسػى إمػا أف  : ما كرد عمػى لسػاف سػحر  فرعػكف مػف قكلػو تعػالى: القراف الكريـ كمنيا

مػػػا أف نكػػكف نحػػػف الممقػػيف * قػػػاؿ ألقػػكا سػػػحركا أعػػيف النػػػاس كاسػػترىبكىـ كجػػػا كا بسػػػحر  تمقػػي كا 
 [  ُُٔ-ُُٓ: ]االعراؼ عظيـ 

فػػي التقػدـ عمػػى مػا ذكػػره ابػف عاشػػكر: ح إظيػارا لثقػػتيـ فقػد ابتػػدأ السػحر  مكسػػى بػالتخيير 
بمقدرتيـ كأنيـ الاالبكف  سكا  ابتدأ مكسى باألعماؿ أـ كانكا ىـ المبتػدئيف  ككجػو داللػ  التخييػر 
عمػػى أف التقػػدـ فػػي التخيػػيبلت كالشػػعكذ  أنجػػح لمبػػادإل ألف بػػدييتيا تمضػػي فػػي النفػػكس كتسػػتقر 

مف تأثيرىا بما يػأتي بعػدىا  كلعميػـ مػ  ذلػؾ أرادكا أف يسػبركا  فييا   فتككف النفكس أشد تأثرا بيا
مقدار ثق  مكسى بمعرفتو مما يبدك منو مف استكا  االمريف عنده أك مف الحػرص عمػى أف يكػكف 

بطاؿ حيمتيا ..كلػذلؾ كػاف فػي . ىك المقدـ  فاف الستضعاؼ النفس تأثيرا عظيما في استرىابيا كا 
( استخفاؼ بأمرىـ اذ مكنيـ مف مبادا  إظيػار تخػيبلتيـ كسػحرىـ جكا  مكسى إياىـ بقكلو )ألقكا

  ألف ا قػػكل نفػػس مكسػػى بػػذلؾ الجػػكا  لتكػػكف يمبتػػو عمػػييـ بعػػد أف كػػانكا ىػػـ المبتػػدئيف أكقػػ  
حجػػػ  كأقطػػػ  معػػػذر    كبيػػػذا يظيػػػر أف لػػػيس فػػػي أمػػػر مكسػػػى إيػػػاىـ بالتقػػػدـ مػػػا يقتضػػػي تسػػػكيغ 

كفيف بػالكفر بمػا جػا  بػػو مكسػى فمػيس فػي معارضػػتيـ معارضػ  دعػك  الحػؽ الف القػـك كػػانكا معػر 
إياه تجديد كفر  كألنيـ جا كا مصػمميف عمػى معارضػتو فمػيس االذف ليػـ تسػكياان  كلكػنيـ خيػركه 
في التقدـ أك يتقدمكا فاختار أف يتقدمكا لحكم  الييػ  تزيػد المعجػز  ظيػكرا  كالف فػي تقديمػ  ايػاىـ 

   (ُ)إببليا في إقام  الحج  عمييـح 

  :ثانٌا: الحـــــــذف

يظير الحذؼ تار  في الكممػ  كتػار  فػي الجممػ  فمػف كظػائؼ الحػذؼ مراعػا  حػاؿ الػنفس 
في محنتيا كشدتيا   إذ النفس مجبكل  عمى اختصار الكػبلـ كالحػدي  عنػدما تصػا  بكػر    إذ 

ف السياؽ مف طبعيا أنيا تعاؼ طكؿ الكبلـ في ىذه المحظات   كال يقكل عمى بسط الكبلـ   فكأ
الحػذؼ فػي المقطػ  : القر ني في ىذه الحال  يحذؼ مف الكبلـ ما يراعي حاؿ الػنفس   كمػف ذلػؾ

                                           
(  ابػػف عاشػػكر  محمػػد طػػاىر  تحريػػر المعنػػى السػػديد كتنػػكير العقػػؿ الجديػػد مػػف تفسػػير الكتػػا  المجيػػد  الػػدار ُ)

 .َُُٔ ص  ٕـ جُْٖٗالتكنسي  لمنشر  تكنس  د .ط  
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  كتػػػكلى عػػػنيـ كقػػػاؿ يػػػا أسػػػفي عمػػػى يكسػػػؼ كابيضػػػت عينػػػاه مػػػف الحػػػزف فيػػػك كظػػػيـ  : اآلتػػػي
تػػػكلى عػػػنيـ كانصػػرؼ بعيػػػدان كرا، يبكػػػي كيشػػكك الػػػى ربػػػو : [ إذ أصػػػؿ الكػػبلـْٖ] سػػكر  يكسػػػؼ:

كر لنا حاؿ يعقك  حي  تفجعت نفسو عمى يكسؼ فحذؼ أكثر مف جمم    كحينما فالحذؼ يص
تككف الػنفس فػي حالػ  اسػتئناس يبسػط ليػا الكػبلـ  كمػف أمثمػ  الحػذؼ فػي الجمػؿ الحكاريػ   قكلػو 

نكػػػـ لمػػػف المقػػػربيف  : تعػػػالى ] سػػػكر   قػػػالكا إف لنػػػا ألجػػػران إف كنػػػا نحػػػف الاػػػالبيف * قػػػاؿ نعػػػـ كا 
قػػػالكا لفرعػػػكف أئػػػف لنػػػا ألجػػػرا إف كنػػػا نحػػػف  : سػػػكر  األعػػػراؼ كقكلػػػو تعػػػالى[ فػػػي  ُُْالشػػػعرا :
[ مػف سػكر  الشػعرا  فقػد حػذفت ىمػز  االسػتفياـ فػي سػكر  األعػراؼ ُْ: ] سكر  الشعرا الاالبيف 

كذكرت في سكر  الشعرا  كذلؾ أنو لما كاف المقػاـ مقػاـ إطالػ  كمبالاػ  فػي المحاجػ  جػي  بيمػز  
  (ُ) .الدالل  عمى قك  االستفياـ كالتصريح بو االستفياـ لتشرؾ في

كأمثمػػػػ  الحػػػػذؼ كثيػػػػر  ال يسػػػػ  المقػػػػاـ لبسػػػػطيا  كىنػػػػاؾ أمػػػػكر كثيػػػػر  تحمػػػػؿ جكانػػػػ  فػػػػي 
 . االعجاز التربكم لمحكار مف خبلؿ الجمم  القر ني 

 خظائض اعداسٌح متعلقح تمىضىعاخ الحىار: المطلة الثاوً

 أوال: الشمولٌة 

يعرضيا القراف شامم   يدؿ عمى ذلؾ حضكر الحكار في التعبير  فالمكاقؼ الحكاري  التي
القر نػػي بشػػكؿ كبيػػر فػػي نصكصػػو فيػػي تشػػكؿ أكثػػر مػػف الثمػػ    كمػػا أف كثػػر  كركد المفػػظ الػػداؿ 
عمػػػى الحػػػكار كىػػػك لفػػػظ ) القػػػكؿ( كمػػػا اشػػػتؽ منػػػو ي كػػػد ىػػػذا الحضػػػكر فقػػػد عمػػػدت الػػػى المعجػػػـ 

( مػػر  ممػػا َُِٕكد المفػػظ فكجدتػػو كرد اكثػػر مػػف )المفيػػرس أللفػػاظ القػػراف الكػػريـ ألنظػػر عػػدد كر 
 .ِيعني كثر  المكاقؼ الحكاري  التي حدثنا عنيا القر ف الكريـ 

كما أف كجكد نماذج ألشكاؿ الحكار كمستكياتو المعركف  جميعيا في زماننػا دليػؿ كاضػح 
مخػػالفييـ    عمػػى الشػػمكؿ  ففيػػو الحػػكار مػػ  المبلئكػػ    كمػػ  االنبيػػا    كمػػ  أتبػػاع االنبيػػا  كمػػ 

كم  إبميس  كاالعجاز التربكم في القراف يعممنا أف الحكار يدخؿ في كػؿ شػأف مػف شػ كف حياتنػا 
 ففيو نماذج لمحكار التربكم االسرم  كنماذج لمحكار التربكم بيف أبنا  المجتم    كنماذج لمحكار 

يرىػا مػف األمػـ   كفيػو التربكم بيف أفراد المجتم  كقيػادتيـ   كنمػاذج لحػكار االمػ  المسػمم  مػ  ي

                                           
 .ُُٓص ـُٖٖٗعماف   دار عمار  ُط التعبير القراني  فاضؿ   (  السامرائيُ)
  القػػاىر  : كتػػا  الشػػع   أسػػاس الببليػػ   أبػػك القاسػػـ جػػار ا محمػػكد بػػف عمػػر ابػػف أحمػػد   (  الزمخشػػرم ِ)

 ـ.َُٔٗ
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قبػػؿ ىػػذا كمػػو حػػكار االنسػػاف مػػ  نفسػػو  كفيػػو نمػػاذج متنكعػػ  كمناسػػب  لكػػؿ نمػػط أسػػرم يمكػػف أف 
يكجػػد فتػػار  يكػػكف االبػػف م منػػا كأبػػكه كػػافرا كمػػا ىػػك شػػأف إبػػراىيـ مػػ  أبيػػ   أك يكػػكف اال  م منػػا 

لحػكار التربػكم ) ابػف  أحيانا يػدخؿ فػي ام  ابنو في سكر  ىكد  كابنو كافرا كما ىك شأف نك، 
  ....كىكذا.( كما في قص  الذبيح إسماعيؿ 

ففي كؿ مشيد مف المشاىد المتقػدـ ذكرىػا نجػد أف االعجػاز التربػكم لمحػكار فػي القػراف الكػريـ    
فممػا بمػغ معػو السػعي قػاؿ يػا  : يحاكر ابنػو  كانت تستخدـ لمتفاىـ بيف أفراد األسر    فابراىيـ 

مناـ أني أذبحؾ فانظر ماذا ترل قاؿ يا أبت افعؿ ما تػ مر سػتجدني أف شػا  بني إني أرل في ال
[ بيػػػذا الحػػػكار التربػػػكم اليػػػادإل  فػػػاالبف لػػػو حػػػؽ  َُِ: ] سػػػكر  الصػػػافات ا مػػػف الصػػػابريف 

المشػػارك  فػػي الحػػكار  ككػػذلؾ البنػػت ليػػا حػػؽ الحػػكار فػػي البيػػت  كينباػػي أف يسػػم  لرأييػػا كىػػي 
قالػػت إحػػداىما يػػا أبػػت اسػػتأجره إف خيػػر مػػف اسػػتأجرت القػػكم  ى تبديػػو بكػػؿ صػػراح  قػػاؿ تعػػال

 فكؿ فرد مف أفراد االسر  لو حؽ الحكار.[ ِٔ: ]سكر  القصص االميف 
كنسػػتخمص ممػػا سػػبؽ أف شػػمكليو االعجػػاز التربػػكم لمحػػكار كػػكف نصػػكص القػػراف الكػػريـ تبقػػي  

حكار التربػػكم ىػػك الكسػػيم  كت كػػد عميػػو فػػي جميػػ  الظػػركؼ كاالحػػكاؿ  فػػال سػػاح  الحػػكار مفتكحػػ 
التػػي تعبػػر عػػف ييػػا  التفػػاىـ بػػيف الطػػرفيف  كي كػػد اىتمػػاـ االعجػػاز التربػػكم بػػالحكار عمػػى تنػػكع 

 . النماذج الحكاري  التي عرضيا القراف الكريـ كاعجازه في تناكليا

  ٌ  ا: الصدق ودقة النقل ثان

خصػػػػػكميا بكػػػػػؿ ينقػػػػػؿ االعجػػػػػاز التربػػػػػكم لمقػػػػػراف الكػػػػػريـ مػػػػػادر بػػػػػيف أصػػػػػحا  الػػػػػدعك  ك 
 : مكضكعي  كنزاى  أك انحياز الى صؼ الدعا  دكف خصكميـ كيدؿ ذلؾ عمى عد  أمكر منيا

اف القػػراف الكػػريـ يػػذكر الػػرأم اآلخػػر كينقمػػو لنػػا كمػػا ىػػك ريػػـ فسػػاده  كمنػػو مػػا كرد عمػػى  -ُ
قػػاؿ فرعػػكف مػػا أريكػػـ اال مػػا أرل كمػػا أىػػديكـ إال سػػبيؿ لسػػاف فرعػػكف فػػي قكلػػو تعػػالى 

 [ ِٗكر  يافر: ]س الرشاد 

يبرز عمى الرأم اآلخر جماؿ لاتو كيعطيو الفرص  الكافي  لمحضػكر التػاريخي كالجمػالي  -ِ
قاؿ المؤل الذيف استكبركا مف  في الكقت ذاتو  كما كرد عمى لساف المؤل مف قكـ صالح 

قكمػػو لمػػذيف استضػػعفكا لمػػف  مػػف مػػنيـ أتعممػػكف أف صػػالحان مرسػػؿ مػػف ربػػو قػػالكا إنػػا بمػػا 
: ]سػكر  االعػراؼ و م منػكف * قػاؿ الػذيف اسػتكبركا إنػا بالػذم  منػتـ بػو كػافركف أرسؿ بػ

ٕٔ-ٕٓ ] 
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في عرض القراف الكريـ لرأم الخصـ مػا يشػير الػى خمػكد ىػذا الكػبلـ الػذم فقػد تكفػؿ ا  -ّ
بحفظ القراف الكريـ  كفيو مف الكثير مف الكبلـ الذم كرد عمػى السػن  الخصػكـ  كمػا كرد 

 قػػاؿ فرعػػكف مػػا أريكػػـ إال مػػا أرل كمػػا أىػػديكـ إال سػػبيؿ الرشػػاد : عمػػى لسػػاف فرعػػكف
 [ِٗ]سكر  يافر: 

كبيػػػػذا يحفػػػػظ مػػػػكاقفيـ الحكاريػػػػ   كفػػػػي ىػػػػذا ضػػػػماف السػػػػتمراري  الحػػػػكار ممػػػػا يعنػػػػي أف 
 فيػػك يضػػ   االعجػػاز التربػػكم لمحػػكار فػػي القػػراف الكػػريـ يسػػير فػػي خطػػكات تضػػمف بقػػا  الحػػكار

 . منيجي  الحكار التربكم

 خظائض إعداسٌح متعلقح تأسلىب القزان الحىاري: لة الثالثالمط

يتميػػز الخطػػا  القر نػػي بتنػػكع االسػػمك  تبعػػا الخػػتبلؼ أحػػكاؿ المخػػاطبيف كذلػػؾ امتػػداد 
لئلعجػػاز التربػػكم لمحػػػكار فػػي القػػراف الكػػػريـ   كبعػػد اسػػػتقرا  المكاقػػؼ الحكاريػػ  التػػػي عػػرض ليػػػا 

 القراف الكريـ تبيف االتي:
   يام  عمى االسمك  القر ني أسمك  التصكير كىك أسػمك  منسػجـ مػ  المشػاىد الحكاريػ

قاؿ تعالى ) الميـ اف كاف ىذا ىك الحؽ فأمطر عمينا حجار  مف السما  أك أتينػا بعػذا  
 [ِّ: (.]سكر  األنفاؿ أليـ

   مػف تنكع االسالي  في عرض الحكار كفمسفتو خاص  بيف اآليات المكي  كاآليات المدني
نزلػػت فػػي المراحػػؿ االكلػػى تكػػاد  كيتجمػػى ذلػػؾ فػػي أف النصػػكص التػػيُحيػػ  االسػػمك  

تخمػػك مػػف الحػػكار  الف ذلػػؾ يتناسػػ  مػػ  الػػدعك  السػػري   ثػػـ انتقمػػت الػػدعك  الػػى لممرحمػػ  
تػػػدرجيان عبػػػر النصػػػكص االكلػػػى كمػػػا فػػػي قصػػػص االقػػػكاـ  الجيريػػػ  كلمسػػػنا الحػػػكار فييػػػا

إذ ىػػـ  النػػار ذات الكقػػكد  أصػػحا  االخػػدكد قتػػؿ  السػػابق  كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى 
كمػػا نقمػػكا مػػنيـ اال أف ي منػػكا  كىػػـ عمػػى مػػا يفعمػػكف بػػالم منيف شػػيكد  عمييػػا قعػػكد

[ ىكذا بدأ التدرج حتى كانػت أيمػ  المكاقػؼ  ٖ-ْ: ] سكر  البركج با العزيز الحميد 
سػػػاح  الحػػػكار  كفقػػػان الحكاريػػػ  التػػػي قصػػػيا ا عمينػػػا فػػػي الفتػػػر  المكيػػػ    تحػػػرص عمػػػى 

فػي حػيف نجػد اآليػات المدنيػ  يقػؿ فييػا االسػمك  . لممرحم  التي يعيشيا المسػممكف  نػذاؾ
] سػكر   ؿ  قؿ يا أىؿ الكتا  تعالكا الى كمم  سكا  بيننا كبينكـ  : الحكارم قاؿ تعالى

                                           
  مصػػػر مطبعػػػ  مصػػػطفى البػػػابي   ْط االتقػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػراف  جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف  (  السػػػيكطي ُ)

 ٖٔص ُج ـ ُٖٕٗ



 لٌلى عبد الرزاق حافظ
 فـــــً  للحــــــــــوار التـــــربــــــــــوي االعجـــــــــــــــاز

 الكـــــرٌـــــم القـــــران
 

 226 

مدنيػ  [  كىػذا مػا يفسػره كثػر  التشػريعات كاألحكػاـ التػي نممسػيا فػي اآليػات الّٔ: عمراف
 . بخبلؼ اآليات المكي 

  االعجاز التربكم في القراف الكريـ يجعؿ الحكار سبيبل لكؿ قضػاياه  ككسػيم  لمتفػاىـ بػيف
الخصكـ  كما أنو السبيؿ لبياف الخبلفات كالمنازعات مثؿ قكلو سبحانو )كال تجادلكا أىػؿ 

أنػػزؿ الينػػا كأنػػزؿ مػػنيـ كقكلػػكا  منػػا بالػػذم  الكتػػا  اال بػػالتي ىػػي أحسػػف إال الػػذيف ظممػػكا
ليكـ كاحد كنحف لو مسممكف (] سكر  العنكبكت لينا كا   [.ْٔ: إليكـ كا 

  االعجػػػػاز التربػػػػكم لمحػػػػكار فػػػػي القػػػػراف الكػػػػريـ لػػػػو دكر ىػػػػاـ فػػػػي قصػػػػص القػػػػر ف  كىػػػػك
الػػػػػذم يبعػػػػػ  الحيػػػػػا  كالحركػػػػػ  عمػػػػػى األحػػػػػدا  التػػػػػي يقصػػػػػيا عمينػػػػػا كمػػػػػا فػػػػػي قكلػػػػػو ) 

فػػػي المنػػػاـ أنػػػي أذبحػػػؾ فػػػأنظر مػػػاذا تػػػرل فممػػػا بمػػػغ معػػػو السػػػعي قػػػاؿ يػػػا بنػػػي إنػػػي أرل 
فممػػػػػا أسػػػػػمما قػػػػػاؿ يػػػػػا أبػػػػػت افعػػػػػؿ مػػػػػا تػػػػػ مر سػػػػػتجدني إف شػػػػػا  ا مػػػػػف الصػػػػػابريف 

قػػػػػػد صػػػػػػدقت الر يػػػػػػا إنػػػػػػا كػػػػػػذلؾ نجػػػػػػزم  كنادينػػػػػػاه أف يػػػػػػا إبػػػػػػراىيـ  كتمػػػػػػو لمجبػػػػػػيف
 .[َُٓ-َُِ: حسنيف ( ]سكر  الصافاتالم

 ؿ  ففػػي حػػػيف نػػػراه حػػػكارا تنػػكع أشػػػكاؿ الحػػػكار كألكانػػو ناشػػػت عػػػف اخػػتبلؼ مقتضػػػى الحػػػا
 مبسكطان مفصبلن مطكالن   أك نجده مكجزا مختصران.

  يتميػػز االعجػػاز التربػػكم لمحػػكار فػػي القػػراف الكػػريـ فمػػا يخػػص ليجتػػو مػػا بػػيف شػػد  كلػػيف
 كىنػاؾ الكاسػ  الفضػفاض  كىنػػاؾ شػديد النبػر   كىنػاؾ اليػػادإل الكديػ   كالسػاذج البسػػيط 

و تعالى ) قؿ يػا أىػؿ الكتػا  تعػالكا الػى كممػ  كؿ ذلؾ حس  مقتضى الحاؿ كما في قكل
 [.ّٔ: سكا  بيننا كبينكـ ( ]سكر  اؿ عمراف

  االعجاز التربكم لمحكار يركز عمى العناصر البارز  كيضفي عمييا الحيا   فتار  تحمػؿ مكقفػان
قصصػػيان متكػػامبل مثػػؿ قكلػػو ) يػػـك تػػأتي كػػؿ نفػػس تجػػادؿ عػػف نفسػػيا كتػػكفى كػػؿ نفػػس مػػا 

 .  [  كأحيانا تأتي مبسكط  في أكثر مف  ي ُُُاي  : ظممكف ( ] سكر  النحؿعممت كىـ ال ي

 ثالثالفصل ال
 لإلعداس التزتىي فً القزان الكزٌم حىارٌحسالٍة الاأل

 طرق الحوار لإلعجاز التربوي : المبحث االول

 المىاظزج والدذل: المطلة االول

 كقػد المطيٌػر   الٌنبكٌي  كالٌسٌن  ـالكري القر ف في كتكاصؿ محادث  كأسمك  الحكار ذكر كرد
 عمػػى قائمػػ  عمكمػػان  األنبيػػا  كدعػػك  اإلسػػبلمٌي  الػػٌدعك  كػػكف شػػؾٌ  بػػبل الحػػكار إلػػى الحاجػػ  بػػرزت
 ديػػف إلػػى بػػدعكتيـ قكمػػو يحػػاكر تػػراه كمكػػاف زمػػافو  كػػؿٌ  فػػي فػػالٌنبي كأقػػكاميـ  األنبيػػا  بػػيف الحػػكار
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 تػأثيران  العبػارات أكثػر مستخدمان  كالكفر الٌضبلالت مف عميو ىـ ما كترؾ كحده  ا كعباد  الٌتكحيد
 .بيـ ا عذا  حمكؿ مف حاليـ عمى كشفق ن  نفكسيـ  في

 : دلــــــوم الجـــــــــمفه
جا  في كتا  مقاييس الما  البف فارس: جدىؿى الجيـ كالٌداؿ كالبٌلـ أصؿ كاحد  كىػك مػف 

:  (ُ)الخصكم  كمراجعػ  الكػبلـبا  استحكاـ الشي  في استرساؿ يككف فيو  كامتداد  كجػدؿ يىجػًدؿي
 (ِ) اشتٌدت خصكمتو.

ىػػك المفاكضػػ  عمػػى سػػبيؿ المنازعػػ  “أمػػا فػػي االصػػطبل،: فقػػد عرفػػو األصػػفياني بقكلػػو: 
دالػ  كىػي األرض  سقاط اإلنساف صاحبو عمػى الجى كالماالب   كقيؿ: األصؿ في الجداؿ الصراع كا 

 (ّ) .الصمب 
 االنتظػػػار تفيػػػد النظػػػر مػػػف فيػػػي بالبصػػػػير   النظػػػر مػػػف أك النظيػػػر  مػػػف لغلللة والمنلللا رة

 .التماثؿ تفيد النظير كمف (ْ)التقابؿ  تفيد التناظر كمف كتقدره  تقيسو الشي  في كالتفكير
 ىػػك الػػذم التنػػاظر معنػػى فييػػا يكجػػد االصلل الحي بمعناىللا المنللا رة االصلل الح فللي أمللا

 (ٓ).كالحجج األدل  بيف أك الكاحد  المجمس في األشخاص بيف أكاف سكا  التقابؿ 
ف الكاقػػ  فػػي المنػاظر   المشػػحكف التنػػاظر لتعنػي تطػػٌكرت فانيػػا النظػر مػػف أساسػػيا كػاف كا 

 عمػى كقػادران  نػدان  أك لآلخػر نظيػران  المنػاظر  عنػد نفسػو يعتبر الطرفيف مف كاحد فكؿ التحدم  برك،
 .يتحداه أف

 كىذا أمر كاالستيعا   التفكير كلمست في كاختبلفيـ الناس تبايف نتيج " كالجدؿ المناظر 

 ":قاالألصمعي كقد" التقدـ  إلى يكصؿ ال االتفاؽ أف إذ األرض عمار    أسبا مف ىك بؿ طبيعي 

 (ٔ)ىمككا ح. تساككا فاذا تباينكا ما بخير الناس يزاؿ لف أمثاليـ في يقاؿ

                                           
ىػػاركف  مطبعػػ  مصػػطفى البػػابي الحمبػػي كأكالده  مصػػر   (  ابػػف فػػارس  مقػػاييس الماػػ   تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـُ)

 .ّّْـ .صُٗٔٗ
  .بيركت  ماد : جدؿ –ـ(  م سس  الرسال  ُٖٗٗابف منظكر  لساف العر   ) ( ِ)
 . ُُٕ(  األصفياني   المفردات في يري  القر ف  مرج  سابؽ . صّ)
 ٕٔ  صُ(  الجرجاني  التعريفات  مرج  سابؽ  ج/ْ)
ىػػ. َُِْعمي   منيج الجدؿ كالمناظر  في تقرير مسائؿ االعتقػاد   دار إشػبيميا  الريػاض  (  حسف  عثماف ٓ)

 َّص

 ُـ  جُّٗٗ م سسػػػػ  الرسػػػػال   ُ(  البكػػػػرم  أبػػػػك عبػػػػد ا  فصػػػػؿ المقػػػػاؿ فػػػػي شػػػػر، كتػػػػا  االمثػػػػاؿ   طٔ)
 .ُٔٗ ص
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 : الكرٌم القرآن فً والجدل المناظر 

 ك الحجػػػج عمػػػى كبنػػػى عميػػػو المعتقػػػدات بػػػؿ الكػػػريـاألسػػػمك    القػػػراف  ىػػػذا اسػػػتخدـ فقػػػد
 . القاطع  البراىيف

الـ تر إلى الذم حاج إبراىيـ في ربو أف  تاه ا الممؾ إذ قاؿ إبراىيـ ربي  : قاؿ تعالى
الذم يحي كيميت قاؿ أنػا أحػي كاميػت قػاؿ إبػراىيـ فػاف ا يػأتي بالشػمس مػف المشػرؽ فػأت بيػا 

 [ ِٖٓ: ] سكر  البقر  ا ال ييدم القـك الظالميف مف المار  فبيت الذم كفر ك 
فيػو   كالمنػاظر  التكحيػد عمػـ فػي الـ الػؾ إباحػ  عمػى اآليػات دلػت": حػكل سػعيد يقػكؿ

 باشرىا إبراىيـ لما مباحا يكف لـ كلك أيضا  حاجو إبراىيـ أف عمى فدؿ اثنيف  بيف تككف كالمحاجا 

 إلى الكفر  أمرنا بدعا  كألنا ـ  الحرا كارتكا  الخطأ  فع معصكميف -السبلـ عمييـ– األنبيا  لككف

ذا كتكحيده  كحده با إليماف ا  بعػد إال يكػكف ال كذا الػدليؿ  منػا يطمبكا أف البد ذلؾ إلى دعكناىـ كا 

 (ُ)المناظر  ح
 إذا  تاه ا ممؾ الكافر تسمي  جكاز عمى تدؿ اآلي  ىذه" :- ا رحمو – القرطبي يقكؿ ككذا

قامػ  كالمجادلػ   المناظر  إثبات عمى كتدؿ الدنيا  في كالرفع  كالعز الممؾ ا  القػر ف الحجػ  كفػي كا 

: البقػر  " مصػادقيف كنػت إف ـ برىانػؾ ىػاتكا قػؿ " :-تعػالى- ا قػاؿ تأممو لمف كثير ىذا مف كالسن 
 عميو- إبراىيـ كصؼ خصكم  كقد حج  مف أم   68 يكنس "بيذا سمطاف مف عندكـ إف "   111

 عميو-، نك قص  في كقاؿ كييرىا األنبيا  سكر  في كما األكثاف عباد  في عمييـ كرده قكمو -السبلـ

 ممػا بػرم  كأنػا " قكلػو إلػى اآليػات 32 ىػكد " جػدالنا فػأكثرت جادلتنػا قػد نػك، يػا قػالكا " - السػبلـ

 مف تعميـ كمو كفي اآلم  مف ذلؾ إلى يير فرعكف م  مكسى مجادل  ككذلؾ   35: ىكد " تجرمكف

 إال كالباطػؿ الحػؽ بػيف الفػرؽ يظيػر ال الػديف  ألنػو فػي كالمجادلػ  كالجػكا  السػ اؿ -كجػؿ عػز- ا

 الكتػا  أىػؿ -كسػمـ عميػو ا صمى- ا ؿ رسكؿ كجاد الباطؿ  حج  كدحض الحؽ  حج  بظيكر

 بالحجػ    دـ وفامبػ كمكسػى  دـ كتحػاج  ؿ عمػراف  فػي بيانػو يػأتي ا ـ عمػى الحجػ  بعػد كبػأىميـ

 أىمػو  فػي الحػؽ صػدر حتػى كتناظركا كتقرركا كتدافعكا السقيف  يكـ - ا رسكؿ أصحا  كتجادؿ

-كجؿ عز- ا قكؿ كفي إبراده  يكثر مما ذلؾ يير إلى الرد  أىؿ في بكر أبي بعد مبايع  كتناظركا

 شػائ  مبػا، بػالعمـ تجػاجاالح أف عمػى دليؿ   66 عمراف  ؿ " عمـ بو لكـ ليس فيما فمـ تحاجكف":

                                           
 .َٔٔ صُـ جُٖٓٗ-ىػَُْٓ دار السبلـ  القاىر  ُ( حكل  سعيد  األساس في التفسير   طُ)
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 يقبػؿ كأف -كجػؿ عػز- ا بيػا يػراد أف المنػاظر  حػؽ كمػف :الشػافعي صػاح  المزني تدبر  قاؿ لمف

 .أك متقػاربيف  يككنػكا حتػى المتنػاظريف بػيف الحػؽ كيظيػر المنػاظر  تصػح ال :كقػالكا تبػيف  منيػا مػا

ال كاإلنصاؼ  كالفيـ كالعقؿ الديف مف كاحد  مرتب  في مستكييف  (ُ). "كمكابر  مرا  فيك كا 
اإلعجػاز  ي كػد ممػا ؿ  المجػا ىػذا فػي لمتربػكييف الكريـ القراف أسبقي  أيضا يتضح سبؽ مما

 .كأعمـ أجؿ -تعالى– كا الحكار  مجاؿ في الكريـ لمقر ف التربكم
 المطلة الثاوً: السؤال والمىاقشح 

 :الكرٌم القرآن فً والمناقشة السؤال

 فقػػد إليػو  فػي التكصػػؿ   األكائػؿ يككنػػكا لػـ أنيػػـ عنػد التربػكييف إال وأىميتػػ األسػمك  ليػذا
 مػػف الكثيػػر فػػي إيصػػاؿ الطريقػػ  ىػػذه الكػػريـ القػػر ف اسػػتخدـ كقػػد   القػػدـ منػػذ إليػػو اإلسػػبلـ سػػبقيـ

 إلػػى تكجػػو كانػػت أك أسػػئم  كأقػػكاميـ  األنبيػػا  بػػيف حػػكار عػػف حكايػػ  الشػػرعي  كاألحكػػاـ األخػػبلؽ 
يسألكنؾ عف االىم  قؿ ىي مكاقيت لمناس كالحج كليس البر بأف : قاؿ تعالى .بالمحاكر  األنبيا 

 تأتكا البيكت مف ظيكرىا كلكف البر مػف أتقػى كأتػكا البيػكت مػف أبكابيػا كاتقػكا ا لعمكػـ تفمحػكف 
 [ُٖٗ: ]سكر  البقر 

  معرفػ الطمػ  كػاف بعػف عػدم فػاف الطمػ   :ق معنػا السػ اؿ ": الجزائػرم بكػر بػك أ يقػكؿ
ف شي    (ِ).المطمك  ح الشي  إعطا  لطم  فيك بنفسو عدم كا 

ك  عمػرك أبػك ك نػاف  كقػرأ  "ظيكرىػا مػف البيػكت تػأتكا بػأف البػر كلػيس": البيضػاكم كيقػكؿ
 عامر بتخفيػؼ  كابف ناف  كقرأ "اتقى مف البر كلكف" بالكسر  كالباقكف البا   بضـ حفص ك كرش

نما مف فسطاطا كال دارا يدخمكا لـ أحرمكا اإذ األنصار كانت "البر " كرف  "كلكف"  يػدخمكف بابو  كا 

نمػا ببػر  لػيس أنػو ليػـ فبػيف بػرىا  ذلػؾ كيعػدكف كرا ه  فرجػ  أك ثقػ  مػف  المحػاـر اتقػى البػر مػف كا 

 كىذا الحج  مكاقيت ذكر أنيا لما أنو أك األمريف  عف سألكا أنيـ :قبمو بما اتصالو ككجو كالشيكات 

ا  النبك   بعمـ يتعمؽ كال ال يعنييـ  عما سألكا لما أنيـ أك لبلستطراد  ذكره الحج يف أفعاليـ مف أيضن

 ه.بذكر  عق  النبك  بعمـ كيختص يعنييـ  عما الس اؿ كترككا

                                           
 .ُِٖ صّ(  القرطبي  مرج  سابؽ جُ)
 مكتبػػػػ  العمػػػػـك الحكػػػػـ  المدينػػػػ  المنػػػػكر  ُ(  الجزائػػػػرم  ابػػػػي بكػػػػر  أيسػػػػر التفاسػػػػير لكػػػػبلـ العمػػػػي الكبيػػػػر   طِ)

 .ُِٖ صِىػ جُُْٔ-ـُٓٗٗ 
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أف  أك ا  بػو بػالعمـ كييتمػكا ذلػؾ  أمثاؿ يسألكا أف بيـ البلئؽ أف عمى تنبييا سألكه ما جكا 
مػف  كدخػؿ البيػت  بػا  تػرؾ مػف بحػاؿ حػاليـ بتمثيػؿ لسػ اؿا فػي تعكسػييـ عمػى التنبيػو بيػا المػراد
 عمى مثمو  يجسر كلـ ذلؾ  اتقى مف بر البر كلكف مسائمكـ  تعكسكا أف البر كليس :كالمعنى كرائو 

 فػي " ا .كاتقػكا " كجكىيػا  مػف األمكر فباشركا بر العدكؿ في ليس إذ " أبكابيا مف البيكت كأتكا "

 (ُ)كالبر ح  باليدل تظفركا لكي "تفمحكف لعمكـ" أفعالو  عمى كاالعتراض أحكامو تايير
-كتعػالى تبػارؾ-مػف ا األسػمك  ىذا كعي كقد الداعي   المربي القدك  كىك- -كالنبي

 المتعممػػػيف  يػػػكقظ فكػػػر أسػػػمك  ىػػػذا ألف  -عمػػػييـ ا رضػػػكاف-األخيػػػار أصػػػحابو مػػػ  بػػػو فعمػػػؿ
 يسػػأؿ-  النبػػي عػػف عنػػو ا رضػػي ىريػػر  أبػػك ركاه مػػا ذلػػؾ عمػػى األمثمػػ  كمػػف .ىمميػػـ كيحفػػز

 المفمػس إف :ع  فقػاؿ متػا كال درىػـ لػو ال مف فينا المفمس: ا قالك المفمس؟ مف أتدركفح: صحابتو
 ماؿ كأكؿ ا  ىذ ىذا  كقذؼ شتـ قد كيأتي    كزكا كصياـ بصبل  القيام  يكـ يأتي مف أمتي مف
 فنيػػػت فػػػاف حسػػػناتو  مػػػف كىػػػذا حسػػػناتو  مػػػف ىػػػذا فيعطػػػى ىػػػذا  كضػػػر  ىػػػذا  دـ كسػػػفؾ ا  ىػػػذ

 (ِ)النارح في طر، ثـ عميو فطرحت ىـ خطايا مف أخذ عميو  ما يقضي أف قبؿ حسناتو
 في العممي  رنا دك األسمك  ليذا أف كما الكريـ القر ف في متعدد  األسمك  ىذا عمى كاألمثم 

 كيكجو في مكاف  الناس تم يج أف الطريق  بيذه كالمقصكد" :س فار أبك محمد يقكؿ حي  الدعكي 

 مػف الجميػكر  فيسػتفيد الجميػكر أمػاـ عمييػا الداعيػ  كيجيػ  األسػئم   المربػي الداعيػ  إلػى أحػدىـ

 تعمػيـ ىػك .الشػريع   كاليػدؼ أك العقيػد  فػي تكػكف مكضػكعاتيا  فقػد فػي األسػئم  تختمػؼ ذلؾ  كقػد

رشادىـ الناس   الخير. نحك كتكجيييـ كا 
 مػف ألػكاف لػكف كىػك الحػكار  االعجػاز بمجػاؿ فػي الكػريـ القػر ف أسػبقي  لنػا يتضػح كىكذا

 .أعمـ كا المجاؿ  ىذا في الكريـ لمقر ف التربكم اإلعجاز
 المبحث الثانً: نماذج حوارٌة قرآنٌة لإلعجاز التربوي

 (حىار فً طلة العلم ) مىسى والخضز : المطلة االول

اال فػػي مكضػػ  كاحػػد مػػف سػػكر   ـ لػػـ يػػذكر الحػػكار بػػيف مكسػػى كالخضػػر عمييمػػا السػػبل
كالقػػراف الكػػريـ ال يحػػدد المكػػاف الػػذم كقعػػت فيػػو القصػػ  اال بأنػػو ) مجمػػ  البحػػريف ( كال  الكيػػؼ 

                                           
 .ْْٕ( البيضاكم   عبد ا بف ابي عمر الشيرازم  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ   مرج  سابؽ  صُ)
 .َُُِ صُِٖٓصحيح مسمـ  كتا  البر كالصم   با  تحريـ الظمـ  ،( ِ)
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ىؿ كػاف ذلػؾ كىػك فػي مصػر قبػؿ خركجػو ببنػي  يحدد التاريم الذم كقعت فيو مف حيا  مكسى
لعبػػد الصػػالح الػػذم لقيػػو .. كػػذلؾ ال يػػذكر القػػراف شػػيئا عػػف ا. إسػػرائيؿ أـ بعػػد خركجػػو بيػػـ منيػػا

كنعتقػػػد اف   (ِ)ك ىنػػػاؾ ركايػػػات كثيػػػر  عػػػف ابػػػف عبػػػاس كييػػػره فػػػي ىػػػذه القصػػػ    (ُ). مكسػػػى 
 . عرضيا في القراف بالطريق  التي عرضت بيا  لحكم  خاص  كا أعمـ

 : والعبد الصالح اللقاء بٌن موسى

قػاؿ  اه مف لػدنا عممػا فكجدا عبد مف عبادنا اتيناه رحم  مف عندنا كعممن قاؿ تعالى 
 قػػاؿ إنػػؾ لػػف تسػػتطي  معػػي صػػبرا  لػػو مكسػػى ىػػؿ اتبعػػؾ عمػػى أف تعممػػف ممػػا عممػػت رشػػدا

 قاؿ ستجدني اف شا  ا صابرا كال أعصي لػؾ أمػرا  ككيؼ تصبر عمى مالـ تحط بو خبرا
 [.َٕ -ٓٔ: ] سكر  الكيؼ قاؿ فاف اتبعتني فبل تسالني عف شي  حتى احد  لؾ منو ذكرا 

في ىذه اآليات عرفنا الحكار بيف مكسى كالخضر )العبد الصالح( كالػذم مػف اجمػو قطػ  
عمػى صػباحو  فيعػرض مكسػى   كاختمػؿ فييػا مػا احتمػؿ مػف جيػد كعنػا    ىذه الرحم  المثيػر  
كأد  نبكم  كذلؾ في تكاض  كريـ   كياترؼ مف بحره   كأف يتعمـ مف عممو   أف يقبمو تابعان لو 
عك الػػػى طمػػػ  العمػػػـ كتحمػػػؿ المشػػػاؽ فػػػي طمػػػ  العمػػػـ   ألنػػػو قػػػكاـ الفػػػرد المسػػػمـ عظػػػيـ الػػػذم يػػػد

ر قمػ  كينيػ فئلسػبلـ جػا  ليحػرر العقػؿ مػف الجيػؿ   كالمجتم  المسمـ كقكاد الديف االسبلمي كمػو
 . الم مف كعقمو بنكر العمـ

عميو السػبلـ بصػيا  االمػر  ففي قكؿ مكسى ) ىؿ اتبعؾ عمى اف تعممني ( لـ يطم  
لكػػف  كىػػذا مػػف اد  االنبيػػا  عمػػييـ السػػبلـ   عممنػػي ( كلكنػػو بأسػػمك  االسػػتفياـ كلػػيس الجػػـز ) 

إنما ىك جان  العمـ  عمـ العبد الصالح ح ليس ىك العمـ البشرم الكاضح االسبا  القري  النتائج 
  . أمػػػػػا قكلػػػػػو(ّ)لمحكمػػػػػ  التػػػػػي أرادىػػػػػا ح   المػػػػػدني بالايػػػػػ  أطمعػػػػػو ا عميػػػػػ  بالقػػػػػدر الػػػػػذم أراده 

كاالرشػاد ىػك االمػر الػذم لػك لػـ يحصػؿ لحصػمت الاكايػ    ) رشدان ( فيػو طمػ  لئلرشػاد كاليدايػ  

                                           
 .ِِٕٕ ص ُٓ ج ْ(  قط   سيد   في ظبلؿ القراف   مجُ)
 ٖ(  لمعرف  تفاصيؿ القص  يمكف الرجكع الى فتح البارإل في شر، صحيح البخارم  ابف حجر العسقبلني جِ)
 .ِِٕٗص  ُٓج   ْمج   ـ ُِٖٗ  اىر  الق دار الشركؽ  َُط   في ظبلؿ القراف   سيد  (  قط  ّ)
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الف  بالصبر عمى العبد الصالح كتصرفاتو كلك كاف نبيان رسػكالن  . كمف ثـ فبل طاق  لمكسى (ُ)
 اؾكالبػد مػف إدر  كباألحكاـ الظػاىر    ىذه التصرفات حس  ظاىرىا قد تصطدـ بالمنطؽ العقمي 

ما كراىا مف الحكم  الايبي   كاال بقيت تثير االستنكار كما اف في قكلو ) إنػؾ لػف تسػتطي  معػي 
ح أنؾ يا مكسى ال تطيؽ أف تصػبر : صبران * ككيؼ تصبر عمى مالـ تحط بو خبران ( أم بمعنى

ككييػؼ تصػبر عمػى مػا تػراه  ألف الظػكاىر التػي ىػي عممػؾ ال تاطيػو   عمى مػا تػراه مػف عممػي 
.....( . كىك معنى قكلو ) ككيؼ تصبر  كال طريؽ الصكا  فيو   كلـ تخبر بكجو الحكم   خطأ

فػػي  فأجػػا  مكسػػى  كاالنبيػػا  ال يقػػرٌكف عمػػى منكػػر أم ال يسػػعؾ السػػككت جريػػا عمػػى عادتػػؾ 
سأصػبر بمشػيئ  ا ألننػػي : ) سػتجدني إف شػا  ا صػابران كال أعصػي لػؾ أمػران ( أم: أد  رفيػ 

  (ِ).طاعتؾحألزمت نفسي 

 : والعبد الصالح ٌركبان السفٌنة موسى 

فانطمقػا حتػى إذا ركبػا فػي السػفين    : بداي  رحم  طم  العمـ في جػك إيمػاني قػاؿ تعػالى
قػاؿ الػـ اقػؿ أنػؾ لػف تسػتطي  معػي صػبران  خرقيا قاؿ أخرقتيا لتارؽ أىميػا لقػد جئػت شػيئان إمػرا

  أمػػػرم عسػػػراقػػػاؿ ال ت اخػػػذني بمػػػا نسػػػيت كال ترىقنػػػي مػػػف [ أم ح  ّٕ -ُٕ: ]سػػػكر  الكيػػػؼ
فػػانطمؽ مكسػػى كصػػاحبو يمشػػياف عمػػى سػػاحؿ البحػػر  يطمبػػاف سػػفين   فمػػرت بيمػػا سػػفين   فكممػػا 
أصحابيا أف يركبا فييا معيـ   فعرفكا الخضر   فحممكىما باير أجر  تكرمو لمخضر  فمما ركبػا 

 (ّ)حس   مستخرجا لكحا مف الكاحيابفأ كسارت بيـ السفين  في كسط البحر  قاـ الخضر بخرقيما
نفسػو فقػػد نسػى مػا قالػو ىػك كمػػا قالػو صػاحبو  أمػاـ ىػذا التصػػرؼ  كلػـ يتمالػؾ مكسػى 

العجيػػ  الػػذم ال مبػػرر لػػو فػػي نظػػر المنطػػؽ العقمػػي  االنسػػاف قػػد يتصػػكر المعنػػى الكمػػي المجػػرد 

                                           
  ٓج  ىػػػ ُّٖٗ –ـ ُٖٕٗ  بيػػركت  دار الفكػػر  التفسػػير الكبيػػر  محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف  (  الػػرازم ُ)

 . َِٓص 
 .ُٕص   ُُمج   د.ت   د.ط   الجام  ألحكاـ القراف   ابك عبد ا محمد االنصارم   (  القرطبي ِ)
-ـُُٗٗ  دار الفكػػػػر   بيػػػػركت  ُمنيػػػػر فػػػػي العقيػػػػد  كالشػػػػريع  كالمػػػػنيج  ط(  الزحيمػػػػي  كىبػػػػ   التفسػػػػير الّ)

 .ِٓٗص ُٔىػ  مج ُُُْ
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يستشعر لو كقعان ييػر كالنمكذج الكاقعي منو   كلكنو عندما يصطدـ بالتطبيؽ العممي ليذا المعنى
 . ُفالتجرب  العممي  ذات طعـ  خر يير التصكر المجرد . التصكر النظرم

 :  ٌعترض العبد الصالح ٌقتل الغالم وموسى 

فانطمقػػا حتػػى إذا لقيػػا يبلمػػان فقتمػػو قػػاؿ أقتمػػت نفسػػان زكيػػ  بايػػر نفػػس لقػػد  : قػػاؿ تعػػالى
قاؿ إف سػالتؾ عػف شػي  بعػدىا  صبراقاؿ الـ اقؿ لؾ إنؾ لف تستط  معي  جئت شيئان نكرا

[ فاذا كانت المر  االكلػى خػرؽ  ٕٔ-ْٕ: ] سكر  الكيؼ فبل تصاحبني قد بمات مف لدني عذرا
 سػػفين  كاحتمػػاؿ يػػرؽ مػػف فييػػا   فيػػذه قتػػؿ الػػنفس عمػػدا ال مجػػرد احتمػػاؿ فمػػـ يسػػتط  مكسػػى 

لػـ يبمػغ الحمػـ حتػى يكػكف  الصبر عمييا فالابلـ في نظره برإل   لػـ يرتكػ  مػا يكجػ  القتػؿ   بػؿ
 . م اخذان عمى ما يصدر منو

 :  وموسى ٌتعجب العبد الصالح ٌبنً الجدار

فانطمقػػا حتػى إذا أتيػا أىػػؿ قريػ  اسػتطعما أىميػػا فػأبكا أف يضػيفكىما فكجػػدا  : قػاؿ تعػالى
قػاؿ ىػذا فػراؽ بينػي كبينػؾ  فييا جدارا يريد أف ينقض فأقامػو قػاؿ لػك شػئت التخػذت عميػو أجػرا

بالتنػاقض  [ ىنػا يشػعر مكسػى ٖٕ-ٕٕ: ]سكر  الكيؼ نبئؾ بتأكيؿ مالـ تسط  عميو صبراو سأ
في المكقؼ ما الذم يدف  ىذا الرجؿ أف يجيد نفسو   كيقيـ جداران باالنقضاض فػي قريػ  لػـ يقػدـ 
ليمػا الطعػػاـ كالشػػرا  كىمػػا جائعػػاف   كقػػد أبػػك أف يستضػػيفكىما ؟ ككانػػت ىػػي الفاصػػم   فمػػـ يعػػد 

 قاؿ ىذا فراؽ بيني كبينؾ  : مف عذر  كلـ يعد لمصحب  بينو كبيف الخضر مجاؿ لمكسى 

 والعبد الصالح: جوانب االعجاز التربوي فً حوار موسى 

اجتماع الرحمػ  كالعمػـ فػي شخصػي  العػالـ أمػر أساسػي فالعػالـ البػد أف يكػكف رحيمػا مػ   -ُ
جػػكا مػػف االلفػػ  كالمػػكد  بػػيف  تمميػػذه حتػػى يكصػػؿ إليػػ  مػػا  تػػاه ا مػػف العمػػـ  فيػػك يخمػػؽ

 . العالـ كالمتعمـ مما ي ثر عمى تمقي العمـ كاالستفاد  مف أقكاؿ العالـ كأفعالو

مػػف االعجػػاز التربػػكم فػػي الحػػكار جانػػ  المػػ ازر  فػػي طمػػ  العمػػـ   كىػػذا يتضػػح فػػي أف  -ِ
لكحػػده بػػؿ مػػ  العبػػد الصػػالح   ممػػا يػػدؿ عمػػى أف طالػػ  العمػػـ فػػي  لػػـ يػػذى  مكسػػى 
ى أعكاف يثبت بعضيـ بعضان   كيساعد بعضػيـ الػبعض عمػى االلتػزاـ االيمػاني حاج  ال

 . كالعمؿ بأحكاـ ا

                                           
  .ِِٕٗ  ص ُْ(  قط   سيد  المرج  السابؽ   مج ُ)
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عمك اليم  مبػدأ تربػكم إسػبلمي كىػذا مػا يعضػده تكػرار كممػ  )فػانطمؽ( ثػبل  مػرات ممػا  -ّ
 . يدؿ عمى شد  الطم  كقك  االندفاع في طم  العمـ كمكاجي  عقباتو

مقي العمـ كطمبػو  كذلػؾ مػف خػبلؿ تكػرار األسػئم  التػي التعمـ االثرائي كاضح في شاؼ ت -ْ
فػػي رحمتػػو كحرصػػو الشػػيد عمػػى معرفػػ  السػػب  لحصػػكؿ أكبػػر قػػدر  ت كػػد انتبػػاه مكسػػى 

 . مف العمـ

يظيػػػر أسػػػمك  التشػػػكيؽ ك التييئػػػ  الذىنيػػػ  الحديثػػػ  فػػػي كػػػكف العبػػػد الصػػػالح يقػػػدـ ىديػػػو  -ٓ
 د .عمى مرات متعدد   كليس دفع  كاح كعممو لسيدنا مكسى 

 : يحمؿ الحكار العديد مف اآلدا  االسبلمي  كمنيا -ٔ

  التكاض  طال  العمـ م  م دبو  كذلؾ مف خػبلؿ االتبػاع التػاـ ممػا يشػعر بالخضػكع
 . كالطاع  أماـ المعمـ

 حمػػـ العػػالـ كرفقتػػو بتمميػػذه  فحينمػػا يعػػارض مكسػػى  يػػذكره الخضػػر بقكلػػو ) ألػػـ أقػػؿ
.كىك المنيج القكيـ لمعالـ  نير لمكسى لؾ ؟ ( كىك س اؿ ال يحتكم عمى تجيـ كال

 . مف اجؿ تبمغ العمـ

 كالكفػػػػػا  بػػػػػالعيكد كاالعتػػػػػذار عنػػػػػد . الصػػػػػبر كالطاعػػػػػ  كاىميتيمػػػػػا فػػػػػي طمػػػػػ  العمػػػػػـ
 مخالف  العيد 

 .قبكؿ اليبو مف يير المسمـ  ك كجكاز طم  الضياف  كالقكت منو 

قكلػو ) حتػى أحػد  لػؾ في الحػكار تنبيػو عمػى المنػ  مػف السػ اؿ قبػؿ أكاف اسػتحقاقو فػي  -ٕ
 .  منو ذكران (

كمػػف االعجػػاز التربػػكم فػػي الحػػكار اف ا يحفػػظ االبنػػا  بصػػبل، االبػػا   فػػبل يخػػش أحػػد  -ٖ
 . عمى ذريتو كىك مككؿ أمرىـ الى ا تعالى

 ( المطلة الثاوً: حىار االته ألتٍح ) إتزاهٍم 

طمػ  ا تعػالى منػو أف يػدعك نبيػان كرسػكالن   ك  –عميو السبلـ  –كاف أبك االنبيا  إبراىيـ 
الناس الى التكحيد  كمف المنطقي أف يبدأ إبراىيـ بدعك  أقر  الناس إليػو   كلػذلؾ كانػت الخطػك  
 االكلػػػى فػػػي خطػػػكات تبمياػػػو الرسػػػال  ىػػػي أف يػػػدعك أبػػػاه إلػػػى ا عزكجػػػؿ كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى

   كاذكر في الكتا  إبراىيـ إنو كاف صديقان نبيان يػو يػا أبػت لػـ تعبػد مػاال يسػم  كال إذ قاؿ ألب
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يا أبت إنػي قػد جػا ني مػف العمػـ مػالـ يأتػؾ فػاتبعني اىػدؾ صػراطا  يبصر كال ياني عنؾ شيئا
يػػا أبػػت إنػػي اخػػاؼ اف  يػػا أبػػت ال تعبػػد الشػػيطاف إف الشػػيطاف كػػاف لمػػرحمف عصػػيا  سػػكيا 

يػا إبػراىيـ لػئف لػـ قػاؿ أرايػ  انػت عػف  ليتػي  يمسؾ عذا  مف الرحمف فتككف لمشيطاف كليا 
كأعتػزلكـ  قاؿ سبلـ عميؾ سأستافر لؾ ربي إنو كاف بي حفيا تنتو ألرجمنؾ كاىجرني مميا 

 [ْٖ-ُْ: ]سكر  مريـ كما تدعكف مف دكف ا كأدعكا ربي عسى أال أككف بدعا  ربي شقيان 
 ىيـ فػػي ىػػذه الصػػكر  التػػي تجمػػ  بػػيف االبػػف كأبيػػو فػػي مكقػػؼ الػػدعك  الػػى ا نػػرل إبػػرا

بيذا المطؼ في الخطا  يتكجو الى أبيو  يحاكؿ أف ييديو إلى الخير الذم ىداه ا إليو  كعممػو 
يا أبت لـ تعبد مػاال يسػم  كال يبصػر كال  : كيسألو يا أبت  : إياه   كىك يتحب  إليو فيخاطبو

   ثػـ يتبعيػا بأنػو ال دعكتػو ألبيػ ىذه ىي الكمم  االكلى التي يبدأ بيا إبراىيـ  ياني عنؾ شيئان 
التػي جعمتػو  –فيداه   إنيػا ىػدا  ا  –يقكؿ ىذا نفسو   إنما ىك العمـ الذم جا ه مف ا تعالى 

يفقػػو كيعػػرؼ الحػػؽ   فيػػك ينصػػح أبػػاه الػػذم لػػـ يتمػػؽ ىػػذا العمػػـ   ليتبعػػو فػػي الطريػػؽ الػػذم ىػػدم 
 (ُ).اليو

إنػو لػـ يػنس لحظػ  كاحػد   بػاه في منتيػى التعقػؿ كاليػدك  كالمػيف كىػك يػدعك أ كقد كاف 
عمػى الػريـ مػف كفػػره  –لػذلؾ لػـ يكػػف جافيػان قػط فػي مخاطبػ  أبيػػو  كىػك يعػرؼ لػػو حقػو  أنػو أبػكه 
 (ِ) فقد قابؿ إبراىيـ بكؿ عنؼ كنكراف. كلكف اال  كاف عمى عكس االبف تمامان  –كعناده 

ىػػك أعمػػى مػػف اكرد سػػيد قطػػ  ح أف االصػػؿ فػػي العبػػاد  أف يتكجػػو بيػػا االنسػػاف الػػى مػػف 
فكيؼ يتكجو بيا إذف . كأف يرفعيا الى مقاـ أسمى مف مقاـ االنساف كأسنى االنساف كأعمـ كأقكل 

.. إذ كاف أبكه كقكمو يعبػدكف االصػناـ . بؿ الى ما ىك في مرتب  أدنى إلى ما ىك دكف االنساف 
 (ّ).كما ىك حاؿ قريش الذيف يكاجييـ االسبلـ ح

                                           
  القػػػػاىر   المكتبػػػػ  التكفيقيػػػػ  لمطباعػػػػ   ُط  االعجػػػػاز التربػػػػكم فػػػػي القػػػػراف كالسػػػػن   أحمػػػػد عبػػػػده   عػػػػكض (ُ)

 .ٖٗص  ـَُِِ
 . ََِص  ُمج  القاىر   )د.ت (المكتب  القيم   مكسكع  القصص القر ني  ك خركف  حمز    ( النشرتي ِ)
 .ُُِّص   ْمج  المرج  السابؽ   سيد (  قط  ّ)
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 : وار إبراهٌم مع أبٌهالجوانب االعجاز التربوي لح

أف االقنػاع   أد  االقنػاع العقمػي فػي التربيػ  كالػدعك  الػى ا  نتعمـ مػف قصػ  إبػراىيـ  -ُ
لمحػػكار فػػي  فيػػذا إعجػػاز تربػػكم العقمػػي المػػبلـز لمتربيػػ  ذك أثػػر كبيػػر فػػي نفػػس األفػػراد 

 . القراف الكريـ

د كااليمػػػاف فػػػكؽ عبلقػػػ  ىػػػك أف التكحيػػػ  كابيػػػو  نػػػدرؾ أف الحػػػكار التربػػػكم بػػػيف ابػػػراىيـ  -ِ
كيظيػػر ذلػػؾ عنػػد مكقفػػو مػػف إعػػراض ابيػػو عػػف طريػػؽ الحػػؽ كااليمػػاف   النسػػ  الحميمػػ  

قػػاؿ سػػبلـ عميػػؾ سأسػػتافر لػػؾ ربػػي إنػػو كػػاف  لكنػػو بػػالرفؽ كالمػػيف كاالحسػػاف رد قػػائبل:  
 . أثر االسمك  التربكم في تعزيز االيماف با تعالى بي حفيان 

بر الكالديف كاالحساف اليو كىك مف حقكقيما كما كرد في القراف يتحقؽ المبدأ التربكم في  -ّ
 .الكريـ فيك السبيؿ لرضى ا تعالى كرسكلو

كىػػذا مػػا نتعممػػو مػػف بدايػػ  خطػػا   البػػد  بتكضػػيح الػػدليؿ عمػػى بطػػبلف العقيػػد  الفاسػػد    -ْ
كال  ر كال يبصػ فقد بيف أنو يعبد ماال تتكفر فيو ثبل  أشيا : ال يسػم    ألبيو ابراىيـ 

كال شؾ أف ىػذا يتطمػ  مػف المربػي المثػابر  عمػى االحاطػ  بػالعمـ   ياني شيئان عف عابده
 . كىذا يككف لو أثره عمى كس  المجادؿ الى العقيد  الصحيح   كالذكا  كقك  المبلحظ 

كلكػػػف ا   كال ينػػػى كال فقػػػر اف ا يخػػػتص برحمتػػػو مػػػف يشػػػا  بػػػالعمـ فػػػبل عبػػػر  بسػػػف   -ٓ
. شا  مف عباده ي تي فضمو مف ي  مما يظير مكان  أىؿ العمـ الشرعي مف بيف العمـك

كاالىتػػػػػػدا  بيديػػػػػػ  كاتباعػػػػػػو فيمػػػػػػا يرشػػػػػػد اليػػػػػػ   كأف  االشػػػػػػار  الػػػػػػى االقتػػػػػػدا  بػػػػػػابراىيـ  -ٔ
االقتػػػػػدا  باألنبيػػػػػا  ىػػػػػك سػػػػػبيؿ اليدايػػػػػ  الػػػػػى الرشػػػػػاد   ألنػػػػػو الطريػػػػػؽ االقػػػػػـك إليضػػػػػا، 

 . معالـ الصراط السكم

يػا    (ر يج  أف يتصػؼ بػو المربػي  كمػا فػي قػكؿ ابػراىيـ االشفاؽ عمى المتعمميف أم -ٕ
( مف العقا   كفػي قكلػو )أنػي أخػاؼ أبت( كىك دليؿ عمى شد  الح  كالريب  في صكنو

 . دليؿ عمى شد  تعمؽ قمبو بمصالح    قضا  لحؽ االبك 

التسمسؿ المنطقػي كالتربػكم لممكعظػ  حيػ  كػاف فػي يايػ  الحسػف  فقػد نبػو أبػاه أكال الػى  -ٖ
طػػبلف عبػػاد  االكثػػاف   ثػػـ أمػػره باتباعػػو فػػي االسػػتدالؿ كتػػرؾ التقميػػد االعمػػى   ثػػـ ذكػػره ب

بأف طاع  الشيطاف يير جائز  في العقكؿ ثـ خػتـ الخطػا  بالكعيػد الزاجػر كىػك اسػمك  
 تربكم يتب  التريي  متأخرا.
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 (حىار األب التىه ) وطاٌا لقمان : المطلة الثالث

ػػػػفو بمقمػػػػاف  بػػػػالتعريؼ - لىكتعػػػػا تبػػػػارؾ - ا بػػػػدأ لقػػػػد  قبػػػػؿ كالصػػػػبل، بالحكمػػػػ  ككصى
 حكمػػ  ذك فصػػاحبيا المقمانيػػ   الكصػػايا ىػػذه بأىميػػ  القػػارإل إلشػػعار البنػػو  كصػػاياه فػػي الخػػكض
 الساع . تقكـ حتى المسممكف بيا ليىعمؿ كتابو  في ا ذكىرىىا كلذلؾ راجح  بالغ كعقؿ بالا  

  كمالترباالعجاز ٍعفى في طياتيا جمي  مظاىر كىذه الكصايا عبار  عف تٍس  مكاعظ جم
ذا لمحػكار كما أف كؿ مكعظ  فييا أصػؿ مػف األصػكؿ التربكيػ   التػي يجػ  أف يىكتسػبيا األكالد  كا 

أخػػؿ المربػػي بكاحػػد  منيػػا كلػػـ يىكتًسػػبيا الصػػبي اختػػؿَّ ميػػزاف التربيػػ  عنػػد الصػػبي  كبػػاف تأثيرىػػا 
ظ عميو ىذا النقص  فانت بو أييا المربي إلى ىذه الكصػايا  كاحػرص عمييػا أشػدَّ عميو  بحي  ييبلحى

 .لـ يييَيت ليا سكر  مف سكر القر ف  كلـ يقَدـ لقائميا سيدنل -تبارؾ كتعالى  -الحرص  فالمكلى 

ذ قػػاؿ لقمػػف البنػػو كىػػك يعظػػو يىػػا : قػػاؿ تعػػالى  ـه  الَشػػٍرؾى  ًإفَّ  ًبالمَّػػوً  تيٍشػػًرؾٍ  الى  بينىػػيَّ  كا   لىظيٍمػػ
ًظػيـه  ٍيًف أىًف اٍشػػكيٍر ًلػػي كى  عى ػػامى ػػاليوي ًفػػي عى ًفصى مىػػى كىٍىػػفو كى ػػوي كىٍىننػػا عى مىتٍػػوي أيم  مى ٍيػػًو حى ٍنسىػػافى ًبكىاًلدى ػػٍينىا اإٍلً كىصَّ

ػػا   ًلكىاًلػػدىٍيؾى ًإلىػػيَّ اٍلمىًصػػيري كى  ـه فىػػبلى تيًطٍعييمى ػػا لىػػٍيسى لىػػؾى بًػػًو ًعٍمػػ مىػػى أىٍف تيٍشػػًرؾى بًػػي مى اىىػػدىاؾى عى ٍف جى كىاً 
ػػػاًحٍبيي  ػػػا كيٍنػػػتي كىصى ـٍ ًبمى ـٍ فىػػػأينىَبئيكي ػػػٍرًجعيكي َـّ ًإلىػػػيَّ مى ػػػٍف أىنىػػػا ى ًإلىػػػيَّ ثيػػػ ػػػًبيؿى مى كفنػػػا كىاتَّبًػػػٍ  سى ا ًفػػػي الػػػد ٍنيىا مىٍعري ـٍ مى
ميػػكفى  ػػٍخرى و أىٍك ًفػػي السَّػػمىكىاًت أىٍك ًفػػيتىٍعمى ػػٍردىؿو فىػػتىكيٍف ًفػػي صى بَّػػ و ًمػػٍف خى  يىػػا بينىػػيَّ ًإنَّيىػػا ًإٍف تىػػؾي ًمٍثقىػػاؿى حى

ًبيره  اَلةَ اأٍلىٍرًض يىٍأًت ًبيىا المَّوي ًإفَّ المَّوى لىًطيؼه خى ٍنكىػًر  َيا ُبَنيَّ َأِجِم الصَّ ػًف اٍلمي كًؼ كىاٍنػوى عى كىٍأميٍر بًػاٍلمىٍعري
ػٍزـً اأٍليميػكرً  ابىؾى ًإفَّ ذىًلػؾى ًمػٍف عى ا أىصى مىى مى ػدَّؾى ًلمنَّػاًس كىالى تىٍمػًش ًفػي كىاٍصًبٍر عى ػَعٍر خى اأٍلىٍرًض الى تيصى

كر ا ًإفَّ المَّوى الى ييًح   كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي   [يُٗ-ُّ: ]سكر  لقماف مىرىحن

التربػػكم ممػػا يحمػػؿ عمػػى قبكلػػو  كذاؾ مػػا سػػمكو لقمػػاف فػػي كصػػيتو  لحػػكارإف جمػػاؿ أسػػمك  ا
البنػػو. كمػػف معػػالـ ىػػذا األسػػمك  حسػػف مصػػاحب  األ  كلػػدىه  أخػػذان مػػف داللػػ  حػػاؿ المكعظػػ  كتعػػدد 

بماػػ  راقيػ  تجمػػ  بػػيف الحنػػاف  -بتكػػرار  –ايا كاالحتػػراـ الػػذم يعامػؿ بػػو الكالػػدي كلػػدىه حػيف خاطبػػو الكصػ
ف كػػانكا  حػػكاركىػػذا  .﴾ يػػا بينػػيٌ  ﴿ :كالتمطػػؼ كعبلقػػ  البنػػك  الخاصػػ  األنبيػػا  ألبنػػائيـ فػػي القػػر ف كا 

 نييػػان إال كىػػك مخطئػػيف  بػػؿ كفػػر  . كاإلقنػػاع سػػم  مطػػرد  فػػي كصػػايا لقمػػاف  فػػبل تجػػد فييػػا أمػػران كال
 كالتشػبيو  كمػفمقركف بػأدا  إقنػاع متنكعػ   كػذكر السػب  أك تصػكيره بصػكر  حسػي  أك ضػر  المثػاؿ 

بدي  سبؾ تمؾ الكصايا حسف عرضيا بصكر  المكعظ  المتدرًَّج فييػا بتقػديـ األىـػ فالػذم يميػو  إذ قيػَدـ 
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سػػف المصػػاحب  كاإلقنػػاًع كبراعػػ ى حػػؽ ا المقػػركف بحػػؽ الكالػػديف ثػـػ حػػؽ الػػنفس ثػـػ حػػؽ الايػػر. إف ح
 .(ُ)التكجيو مف أخص صفات نجا، المربي كأسراًر قبكؿ الكلد نصيحتىو

 : وصاٌا لقمان علٌه السالم
 :ع يم  مم الشرك :األولى الوصية
 الوالدين بر: الثانية الوصية

قىضىى{ :تعالى قاؿ كما بالكالديف  ر ال  كحده ا بعباد  إياه بكصيتو قرف ثـ  ال أى  ؾى   رى  كى
ًباؿ اه ًإم ال إً  دكا ع  تى   ذلػؾ بيف تعالى يقرف ما را ككثي  ] 23 :اإلسرا [ }ا حسىاف إً  فً  كىاًلدىم كى

ػؿى  قً  ًبكىاًلػدىم إًلنسىػافى  ا كصػينىا كى { :ىنػا ىػا كقػاؿ القػر ف  فػي مى مىػى ا ىػف كى  مػو أ تػو حى  }ف ق كى  عى

 عطػا  كقػاؿ جيػد  عمػى ا د جػو :قتػاد  كقػاؿ الكلػد  كىػف مشػق  :مجاىػد قػاؿ  ] 74 :لقمػاف[

 (ِ).ضعؼ عمى ضعفا :الخراساني
 المنكر عن والناىي بالمعروف اآلمر: 
 الحع جول  ريع وفي( المصيبة عمى الصبر: ( 

  َليػـ كبلمػؾ حػاؿ خػدؾ تمؿ كال الناس  عمى تتكبر ال :عباس ابف قاؿ: لمنَّاس َخدَّكَ  تَصعرْ  َواَل 

 يأخػذ دا  :الصػعر كأصػؿ :الماػ  أىػؿ قػاؿ ليػـ  كاالزدرا  يـعمػي ربػالتك كجوً  عمى لؾ ككبلميـ

 النػاس كمػـ إذا كجيػو يميػؿ الػذم المتكبػر الرجػؿ بػو فشبو كسيا    ر فتمتكم أعناقيا  في اإلبؿ

 .عمييـ التعظـ كجو عمى كممكه أك

  َكالفخػر العظمػ  كجػو عمػى المشػي  فػي التبختػر عػف ينيػاه: َمَرًحلا   اأْلَرْ  فلي َتْملش َواَل 

 الناس مىع

  ْكمػا قكامػا  ذلػؾ بيف كلكف ا  مفرط إسراعا تسرع كال ا  مفرط تبتاطأ ال :أم: َمْشيكَ  في َواجصد 

مىى يمشكفى  الًذيفى  حمىفً  الر د كىًعبىا{ :تعالى قاؿ ذىا ا ىكف .ألىرضً  ا عى اطىبيـ كىاً  ػاًىمكفى  خى  قىػالكا الجى

ما  ّٔ: الفرقاف }سىبلى

 األصكات أرف  فاف صكتؾ  رف  تتكمؼ ال تكممت إذا :يعني   }َصوِتكَ  ِمن غض  َوا{ جال ثم 

نما لمبصر  لا  كالاض :الحمير  قمت صكت رىىاككأن  فػبل الصف   ىذه لعظـ الببلي  جا ت كا 

                                           
(1)  http://www.alukah.net/sharia/0/49866/#ixzz50uacD3fv                                           
 .393,ص3اته كثٍز ,مزخع ساتق ,ج - 2

http://www.alukah.net/sharia/0/49866/#ixzz50uacD3fv


2018  (1ج)أبرٌل ( 111)العدد   كلٌة التربٌة ببنها مجلة  

 

 282 

 أكلػى  أبيػو مػ  كالكلػد الكبيػر  مػ  كالصػاير أسػتاذه  مػ  لصػكتو ياضػا يكػكف أف لمطالػ  بػد

 .لضركر  إال الصكت خفض فيج 

 (:العٌنٌن إل   ٌظهر ول   الوجه لتحفٌ) والتقنع إٌاك

  :األشعري موسى أبي
 إيػاؾ بنػي  يػا :يعظػو كىػك البنػو لقمػاف قػاؿ(( :قػاؿ كسػمـ عميػو ا صػمى ا رسػكؿى  أف 

 .))بالنيار مذم  بالميؿ  مخكف  فانو ع  كالتقف
 : الممك  ريقة الحكمة

 مجػالس المسػاكيف جمسػتأ  ى  الحكػـ إف بنػي  يػا :البنػو لقمػاف قػاؿ :قػاؿ يحيػى بػف الثػرم

 الممكؾ
  :العمماء  الس

 مػاال  لػؾ كػاف افتقػرت إف فانؾ بالعمـ  عميؾ :راؽ بال  أبي م إؿ كت  :بكر أبي بف الزبير
ف  العممػا   س جػاؿ بنػي  يػا :قػاؿ البنػو  لقمػاف كصػايا فػي ذلػؾ كحكػي   جماال لؾ كاف استانيت كا 

 / 5(. بكابػؿ األرضى  يحيػي كمػا الحكمػ   بنػكر القمػك  يحيػي سػبحانو ا فػاف بركبتيػؾ  كزاحميػـ

  الديف عمكـ إحيا  السما  
 : باليقين إاَل  العمل يست اع الَ 

 بقػدر إال المػر  يعمػؿ كال بػاليقيف  إال العمػؿ يسػتطاع ال بنػي  يػا :البنػو لقمػاف كصػي  كفػي

 .يقينو ينقص حتى عامؿ يقصر كال يقينو 
  :تعالى اهلل غير تشكرْ  الَ 

 ماػر عميػؾ ييػره نعمػ  كاعػدد مػا  منػ  ا كبػيف بينػؾ ؿ ع تج ال :البنو قمافل كصي  كفي

 .ام
  :أخ أت إذا تصدع

 الصدق  فأعطً  خطيئ  ت أخطأ إذا :البنو لقماف كقاؿ
  :الناس تعامل غير األسرة مي التعامل

ذا   م كالص  أىمو في يككف أف لمعاقؿ ينباي :- ا رحمو - لقماف كقاؿ  ـالقك  في كاف كا 
 . رجبل كجد
  :السوء المرأة ّتع ا
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 ؽً  كات الشي   قبؿ يبؾ شً  ت فانيا السك   المرأ  ؽً  ات بني  يا :البنو لقماف كصي  كفي
 . ر حذ عمى ًرىف خيا مف ف ؾ ك خير  إلى يدعكف ال ف فانو النسا   شرار

  :الحالل الكس 
 د أ، قػر افػت مػا فانػو لفقػر ا عػف الحػبلؿ بالكس  استافً  بني  يا :البنو الحكيـ لقماف قاؿ

 ىػذه مػف ـ كأعػظ مرك تػو  كذىا  عقمو  في كضعؼ ينو  دً  في رق  :خصاؿ   ثبل أصابو إال قط

 .بو الناس ؼ استخفا الثبل 
 : بالحكمة تفز األكل أجمل

 كقعػدت الحكمػ   كخرسػت فكػر   اؿ نامػت المعػد  امتًمػتً  إذا بنػي  يػا :البنػو لقمػاف كقػاؿ

  العباد  عف األعضا 

  :العمماء ت ادل الَ  
 .قتكؾ فيـ العمما ى  ؿً دتجا  ال بني يا :البنو لقماف كقاؿ

  :والكذ  إياك
 يقػبله قميػؿ عمػا العصػفكر كمحػـ شػيي فانػو كالكػذ   إيػاؾ بنػي  يػا :البنػو لقمػاف كقػاؿ

 .صاحبو
  :حياءك احَف 

 بفضػيحتؾ  ييظػؾ تشػؼً  كال بالمسػأل   كجيػؾ  ى  مػا   ذهً  ت ال بني  يا :البنو لقماف كقاؿ
 .معيشتؾ تنفعؾ قدرؾ ًرؼعاك 
 
  :دنياك بيْ 

 بػدنياؾ  خرتػؾ تبػ  كال جميعػا  بىحيمػا تػر باخرتػؾ دنيػاؾ ع   بنػي  يػا :البنػو لقمػاف كقػاؿ

 .جميعا تخسرىما
  :سب  غير من تضحكْ  الَ 

 كال رى   أ ييػر فػى تمػشً  كال جػ   ع ييػر مػف ؾ تضػحى  ال بنػي  يػا :البنػو ا ض أم كقاؿ

 مػا ييػًرؾ ؿ كمػا مػت  قػد مػا مالؾ فاف ييرؾ  ؿ ما حمتص ك مالؾ تضي  كال يىعنيؾ  ال ماع تسأؿ

 كت ترى 

 :َغك بال الدنيا من خذ
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 مػف ذ خ ك مقتػكؾ  فػي ىػـ ؿ تجػادً  كال بركبتيػؾ  العممػا  ـً  زا،ً  بنػي  يػا :البنػو لقماف كقاؿ

 كعمػى   ال عيػا فتكػكفى  فضالػر  كػؿ الدنيا ضً  ترؼ كال آلخرتؾ  كسبؾ فضكؿ كأنفؽ ببليؾ  الدنيا

 الصػبل  فػاف بصػبلتؾ  يضػر صػكما تصػـ كال شػيكتؾ  ر يكػسً  صػكما كصػـ   كػبل الرجاؿ أعناؽ

.الكجييف ذالط تخا كال السفيوى  تجاًلسً  كال الصـك  مف أفضؿ
ُ 

 :  البنه وصاٌا لقمان  الجوانب اال عجاز التربوي للحوار من

 قمػػػك  المتعممػػػيف حينمػػػا قػػػاؿكؿ الػػػى حسػػػف االسػػػمك   كاختيػػػار أفضػػػؿ الكممػػػات لمكصػػػ -ُ
( كمف ىنا يج  أف يحذر المربػكف مػف اسػتخداـ االلفػاظ الجارحػ   بػؿ عمػييـ أف )يا بني

 يتفننكا في استعماؿ الكممات المحفز  كاإليجابي  الدال  عمى التشجي  كاالحتراـ كالمحب .

ؽ الذميـ مف التكبػر ضركر  االتياف بالبدائؿ عند نيي االبنا  فبعدما نيى لقماف عف الخم -ِ
 . كال تمش في االرض مرحان  بعد  كاقصد في مشيؾ أتى القر ف  مران بالتكاض  فقاؿ 

 التكحيد التاـ  كىك ما يفيـ مف االمر )ال تشرؾ( كبياف اف ىذا الشرؾ أعظـ الظمـ.  -ّ

بر الكالديف في صكرتو المضػيئ  العامػ  لكػؿ النػاس فعميػو مصػاحب  ليمػا بػالمعركؼ فػي  -ْ
 . نيا. يير أف طاع  الكالديف ليست مطمق  في كؿ أمر يأمرف بوالد

يعمػػػـ مػػػا فػػػي الػػػنفس كال يخفػػػى عميػػػ  شػػػي  فػػػي االرض كال فػػػي  المراقبػػػ  كالعمػػػـ بػػػأف ا -ٓ
ف تؾ مثقاؿ حب  مف خردؿ يعمميا كأت بيا.  السما  كا 

 إقام  الصبل  فيي عماد الديف كحمق  الصم  بيف العبد كربو   -ٔ

 . عماؿ كميا  السيما الصبر عمى المصائ  كطم  العمـالصبر ىك مبلؾ اال -ٕ

رفػػػ  الصػػػكت فػػػكؽ العػػػاد  منكػػػر كيفيػػػـ أف الرفػػػ  مػػػ  الحاجػػػ  ييػػػر مػػػذمكـ  فانػػػو لػػػيس  -ٖ
بمسػػتنكر كال مستبشػػ   كلقػػد دعػػت ىػػذه اآليػػات الػػى معػػالى االخػػبلؽ  كأميػػات الفضػػائؿ 

تػػي تعتبػػر مجمػػ  الػػثبل : الحكمػػ   العفػػ   الشػػجاع   كأمػػرت بالعػػدؿ فييػػا كالكسػػطي  كال
 الفضائؿ.

 عػػػػػػػدـ الكبػػػػػػػر كالتعػػػػػػػالي النيمػػػػػػػا  فػػػػػػػ  مػػػػػػػف أفػػػػػػػات العبػػػػػػػاد   التػػػػػػػي تفقػػػػػػػد العبػػػػػػػد نعمػػػػػػػ   -ٗ

 . عظيم  يسعى الم مف الى حيازتيا  كىي محب  ا سبحانو

ا خبيػػػر بكػػػؿ مػػػا يجػػػكؿ فػػػي  ضػػػركر  إصػػػبل، الضػػػمير مػػػف الخػػػكاطر الػػػكارد    ألف -َُ
ف كاف بقدر حب  الخردؿ يعمميا ا النفس   كيعمـ ما تخفي الصدكر سبحانو.. كا 

                                           
 (  انظر الارياني   عادؿ   مقاؿ كصايا لقماف ُ)
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 ح ـــــاتمــــــالخ

الحمػػد ا الػػذم تػػػتـ بنعمتػػو الصػػػالحات كأصػػمي كأسػػمـ عمػػػى سػػيدنا محمػػػد عميػػو أفضػػػؿ 
 ..كبعد. الصبل  كالسبلـ

كمكنػا  إلييػا  كعػبل جػؿ ا كفقنػا– الكػريـ القػر ف رحػا  فػي بحثيػ  جكلػ  تمػؾ فقػد كانػت
ا قطؼ خبلليا مف حاكلنا كالتي   منو اإلفاد  مف سبحانو ككرمو بفضمو  في ثماره التربكي  مف بعضن

ثبػات الحػكار القر نػي  عمػى كقفنػا إننػا حيػ  اإلسػبلمي    التربيػ  فػي لمجميػ  كأسػبقيتو ق إعجػاز كا 

  -كسػمـ عميػو ا الكػريـ صػمى رسػكلو –تعػالى- عمميا ا التي التعميمي  الحكاري  األسالي  بعض
 .أجمعيف األكؿ لمبشري  كالمعمـ دا الي إماـ بحؽ فكاف

التعػاريؼ  مػف مجمكعػ  عمػى التعػرؼ عمػى المتكاضػ  العمػؿ ىػذا فػي الحػدي  اشػتمؿ كقػد
في االعجاز كالتربي  كالحكار  ككػذلؾ معػالـ االعجػاز التربػكم  كاقػكاؿ العممػا  فيػو  كالمصطمحات

مػػ  اسػػتعراض نمػػاذج حكاريػػ   كمػػا مررنػػا بالسػػمات الحكاريػػ  إلعجػػاز التربػػكم فػػي القػػراف الكػػريـ  
بلـ مػ  ابيػو ككصػايا لقمػاف كالعبد الصالح ك حكار ابراىيـ عميو الس تربكي  امثاؿ حكار مكسى 

 البنو.
الكسػائؿ  بعػض عػرض خػبلؿ مػف ـ  الكػرم لمقػر ف التربػكم اإلعجػاز باثبػات قمنػا ذلػؾ بعػد

 مثاؿ بايراد اكتفينا بؿ. كالطرؽ  كاألسالي الكسائؿ ىذه عف التربي  عمما  كحدي  الحكاري  التربكي  

عجازه الكريـ القر ف أسبقي  إثبات ثـ كالمحؿ  مف لمظرؼ مراعا  مثاليف أك  .التربكم كا 
 :كالتالي كانت فقد كالتكصيات  النتائج أىـ عف كأما

 :جـــــــالنتائ مـــــــأه : أوال  

 :كالتالي وىي ئجالنتا إلى تعالى بفضمو توصمنا المتواضعة الدراسة ىذه خالل من
 فػػػي  كأسػػالي  كسػػائؿ مػػف عميػػو اشػػتمؿ لمػػػا كالمػػربيف  لمػػدعا  أكلػػي مرجػػ  الكػػريـ القػػر ف

 الحكار كاالقناع العقمي. مجاؿ

 القصػص  كمػا كالمناقشػ   السػ اؿ ؿ  كالجػد المنػاظر : كمنيا الحكاري    كالطرؽ الكسائؿ 
 (درس محاضر   مناظره :)مثؿ أسالي  الحكار تحت يندرج

  العمميػ   التربكيػ  ك: المجػاالت كػؿ فػي معجػز  أنو ثبت كما تربكي   معجز  الكريـ فالقر 
 القيام . يكـ إلى اإلسبلمي  الشريع  بخمكد خالد  معجز  فيك ....التشريعي 
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  الحكار القر نػي يربػي العقػؿ عمػى سػع  االفػؽ  كحػ  االطػبلع  كاالسػتدالؿ لمعرفػ  الحػؽ
قام  الحج  كالبرىاف العقمي.   كا 

  يزخر القراف الكريـ بنمػاذج حكاريػ  عظيمػ  فػي التربيػ  تحتػكم عمػى الكثيػر مػف االعجػاز
 . التربكم الحكارم  كالتي تعد كنزا تربكيا ثريا لممتعمـ

ا  ٌ  :اتـــــــالتوصٌ مـــــــأه :ثان
لتكصػيات  بعػض إلػى -ل تعػاؿ بفضػمو- التكصػؿ تـ المتكاضع  الدراس  ىذه خبلؿ مف

 : كىي االتي .ألمرىا باالىتماـ يقكـ مف كؿ إلييا يكفؽ أف -كجؿ زع-ا نسأؿ كالتي
 بالمسػػػمميف   الخاصػػ  التربكيػػ  كالمعاىػػد لتربيػػ   ا كميػػو لطمبػػ  تػػدرس تربكيػػ  مػػاد  إيجػػاد

  الكريـ االعجاز التربكم في القر ف مف مستمده تككف

  األبحػػا   بػػو تعمػػؿ كػػأف ص  كتخػػص خصكصػػي  أكثػػر بشػػكؿ المكضػػكع دراسػػ  تشػػجي
 كذلػػػؾ كالػػػدكتكراه  كالماجسػػػتير كالسػػػن  القػػػر ف فػػػي العميػػػا الدراسػػػات بػػػو تفػػػرد أك القر نيػػػ  

 كالمسمميف لئلسبلـ فائد  لتحقيؽ أكبر

 أسػرار مػف الكثير كاستخراج معانيو كمقاصده    لفيـ تأمؿ بتدبر ك القر ف بتبلك  نكصي 
 إعجػػازه مظػػاىر كثيػػر مػػفال... كأسػػاليبو كتراكيبػػو  كمعانيػػو  كألفاظػػو ففػػي نظمػػو إعجػػازه 

 . تنفد ال التي

 جيػػد  إال ىػػي كمػػا البحػػ   مػػف بيػػا خرجػػت التػػي ك التكصػػيات النتػػائج بعػػض ىػػذه كانػػت
 يجعػػؿ عممػػي خالصػػا لكجيػػو الكػػريـ كأف يتقبػػؿ أف -ل كتعػػاؿ تبػػارؾ- ا نسػػأؿ المقػػؿ 
 كسػػمـ ا كصػػمي ـ  كػػرم جػػكاد إنػػو كتقصػػيرم كيافػػر لػػي الػػذلؿ ككرمػػو  بفضػػمو عممػػي

  .تسميمنا كثيرنا -كسمـ عميو ا صمى– محمد سيدنا ىعم
 ادرــــــــع والمظــــــــالمزاخ

تحريػػر المعنػػى السػػديد كتنػػكير العقػػؿ الجديػػد مػػف تفسػػير الكتػػا    محمػػد طػػاىر  ابػػف عاشػػكر -ُ
 ـُْٖٗ ط . د  تكنس  الدار التكنسي  لمنشر  المجيد

مطبعػػػ  مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي   ابػػػف فػػػارس  مقػػػاييس الماػػػ   تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف -ِ
 ـُٗٔٗ  كأكالده  مصر

بيػركت   دار الفكػر ْط تفسػير القػراف العظػيـ   ابػك فػدا  عمػاد الػديف أسػماعيؿ   ابف كثيػر  -ّ
 ىػَُُْ-ـُُٖٗ 

 ِٗٔ-ُٗٔص ْج بيركت  دار صادر   ُالطبع    لساف العر    ابف منظكر -ْ
 ـََِِ-ىػُِّْ  تب   فاؽ مك ُط  مقدم  في التربي  االسبلمي    محمكد  أبك دؼ -ٓ



 لٌلى عبد الرزاق حافظ
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  بيػركت دار المعرفػ   ِط  المفردات في يري  القراف   الحسيف محمد راي   االصفياني  -ٔ
 ىػَُِْ-ـُٗٗٗ  لبناف

-ـََِْ القػاىر   مكتبػ  الشػركؽ الدكليػ   ْط  المعجػـ الكسػيط  ابػراىيـ ك  خػركف  انيس  -ٕ
 .ىػُِْٓ

 ـُّٗٗ م سس  الرسال   ُط  المثاؿ فصؿ المقاؿ في شر، كتا  ا أبك عبد ا   البكرم -ٖ
-ـُٖٗٗ بيػػػػركت  دار احيػػػػا  التػػػػرا  العربػػػػي  أنػػػػكار التنزيػػػػؿ كأسػػػػرار التأكيػػػػؿ  البيضػػػػاكم  -ٗ

 ُج ىػ ُُْٖ
  بيػػػركت دار النفػػػائس  ُط كتػػػا  التعريفػػػات  عمػػػي محمػػػد الشػػػريؼ الحنفػػػي   الجرجػػػاني -َُ

  ىػ ُِْْ-ـََِّ
المدينػ    مكتب  العمـك الحكـ ُط  لكبير أيسر التفاسير لكبلـ العمي ا ابي بكر  الجزائرم  -ُُ

    ىػُُْٔ-ـُٓٗٗ المنكر  
 ـََِْ عماف   دار المسير  لمنشر تدريس التربي  االسبلمي    ماجد ذكي   الجبلد  -ُِ
   المدنيػ  المنػكر  دار الزماف لمنشػر ّط أصكؿ التربي  االسبلمي    خالد حامد  الحازمي  -ُّ

 ىػَُّْ-ـََِٗ
ج الجػػدؿ كالمنػػاظر  فػػي تقريػػر مسػػائؿ االعتقػػاد   دار إشػػبيميا  حسػػف  عثمػػاف عمػػي   مػػني -ُْ

 ىػَُِْ  الرياض
بػػا  حػػدي  ابػػي  كتػػا  بػػاقي مسػػند االنصػػارم   مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿ   احمػػد  حنبػػؿ  -ُٓ

 .إمام  الباىيتي
 ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ القاىر  دار السبلـ  ُط  األساس في التفسير   سعيد  حكل -ُٔ
 –ـ ُٖٕٗ  بيػػركت  دار الفكػػر  التفسػػير الكبيػػر  محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف   الػػرازم -ُٕ

 ىػُّٖٗ
-ـََِِ  مطبعػ  الػكال   ُط المنيج التربكم مف منظكر إسػبلمي   محمد ىاشـ  رياف  -ُٖ

 .قُِّْ
  دار الفكػػػػػػر   ُط التفسػػػػػػير المنيػػػػػػر فػػػػػػي العقيػػػػػػد  كالشػػػػػػريع  كالمػػػػػػنيج  كىبػػػػػػ   الزحيمػػػػػػي  -ُٗ

 ىػُُُْ-ـُُٗٗبيركت 
: القػػاىر   أسػػاس الببليػػ   محمػػكد بػػف عمػػر ابػػف أحمػػد  أبػػك القاسػػـ جػػار ا  الزمخشػػرم  -َِ

 ـَُٔٗ  كتا  الشع 
الكشػاؼ عػف حقػائؽ التنزيػؿ   أبك القاسـ جػار ا محمػكد بػف عمػر ابػف أحمػد الزمخشرم  -ُِ

 كعيكف االقاكيؿ في كجكه التأكيؿ
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  ـُٖٖٗعماف   دار عمار  ُط التعبير القراني  فاضؿ   السامرائي -ِِ
م سسػػػ    تسػػػر الكػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير كػػػبلـ المنػػػاف   رعبػػػد الػػػرحمف ناصػػػ  السػػػعدم -ِّ

 ىػُُِْ-ـَََِ بيركت الرسال  
مطبعػػ  مصػػػطفى   ْط االتقػػػاف فػػي عمػػـك القػػراف  جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف  السػػيكطي  -ِْ

  ـ ُٖٕٗ  مصر البابي 
  دار المنػاىج ُط  تقكيـ الكت  اإلسػبلمي  فػي ضػك  األىػداؼ التربكيػ    ىدل   الشمرم -ِٓ

  ىػُِّْ-ـََِّ عماف 
 .ْٔص  ـُٕٖٗ دار القمـ  ُط المعجز  كاالعجاز في سكر  النحؿ  عبد الحميد   طيار  -ِٔ

  المكتب  التكفيقي  لمطباع   ُط كالسن   االعجاز التربكم في القراف  أحمد عبده   عكض -ِٕ
 ـَُِِ  القاىر  

  د.ت  د.ط   الجام  ألحكاـ القراف   ابك عبد ا محمد االنصارم   القرطبي  -ِٖ
  ـ ُِٖٗ  القاىر   دار الشركؽ  َُط   في ظبلؿ القراف   سيد  قط   -ِٗ
  ـُّْٗ -ىػُُْْ دار الشركؽ    ْط  منيج التربي  االسبلمي    محمد  قط   -َّ
-ـُٔٗٗ ْط  االصػػػػػػػػػػػبلف فػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػـك القػػػػػػػػػػػراف  محمػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػنعـ   القيعػػػػػػػػػػػي -ُّ

 .ُِٕص  ىػُُْٕ

   فػاؽ لمطبػػ  كالنشػػر ِط راف الكػػريـ االعجػػاز العممػػي فػي القػػ  عبػػد السػػبلـ حمػداف  المػك، -ِّ
 ىػُِّْ-ـََِِ يزه

  مكتبػػػػػ  طيبػػػػػ  المدينػػػػػ  المنػػػػػكر    ُط  نفحػػػػػات مػػػػػف عمػػػػػـك القػػػػػراف  محمػػػػػد أحمػػػػػد  معبػػػػػد -ّّ
 .ُُٖص. ىػَُْٔ-ـُٖٔٗ

 القاىر  )د.ت (المكتب  القيم   مكسكع  القصص القر ني   ك خركف  حمز   النشرتي -ّْ
دار  ُط   ي  بػػػػيف االصػػػػال  كالمعاصػػػػر  التربيػػػػ  االسػػػػبلم  فتحػػػػي عمػػػػي ك خػػػػركف  يػػػػكنس -ّٓ

 ـُّٖٗ عماف   الفرقاف


