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المقدمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانه 

هو  إال  إلــه  ال  أنــه  ونشهد  ونشكره  نحمده  هو  اال  الــه  ال 

 � محمد  سيدنا  أن  ونشهد  وتــعــالــى،  سبحانه 

عبده ورسوله .

بعنوان:  بحثًا  اليوم  لسيادتكم  نقدم  بعد؛  ــا  أّمَ  

)أثر الخطاب القرآني في العملية التربوية(، آملين أن 

كتابة  وفقنا في  أن نكون قد  ونتمنى  ينال أعجابكم 

منتظرين  ظنكم،  حسن  عند  نــكــون  وأن  البحث 

يمكننا  التي  ومالحظاتكم  تكم  وتعديال أقتراحاتكم 

القيام بها، ووضعها في االعتبار عند تقديم البحوث 

وحــده،  هلل  الحمد  االفــضــل،  الــى  انفسنا  مــن  ونــطــور 

نبينا  بعده،  من  نبي  ال  من  على  والــســالم  والــصــالة 

محمد � . 

تعالى:  قــال  اإلنــســان،  القرآني  الخطاب  كــرم   لقد 

ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَۡلَنُٰهۡم فِي ٱلۡبَّرِ َوٱلَۡبۡحرِ  حمس ۞ َولََقۡد َكرَّ
ۡن  ّمِمَّ َكثِيٖر  عَلَٰى  ۡلَنُٰهۡم  َوفَضَّ ّيَِبِٰت  ٱلطَّ ّمَِن  َوَرَزۡقَنُٰهم 

َخلَۡقَنا َتۡفِضيلٗا ٧٠ىجس حجسالِإۡسَراء:  مجتخمتجحس .  
ــذي 

َّ
ال القرآني،  الخطاب  ــٍة 

َ
بــدّق لنا  تأّمَ إذا  ونحن 

لوجدنا  ة،  خاّصَ والمؤمنون  ة،  عاّمَ الناُس  به  ُخوطب 

العاِلية،  الَمطاِلب  إلــى  يدعو  القرآني  الخطاب   
َ

أّن

هة  الموّجِ الهاِدية  شريعات  والّتَ اِمية،  الّسَ والفضائل 

، فنجد فيه  تأديب الفرد، فكان المنهج  إلى كل خيرٍ

القرآني عبارة  عن مجموعة أنشطة تهدف إلى إحداث 

والــروحــي  الــجــســدي  الصعيد  عــلــى  لــلــفــرد  الــتــرقــيــة 

وعواطفه،  ومــشــاعــره  لغته  صعيد  وعــلــى  والعقلي، 

فساعد  ذلك في تشكيل المنهج التعليمي التربوي، 

المنهج  شكلت  التي  التعليمية  األنشطة  مواد  إن  و

يهدف الى تثبيت الفؤاد وترسيخ االيمان، والى بناء 

منهجا قرآنيًا تربويا يقوي النزعة التربوية ومتابعة الفرد، 

الت  والتركيز على مبدأ الهداية وتنمية. لما فيه  من دال

تربوية وحياة مستقيمة واخالق قويمة . والى تنشيط 

فَلَا 
َ
إعمال العقل والتدبر عند الفرد،  قال تعالى:  حمس أ

ۡقَفالَُهآ ٢٤ىجس حجسُمحَمَّد:  مختجحتجحس، 
َ
ۡم عَلَٰى قُلُوٍب أ

َ
َيَتَدبَُّروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

وتربية ذهنه على  التأمل والقياس واالستقراء، وتعويد 

القرآن  مبادئ  أســاس  على  المناقشة  أسلوب  على 

المستندة بالبرهان قال تعالى: حمسقُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنُكۡم 

إِن ُكنُتۡم َصِٰدقِيَن ١١١ىجس حجسالَبَقَرةِ:  جحتجحتجحتجحس. و يهدف إلى تعويد 
األنشطة  في  وتمكينه  تعليمية،  بالمواد  يده  تزو الفرد 

ي والتأني وعدم التسرع في الفهم  والتعود على الترو

في  بالتدرج  القلب  وتثبيت  والتعليم.  الحكم  أو 

عَلَٰى  اِس  ٱلنَّ عَلَى  هُۥ 
َ
لَِتۡقَرأ فََرۡقَنُٰه  َوقُۡرَءاٗنا  حمس  الفهم: 

لَۡنُٰه تَنِزيلٗا ١٠٦ىجس حجسالِإۡسَراء:  حمتمجتجحتجحس.  ُمۡكٖث َونَزَّ
التعلم  على  قدرتها  هو  البشرية  به  تتميز  ما  إن 

منها  الــقــدرة  هــذه  أدوات  بكل  زود  فقد  والــمــعــرفــة، 

بَۡصَٰر 
َ
ۡمَع َوٱلۡأ السمع والبصر والفؤاد حمسوََجَعَل لَُكُم ٱلسَّ

حجسالنَّۡحل:  حمجخمتجحس، ولذلك  تَۡشُكُروَن ٧٨ىجس  لََعلَُّكۡم  ۡفـَِٔدةَ 
َ
َوٱلۡأ

الفرد  مع  التعامل  إلى  المربين  القرآني  الخطاب  نبه 

على أساس أنه يمتلك القدرة على التعلم والمعرفة: 

َِّذي َعلََّم بِٱلَۡقلَِم ٤ َعلََّم  ۡكَرُم ٣ ٱل
َ
 َوَربَُّك ٱلۡأ

ۡ
حمسٱۡقَرأ

َيۡعلَۡم ٥ىجس حجسالَعلَق:  محت - جمتجحس . وحمله مقابل  لَۡم  ٱلۡإِنَسَٰن َما 
ذلك مسؤولية عظيمة، وكلفة بتكاليف كثيرة، ورتب 
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َيۡعَمۡل  حمسَفَمن  تعالى:  قــال  ذلــك،  في  الــجــزاء  عليها 

ا  ةٖ َشّرٗ ٍة َخۡيٗرا يََرهُۥ ٧ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ِمۡثَقاَل َذرَّ
لَۡزلَة:  خمت - حمججحس .  يََرهُۥ ٨ىجس حجسالزَّ

     فكان للخطاب القرآني  أثر في التربية والعملية 

االولـــى،  الــنــشــأة  منذ  حــضــورًا  سجل  فقد  الــتــربــويــة، 

البيئة  معالجة  الــى  القرآني  الخطاب  تصدى  فقد 

باإلنسان  لــعــودة  أخــطــأهــا،  وتصحيح  االجتماعية 

في  أودعها  التي  االنسانية  وفطرته  السليم  اصله  إلى 

له  دستورا  الكريم  القرآن  يعتبر  الذي  االنسان  تكوين 

وعنوانا لحركته في الحياة، ونظرًا لطبيعة وخصوصية 

الى  مقسمًا  العمل  هــذا  يكون  أن  إرتأينا  الموضوع 

مبحثين، وسبقت بمقدمة وتمهيد . فبعد المقدمة، 

الخطاب،  فيه   نعرف  تمهيد  هناك  يكون  ان  حاولنا 

لغة واصطالحًا، والخطاب في القرآن الكريم . واعقبنا 

في  التربوية  العملية  بعنوان  االول  بالمبحث  ذلــك 

التربية  وأسس  التربوية،  العملية  مفهوم  وفيه  االسالم 

في االسالم .

الخطاب  ــار  ـــ)آث ب وســمــنــاه  الــثــانــي  المبحث  إمــا 

ــار  االث تتبع  حــاولــنــا  الــتــربــويــة(  العملية  فــي  الــقــرآنــي 

القرآني. وختمنا هذا  التي أحدثها الخطاب  التربوية 

العمل بالنتائج والخاتمة  ثم المصادر . 

* * *

التمهيد

مفهوم الخطاب 

:  الخطاب لغة 
ً
أوال

فــارس:    ابــن  عند  اللغة  في  الخطاب  معنى  جــاء 

بأنه الكالم بين اثنين، يقال: خاطبُه ُيخاِطبه ِخطابًا، 

تقول:    ، األمـــر سبب  والَخطب  ذلــك،  من  والُخطبة 

بالضم  ُخطبة  المنبر  على  وخطبت  َخــطــبــك،  مــا 

المرأة  وخطبت  وخطابا،  مخاطبة  بالكالم   وخاطبه 

والخطيب:  فيهما،  ايضا  واختطب   ، بالكسر خطبة 

الخاطب، والخطيبي:  الخطبة )١( .

ويراد بفصل الخطاب في قوله تعالى:  حمسَوَءاَتۡيَنُٰه 

َوفَۡصَل ٱلۡخَِطاِب ٢٠ىجس حجسص:  مجتجحتجحس. ما ينفصل به  ٱلۡحِۡكَمَة 
االمر من الخطاب )٢( .

وفي المفردات في غريب القرآن يقول االصفهاني :  

خطب: الخطب، والمخاطبة، والتخاطب المراجعة 

احمد  الحسن  ــو  اب فـــارس  ــن  اب اللغة:  مقاييس  معجم   )١(
المرعب،  ــوض  ع محمد   . الــدكــتــور  )ت3٩5هـــ(،تــحــقــيــق: 
العربي،  الــتــراث  احــيــاء  دار  نشر  ــالن،  اصـ محمد  وفــاطــمــة 
.  الصحاح تاج  ــى،  ١٤٢٩هــــ:  ٢ / ١٩8   األول الطبعة  بيروت، 
اللغة وصحاح العربية:  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
، دار  الفارابي )ت3٩3 هـ(، تحقيق:  أحمد عبد الغفور عطار
 - ١٤0٧هـــ  الرابعة،  الطبعة  لبنان،  بيروت-  للماليين،  العلم 

١٩8٧م، ص 3٢٧ . 
مكتبة  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط:   المعجم   )٢(
، الطبعة الرابعة، ١٤٢5هـ - ٢00٤ م، ١ / 505 .  الشروق الدولية، مصر
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فيه  يكثر  الــذي  العظيم  االمــر  والخطب:   الكالم  في 

التخاطب )١(.

بمعنى  الخطاب  يأتي  الحديثة  المعاجم  وفــي 

ــقــول مــحــمــد عــلــي  الــخــولــي  ــول، ي ــقـ الــحــديــث والـ

عن  السامع  الــى  المعنى  )إيــصــال    : هو  الخطاب  

طريق الكالم( )٢(،  ويوافق الكفوي في )الكليات( ما 

يفه للخطاب إال أنه أضاف   جاء به الغزالي )3( في تعر

يــف وهـــو مــن الجانب  الــتــعــر الـــى  ــدا  عــنــصــرا جــدي

أو  اللفظي  الكالم  )إمــا  الخطاب:   فيقول  النفسي 

 .  )٤( لــإلفــهــام(  الغير  نحو  الموجه  النفسي  الــكــالم 

فنلمس توجيها بالغيا دقيقًا . 

:  الخطاب اصطالحا 
ً
ثانيا

فقد  اللغة  في  عنه  االصطالحي  معناه  يخرج  وال 

هو  )الخطاب:   6٧6هـــ(:  )ت  الحلي  المحقق  عرفه 

( )5(، وعرفه اآلمدي  الكالم الذي قصد به مواجهة الغير

)١( المفردات في غريب القرآن:  اصفهاني أبو القاسم الحسين 
بن محمد، دار التراث العربي، لبنان – بيروت، ١٤٢3 هـ، ص 
التفتازاني، دار  الدين  المعاني:   سعد  – ١5٧، مختصر   ١56

، الطبعة االولى، ١٤١١ هـ، ١ /  ٤3 .   الفكر
)٢( معجم علم اللغة النظري:  محمد الخولي، مكتبة لبنان، 

لبنان – بيروت، ١٩٩١ م:  ص ١03 .   
بن  محمد  حامد  ابــي  االصـــول:   علم  مــن  المستصفي   )3(
محمد الغزالي، دار الكتب العالمية، لبنان – بيروت، ١٩٧١:  

. 6١ / ٤
مؤسسة  الكفوي،  موسى  بن  ايوب  البقاء  أبو  الكليات:    )٤(

الرسالة، لبنان - بيروت، ١٩٩8:   ص ٤١٩ .
إعداد:  )5( معارج االصول:  المحقق الحلي )6٧6( تحقيق و
:  مؤسسة آل البيت )عليهم  الناشر محمد حسين الرضوي، 
، مطبعة سيد الشهداء � - إيران  السالم( للطباعة والنشر

)ت ١٢50 هـ( بأنه: )اللفظ المتواضع عليه المقصود به 

إفهام من هو متهيء لفهمه( )6(، فقد راعى خصوصية 

قصد االفهام . 

على  المسلمون  اجمع  فقد  القرآني  الخطاب  اما 

كالم اهلل بمعنى ان اهلل تعالى نزله على  كله  ان القرآن 

كله خطاب من اهلل، مثال:  محمد � ال بمعنى ان 

نَۡسَتعِيُن ٥ىجس حجسالَفاِتحَةِ:  جمتجحس، ليس اال  َوِإيَّاَك  َنۡعُبُد  إِيَّاَك  حمس 
هذه  علم  اهلل   ان  العلماء:   فقال  العبد،  من  خطابًا 

السورة كأنه يقول:  قولوا هكذا، ولكن ليس هناك كلمة 

)قولوا(، فكيف العلم بتقدير هذا المعنى ؟ 

فالخطاب وجهين: 	 

١- ممن الخطاب ؟ 

٢- والى من الخطاب  ؟ 

ولكلتاهما ربما َتعم والمراد خاص، وربما بعكس 

جهتي  باختالف  كثيرا  المعنى  تختلف  إذ  و  ، االمــر

عن  البحث  وجــب  وخصوصه،  وعمومه،  الخطاب 

ربما  فيه  الخطأ  ــان  ف ــواب،  ــص ال ــى  ال تــهــدي  أصـــول 

۞ قُۡل  حمس  تعالى:  قوله  ففي  ــرك،  ش فــي  الــمــرء  يسقط 

ِمن  َتۡقَنُطواْ  لَا  نُفِسِهۡم 
َ
أ عَلَىٰٓ  ۡسَرفُواْ 

َ
أ َِّذيَن  ٱل َيٰعَِبادَِي 

نُوَب َجمِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر  َ َيۡغفُِر ٱلذُّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ رَّۡحمَةِ ٱللَّ
الناس  جعل  تعالى  اهلل  ان   ، محتجمتجحس  َمر:   حجسالزُّ ٱلرَِّحيُم ٥٣ىجس 
إال  بقوله،  يدعوهم  ان  امره  حيث   � للنبي  عبادا 

إنه لم يرد الشرك باهلل تعالى، ولكن القول يضاهي قول 

– قم،  الطبعة االولى، ١٤03 هـ: ص ٤٩ . 
اآلمــدي،  محمد  بن  علي  األحكام:   أصــول  في  اإلحكام   )6(
علق عليه:  الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر 

يع، الطبعة االولى، ١٤٢٤ هـ - ٢003 م، ١ /  ١36 . والتوز
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، فان قوله تعالى:   الذين كفروا، فيغفر اهلل له واالمر ظاهر

َمر:  محتجمتجحس، خطاب منه  ۡسَرفُواْىجس حجسالزُّ
َ
َِّذيَن أ حمس۞ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱل

للنبي  خطابًا  )قل(  بقوله  وصــدره  العباد،  الى  تعالى 

أي   .  )١( بحرف  حرفًا  العباد  الى  يبلغه   � الكريم 

يأمر اهلل تعالى نبيه � ان يخاطب أمته وخص في 

نُفِسِهۡم لَا َتۡقَنُطواْ 
َ
ذلك الذين اسرفوا بأن يقولو لهم حمسأ

الى  العام  القول  وتوجه  محتجمتجحس،  َمر:   حجسالزُّ ِۚىجس  ٱللَّ رَّۡحمَةِ  ِمن 
جبهته الخاصة، ومن لم يعلم جهة الكالم ال يصيب 

التأويل  لفهم  مفتاحًا  ذلك  فكان  الصحيح،  يله  تأو

التخليط،  الخبط،  من  به  والجهل  الحديث  ونظم  

وتقليب المعنى . 

وفيه  نجد علم االلتباس في الخطاب، وااللتباس 

فربما  والمؤمنين،   � النبي  فبين  المنتهى  في 

االمة،  الى  الخطاب  النبي � ووجه  اهلل  يخاطب 

فان النبي � وكيل من االمة الى اهلل فهو لسانهم 

 � بموسى  الخطاب  الــتــوراة  فــي  وكثر  وسمعهم، 

من  ونعلم  أمته،  والمراد  الواحد  المخاطب  بصيغة 

ســورة  ففي  المخاطب،  هــو  مــن  الــقــرآن  نظم  ســيــاق 

التوبة مثال نجد في قوله تعالى:  حمس إِن تُِصۡبَك َحَسَنةٞ 

ۡمَرنَا 
َ
أ َخۡذنَآ 

َ
أ قَۡد  َيُقولُواْ  ُمِصيَبةٞ  تُِصۡبَك  َوِإن  تَُسۡؤُهۡمۖ 

فهي   ، مجتجمتجحس  ۡوَبة:   حجسالتَّ فَرُِحوَن ٥٠ىجس  وَُّهۡم  َّواْ  َوَيَتَول َقۡبُل  ِمن 
الجواب  في  جــاء   كما  المؤمنين،  تصب  ان   تعني 

ُ لََنا ُهَو َمۡولَىَٰناۚ وَعَلَى  َّا َما َكَتَب ٱللَّ حمس قُل لَّن يُِصيبََنآ إِل
ۡوَبة:  جحتجمتجحس. ِ فَۡلَيَتوَكَِّل ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٥١ىجس حجسالتَّ ٱللَّ

)١( تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان:  عبد الحميد 
االولى:  الطبعة  م،   ٢008 الهند،  الحميدية،  الدائرة  الفراهي، 

ص 6٤ . 

أن للخطاب مصدرًا ومنتهى، فإما المصدر فهو إما 

اهلل تعالى أو جبريل � او الرسول� او الناس، 

والناس  الناس،  او  الرسول  او  اهلل  فهو  المنتهى  إما  و

ية  ذر او  الكتاب  اهل  او  المنافقون  او  المؤمنون  اما 

اجمعهم،  او  ثة  ثال او  منهم  اثنان  او   � اسماعيل 

كالهما  او  ى  النصار إما  و اليهود  إما  الكتاب  واصل 

فهذه ظواهر الوجوه )٢(. فقد تنوع الخطاب القرآني الى 

العموم،  به  والمراد  العام  الخطاب  منها  انــواع،  عدة 

والخطاب الخاص ومراد الخصوص والخطاب العام 

به  والمراد  الخاص  والخطاب  الخصوص  به  والمراد 

التي ال يسعى  القرآنية  العموم وغيرها من الخطابات 

خالل  مــن  يتضح  حيث  عنها،  للحديث  البحث 

الت التي  ذلك ان المراد بالخطاب القرآني، هو الدال

اللفظ  حيث  من  الكريم،  القرآنية  اآليات  عليها   
ً

 تدل

الموجه  واالشــــارة   والــظــاهــر  والــفــحــوى   المفهوم,  و 

)البرهان  كتابه  في  الزركشي  االمام  ذكر  وقد  لإلفهام، 

 ،)3( وجهًا  ثون  وثال ثالث  للخطاب  القرآن(  علوم  في 

وُذكر الخطاب في القرآن على أربعين وجهًا )٤( .

:  الخطاب في القرآن الكريم 
ً
ثالثا

ثالث  فــي  الكريم  الــقــرآن  فــي  الخطاب  لفظ  ورد 

)٢( تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان:  عبد الحميد 
االولى:   الطبعة  م،   ٢008 الهند،  الحميدية،  الدائرة  الفراهي، 

ص 6٤ . 
)3( البرهان في علوم القرآن:  الزركشي، دار الكتب العلمية، 

لبنان – بيروت، ١٤33 هـ، ١ / ١3٢.
قاسم  بــن  عيسى  والــمــعــانــي:   والــبــيــان  البديع  علم  فــي   )٤(

ي الفتح المحمدي، مخطوطة:  ص 50 البرهانفور
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مواضع منها :  موضعين في سورة )ص( وموضع واحد 

في سورة )النبأ(:  

الــخــطــاب في  لــفــظ  ــاء  ــورة )ص( جـ ــ فــي س  –  ١

موضعين:  

ِحْكَم
ْ
َكُه َوآَتْيَناُه ال

ْ
)َوَشَدْدَنا ُمل تعالى:   قال   – أ 

قصة  سياق  في  وردت  وقــد  ــِخــَطــاِب()١(، 
ْ
َة َوَفــْصــَل ال

معنى  في  الطباطبائي   يقول  الــســالم(،   )عليه  داود 

الــحــاصــل من  الــكــالم  ــاِب:  )تفكيك  ــَط ــِخ
ْ
ــْصــَل ال ََف

مخاطبة واحد لغيره و تمييز حقه من باطله و ينطبق 

  ،)٢( خصامه(  في  المتخاصمين  بين  القضاء  على 

ويرى صاحب كتاب من وحي القرآن بأنها جاءت في 

مدح داود )عليه السالم( من خالل الفكرة الواضحة 

يــحــدد  ــور و الــقــويــة بــالــقــول الــحــاســم ان يــوضــح االمــ

الغايات،  اقصى  الــى  عنه  التعبير  يتقن  و المعنى 

في  المتخاصمين  بين  بالقضاء  العلم  فيه  يدخل  و

ناصر  يقول  و  .)3( الحكمة   اثبات  بعد  خصوماتهم  

أقــوال  به  يــراد  الخطاب  معنى  في  ي  الشيراز مكارم 

والفصل  القطع  تعني  فأنها  )فصل(  أما  النزاع  طرفي 

تعني قضائه بالعدل )٤(. 

)١( سورة ص:  اآلية ٢0 . 
الطباطبائي،  حسين  محمد  القرآن:   تفسير  في  الميزان   )٢(
 - هـ   ١3٩٤ بيروت،   – لبنان  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة 

١٩٧٤ م :  ٢3 / ١٩0 .
)3( من وحي القرآن:  محمد حسين فضل اهلل، دار المالك، 
لبنان – بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤3٩ هـ - ٢0١8 م، ١6 /  ٩١ . 

كتاب اهلل المنزل:  الشيخ ناصر مكارم  )٤( األمثل في تفسير 
لبنان،  بيروت-  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ي،  الشيراز

الطبعة االولى، ١٤3٤ هـ-٢0١3 م:   ٢٢ / 33٢ .

هذه  في  الخطاب  لفظ  ان  على  المفسرون  يتفق 

اآلية يراد به الكالم والقول، وان اآلية الكريمة يدخل فيها 

المتخاصمين في خصوماتهم بتفكيك  القضاء بين 

الكالم وقطعه وفصله في القضاء بالعدالة  .    

ِخي لَُهۥ تِۡسٞع َوتِۡسُعوَن 
َ
ب -  قال تعالى:  حمس إِنَّ َهَٰذآ أ

فِي  نِي  وََعزَّ ۡكفِۡلنِيَها 
َ
أ َفَقاَل  َوِٰحَدةٞ  َنۡعَجةٞ  َولَِي  َنۡعَجٗة 

ِني  ٱلۡخَِطاِب ٢٣ىجس حجسص:  محتجحتجحس، وفيها يقول الطباطبائي )َوَعّزَ
  .)5( والغلبة  القوة  بها  ويراد  غلبني  أي  ِخَطاِب( 

ْ
ال ِفي 

كتاب من وحي القرآن فقال:  وهو ما اراد به صاحب 

)وغلبني في القول، فلم يدع لي مجاال ألي مقاٍل( )6(. 

أي: تغلب علّيَ )٧( .

َمَٰوِٰت  ٢ - في سورة )النبأ( قوله تعالى:  حمس رَّّبِ ٱلسَّ

ِمۡنُه  َيۡملُِكوَن  لَا  ٱلــرَِّنَٰمۡحۖ  بَۡيَنُهَما  َوَما  ۡرِض 
َ
َوٱۡل

يخاطبوه  ان  يملكون  ال  أي:   خمتمحتجحس،  َبإ:   حجسالنَّ ِخَطاٗبا ٣٧ىجس 
شفاعة  أو  عليه  باعتراض  بهم  يفعل  و يقضي  فيما 

ليوم  الــمــجــمــوعــيــن  للجميع  خــطــابــا  وهــنــا  فــيــهــم، 

)8(. يقول  والروح واالنس والجن  ئكة  الفصل من المال

ِخَطاٗبا ٣٧ىجس  ِمۡنُه  َيۡملُِكوَن  حمسلَا  معنى  في  اهلل  فضل 

من  شــأن  أي  في  كالما  معه  أحــد  يملك  ال  خمتمحتجحس   َبإ:   حجسالنَّ

 الشؤون وال يستطيعون الشفاعة لديه في مواقع القدرة 

من  الرد  او  االعتراض  على  القدرة  عدم   .)٩( والجالل 

قبل كل المخلوقات امام محكمة العدل االلهي، الن 

)5( الميزان في تفسير القرآن: ٢3 / ١٩٢ .
)6( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ١6 / ٩3 . 

)٧( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل: الشيرازي:٢٢ / 336 .
)8( الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي:  ٢3 / ١٧١ .

)٩( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ١٩ / 363 . 



أثر الخطاب القرآني في العملية التربوية

ينب حمزة هاشم علي  172     | ز

ال  ما  واللطف  والعدل  الدقة  من  اسمه  جل  حسابه 

يفسح المجال امام أي اعتراض)١( . 

كما ووردت أيضا في المادة نفسها كلمة )خطب( 

وذلك في المواضع التالية:  

١- في سورة طه اآلية )٩5( قال تعالى:  حمس قَاَل َفَما 

َخۡطُبَك َيَٰسِٰمرِيُّ ٩٥ىجس حجسطه:  جمتحمججحس ، سؤال عن حقيقة ذاك 
ذلــك)٢(،  على  حمله  وما  به  اتى  الــذي  العظيم  االمــر 

لماذا فعلت ما فعلت، وما هدفك من ذلك ؟ )3( 

َفَما  ــاَل  قَ حمس   )5٧( ــة  ــ اآلي الــحــجــر  ــورة  ســ ــي  ف  -٢

َها ٱلُۡمۡرَسلُوَن ٥٧ىجس حجسالحِۡجر:  خمتجمتجحس، واآلية عينها  يُّ
َ
َخۡطُبُكۡم أ

يات  اآلية )3١(، الخطب االمر الخطير  في سورة الذار

)٤(، ويراد بها  الهام،  أي:  الشأن العظيم  الذي لكم  

بداية المحاورة )5(.

تعالى:   قـــال   )5١( اآليـــة  يــوســف  ســـورة  وفـــي   -3 

حمسقَاَل َما َخۡطُبُكنَّ إِۡذ َرَٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّۡفِسهِۦىجس 
حجسيُوُسف:  جحتجمتجحس، الخطب العظيم الذي يكثر فيه التخاطب 

القول  به  يــراد  أي:  ؟،   )6( ذلــك  بعد  كــان  الــذي  فيما 

. )٧( ) )يجب ان تقلَن الحّقَ

ي:  ٢٩ / 36 . )١( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  الشيراز
)٢( الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي: ١6 / ١٩5 .

)3( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل: الشيرازي: ١5 / ١58 . 
 /  ٢٧  ،١8١  /١٤ الطباطبائي:  القرآن:   تفسير  في  الميزان   )٤(

. 3٧٩
ي:  ٢5 / ١٩٩ . )5( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  الشيراز

)6( الميزان في تفسير القرآن:  الطباطبائي: ١3 / ١٩5 .
)٧( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  الشيرازي :  ١١ / ٢68 .

المفسرين في  اراء  نالحظ من خالل ما تقدم في 

هذه  ففي  الكريم  الــقــرآن  فــي  بالخطاب  المقصود  

اآليات نالحظ االلفاظ )فما خطبك، فما خطبكم، ما 

خطبكن(، جميعها تشير الى االمر والخطب الخطير 

الهام والشأن العظيم، وفيه نوع من القوة الشدة باللفظ 

يتطلب تفسير ورد من المخاطب . 

ورد  فقد  )خــطــاب(  لفظ  من  المشتق  الفعل  إمــا 

ثالث مرات في القرآن:

ٱلُۡفۡلَك  َوٱۡصَنِع  حمس  تعالى:   قال  هود  ســورة  في   –١

إِنَُّهم  َظلَُمٓواْ  َِّذيَن  ٱل فِي  تَُخِٰطۡبنِي  َولَا  َووَۡحيَِنا  ۡعُينَِنا 
َ
بِأ

ۡغَرقُوَن ٣٧ىجس حجسُهود:  خمتمحتجحس ، أي:  ال تسألني في امرهم شيئا  مُّ
تدفع به الشر والعذاب وتشفع لهم لتصرف )8(، ففيه 

انذار من اهلل تعالى الى نوح �، ألنهم القضاء فصل 

والحكم حتم )٩(. 

٢– في سورة المؤمنون قال تعالى:  حمسَولَا تَُخِٰطۡبنِي 

وهنا  خمتمحتجحس،   حجسُهود:   ۡغَرقُوَن ٣٧ىجس  مُّ إِنَُّهم  َظلَُمٓواْ  َِّذيَن  ٱل فِي 
لهم  والشفاعة  تعالى  اهلل  مخاطبة  عن  النهي  به  يراد 

بدليل تعليق المخاطبة بالذين ظلموا وتعليل النهي 

يقع  ال  حتى  جاء  التحذير   ،)١0( مغرقون(  )انهم  بقوله 

نوح � تحت تأثير العاطفة االنسانية، عاطفة االبوة، 

او عاطفة نحو زوجته ليشفع لها، في وقت إفتدا فيه 

لحّق الشفاعة )١١(. 

)8( الميزان في تفسير القرآن:  الطباطبائي: ١٢/ ٢٢3 .
ي: ١١ /  5٩ .  )٩( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  الشيراز

)١0( الميزان في تفسير القرآن:  الطباطبائي:  ١8 / 30 .
ي:  ١6 / ٤١٩ .   )١١( االمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  الشيراز
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َخاَطَبُهُم  حمسَوِإَذا  – في سورة الفرقان قال تعالى:    3

ٱلَۡجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما ٦٣ىجس حجسالُفۡرقَان : محتحمتجحس، أي إذا خاطبهم 
أن  يكرهون  مما  جهلهم  عن  ناشئا  خطابا  الجاهلون 

يخاطبوا به أو يثقل عليهم كما يستفاد من تعلق الفعل 

بالوصف أجابوهم بما هو سالم من اللغو واالثم )١( .

ومـــن خـــالل مــا تــقــدم نــالحــظ ان الــمــفــســرون لم 

العام  المعنى  وأورد بعضهم  بعينه،  اللفظ  يقفوا عند 

يخالف  خطاب  الجاهلون  خاطبهم   إذا  بــالــقــول: 

من  خاليا  قــوال  المؤمنون  لهم  قــال  والحكمة،   العلم 

اللغو واالثم . 

* * *

)١( الميزان في تفسير القرآن:  الطباطبائي:   ١٩ / ٢3٩ .

المبحث االول

العملية التربوية في االسالم 

: مفهوم العملية التربوية 
ً
أوال

التربوّي  نظام  فهو  التربوية  بالعملية  يراد  فيما  اما 

ــرات،  تــغــُيّ مــن  يــجــري حــولــه  ِلــمــا  الحساسّية  شــديــد 

حركتها  عن  ف 
ُّ
تخل دون  من  معها  التفاعل  به  ويراد 

العلمّية، والثقافّية، والتكنولوجّية، والمعرفّية، حيث 

إّن الحداثة الحقيقّية ترتبُط بجوهر العملّية التربوّية، 

وحقوق  يــة،  الــحــّر وتــعــزيــز  العملّية،  ــروح  الـ وتــرســيــخ 

ف  اإلنسان، وِقَيم اإلبداع، وبناء عقل اإلنسان، والتكُيّ

الــقــدرات  وتنمية  المعرفة،  كــتــســاب  وا الــحــيــاة،  مــع 

الشخصّية، وما إلى ذلك من أمور )٢(. 

فالعملية التربوية هي التي ينتج عنها ظهور سلوك 

جديد للمتعلم يختلف تمامًا عن السلوك الذي كان 

يتبعه سابقًا نتيجة حصوله على كم ونوع جيدين من 

اإليجابي،  التغيير  هذا  إلحداث  الالزمة  المعلومات 

التي  المتعلم  اســتــجــابــات  فــي  نــمــوًا  ُتــشــكــل  فــهــي 

البيئية.  المثيرات  من  به  يحيط  ما  بفعل  يكتسبها 

التي  األساسية  العناصر  من  ُجملة  العملية  ولهذه 

أساس  ُيعتَبر  الــذي  الُمدرس  أو  الُمعلم  في  تتمّثل 

مسؤولية  عاتقه  على  تقع  والذي  التعليمّية  العملّية 

سعيد  اركان  التربوية:   العملية  في  التربوية  التجديدات   )٢(
والنفسية،  التربوية  البحوث  مركز  بغداد  جامعة  خطاشب، 

العراق:  ٢0١٢ م، ص ١٢١ .
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إلى  واألرقــام  والحقائق،  والمعارف،  المعلومات  نقل 

بدورها  ويؤمن  بها  يثق  متعددة  بأساليب  المتعلم 

الفعال في تحقيق األهداف المراد الوصول إليها من 

العملية التعليمية، إّنه َيبني العقول، وُيرّبي األجيال 

فع،  بالَنّ مجتمعاتها  على  تعود  أن  شأنها  من  التي 

م، 
ُّ
التعل إلــى  فيرشدهم  مين، 

ّ
الُمتعِل في  ُيـــؤِثّ  وهــو 

وكذلك المتعلم الذي ُيمّثل الطرف الُمستقبل لهذه 

المساق  أو  التعليمية  المادة  وكذلك  المعلومات، 

مختلف  مــن  الحياتية  الــمــوضــوعــات  يضم  الـــذي 

يخ، واللغات  ياء، والكيمياء، والتار كالفيز المجاالت 

وغيرها، فضاًل عن الصف والبيئة التعليمية، والوسائل 

هي  للمتعلم.  المعلومة  وصول  تسهيل  في  الجانبية 

إلى  مباشر  بشكل  يهدف  علمي  نشاط  عن  عبارة 

كساب متعلم أو مجموعة من المتعلمين ُجملة من  إ

عن  مختلفة  علمية  مراحل  في  األساسية  المعارف 

هي  مرحلة.  لكل  المناسبة  األساليب  اختيار  طريق 

وتطبيقية  نظرية  خبرة  كساب  إ تضمن  التي  العملية 

يقع  مختلفة  وعصرية  تقليدية  بأساليب  للطالب 

ونجاح  منها.  األفــضــل  اختيار  ُمهمة  الُمعلم  على 

العملية التربوية مرهون بالتفاعل الجيد والمتين بين 

عناصرها االساسية )١(.

:  أسس التربية في اإلسالم: 
ً
ثانيا

تستند التربية في اإلسالم الى مجموعة من األسس 

والركائز نذكر منها:  

ــق الــمــقــارنــة  )١( الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة وتــفــاعــل عــنــاصــرهــا وفـ
بالكفايات:  نصر الدين الشيخ بوهني:  ص 35٤ .

جانب  على  تقتصر  ال  شاملة   تكاملية  تربية   -١

ــد مــن جــوانــب شخصية االنــســان بــل هــي تربية  واح

ــلــروح والــنــفــس والــعــقــل والـــجـــســـد)٢(، قـــال تعالى:   ل

لَا 
َ
أ  ِۗ ٱللَّ بِِذۡكرِ  قُلُوُبُهم  َوَتۡطَمئِنُّ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل حمس 

وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل ٱلُۡقلُوُب ٢٨  َتۡطَمئِنُّ   ِ ٱللَّ بِِذۡكرِ 
 - : حمججحت  حجسالرَّۡعد  َمـَٔاٖب ٢٩ىجس  لَُهۡم وَُحۡسُن  ُطوبَٰي  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ
في  المصاعب  كبر  ا من  والقلق  االضطراب  وان   ، حمججحتجحس 

حياة الفرد والمجتمع، وان االطمئنان واحد من أهم 

العبادة  في  المبالغة   كان  ولما  البشر)3(،  اهتمامات 

ــرار  واإلضــ الــنــفــس  حــق  عــلــى  بالنقص  يــعــود  مــا  أول 

َك  ِلَرّبِ  
َ

))إّن  .� اهلل  الرسول  التوجيه  كان  بالبدن، 

ْيَك 
َ
َعل ْهِلَك 

َ
وأل ا، 

ً
َحّق ْيَك 

َ
َعل وِلَنْفِسَك  ا، 

ً
َحّق ْيَك 

َ
َعل

الجسم  ألهمية   . ُه(()٤( 
َ

َحّق َحّقٍ  ِذي   
َ

ُكّل ْعِط 
َ
َفأ ا، 

ً
َحّق

في االسالم فهناك حق للبدن . 

٢- تربية متوازنة  تحقق التوازن بين الحياة الدنيا 

والحياة االخرة )5( ؛ فجاء بالنصح واالرشاد:  يقول اهلل 

إسحق  د.  والمعاصرة«  األصالة  بين  اإلسالمية  »التربية   )٢(
 - ط١٤0٢/١  يــع،  والــتــوز للنشر  الفرقان  دار  الــفــرحــان،  أحمد 

١٩8٢م:  ص 5٧ . 
مــكــارم  نــاصــر  الــمــنــزل:   اهلل  كــتــاب  تفسير  فــي  االمــثــل   )3(
بيروت،   – لبنان  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  ي،  الشيراز

١٤3٤ هـ - ٢0١3 م، ١٢ / 3٩3 .  
)٤( قاله سلمان ألبي الدرداء � فقال النبي �: ))صدق 
ي:  للنوو ياض الصالحين«  انظر »ر ي،  البخار رواه  سلمان((؛ 

ص ١03. 
العربية:  البالد  في  وتطورها  أصولها  اإلسالمية:  التربية   )5( 
د. محمد منير مرسي، دار المعارف  طبعة منقحة، ١٩8٧ م:  

ص 5٩ . 
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َولَا  ٱٓأۡلِخَرةَۖ  اَر  ٱلدَّ  ُ ٱللَّ َءاتَىَٰك  فِيَمآ  حمسَوٱۡبَتِغ  تعالى: 

ۡنَياۖىجس حجسالَقَصص : خمتخمتجحس.  تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ
3- تربية سلوكية عملية ال تكتفي بالقول بل تتعداه 

الذي  العملي  اإلنسان  تهيئ  والممارسة،  العمل  الى 

يلتزم بنظام واقعي في األخالق والسلوك، وتسعى الى 

منذ  االنسان   في  الحسنة  السلوكية  العادات  تكوين 

طفولته االولى من اكتساب الفضائل والبعد عن الشرور 

ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ١  ۡفلََح 
َ
أ حمسقَۡد  تعالى:  يقول   ،)١( والــرذائــل 

َعِن  ُهۡم  َِّذيَن  َوٱل َخِٰشُعوَن ٢  َصلَاتِِهۡم  فِي  ُهۡم  َِّذيَن  ٱل
َفٰعِلُوَن ٤  َكٰوةِ  لِلزَّ ُهۡم  َِّذيَن  َوٱل ُمۡعرُِضوَن ٣  ٱللَّۡغوِ 
ۡزَوِٰجِهۡم 

َ
أ عَلَىٰٓ  َّا  إِل َحٰفُِظوَن ٥  لُِفُروِجِهۡم  ُهۡم  َِّذيَن  َوٱل

َفَمِن  َملُوِميَن ٦  َغۡيُر  ُهۡم  فَإِنَّ يَۡمُٰنُهۡم 
َ
أ َملََكۡت  َما  ۡو 

َ
أ

َِّذيَن ُهۡم  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدوَن ٧ َوٱل
ُ
ٱۡبَتَغٰى َوَرآَء َذٰلَِك فَأ

َِّذيَن ُهۡم عَلَٰى َصلََوٰتِِهۡم  َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن ٨ َوٱل
َ
لِأ

يَرِثُوَن  َِّذيَن  ٱل ٱلَۡوٰرِثُوَن ١٠  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ُيحَافُِظوَن ٩ 

ٱلۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها َخٰلُِدوَن ١١ىجس حجسالُمۡؤِمُنون : جحت - جحتجحتجحس. 
على  واجتماعية  الفضائل،  على  فردية  تربية   -٤

وتحمل  لجمعته  خــيــر  مــصــدر  لــيــكــون  الــتــعــاون، 

يقول  وتــصــرفــاتــه)٢(،  عمله  يخص  فيما  المسؤولية 

ۡقَوىٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ عَلَى  تعالى: ۘحمس َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِّرِ َوٱلتَّ

على  بالمعاونة  يأمرهم  جحتجحس،   : حجسالَمائـَِدة  َوٱلُۡعۡدَوِٰنىجس  ٱلِۡإثِۡم 
الباطل.  على  التناصر  عن  ينهاهم  و الخيرات،  فعل 

يقول الرسول الكريم:  والتعاون على المآثم والمحارم. و

)١( التربية اإلسالمية: أصولها وتطورها في البالد العربية:  د . 
محمد منير مرسي: ص 6٢ . 

العربية: د .  البالد  التربية اإلسالمية: أصولها وتطورها في   )٢(
محمد منير مرسي: ص 63 . 

وتعاطفهم؛  وتراحمهم  توادهم  في  المؤمنين  ))مثل 

كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحمى(()3(.

السلوك  على  رقيًبا  ليكون  الفرد  لضمير  تربية   -5

ــمــوجــه لــســلــوكــه والــرقــيــب على  ــال، فــهــو ال ــ ــع ــ  واألف

اهلل  ))اتـــق   :� الكريم  الــرســول  يقول    ،)٤( اعماله 

وخالق  تمحها،  الحسنة  السيئة  وأتبع  كنت،  حيثما 

الناس بخلق حسن(()5(.

على  تعمل  لها،  لغرائزه  إعــالء  و للفطرة  تربية   -6

تنمية الميل الفطري لدى االنسان في معرفة ما يجهل 

المجهول،  عــن  والــبــحــث  المعرفة  حــب  يستثمر  و

وال  ــراط  إفـ ال  بحيث  ــدال؛  ــت االع خــط  على  ووضعها 

لَا  َعلَۡيَهاۚ  اَس  ٱلنَّ َفَطَر  ٱلَّتِي   ِ ٱللَّ حمسفِۡطَرَت   :)6( تفريط 

ۡكثََر 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  ٱلَۡقّيُِم  يُن  ٱلّدِ َذٰلَِك   ِۚ ِلخَۡلِق ٱللَّ َتۡبِديَل 

وم : مجتمحتجحس . اِس لَا َيۡعلَُموَن ٣٠ىجس حجسالرُّ ٱلنَّ
إال  مولود  من  ))مــا    :� الكريم  الــرســول  يقول  و

أو  ينصرانه،  أو  يــهــودانــه،  فــأبــواه  الــفــطــرة؛  على  يولد 

سانه(()٧( . ُيمّجِ

تراحم  باب  واآلداب،  والصلة  البر  كتاب  مسلم،  )3(  خرجه 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )٤/ ١٩٩٩(، برقم: )٢586( .

العربية:   البالد  في  وتطورها  أصولها  اإلسالمية:  التربية   )٤( 
د . محمد منير مرسي:  ص 63 . 

العلوم  »جــامــع  حــســن،  حــديــث  ــال:  وقـ الــتــرمــذي،  )5(  رواه 
والحكم« البن رجب:  ٢/ ١٤١. 

العربية:  البالد  في  وتطورها  أصولها  اإلسالمية:  التربية   )6( 
د . محمد منير مرسي: ص 6٤ر . 

إسماعيل  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ي:  البخار )٧(  صحيح 
 - ، ط:١٤0١  والنشر للطباعة  الفكر  دار  ي)ت ٢56هـ(،  البخار



أثر الخطاب القرآني في العملية التربوية

ينب حمزة هاشم علي  176     | ز

والعدل  الخير  تحقيق  نحو  اإلنــســان  توجيه   -٧

جميًعا  ولإلنسانية  ولمجتمعه،  ــه،  وألســرت لنفسه، 

بالخلق  بااللتزام  الفضيلة  الــى  االنــســان  توجه  فهي 

االخرين  ومعاملة  الصفات  بجميل  والتحلي  الكريم 

بالحسنى )فالدين معاملة )١(، قال تعالى: حمس َولَۡتُكن 

بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
َوَيأ ٱلۡخَۡيِر  إِلَي  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ

ُ
أ ّمِنُكۡم 

ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٠٤ىجس  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن   َوَيۡنَهۡوَن 

حجسآل ِعۡمَران : مختمجتجحتجحس .

8- التربية اإلسالمية تربية مستمرة ال تنتهي بفترة 

طول  تمتد  محددة وانما  دراسية  بمرحلة  وال  معينة 

شخصية  تنمي  اللحد،  الى  المهد  من  فهي  الحياة 

الفرد وتثري انسانيته وتأخذه الى االمام السمو والتقدم 

ومنافذها  معين،  حد  عند  تقف  فال  المستمرين)٢(، 

متنوعة في البيت والمجتمع والمدرسة والمسجد.

٩- تربية أصيلة ومعاصرة مفتوحة على األساليب 

الحسنة، كلها في التوجيه والتعديل ))الحكمة ضالة 

المؤمن؛ أينما وجدها فهو أحق الناس بها((  )3( .

وال  الحدود،  تعرف  ال  عالمية،  إنسانية  تربية   -١0

العنصرية)٤(، قال تعالى:  الطائفية الضيقة، وال  تعرف 

نَثٰي 
ُ
َوأ َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  إِنَّا  اُس  ٱلنَّ َها  يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

١٩8١م:  6 /١٤3 . 
 . د  العربية:  البالد  وتطورها في  اإلسالمية: أصولها  التربية   )١(

محمد منير مرسي: ص 66 . 
العربية: د .  البالد  التربية اإلسالمية: أصولها وتطورها في   )٢(

محمد منير مرسي: ص 68 . 
: ص38 وما بعدها . )3( نفس المصدر

:  ص 68 .  )٤( نفس المصدر

ۡكَرَمُكۡم 
َ
أ إِنَّ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل  ُشُعوٗبا  وََجَعۡلَنُٰكۡم 

ۡتَقىُٰكۡمۚىجس حجسالحُُجَرات : محتجحتجحس .
َ
ِ أ ِعنَد ٱللَّ

نالحظ من خالل ما تقدم ان للتربية  أهداًفا وأسًسا 

و  وقواعده  العامة  اإلســالم  أصول  من  تنطلق  واضحة 

مذهبيته الكونية واالجتماعية، تساعد االنسان على 

الجهات  جميع  مــن  كامل  بشكل  شخصيته  بناء 

وتحقيق  والروحية،  والنفسية  والجسدية  الشخصية 

بأعماق  يتصل  الصفات  هــذه  جميع  بين  الــتــوازن 

دوافعه الملحة.

* * *



أثر الخطاب القرآني في العملية التربوية

ينب حمزة هاشم علي |     177  ز

المبحث الثاني

آثار الخطاب القرآني 
في العملية التربوية  

والعملية  الــتــربــيــة  فــي  ــر  أثـ ــي  ــقــرآن ال لــلــخــطــاب 

فقد  االولى  النشأة  منذ  حضورًا  سجل  وقد  التربوية، 

 ،� يم  الكر الرسول  شخصية  في  مؤثراته  ظهرته 

وصحابته  الكرام  بيته  آل  الى  خالله  من  انتقلت  ثم 

يًا  تربو منهجًا   أصبح  ثم  ومن  الطاهرين،  الطيبين 

بَنِٓي  ِمۢن  َربَُّك  َخَذ 
َ
أ َوِإۡذ  حمس  تعالى:  قال  بعدهم،  لما 

نُفِسِهۡم 
َ
أ عَلَىٰٓ  ۡشَهَدُهۡم 

َ
َوأ ُذّرِيََّتُهۡم  ُظُهورِهِۡم  ِمن  َءاَدَم 

يَۡوَم  َتُقولُواْ  ن 
َ
أ َشِهۡدنَاۚٓ  بَلَٰى  قَالُواْ  بَِرّبُِكۡمۖ  لَۡسُت 

َ
أ

جحتخمتجحتجحس   : ۡعَراف 
َ
حجسالأ َغٰفِلِيَن ١٧٢ىجس  َهَٰذا  َعۡن  ُكنَّا  إِنَّا  ٱلۡقَِيَٰمةِ 

البيئة  معالجة  الى  القرآني  الخطاب  تصدى  فقد    ،

باإلنسان  لــعــودة  أخــطــأهــا،  وتصحيح  االجتماعية 

في  أودعها  التي  االنسانية  وفطرته  السليم  اصله  إلى 

نفسه  على  شاهدا  فرد  كل  يكون  و االنسان،  تكوين 

فتأويل  الحجة،  أساس  هي  الفطرة  فتكون  بفطرته، 

وأراهم  تركيبا،  وركبهم  الخلق  خلق  ما 
َّ
ل تعالى  قوله 

 
ّ

ئل والعبر في انفسهم وفي غيرهم يدل اآليات والدال

ته،  إلهّيَ و اهلل  معرفة  على  لها  المتأمل  فيها،  الّناظر 

. وذلك بوضع  ووحدانيته، ووجوب عبادته وطاعته 

وحــدة  الــتــوحــيــد؛  فــكــرة  إلـــى  يــدعــو  فلسفيًا  ــاًل  بــدي

ية،  البشر الطبيعة  ووحــدة  والفكر  والــتــراث،  ّمـــة، 
ُ
األ

معالجة  القرآنية  الفلسفة  حققت  المسار   وبــهــذا 

البيئة االجتماعية )١( .

الفطرة  توجيه  الــى  الــقــرآنــي   الــخــطــاب  فيسعى 

ألن  لها،  تعالى  اهلل  وضعه  الذي  إطارها  في  اإلنسانية 

وانحراف  إفساد  الصحيح  مسارها  من  الفطرة  خروج 

بالتالي  أجلها،  من  خلقت  التي  األساس  الغاية  عن 

يؤدي إلى انحرافات أخرى، فالخطاب القرآني يحاول 

المحافظة على الفطرة اإلنسانية منذ الطفولة إلى أن 

ن اإلنسان بتقوى اهلل سبحانه وتعالى. يتحّصَ

كما يؤثر الخطاب القرآني في تربية االنسان ورعاية 

الصف المؤمن وتقوية الرباط االجتماعي لهذا البناء 

قال  المؤمنين،  دون   من  البطانة  اتخاذ  عن  والنهي 

َِّذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن  َها ٱل يُّ
َ
أ تعالى:  حمس َيٰٓ

واْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّ
ۡ
ُدونُِكۡم لَا يَأ

قَۡد  ۡكبَُرۚ 
َ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَما ُتۡخِفى ُصُدوُرُهۡم أ

َ
أ ٱلَۡبۡغَضآُء ِمۡن 

بَيَّنَّا لَُكُم ٱٓأۡلَيِٰتۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعقِلُوَن ١١٨ىجس حجسآل ِعۡمَران : حمججحتجحتجحس 
، فالمخاطبة في هذا المقام بضمير )دونكم( لبيان 

كلمتهم في االيمان  ان اخوانكم المؤمنين في اتحاد 

واتحادهم في النصرة )٢( . والحث على المؤاخاة بين 

حيث  من  اال  الميزات   ونبذ  المسلمين  الطبقات 

إِنَّا  اُس  ٱلنَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:   قال   ،)3( والتقوى  العلم 

)١( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ٧ / ٢83 .
البالغي  جــواد  محمد  الــقــرآن:   تفسير  في  الرحمن  االء   )٢(
النجفي، دار إحياء التراث العربي، لبنان – بيروت :  محمد 

جواد مغنية:  ١ / 33٤ . 
)3(  البيان في تفسير القرآن:  أبو القاسم الموسوي الخوئي، 
الطبعة  الثقلين،  دار  الحسني،  جعفر  السيد  المحقق:  

السادسة، ١٤٢٩ هـ:  ص 66 . 
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ُشُعوٗبا  وََجَعۡلَنُٰكۡم  نَثٰي 
ُ
َوأ َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم 

ۡتَقىُٰكۡمۚ 
َ
أ  ِ ٱللَّ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 

َ
أ إِنَّ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل 

َ َعلِيٌم َخبِيرٞ ١٣ىجس حجسالحُُجَرات : محتجحتجحس . إِنَّ ٱللَّ
َوَمآ  نََزَلۗ  َوبِٱلۡحَّقِ  نَزلَۡنُٰه 

َ
أ َوبِٱلۡحَّقِ  حمس  وقال تعالى:  

نجد  جمتمجتجحتجحس،   : حجسالِإۡسَراء  َونَِذيٗرا ١٠٥ىجس  ٗرا  ُمبَّشِ َّا  إِل ۡرَسۡلَنَٰك 
َ
أ

للخط  كأساس  الحق،  على  يؤكد  القرآني   الخطاب 

يــتــحــرك فــيــه االنــســان مــن خـــالل المضمون  الـــذي 

في  للباطل  مجال  فال  والعملي،  والتشريعي  الفكري 

دستورا  الكريم  القرآن  يعتبر  الذي  المسلم  شخصية 

له وعنوانا لحركته في الحياة، ما يفرض العمل على 

صنع  صعيد  على  التربوي  التخطيط  فــي  الــتــوازن 

به  وااللتزام  الحق  وتعميق    ،)١( االنسانية  الشخصية 

الجديد في عقيدته وخلقه وتفكيره  األنموذج  وخلق 

ۡحَيۡيَنُٰه 
َ
فَأ َمۡيٗتا  َكاَن  َوَمن 

َ
أ حمس  تعالى:  قــال  وسلوكه 

َثلُُهۥ فِي  اِس َكَمن مَّ وََجَعۡلَنا لَُهۥ نُوٗرا َيۡمِشي بِهِۦ فِي ٱلنَّ
لَُمِٰت لَۡيَس ِبخَارِٖج ّمِۡنَهاۚ َكَذٰلَِك ُزّيَِن لِۡلَكٰفِرِيَن َما  ٱلظُّ

ۡنَعام : جحتجحتجحتجحس . 
َ
َكانُواْ َيۡعَملُوَن ١٢٢ىجس حجسالأ

تــربــيــة االنــســان  الـــى  قــرانــي يسعى  وهــنــا خــطــابــا 

المؤمن الى االنفتاح على الحياة من خالل االنفتاح 

على اهلل  باأليمان، في مقابل االنغالق الذي يعيشه 

الكافر بكفره، متمثلة بصورة  حياة أو موت، والذي 

ال يعني به الموت والحياة  الماديين، بل هي قضية 

في الجانب الروحي والفكري الفراغ الفكري والشعور 

وااليمان )٢( .

)١( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ٧ / ٢83 .
. ٢٧3 / 6  : )٢( نفس المصدر

ٰي  َ لَا ُيَغّيُِر َما بَِقۡوٍم َحتَّ   وفي قوله تعالى:  حمسإِنَّ ٱللَّ
نُفِسِهۡمىجس حجسالرَّۡعد : جحتجحتجحس.    

َ
ُيَغّيُِرواْ َما بِأ

قضى اهلل تعالى قضاء حتم النوع من التالزم بين 

الحاالت  وبين  لإلنسان  عنده  من  الموهوبة  النعم 

استقامة  على  ية  الجار االنسان  الى  الراجعة  النفسية 

الــفــطــرة )3(، فــالــخــطــاب الــقــرآنــي يــتــحــدث فــي هــذا 

أراد  فقد   ، والتغيير اإلصـــالح  أســلــوب  عــن  المجال 

يتحمل  وأن  الحرية  يملك  ان  لإلنسان  بخطابه  اهلل 

مسؤولية نفسه، وبما يحمله من مفاهيم وافكار حول 

التغيير  عملية  يــواجــه  وان  حوله  المحيطة  الحياة 

خالل  من  الداخل،  في  التغيير  بواسطة  الخارج  في 

تحكمه بالظروف المحيطة به، ألن األنسان هو صانع 

الظروف وليس الظروف  هي التي تصنعه  )٤( . 

قُٓواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ تــعــالــى:   قوله  وفــي 

اُس َوٱلۡحَِجاَرةُىجس  ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلنَّ
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ

ۡحرِيم : حمتجحس  وهذا خطابا قرآنيًا فيه نداء للمؤمنين يراد  حجسالتَّ

إقامة  السيئة لالنحراف وتعبير عن  األثار  منه تفادي 

اإلسالمي،  بالمنظار  مقبولة  االجتماعية  العالقات 

عن  يبتعدوا  أن  وأهليهم  انفسهم  مسؤولية  فحملهم 

النار بكل الوسائل التي يملكونها )5(. 

وكلكم  راٍع  كــلــكــم  ال  )أ  :� اهلل  ــول  رســ ــال  قـ

بيته  أهــل  على  راٍع  والــرجــل   ... رعيته  عــن  مــســؤول 

بعلها  بيت  على  راعية  والــمــرأة  عنهم،  مسؤول  وهــو 

وكلكم  راٍع  فكلكم  ال  أ  ... عنهم  مسؤولة  وهي  وولــده 

)3( الميزان في تفسير القرآن:  الطباطبائي:  ١3 / 3١0 
)٤( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ١0  / 3٧ .

. 50 / ١٩  : )5( نفس المصدر
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في  أثــره   القرآني   وللخطاب    .)١( رعيته(  عن  مسؤول 

الكشف والتأثير في بناء المجتمع والمحافظة عليه 

قال  المنكر)٢(  عن  والنهي  بالمعروف  االمر  خالل  من 

ٱلۡخَۡيِر  إِلَي  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ
ُ
أ ّمِنُكۡم  َولَۡتُكن  حمس    : تعالى 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
َوَيأ

ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٠٤ىجس حجسآل ِعۡمَران : مختمجتجحتجحس.  
الفرد على  تربية  ايضا  القرآني   الخطاب  اثار  ومن 

َِّذيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱل يُّ
َ
أ الوفاء بالعقود )3(،   قال تعالى:  حمسَيٰٓ

ۡوفُواْ بِٱلُۡعُقودِىجس حجسالَمائـَِدة : جحتجحس. 
َ
أ

تدعو  التي  القرآنية  الخطابات  من  الكثير  وهناك 

ومرضاته  شرعه  وتحقيق  اهلل  حــدود  الفرد  تعليم  الى 

في مختلف مجاالت الحياة الزوجية منها والعائلية 

َّا  ل
َ
أ ِخۡفُتۡم  حمسفَإِۡن  تعالى:  قوله  منها   ،)٤( واالجتماعية 

ىجس  ِ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
كون مسألة  األهمية  . وهو هدف في غاية  حمججحتجحتجحس   : حجسالَبَقَرةِ 

الشارع  يرضى  التي  المسائل  من  ليست  اهلل  حــدود 

بالتهاون فيها )5( . ولتحقيق الطمأنينة واالستقرار نجد 

الخطابات القرآنية تطرح  لونا من الوان الحديث عن 

االنساني  النوع  يمثله  ما  في  الطبيعية  االنسان  حالة 

)١( ميزان الحكمة:  محمد الريشهري، دار الحديث، ايران – 
قم، ١٤٢٢ هـ:  ٢ / ١٢١٢ .

)٢( االء الرحمن:  محمد جواد مغنية:  ١ / 3٢3- 3٢5  . 
)3(  البيان في تفسير القرآن:  أبو القاسم الموسوي الخوئي، 
الطبعة  الثقلين،  دار  الحسني،  جعفر  السيد  المحقق:  

السادسة، ١٤٢٩ هـ: ص 65 . 
البالغي: جــواد  محمد  الــقــرآن:   تفسير  في  الرحمن  االء   )٤( 

 . ٢06 / ١
)5( من وحي القرآن:  فضل اهلل:  ٢ / 3٢5 .

من الزوجية في الوجود في الذكر واالنثى فيحّسُ معها 

بالراحة والطمأنينة )6(، ومن ذلك قوله تعالى:  حمس۞ ُهَو 

َِّذي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها  ٱل
ۡعَراف : حمجحمججحتجحس . 

َ
لَِيۡسُكَن إِلَۡيَهاۖىجس حجسالأ

* * *

. ٢58 / ١١  : )6( نفس المصدر
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النتائج والخاتمة 

ال  النهاية  وفــي  البحث،  هــذا  لنهاية  وصلنا  لقد 

يسعني سوى أن أشكركم على حسن متابعتكم لهذا 

البحث، وأنا قد عرضت بهذا البحث رائي المتواضع 

بأن  اهلل  كرمني  أ وقد  وتوفيقة،  وكرمه  تعالى  اهلل  ببركة 

أدلوا بدلوي تجاه هذا الموضوع: )أثر الخطاب القرآني 

في العملية التربوية(. 

أثار  القرآني  للخطاب  ان  نهايته  في  توصلنا  وقد 

متعددة في التربية والعملية التربوية منها:  

البيئة  معالجة  الى  القرآني  الخطاب  تصدى   -١

توجيه  الــى  وسعى  أخطأها  وتصحيح  االجتماعية 

تعالى  اهلل  وضعه  الــذي  إطارها  في  اإلنسانية  الفطرة 

إفساد  الصحيح  مسارها  من  الفطرة  خــروج  ألن  لها، 

ــتــي خــلــقــت من  ــراف عــن الــغــايــة األســــاس ال ــحـ وانـ

انحرافات أخرى، فيحاول  إلى  بالتالي يؤدي  أجلها، 

المحافظة على الفطرة اإلنسانية وفي تربيته .

٢- يــؤكــد نــجــد الــخــطــاب الــقــرآنــي عــلــى الــحــق، 

خالل  من  االنسان  فيه  يتحرك  الذي  للخط  كأساس 

المضمون الفكري والتشريعي والعملي .

التوازن  على  العمل  القرآني  الخطاب  يفرض   -3

التربوي على صعيد صنع الشخصية  في التخطيط 

االنسانية .

الحياة  على  االنــفــتــاح  الــى  الخطاب  يــدعــو    -٤

على  االنفتاح  خــالل  من  المؤمن   االنسان  تربية  في 

الـــذي يعيشه  االنـــغـــالق  مــقــابــل  فــي  ــمــان،  ــاألي ب  اهلل  

الكافر بكفره .

5 – أراد الخطاب القرآني بالنداء للمؤمنين تفادي 

العالقات  إقامة  عن  وتعبير  لالنحراف  السيئة  األثــار 

االجتماعية مقبولة بالمنظار اإلسالمي . 

والتأثير  الكشف  في  أثــره   القرآني   للخطاب    -6

االمر  خالل  من  عليه  والمحافظة  المجتمع  بناء  في 

بالمعروف والنهي عن المنكر القرآني  واثره في تربية 

الفرد على الوفاء بالعقود. 

٧-  يدعو الخطاب القرآني  الى تعليم الفرد حدود 

مجاالت  مختلف  في  ومرضاته  شرعه  وتحقيق  اهلل 

الحياة الزوجية منها والعائلية واالجتماعية .

ولعل اهلل تعالى قد وفقني في هذا البحث في هذا 

الموضوع، ولعل قلمي وفق في تقديم ما يدور بخلدي، 

الخطابات  من  )الكثير  تقديم  في  أخفقت  قد  كوني 

الموجه تربويًا  واالساليب الخطاب القرآني( .

أن  ونرجو  العلم،  في  باليسير  تقدمنا  لقد  وأخيرًا 

بشر  أننا  لنجد  إننا  و كم،  رضا ينال  و وفقنا  قد  نكون 

لدينا أخطاء، ونرجو أن تسامحونا على هذه األخطاء، 

ونحن نشكر لكم متابعتكم هذا البحث، وصل اللهم 

معلم  وخير  األمــي  النبي  محمد  سيدنا  على  وسلم 

محمد  سيدنا  للعالمين  رحمة  والمبعوث  والهادي 

وعلى آهله وصحبة أجمعين.

* * *
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Findings and conclusion:

We have reached the end of this research, and 

in the end I can only thank you for your follow-

up on this research, and I have presented in this 

research my humble opinion with the blessing, 

generosity and success of God Almighty, and 

God has honored me by giving my advice on this 

topic )the effect of the Qur‘anic discourse on the 

educational process(.  In its conclusion, we con-

cluded that the Qur‘anic discourse has multiple 

effects on education and the educational pro-

cess, including:

1- The Qur‘anic discourse confronted the 

social environment and corrected its mistakes 

and sought to direct the human instinct within its 

framework that God Almighty had set for it, be-

cause out of the instinct from its correct path is a 

corruption and deviation from the basic purpose 

for which it was created, and thus leads to other 

deviations, so it tries to preserve the innate na-

ture.  Humanity and his upbringing.

2- Najd Qur‘anic discourse confirms the 

truth, as the basis for the line in which a person 

moves through the intellectual, legislative and 

practical content.

3- The Qur‘anic discourse requires action 

on balance in educational planning in terms of 

making the human personality.

4- The discourse calls for openness to life in 

the upbringing of the believer through openness 

to God through faith, in exchange for the closed-

ness that the unbeliever lives with his infidelity.

5- The Qur‘an discourse by calling the be-

lievers wanted to avoid the bad effects of devia-

tion and to express the establishment of social 

relations acceptable according to the Islamic 

perspective.

6- The Qur‘anic discourse has its effect on 

revealing and influencing the building and pres-

ervation of society through enjoining virtue and 

forbidding the Qur‘anic vice and its effect on 

raising the individual to fulfill contracts.

7- The Quranic discourse calls for teaching 

the individual the limits of God and realizing his 

law and satisfying him in various areas of mari-

tal, family and social life.

    Perhaps God Almighty has succeeded me in 

this research on this topic, and perhaps my pen 

has succeeded in presenting what is going on 

in my mind, as I have failed to present )a lot of 

educational-oriented speeches and Quranic dis-

course methods(.

Finally, we have progressed with ease in 

knowledge, and we hope that we have succeeded 
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and obtained your satisfaction, and we will find 

that we are human beings, we have mistakes, 

and we hope that you forgive us for these mis-

takes, and we thank you for following this re-

search.  Prophet Muhammad and his family and 

companions as a whole.

* * *
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