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ادلُٓذ انقرآَي يف ترتيح األتُاء تاحلٕار
( دراسح تفسرييح ـــ يٕضٕعيح )

و  .أيم كاظى زٔير انسيدي

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات/قسم علوم القرآن الكريم
(خالصح انثحج)

يزعم كثَت من علماء الًتبية يف اللقف اللااح كاللعقين أ ٌف علماء الًتبية يف أكربا يف
اللقف السابع ععق كانلا أكؿ محاة للطفللة  ،كأكؿ الحاعُت إىل رعايتها ،كاللناية هبا،
كما علملا أف اللقآف قح سبلهم إىل ذلك منذ أربلة ععق ققنان ،اينما جاء نبينا زلمح
عل إىل تقبية األبناء كرعايتهم
صلى اهلل عليو كآلو كسلم باإلسالـ ،فانطلق يح
شقع اللقآف الكقمي للطفل من احلللؽ ما حيفظ لو
كتلجيههم إىل السبيل الللمي ،كقح ٌ
ااضقه ،كيؤمن مستلبلو ،كمن أىم ىذه احلللؽ ما يأيت  :إثبات النسب  ،اق
القضاعة  ،كاق النفلة  ،كالًتبية كالتلليم  ،كاق اللحؿ بُت األبناء .
كاألسقة يف اجملتمع اإلسالمي ادللاصق تلاجو كثَتان من التححيات ادللاصقة قح تؤدم
إىل قصلر يف دكرىا الًتبلم يف تلجيو الطفل كتلليمو  ،إذ تليش يف عامل بلغت فيو
سبل االتصاؿ ككسائل اإلعالـ من الكثقة كالتنلع كالسقعة ْتيث ٕتح نفسها يف كل
يلـ ،بل كبكل ساعة تلاجو خضم ان من اآلراء كاألفكار كالننقيات كالفلسفات  ،كإ ٌف
سالاها األساس ملكاجهة ىذ ق التححيات ىي الًتبية ٔتلناىا اللاسع إذ متتلك الًتبية
الننم ادللقفية كاألساليب اليت تلُت على التعخص السللكي يف كاقع احلياة،
كاألساليب الًتبلية كثَتة اليت ديكن استعـ الوا يف ملاجهة ىذه التححيات امل عاصقة يف
عصق الللدلة ،منها أسللب الًتبية باللحكة  ،كأسللب احللار كادلناقعة  ،كالًتبية ادلباشقة
أك اإلللائية  ،كأسللب الًتبية بادللعنة احلسنة ،كأسللب الثلاب كالللاب .
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كادلقيب عنحما يتجو اىل اللقآف الكقمي سلؼ يلمس فيو صلران كأساليب رائلة يف
الًتبية كالتللمي تلينو يف رسم أمنلذجا تقبليان لتلجيو الطفل يف ظل التححيات ادللاصقة ،
منها أسللب احللار كادلناقعة  ،متمثالن يف الار كل من النيب إبقاىيم مع ابنو إمساعيل
كالار النيب نلح عليو السالـ مع ابنو ،كللماف احلكيم مع ابنو  ،كالار النيب يلللب
مع ابنو الصغَت يلسف عليمها السالـ  ،ك ىذا ما تناكلتو بالبحث كالحراسة ،كأىم ما
تلصلت اليو ىل أمهية األسللب اللقآين يف التلامل مع األبناء باحللار ،كأثقه يف
تقبيتهم كتلجيههم حلل ادلعكالت اليت تلًتضهم ْ ،تيث ينعأ الطفل يف ىذه احلياة
كىل متسلح ٔتهارة احللار ،اليت تلح كسيلة ذات أمهية ؾ بَتة للعلرل ،كتبادؿ األفكار
كالتزكد بادللللمات حلل ادلعكالت يف ظل الللدلة .
ادلقديح

للح تللحت احلياة يف ظل ادلحنية احلحيثة تلليحان كبَتان  ،يف داخل األسقة كخارجها
ْتيث غحت احلاجة إىل التخطيط العامل لًتبية الطفل ملحة جحان  .فالطفل يتلقض
سيما يف ظل الللدلة فهي تصقعو كٕتقفو كتليق منله
إىل تيارات كثَتة متش ابكة  ،كال ٌ
اإلسالمي اللللي كالنفسي كاالجتماعي  ،فإف مل ضلاكؿ أف ننتعلو من أملاجها
ادلتالطمة غقؽ كخسقناه  .كمن ادلؤكح أف ادلتابلة ادلستمقة من اللالحين كادلقبُت للطفل
كما يلانيو من معكالت ضقكرية جحان  ،أل ٌف الغفلة عنها تفلت الفقصة علينا يف بناء
شخصيتو بعكل سليم ،كتنتزع الطفل كتسلمو اىل الللامل اللحيحة اليت تبلحه عنا
كعما نقيح لو من الًتبية اإلسالمية السليمة  .لذا اليق بنا أف نفهم ادلنهج اللقآين
ٌ
كأساليبو يف تقبية الطفل  ،إذ تلحدت ىذه األساليب  ،منها أسللب احللار كادلناقعة ،
أك
كأسللب ادلعلرة  ،ككذلك أسللب الًتبية باللحكة  ،كأسللب الًتبية ادلباشقة
االللائية كغَتىا من األساليب .
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أبُت األسللب اللقآين يف احللار مع األبناء كأثقه يف تقبيتهم كتلجيههم
كقح ارتأيت أف ٌ
حلل ادلعكالت اليت تلًتضهم باحللارْ ،تيث ينعأ الطفل يف ىذ ق احلياة كىل متسلح
ٔتهارة احللار ،اليت تل ٌح كسيلة ذات أمهية كبَتة للعلرل ،كتبادؿ األفكار كالتزكد
بادللللمات حلل ادلعكالت يف ظل الللدلة  .لذلك اقتضت طبيلة البحث أف اجللو
يف مبحثُت :
ادلثحج األٔل  :انطفم يف انقرآٌ ٔاألسرج ادلسهًح

ادلطهة األٔل  :يكاَح انطفم ٔانعُايح تّ يف انقرآٌ انكريى

يزعم كثَت من علماء الًتبية يف اللقف اللااح كاللعقين أف علماء الًتبية يف أكربا يف
اللقف السابع ععق كانلا أكؿ محاة الطفللة  ،كأكؿ الحاعُت إىل رعايتها ،كاللناية هبا،
كما علملا أف اللقآف قح سبلهم إىل ذلك منذ أربلة ععق ققنان ،ح ينما جاء نبينا زلمح
صلى اهلل عليو كآلو كسلم باإلسالـ ،فانطلق يحعل إىل تقبية األبناء كرعايتهم
كتلجيههم إىل السبيل الللمي ،يف بيئة كانت زلفلفة بادلنامل ،كاف القجل يضيق فيها
بأكالده كيقاىم عبئان ثليالن على كاىلو ،بل بلغت قسلة قللب بلضهم على الطفللة إىل
فيحفنلهنن بحعلل الغَتة ،كخلؼ
كىن على قيح احلياة،
ٌ
درجة أ هنم كانلا يئحكف بناهتم ٌ
الفلق،كحللؽ اللار  ،كمن أقلاذلم يف ذلك  :دفن البنات من ادلكقمات ،كاىل ىذا أشار
اللقآف الكقمي يف قللو تلاىل  (( :كال تلتللا أكالدكم خعية إمالؽ ضلن نقزقهم
كإياكم،إف قتلهم كاف خطئان كبَت ان ))( ،)1كقح أنكق اللقآف ىذا الفلل العنيع كاجلقـ
األثيم أشح اإلنكار فلاؿ تلاىل  (( :كإذا ادللءكدة سئلت بأم و
ذنب قتلت ))(،)2
ىكذا صلح اللقآف بأكامقه ككصاياه كمبادئو ،قح أنصف األطفاؿ ،كأعز مكانتهم،كأنلذ
اآلب كاألمهات ْتبهم ،بل
اياهتم شلا كصلت إليو من سلء قبل اإلسالـ ،كمأل قللب اء
جللهم زينة احلياة الحنيا (،)3فلاؿ تلاىل  (( :زيِّن لً
ات ً
ب العَّهل ً
ً
ِّس ًاء
ن
ال
ن
م
ا
َّاس
ن
ل
ُّ
ى
ي
ى
يى
ى
ى
()4
ب كالٍ ًفض ً
كالٍبنًُت كالٍ ىلنى ً
اط ًَت الٍم ىلٍنطىقةً ًمن َّ ً
اخلىٍي ًل الٍ يم ىس َّلىم ًة ىك ٍاألىنٍػ ىل ًاـ ))  ،كقاؿ
َّة ىك ٍ
الذ ىى ى
ي ى ى
ىى ىى
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احلىيىاةً ُّ
الحنٍػيىا  ،)5())...كقح في ًطق اإلنساف على اب
تلاىل (( :ا ٍملى ياؿ ىكالٍبىػنيل ىف ًزينىةي ٍ
احلياةي ُّ ً
ب ىكىذلٍهل ىكًزينىةه
الذرية كتكاثقىا كالتفاخق هبا ،فلاؿ تلاىل ٍ (( :اعلى يملا أىَّمنىا ٍىى
الحنٍػيىا لىل ه
اخهق بىػٍيػنى يك ٍم ىكتى ىكاثػيهق ًيف ٍاأل ٍىم ىل ًاؿ ىك ٍاأل ٍىكىال ًد ،)6())...كقح شقع اللقآف الكقمي للطفل
ىكتىػ ىف ي
من احلللؽ ما حيفظ عليو ااضقه ،كيؤمن مستلبلو ،ما مل تحركو أكربا كغَتىا يف أم
ققف من اللقكف ،كمن أىم ىذه احلللؽ ما يأيت :
ط ًعٍن ىح اللَّ ًو ))((،)7إف
لى ٍم ًآلبىائً ًه ٍم يى ىل أىقٍ ىس ي
 - 1إثبات النسب  :قاؿ تلاىل ٍ (( :اد يع ي
إثبات النسب اق اهلل عز كجل للطفل كلألب كاألـ ،إذ أنو هبذا اإلثبات يصاف
الللح من الضياع كالتعقد ،إىل جانب احملافنة على اجملتمع من شيلع الفلااش
كانتعار الللطاء ،كإف إثبات النسب تًتتب عليو اللؽ اخقل مثل اللالية يف الصغق،
كاالنفاؽ ،كاالرث)( ،)8كقاؿ تلاىل أيضان  ((:ىكىما ىج ىل ىل أ ٍىد ًعيىاءى يك ٍم أىبٍػنىاءى يك ٍم ذىلً يك ٍم قىػ ٍللي يك ٍم
ذلكم قللكم بأفلاىكم ))( ،)9لذا فإ ٌف اللقآف الكقمي يننم عالقات األسقة على
األساس الطبيلي ذلا ،كحيكم ركابطها ،كجيللها صقحية ال خلط فيها كال تعليو  .أبطل
كرد عالقة النسب إىل أسباهبا احلليلية  ...عالقات الحـ ،كاالبلة كالبنلة
عادة التبٍتٌ ،
اللاقلية(. )10
ً
ات يػيٍق ًض ٍل ىن
- 2اق القضاعة  :يللؿ سبحانو كتلاىل يف زلكم تنزيلو  ((:ىكالٍ ىلال ىح ي
ً
ُت ىك ًاملى ٍ ً
أ ٍىكىال ىد يى َّن ىاللى ٍ ً
ً ً
س ىكتػي يه َّن
ُت لً ىم ٍن أ ىىر ىاد أى ٍف ييتً َّم َّ
الق ى
ضى
ٍ
اعةى ىك ىعلىى الٍ ىم ٍلليلد لىوي رٍزقيػ يه َّن ىكك ٍ
ً ()11
بًالٍ ىم ٍل يقكؼ))  (،بيٌنت ىذه اآلية الكقدية أكؿ اق يتلقر للطفل فلر كالدتو ،كىل
)(،)12كدلا كاف
كتكلف حلمو ،كتنعز عنمو
اق التغذية األكىل اليت تناسب سنوِّ ،
اليب األـ أصلح للطفل من غَته صحيان كنفسياي كعللياي ،أكجب اللقآف على األـ
إرضاع كلحىا ،إف مل يكن ىناؾ مانع من مقض كضلله )( ،)13فإذا كجح مانع للقضاعة
كجب على األب إاضار لطفلو مقضلة مأجلرة تقضلو(. )14
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- 3اق النفلة  ( :أمجع الفلهاء على كجلب نفلة القجل على أكالده االطفاؿ
الذين ال ديلكلف ادلاؿ ،كاحد بلضهم ىذه النفلة باهنا مخس نفلات ،كىي  :نفلة
القضاع ،كاحلضانة ،كادلليعة ،كالسكن اخلاص باحلاضنة كاخلادـ عنح احلاجة ،كيلحق
هبا زكاة الفطق الهنا تعمل الصغَت )( ،)15قاؿ تلاىل  (:كعلىى الٍمللي ً
لد لىوي ًرٍزقيػ يه َّن
ى ى ىٍ
ككًسلتػيه َّن بًالٍملق ً
كؼ  ،)16( )) ...فهذه اآلية الكقدية (تلجب على اآلباء النفلة ،ألف
ى ٍ ى ي ى ٍي
اللالدة ذلم  ،فالنسب ذلم ،كالللح تابع تبلية مطللة ذلم ،ككأنو كسب كسبله  ،كغنم
غنمله ،فحق عليهم اللياـ على شئلنو كرعايتو ،كاإلنفاؽ على من خصصت نفسها
كخصصتها الفطقة خلحمتو كرعايتو كتغذيتو بلبنها الذم ىل ىد ُّر من دمها )(.)17
َّ ً
آمنيلا قيلا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىكأ ٍىىلًي يك ٍم
ين ى
- 4اق الًتبية كالتلليم  :قاؿ تلاىل  (( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
احلًجارةي ))( ،)18كقاؿ تلاىل  (( :كأٍمق أىىلىك بً َّ ً
اصطىً ٍِب
ى يٍ ٍ ى
نى نارا ىكقي ي
الص ىالة ىك ٍ
َّاس ىك ٍ ى ى
لد ىىا الن ي
ىعلىٍيػ ىها))( ، )19ينبغي على اللالحين أف حيسنا تقبية أكالدمها ،كتلليمهم الحين كمكارـ
االخالؽ ،كانلاع اللللـ كادللارؼ االخقل،كي يًتبلا تقبية راسخة ٕ،تلل منهم قلة
فلالة ثابتة يف رلتملهم ،عِب التخطيط ادلقف اللاعي ،اىت نللـ بلاجبنا خَت قياـ
ٌ
()20
كنِبَّلء ذمتنا أماـ اهلل تلاىل .
- 5اللحؿ بُت األبناء  :قاؿ تلاىل  (( :ي ً
لصي يك يم اللَّوي ًيف أ ٍىكىال ًد يك ٍم ))( ،)21أم يأمقكم
ي
باللحؿ فيهم ،فإف أىل اجلاىلية كانلا جيلللف مجيع ادلَتاث للذكلر دكف اإلناث فأمق
تلاىل باللحؿ بينهم يف أصل ادلَتاث ،فأمق اهلل تلاىل باللحؿ بُت األبناء يقسخ يف
النعأ عحـ النلم ككقاىيتو كاب اللحؿ كاحلفاظ على شقع اهلل  ،كالسبيل إىل ذلك
ىل أف يع دؿ األب بُت أبنائو  ،تفاديان من التحاسح كالتحاقح بينهم  ،فلح حيلحكف
أايانان على أبيهم نفسو ،كاألب مأملر بأف ال يتلاطى من األسباب ما يثَت اللللؽ يف
()22
ب أى ٍف
نفس كلحه  ،قاؿ رسلؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  (( :إً َّف اللَّوى تىػ ىل ى
اىل يًحي ُّ
ً
ً
ُت أىنٍػ يف ًس يك ٍم ))(. )23
ُت أ ٍىكىال ًد يك ٍم ىك ىما يًحي ُّ
ب أى ٍف تىػ ٍلحليلا بىػ ٍ ى
تىػ ٍلحليلا بىػ ٍ ى
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- 6اق الطفل يف الللب كاللهل  :ييستنبط ىذا احلق عن طقيق اإلشارة من قللو
تلاىل اكاية عن إخلة يلسف  (( :قىاليلا يىا أىبىانىا ىما لى ى
لس ى
ف ىكإًنَّا لىوي
ك ىال تىأٍ ىمنَّا ىعلىى يي ي
ً
ً
ب ىكإًنَّا لىوي ىحلىافًنيل ىف ))(. )24كاف للب أىل
لىنىاص يحل ىف  ،أ ٍىرس ٍلوي ىم ىلنىا ىغ نحا يىػ ٍقتى ٍع ىكيىػ ٍل ىل ٍ
البادية  ،السباؽ كالصقاع كالقمي باللصي كالسهاـ كضللمها  .كقح أجاهبم يلللب على
طلبهم إرساؿ يلسف ملهم  ،إلتااة الفقصة ليلسف ،ليأخذ انو شلا يأخذه
األطفاؿ من اللهل كاؿللب  ،إذ لو عنيم الفائحة كادلتلة للطفل .
ادلطهة ا نخاَي -األسرج ادلسهًح ٔانتحدياخ ادلعاصرج

األسقة يف اجملتمع اإلسالمي ادللاصق تلاجو كثَتان من التححيات ادللاصقة قح تؤدم إىل
قصلر يف دكرىا الًتبلم يف تلجيو الطفل كتلليمو  ،إذ تليش يف عامل بلغت فيو سبل
االتصاؿ ككسائل اإلعالـ من الكثقة كالتنلع كالسقعة ْتيث ٕتح نفسها يف كل يلـ بل
كيف كل ساعة تلاجو خضم ان من اآلراء ،كاألفكار  ،كالننقيات  ،كالفلسفات ،اليت
تًتاكح بُت أقصى اليسار كاليمُت كال تستطيع أف تلاجو ىذه التححيات إال بتححيح
ملقف من كل ما تتللاه  ،كلن ديكنها أف تسمع لذلك القأم الذم يسم كل ما ىل
كارد بأنو غزك ثلايف جيب على كل فقد أف يصم أذنيو عنو  ،فاألسقة تكاد تلايش كل
ىذا كذاؾ كال ب ٌح من أف تلاجو ادللقف ،كي ال تفلح دكرىا الًتبلم .
إ ٌف ادللاجهة يف عصق الللدلة تتخذ شكالن اضاريان بالحرجة األكىل  ،كال نلٍت
باحلضارة ىنا مستلل عاليان ىغالبان يف رلاالت احلياة ادلختلفة ،كإمنا نلصح هبا اإلشارة
إىل كجلد مننلمة متكاملة لقؤية فكقية ألسس التننيم االجتماعي كادلنطللات الننقية
كتصلر للمستلبل ،كيف يكلف ؟ كاىل أم غاية يتجو ؟ كملامل شخصية اإلنساف كما
جيب أف تكلف  ،كاآلليات املصاابة لذلك كلو .
كما أ ٌف الطلفاف الذم أصبح حياصقنا من ادلنتجات الغقبية  ،فضالن عن كسائل
االتصاؿ كاالعالـ ادلختلفة االنًتنت كالفضائيات كاذللاتف احململلة  ،فضالن عن
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أساليب أخقل يف التلامل السياسي كاللالقات االقتصادية كالتحفق اإلعالمي ،لو دكره
الذم ال يجاح يف إاحاث ما ديكن تسميتو (باالستالب الثلايف) شلا جيلل فئات غَت
قليلة من أبناء األمة تفكق كما يفكق الغقبيلف كتسلك كما يسلكلف  ،كىي بذلك
متثل صلرة من صلر تلليح ادلغللب للغالب  ،تلليح إتباع كانصياع كليس تلليح معاركة
كنحية  ،زلاكاة تعيع ركح االهنزاـ الللمي  ،كتبذر بذكر االستسالـ الثلايف ،كتقسخ
إتاىات ادلسايقة  ،كتؤسس دللقع الذيلية احلضارية  ،كالتبلية ادلؤدية إىل االنكسار .
كمن أبقز مناىق الللدلة ادلتلللة بالطفل  ،ما يلقض يف الفضائيات من أفالـ كارتلف ،
مثل تلـ كجَتم الذم يللـ على مبحأ اللنف كالكذب كاخلفة يف السققة  ،كفكقة
الغالب كادلغللب  ،فيتللم الطفل منها اللنف كاللحكانية كادلكق كاخلحاع ،ككذلك الفلم
الكارتلين القجل اللنكبلت  ،كفلم القجل اخلفاش  ،إذ تلتمح ىذه (bat man
كتصلر للطفل
 spider man )،االفالـ الكارتلنية على اخلياؿ كالسحق كاللنف ٌ ،
بأ ٌف ادلنلذ اؿكايح لكلكب األرض كالبعقية من األعحاء  ،ىل القجل األبيض األمقيكي
فهل القجل اخلارؽ كادلخلص الذم سلؼ ينلذ اللامل من كل ادلخاطق .
ىذه ااحل أساليب الللدلة ( األمقكة )  ،إذ عن طقيلها تفقض صلرة من صلر
ادلتخصصة
اإلتباع كاإلنلياد كاإلستسالـ  ،فضال عما تللـ بو بلض العقكات
بصناعة ادللاد الغذائية كمالبس االطفاؿ  ،أك ادلطابع اليت تللـ بصناعة ادللصلات ،
من كضع صلر ىذه العخصيات الكارتلنية اك صلرة الحكالر أك الللم االمقيكي
كالِبيطاين  ،على بلض أنلاع احللليات أك طباعتها على مالبس األطفاؿ كليلبًهم ،
كىذا ديثل أعلى درجات ا الهنزاـ الفكقم كالنفسي أماـ النناـ اللادلي اجلحيح،
كاالنصياع كاالستسالـ الثلايف لو.
ادلطهة انخانج :انرتتيح ٔيٕارٓح انعٕدلح
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إف ملاجهة ىذا االهنزاـ الللمي كاالستسالـ الثلايف ،سالاو األساس ىل الًتبية
ٔتلناىا اللاسع  ،الذم جيلل منها عملية متكاملة شاـ لة اليت نسلى منها إىل تنمية
شخصية اإلنساف ،فهي متلك الننم ادللقفية كاألساليب اليت تلُت على التعخص
السللكي يف كاقع احلياة ( ،)25كاألساليب الًتبلية كثَتة اليت ديكن استلماذلا يف ملاجهة
ىذه التححيات ادللاصقة  ،منها أسللب الًتبية باللحكة  ،كأسللب احللار كادلناقش ة ،
كالًتبية ادلباشقة أك اإلللائية  ،كأسللب الًتبية بادللعنة احلسنة ،كأسللب الثلاب
كالللاب  .كٔتا أف أمتنا ال تليش يف فقاغ اضارم كثلايف كغياب إنساين ،كإمنا متلك
عليحة سليمة كإمكانيات بعقية كمادية ،كمنهج اياة كدستلر يلافق الفطقة متمثالن يف
اللقآف الكقمي  ،ا لذم لل عادت األمة لالنطالؽ منو فسلؼ يمتنح ادللايَت الحقيلة ،
اليت تلاجو هبا الللدلة كاالهنزاـ الثلايف ْ ،تيث تقبح ملقكة ادلنافسة احلضارية اللائمة يف
كقتنا احلاضق ( . )26لذا ال بح من أف ديح ادلهتملف بالًتبية يح البحث كالتحليل إىل
اللقآف الكقمي ،ليستخقجلا منو ما يلُت األسقة ادلسلمة على أف ٖتحد ملقفان من كل ما
()27
تتللاه .لذا فإف ادلقيب عنحما يتجو اىل اللقآف الكقمي سلؼ يلمس فيو صلران
كأساليب رائلة يف الًتبية كالتلليم تلينو يف رسم إمنلذجا تقبليان لتلجيو الطفل يف ظل
التححيات ادللاصقة ،كقح آثقت أسللب احللار كادلنا قعة يف اللقآف الكقمي بالبحث
كالحراسة ،كأاح األساليب الًتبلية يف تلجيو الطفل كتلليمو .
ادلطهة انراتع:اسهٕب احلٕار ٔادلُاقشح ٔأحرًْا يف ترتيح انطفم

احللار يف اللغة ً ( :الار مفقد الارات لغَت ادلصحر ،كمصحره ااكر حياكر يزلاكرةن
كالاران فهل يزلا ًكر ،كادلفللؿ يمحىاكر  .يلاؿ ااكر فالنان ،جاكبو كبادلو الكالـ  ،كزلاكرة
مفقد زلاكرات )(.)28
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كاحملاكرة  :مقاجلة الكالـ يف ادلخاطبة ،تللؿ  :ااكرتو يف ادلنطق ،كأاقت لو جلابان،
كما أاار بكلمة  ،كاحملاكرة  :احللر  ،تللؿ  :مسلت الارمها كاليقمها  ،كجاء يف
الكعاؼ  :حياكره يقاجلو الكالـ كجياكبو(. )29
كاحللار يف االصطالح  :ىل نلع من احلحيث بُت شخصُت أك فقيلُت  ،كيتم فيو
تحاكؿ الكالـ بينهما بطقيلة متكافئة  ،فال يستأثق أاحمها دكف اآلخق ،كيغلب عليو
اذلحكء  ،كالبلح عن اخلصلمة كالتلصب )(. )30
ثالثملاضع فلط كىي كاآليت :
كقح كرد لفظ احللار يف اللقآف الكقمي يف ة
ً
اؿ لً ً ً
ك ىم ناال ىكأ ىىعُّز
صاابًو ىكيى ىل يحيىا ًكيرهي أىنىا أى ٍكثىػ يق مٍن ى
األكؿ:قللو تلاىل  ((:ىكىكا ىف لىوي ىَثىهق فىػ ىل ى ى
نىػ ىفنقا )) (. )31
اؿ لىو ً
ت بًالَّ ًذم ىخلى ىقىؾ ًمن تيػق و
اب
صاابيوي ىكيى ىل يحيىا ًكيرهي أى ىك ىف ٍق ى
كالثاين  :قللو تلاىل  (( :قى ى ي ى
ٍ ى
يُثَّ ًم ٍن نيطٍ ىف وة يُثَّ ىس َّل ىاؾ ىر يج نال ))(. )32
ً
ً
ك ًيف ىزٍكًج ىها ىكتى ٍعتى ًكي إً ىىل اللَّ ًو
كالثالث  :قللو تلاىل  (( :قى ٍح ىمس ىع اللَّوي قىػ ٍلىؿ الًَّيت يٕتىادلي ى
كاللَّو يسمع ىٖتاكريكما إً َّف اللَّو ىًمسيع ب ً
صَته))(. )33
ى هى
ى ي ى ٍ ى ي ى يى ى
لذا فإف اسللب احللار يلتضي كجلد طقفُت أك أكثق يحكر الكالـ بينهم يف صلرة
الار  ،يلصح من كرائو احلكم على أم وق ما إجيابان أك سلبان  ،كىي طقيلة من طقؽ
تلضيح ادللٌت كتثبيتو  ،كتتميز ّتذب انتباه السامع أك اللارئ ضلل ادللضلع الذم
تتححد ملانيو  ،كتنكعف أبلاده بطقيلة تللـ على السؤاؿ كاجللاب  ،كاألخذ كالقد
كاالعًتاض كادلقاجلة  ،كال خيفى ما يف ذلك من عناصق اجلذب كادلتابلة كالتعليق
اليت تساعح على إدراؾ احلليلة إدراكان كاضحان ال خفاء فيو(. )34
كمناقعةن ،فهل يمناقًش ،كادلفعكؿ يمناقىش
ناقش يناقش ،نً ن
أما ادلناقعة يف اللغة  ( :ى
لاشا ي
أم ككجهةى النٌنق  ،كزلًتؼ يف ادلناقعة -ال
جادلو ى
يلاؿ  :ناقش يمللِّ ىمو  :ى
الق ى
كبادلو ٌ
أاح يللل على ً
اادة".
نلاشو -جقت بينهما مناقعة َّ
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كل اللجله)(. )35
كناقش ادلسألةى :درسها كفحصها كْتثها من ٌ
أما يف االصطالح فهي  ( :إاحل األساليب التفاعلية ادلستلمل ة يف الًتبية  ،كىي
ملضلع ما دللاجلتو  ،كاللصلؿ إىل ققا ور بعأنو ،لذلك فهي تلتمح
تللـ على عقض
و
على تبادؿ اآلراء كتلاصلها بُت األفقاد )(. )36إ ٌف حملاكرة ادلقيب للطفل فائحة عنمى،
كللحلار اذلادئ ملهم أمهية كِبل ،كلتلليمهم آداب احللار كطقائلو كأساليبو َثقات
يج ىلل  ،فبذلك ينمل علل الطفل  ،كتتسع محاركو  ،كيزداد رغبة يف الكعف عن
الائق األملر  ،كرلقيات األاحاث  ،كما أف ذلك يكسبو الثلة بنفسو ،كيلرثو اجلقأة
لحه للبناء
كالعجاعة األدبية ،كيعلقه بالسلادة كالطمأنينة،كالللة كاالعتبار،شلا يي ي
كاللطاء  ،كييؤىلو ألف يليش كقديان شجاعان صقحيان يف احيثو  ،جقيئان يف طقح آرائو
ً
ككًجح
.ىذا كقح يكجح أف األطفاؿ األذكياء يتكلملف أسقع من األطفاؿ األقل ذكاءن  ،ي
أف األطفاؿ احملقكمُت عاطفيان  ،الذين ال يكلمهم آباؤىم كأمهاهتم إال نادران أهنم
يكلنلف أقل قحرنة على الكالـ من الذين يالطفهم آباؤىم .كقح أثبتت دراسة بقيطانية
احيثة أف اآلباء الذين خيصصلف مخس دقائق _ على األقل _ يلميان للحلار مع
أبنائهم يتمتع أبناؤىم يف ادلستلبل بحرجة كبَتة من الثلة بالنفس  ،كاللحرة على
االبتكار كاإلبحاع  ،كبذلك فهم يكلنلف من أفضل العخصيات يف اجملتمع .كأجقيت
دراسة يف جاملة أكسفلرد على (  ) 1500شخص  ،تًتاكح أعمارىم بُت (-13
 ، )19كقح أثبتت الحراسة أف األبناء الذين ال يتحاكرف مع آبائهم ىم األقل ثلةن
بالنفس (. )37
ادلثحج انخاَي:مناذد يٍ حٕار اآلتاء ٔاألتُاء يف انقرآٌ انكريى ٔأتعادِ انرتتٕيح

ٍت اللقآف الكقمي عناية بالغة باحللار  ،كذلك أمق ال غقابة فيو أبحان ؛ فاحللار ىل
يع ى
األسللب األمثل لالقناع  ،ففي اللقآف الكقمي مناذج كثَتة من احللار  ،فللى سبيل
ادلثاؿ ال احلصق :
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اؿ ربُّك لًٍلم ىالئً ىك ًة إً ِّين ج ً
ً
اع هل ًيف
الار يى
رب اللزة مع ادلالئكة  ،قاؿ تلاىل  (( :ىكإ ٍذ قى ى ى ى ى
ً
ً ً
ض خلًي ىفةن ،قىاليلا أ ىٍ ً
ِّماءى ىكىٍضل ين ني ىسبِّ يح
ىٕت ىل يل ف ىيها ىم ٍن يػي ٍفس يح ف ىيها ىكيى ٍسف ي
اٍأل ٍىر ً ى
ك الح ى
ً ً
اؿ إً ِّين أ ٍىعلى يم ىما ىال تىػ ٍللى يمل ىف ))(. )38
ك قى ى
ِّس لى ى
ْتى ٍمح ىؾ ىكنػي ىلح ي
الار النيب إبقاىيم عليو السالـ مع النمقكد يف إثبات ربلبية اهلل عزكجل  ،قاؿاج إًبػق ًاىيم ًيف ربًِّو أى ٍف آتىاه اللَّو الٍم ٍلك إً ٍذ قى ى ً ً
ً َّ ً
يم
ي ي ي ى
تلاىل (( :أى ىملٍ تىػىق إ ىىل الذم ىا َّ ٍ ى ى ى
اؿ إبٍػىقاى ي
اؿ أىنىا أيايًي كأ ًيميت قى ى ً ً
رِّ ً
ً
ً
َّم ً
س
يت قى ى
ٍ ى ي
يب الَّذم يٍحييًي ىكيدي ي
يم فىًإ َّف اللَّوى يىأًٍيت بالع ٍ
اؿ إبٍػىقاى ي
ىى
ً
ب فىػب ًه ً
ً ً ً ً
ً
ًً
ُت
ت الَّذم ىك ىفىق ىكاللَّوي ىال يىػ ٍهحم الٍ ىل ٍلىـ النَّالم ى
م ىن ا ٍملى ٍش ًقؽ فىأٍت هبىا م ىن الٍ ىم ٍغ ًق ً ي ى
))(.)39كقح كرد يف اللقآف الكقمي الار األباء مع اآلبناء ،متمثالن يف الار بلض
األنبياء عليهم السالـ مع أبنائهم  ،كالار للماف احلكيم مع ابنو  ،كىذا ما
سأتناكلو بالبحث كالحراسة  ،إف شاء اهلل تلاىل .

ادلطهة األٔل :حٕار سيدَا إتراْيى يع اتُّ إمساعيم عهيًٓا انسالو

ب ىب ًِل ًمن َّ ًً
ُت ،
الصاحل ى
قاؿ تلاىل اكاية عن سيحنا إبقاىيم عليو السالـ  (( :ىر ِّ ى ٍ
ى
ك
ٍت إً ِّين أ ىىرل ًيف الٍ ىمنى ًاـ أ ِّ
الس ٍل ىي قى ى
فىػبىع ٍَّقنىاهي بًغي ىالوـ ىالًي وم  ،فىػلى َّما بىػلى ى ىم ىلوي َّ
ىين أى ٍذ ىْتي ى
اؿ يىا بػي ىَّ
()40
ً
ت ا ٍفػلل ما تيػ ٍؤمق ستى ًج يحًين إً ٍف ىشاء اللَّوي ًمن َّ ً
ين ))
فىانٍنيٍق ىما ىذا تىػىقل قى ى
اؿ يىا أىبى ى ٍ ى ى ي ى
الصاب ًق ى
ى
ى
نلحظ يف ىذه اآليات أف سيحنا إبقاىيم العيخ الكبَت  ،ادلهاجق من ا ألرض كاللطن
ادللطلع من األىل كاللقابة ،ىا ىل ذا يقزؽ يف كِبه بغالـ  ،طادلا تطلع إليو  ،كما
أم دلا معى مع أبيو ،
يكاد يأنس بو  ،كصباه يتفتح  ،كيبل ملو السلي -
كأصبحت لو اللحرة على مساعحة أبيو يف اللمل ( – )41كيقافلو يف احلياة  ،ككاف
امساعيل يلمئذ ابن ثالث ععقة سنة ( ، )42اىت يقل إبقاىيم يف منامو أنو يذْتو ،
كيحرؾ أهنا إشارة من ربو بالتضحية  ،فال يًتدد  ،كال خياجلو إال شللر الطاعة  ،كال
خيطق لو إال خاطق التسليم  ،كيلقض ىذا األمق اذلائل على ابنو يف ىحكء كيف اطمئناف
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ك فىانٍنيٍق ىماذىا تىػىقل ))  ،فإبقاىيم
ٍت إً ِّين أ ىىرل ًيف الٍ ىمنى ًاـ أ ِّ
عجيب (( قى ى
ىين أى ٍذ ىْتي ى
اؿ  :يىا بػي ىَّ
األب يلقض على ابنو ىذا ادللضلع اذلاـ  ،ليناقعو فيو  ،كيطلب إليو أف يًتكل يف
أمقه  ،كأف يقل فيو رأيو ،يللؿ الزجاج يف تفسَت ملٌت (( ماذا تقل ))  ( :أم ماذا
تعَت)( ، )43من أجل اللصلؿ اىل ققا ور بعأنو  ،فهل مل يأخذ ابنو على غقة لينفذ
إشارة ربو كينتهي  ،إمنا يلقض األمق عليو كالذم يلقض ادلأللؼ من األمق  ،فاألمق
يف اسو ىكذا  ،ربو يقيح  .فليكن ما يقيح  .كابنو ينبغي أف يللم  .كأف يأخذ األمق
طاعة كإسالمان  ،ال قهقان كاضطقاران  .ليناؿ ىل اآلخق أجق الطاعة  ،كليسلم ىل اآلخق
كيتذكؽ االكة التسليم  .إنو حيب البنو أف يتذكؽ لذة التطلع اليت ذاقها  ،كأف يناؿ
اخلَت الذم يقاه ىل أبلى من احلياة كأقٌت  .فكاف جلاب االبن يف غاية األدب كالتلدد
ً
ت ا ٍفػلل ما تيػ ٍؤمق ستى ًج يحًين إً ٍف ىشاء اللَّوي ًمن َّ ً
ين )) ،كمل
مع أبيو ((قى ى
اؿ  :يىا أىبى ى ٍ ى ى ي ى
الصاب ًق ى
ى
ى
يأخذ األمق بطللة كشجاعة  ،كمل يأخذه انحفاعان إىل اخلطق دكف مباالة  .كمل ينهق
لعخصو ظالن كال اجمان كال كزنان  ...إمنا أرجع الفضل كلو هلل إف ىل أعانو على ما
يطلب إليو ،فلاؿ  (( :ستى ًج يحًين إً ٍف ىشاء اللَّوي ًمن َّ ً
ين ))  ،يف غاية األدب مع
ى
الصاب ًق ى
ى
ى
()44
اهلل عز كجل  ،كيف أعلى درجات الطاعة كالتسليم لو تبارؾ كتلاىل .
نلحظ يف ىذا النص اللقآين محل قلة اللالقة بُت األب كاألبن  ،إذ يغلب عليها
احلب كاللاطفة ،كنستنبط منو ضقكرة استعارة الطفل  ،كاستلماؿ اسللب احللار
كادلناقعة ملو يف عقض بلض ادللضلعات اذلامة ،إكباران لعخصو  ،كمن باب شحذ
ققحيتو  ،كاستخقاج ما لحيو من أفكار  ،كإعانتو على التلبَت عنها  ،دلا لو من األثق
اللنيم يف تلجيو الطفل  ،ضلل األفكار احلسنة كالليم كادلبادئ اللليا  ،فضال عن
الثمقات اجلليلة يف تحريب الطفل على أدب احللار .
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ً
ً ًً
ً
ً ًً
يم
(( ىكإً ٍذ قى ى
اؿ لي ٍل ىما يف البٍنو ىكيى ىل يىلنيوي يىا بػي ىَّ
ٍت ىال تي ٍع ًقٍؾ باللَّو إ َّف الع ٍِّقىؾ لىنيٍل هم ىعن ه
ً
ًً ً
صاليوي ًيف ىع ىام ٍ ً
صٍيػنىا ًٍ
ُت أ ًىف ا ٍش يك ٍق ًِل
،كىك َّ
اإلنٍ ىسا ىف ب ىلال ىحيٍو ىمحىلىٍتوي أ ُّيموي ىكٍىننا ىعلىى ىكٍى ون ىكؼ ى
ى
ًً
ك إً ىَّ ً
ً ً
ك بًًو ًع ٍل هم فى ىال
س لى ى
ىكل ىلال ىحيٍ ى
ِل الٍ ىمصَتي  ،ىكإً ٍف ىج ى
اى ىح ىاؾ ىعلىى أى ٍف تي ٍعقىؾ يب ىما لىٍي ى
تي ًطلهما كص ً
ً ً
ااٍبػ يه ىما ًيف ُّ
ىم ٍقًج يل يك ٍم
ِل
ِل يُثَّ إً ىَّ
اب إً ىَّ
يل ىم ٍن أىنى ى
ٍيى ى ى
الحنٍػيىا ىم ٍل يقكفنا ىكاتَّب ٍع ىسب ى
فىأينىػبِّئ يكم ًٔتىا يكٍنتم تىػلمليل ىف  ،يا بػٍت إًنػَّها إً ٍف تىك ًمثٍػ ىل ى و ً
و
ص ٍخ رةو
ً
ي
ى ي ىَّ ى
ي ٍ
اؿ ىابَّة م ٍن ىخ ٍقىدؿ فىػتى يك ٍن يف ى ى
يٍ ٍى
ات أىك ًيف ٍاألىر ً ً ً
أىك ًيف َّ ً
ٍت أى قً ًم َّ
الص ىالةى
ض يىأٍت هبىا اللَّوي إً َّف اللَّوى لى ًط ه
يف ىخبًَته  ،يىا بػي ىَّ
ٍ
الس ىم ىاك ٍ
ٍ
ً
ً
ً
كؼ كانٍوى ىع ًن الٍمٍن ىك ًق ك ٍ ً
ً
ك ًم ٍن ىع ٍزـ ٍاأل ييملًر  ،ىكىال
ك إً َّف ذىل ى
ىصابى ى
اص ٍِب ىعلىى ىما أ ى
ي ى
ىكأٍ يم ٍق بالٍ ىم ٍل يق ى
ش ًيف ٍاأل ٍىر ً
َّاس ىكىال متىٍ ً
َّؾ لًلن ً
ب يك َّل سليٍتى واؿ فى يخلور ،
ص ِّل ٍق ىخح ى
ض ىمىق ناا إً َّف اللَّوى ىال يًحي ُّ
تي ى
ً ً ()45
ص ٍح ًيف م ٍعيًك كا ٍغضض ًمن صلتًك إً َّف أىنٍ ىكق ٍاأل ً
كاقٍ ً
احلىمَت ))
ت ٍ
.
ى ى ى ي ٍ ٍ ىٍ ى
ص ٍل ي
ى ٍ
ىص ىلات لى ى
ى
نلحظ يف ىذه اآليات أف ىذا الكم من التلجيهات قح ايستلمل فيو أيسللب
احللار اللعني إذ غلٌفو األب باحلناف كاللاطفة العحيحين  ،ذلك القجل اذلادئ،
الذم معظ ابنو بقفق  ،كيللؿ لو قبل كل ملعنة:يابٍت ..يابٍت  ،إذ بحأ األب يف
الاره بأداة النحاء ( يا ) كىي لنحاء البليح يف أصل كضلها  ،كلكن قح تستلمل
لللقيب لغقض بالغي كاشارة اىل عنيم قحر ادلنادل كعلل مكانتو عنح ادلتكلم  ،أك
تنبيو غافل كأنو غَت ااضق ملو الستحضار عق لو كقلبو ( ،)46كما استلمل صيغة
بٍت) كمل يلل يا ( ابٍت )( ،كىل تصغَت عطف كإشفاؽ كزلبة  ،ال تصغَت
التصغَت يا ( ٌ
()47
ً
صايىا
يصلؿ الًتبية اإلسالمية مستخلصة من ىك ى
ٖتلَت)  (،كديكن ىٍٖتحيح ملامل كأ ي
ً
أصلؿ الًتبية اإلسالمية ،فلائلها أىب
لي ٍل ىماف ًالبٍنً ًو ،ىاٍي ي
صايىاهي دستلران ىكامال ًيف ي
ث تلح ىك ى
كمللم صاحل آتىاه اهلل ًٍ
َّها نابلة ىعن قناعة ىكصحؽ ،كمبنية على
ي
ٍمة ،ىى ىذا فضالن أىنػ ى
ى
احلك ى
ً
ً
ً
التجقبة كادللقفة ،ىكىي هتحؼ أىكال كأخَتان أىف يحيى ٌلق اآلبناء الٍ يلبيلديَّة الٍ ىكاملىة هلل يسٍب ىحانىوي
اىل ىكاحه ًيف ىايىاهتم الفقدية كاالجتماعية ىكىى ًذه ًى ىي ىغايىة الًتبية اإلسالمية ىك ىما ًى ىي
ىكتىػ ىل ى
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اىل { :كما خلى ٍلت ًٍ ً
ىغايىة خلق اهلل ٍللنٍ ىساف ًيف ىى ًذه ُّ
س إًال
الحنٍػيىا  ،قى ى
اؿ تىػ ىل ى
ىى ى ي
اجل َّن ىكاألنٍ ى
لًيػلب يح ً
كف}(. )49( )48كأىم زلاكر كصايا للماف احلكيم البنو ىي كاآليت :
ى ٍي
 - 1غقس عليحة التلايح  ،إذ أمقه بأصل الحين  ،كهناه عن العقؾ كبُت االسباب
ادللجبة لًتكو .
كبُت السبب ادللجب إليو .
- 2أمقه بِب اللالحين ٌ ،

- 3الًتبية على اإلدياف بلحرة اهلل تلاىل كمقاقبتو يف سائق األعماؿ كاألالاؿ  ،لتصبح
ىذه ادلقاقبة سللكان لالبناء يف كل تصقفاهتم كأعماذلم .
- 4التلجو اىل اهلل عز كجل بالصالة  ،كالتلجو اىل الناس بالحعلة إليو  ،كالصِب يف
سبيل الحعلة كمتاعبها .

- 5الًتبية على اآلداب االجتماعية  ،متمثلة يف آداب ادلعي  ،كاحلحيث مع
اآلخقين  ،كالتلاضع كالبلح عن التكِب  ،إذ ذلذه اآلداب االجتماعية أمهية كبَتة قي
تنشئة األبناء على ادلنهج الللمي  ،كذلا أثق كبَت يف تعكيل شخصية اإلنساف ادلسلم ،
شخصية مساهتا اللقار كاذليبة كاالعتحاؿ كقلة العخصية  ،فاخللق يف اإلسالـ ىل سبيل
االرتلاء بادلسلم اىل محارج الكماؿ (. )50
ىذه السلرة ىي فلالن من أركع ادلناىج الًتبلية يف اللقآف ا لكقمي  ،كإهنا ْتق سلرة
تقبية األبناء ،كما أهنا بيٌنت جلىقية دكر األب يف الًتبية  ،باستلماؿ أسللب احللار
اللعني  ،بحالن من العحة كالغلنة يف اخلطاب .
ادلطهة انخانج  :حٕار انُثي َٕح عهيّ انسالو يع اتُّ

اؿ ا ٍرىكبيلا فً ىيها بً ٍس ًم اللَّ ًو ىٍرلىق ىاىا
قاؿ تلاىل اكاية عن نلح عليو السالـ  ( :ىكقى ى
كمقساىا إً َّف رِّيب لىغى يفلر رًايم  ،كًىي ىٍٕت ًقم هبًًم ًيف مل وج ىك ًٍ ً
لح ابٍػنىوي ىكىكا ىف
اجلبىاؿ ىكنى ىادل ني ه
ٍ ىٍ
ى يٍ ى ى ى
هى ه ى ى
ً
اؿ س ًكم إً ىىل جب ول يػل ً
ص يم ًٍت ًم ىن
ًيف ىم ٍل ًزوؿ يىا بػي ىَّ
ىى ى ٍ
ين  ،قى ى ى
ٍت ٍارىك ٍ
ب ىم ىلنىا ىكىال تى يك ٍن ىم ىع الٍ ىكاف ًق ى
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ً
اؿ ىال ع ً
اؿ بىػٍيػنىػ يه ىما الٍ ىم ٍل يج فى ىكا ىف ًم ىن
اص ىم الٍيىػ ٍلىـ ًم ٍن أ ٍىم ًق اللَّ ًو إًَّال ىم ٍن ىرًا ىم ىك ىا ى
الٍ ىماء قى ى ى
( )51
ً
ُت )
الٍ يم ٍغىقق ى
يف ىذه اآليات الكقديات نلحظ احللار الذم دار بُت األب كاألبن  ،ككيف أف األب
ً
ين ))  ،ناداه
ادللهلؼ ينادم على ابنو اللاؽ ((يىا بػي ىَّ
ٍت ٍارىك ٍ
ب ىم ىلنىا ىكىال تى يك ٍن ىم ىع الٍ ىكاف ًق ى
بالتصغَت من باب التحنن كالقأفة( )52كذلفة خلفان عليو من اذلالؾ  ،من دكف أف يعتمو
أك يلنفو على عصيانو ككفقه  ،كيبُت لو بأنو ال جباؿ كال سلابئ كال ااـ كال ك واؽ من
أمق ا هلل إال من رام اهلل  ،ككاف ذلك يف خطاب ىادئ كمتزف  ،يتسم بادللضلعية
لتلجيو االبن كتلليمو  ،كبينما نلح -عليو السالـ -مع ابنو ىف ىذه ادلخاطبات ،
جاءت أملاج ادلاء كاالت بينهما كصار ابنو من ادلغققُت ،فلم ينفلو كعظ كنصح أبيو
لو بسبب كفقه كنفاقو (. )53
ىذا ادللقف بُت األب ادلؤمن كاألبن الكافق ،يلابلو احللار الذم دار بُت األبلين
ً ً
اؿ لًىلالً ىحيٍ ًو أ ٍّ
يخىق ىج ىكقى ٍح
كابنهما اللاؽ يف قللو تلاىل  (( :ىكالَّ ًذم قى ى
يؼ لى يك ىما أىتىل ىحان ًٍت أى ٍف أ ٍ
خلى ً
ت اٍل يلقك يف ًمن قىػبلًي ك يمها يستىغًيثى ً
لؿ ىما ىى ىذا
ك ًآم ٍن إً َّف ىك ٍع ىح اللَّ ًو ىا ٌّق فىػيىػ يل ي
اف اللَّوى ىكيٍػلى ى
ى
ي ٍ ٍ ى ى ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُت  ،أيكلىئ ى َّ
ت م ٍن قىػٍبل ًه ٍم م ىن
ين ىا َّق ىعلىٍي ًه يم اٍل ىل ٍل يؿ ًيف أ ىيم وم قى ٍح ىخلى ٍ
ىساطَتي ٍاأل َّىكل ى
إَّال أ ى
ك الذ ى
ً
اجلً ِّن ىك ًٍ
اإلنٍ ً
ين ))( ، )54نلحظ يف ىذه اآليا ت اللقآنية أسللب
ٍ
س إًنػ ي
َّه ٍم ىكانيلا ىخاس ًق ى
احللار ادلستغيث ادلعفق الذم خيعى فيو اللالحين تلقض ابنهما لغضب اهلل تلاىل
احلق ،فيلابل دعلهتم باإلنكار كاالستخفاؼ ،كيقد
الذم كعحه للكافقين ،ككعحه ٌ
مقت اللقكف األكىل كمن فيها دكف
عليهم قائالن :كيف تلحكننا بالبلث كاحلساب كقح ٌ
بلث كال اساب ،ك إف ما تللللنو ليس ٌإال من قصص األكلُت اليت ال تستنح إىل
اجلن الذين
منطق كعلل كيلُت ،فأمثاؿ ىؤالء ىم يف مجلة اخلاسقين من اإلنس ك ٌ
استحللا غضب اهلل كعذابو(. )55
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ادلطهة انراتع  :حٕار انُثي يعقٕب يع اتُّ يٕسف عهيًٓا انسالو .

ص ً
ك ىى ىذا الٍ يل ٍقآ ىف ىكإً ٍف
قاؿ تلاىل  (( :ىٍضل ين نىػ يل ُّ
ص ًٔتىا أ ٍىك ىاٍيػنىا إًلىٍي ى
ص ىع ىليٍ ى
كأٍ
ىا ىس ىن الٍ ىل ى
ًً
اؿ يلس ً ً
ً
يكٍن ً ً ً ً
ىا ىح ىع ىعىق ىك ٍلىكبنا
ُت ،إً ٍذ قى ى ي ي ي
ف ألىبًيو يىا أىبىت إً ِّين ىرأىيٍ ي
ت م ٍن قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
تأى
ًً
ً
ك
ين ،قى ى
ص يرٍؤيى ى
اؾ ىعلىى إً ٍخ ىلت ى
اؿ يىا بػي ىَّ
ص ٍ
ٍت ىال تىػ ٍل ي
ىكالع ٍ
س ىكالٍ ىل ىمىق ىرأىيٍػتيػ يه ٍم ًِل ىساجح ى
َّم ى
ً
ك ىكي نحا إً َّف العَّيطىا ىف لً ًٍلنٍس ً
ك
فىػيى ًك ي
ك ىكيػي ىللِّ يم ى
يك ىربُّ ى
ك ىٍجيتىبً ى
ُت  ،ىكىك ىذل ى
اف ىع يح ٌّك يمبً ه
ٍ
يحكا لى ى ٍ
ى
ًمن تىأٍ ًك ًيل ٍاألىا ًاد ً ً ً
ً
ك ًم ٍن
لب ىؾ ىما أىىمتَّىها ىعلىى أىبىػ ىليٍ ى
يث ىكييت ُّم ن ٍل ىمتىوي ىعلىٍي ى
ك ىك ىعلىى آؿ يىػ ٍل يل ى
ٍ
ى
()56
اؽ إً َّف ربَّ ً
ً ً
ً
يم )) .
يم ىكإً ٍس ىح ى ى ى
يم ىاك ه
ك ىعل ه
قىػٍب يل إبٍػىقاى ى
أدرؾ يلللب األب ْتسو كبصَتتو أ ٌف كراء ىذه القؤيا شأنان عنيمان ذلذا الغالـ  ،كذلذا
نصحو بأال يلص رؤياه على إخلتو  ،خعية أف يستعلقكا ما كراءىا ألخيهم الصغَت
غَت العليق فيجح العيطاف من ىذا ثغقة يف نفلسهم  ،فتمتلئ نفلسهم باحللح ،
فيحبقكا ألخيهم أمقان يسلؤه  .كقح إتو فكق يلللب إىل أف القؤيا تعَت إىل اختيار اهلل
تلاىل لو  ،كإمتاـ نلمتو عليو كعلى آؿ يلللب كما أمتها من قبل على أبليو إبقاىيم
كإسحاؽ عليهما ا لسالـ  ،كأ ٌف اهلل سيللٌم يلسف كيهبو من صحؽ احلس كنفاذ
البصَتة ما يحرؾ بو تأكيل القؤل كاألاالـ  ،كىل إذلاـ من اهلل لذكم البصائق ادلحركة
النافذة(. )57
كنلحظ يف ىذا النص اللقآين أف عالقة األب مع ابنو الصغَت ،عالقة الصحيق
بصحيلو  ،يغلب عليها احللار كالتفاىم  ،كصلح ىذا ادللحظ الًتبلم من تكقار كلمة :
(رأيتهم ) ،فإف قيل  :ما ملٌت تكقار ( رأيت ) ،أجاب بلض ادلفسقين  :ليس بتكقار
إمنا ىل كالـ مستأنف على تلحيق سؤاؿ كقع جلابان لو  ،كأف يلللب عليو السالـ قاؿ
ً
ىا ىح ىع ىعىق ىك ٍلىكبنا ))  ،كيف رأيتها سائالن عن
لو عنح قللو  (( :ألبيو ياأىبت إً ٌين ىرأىيٍ ي
تأى
ااؿ رؤيتها ؟ ىل رأيتها يف األرض  ،أـ يف مكاف آخق تللب هبا ( ، )58فلاؿ :
ً ًً
ين)) ،
(( ىرأىيٍػتيػ يه ٍم ىل ىساجح ى
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كصلح خطاب األب يلللب ىل ذاؾ اخلطاب احلاين كالققيق  ،كادلتصف باحلكمة ،
فلم يلل لو بأ ٌف رؤياه أضغاث أاالـ  ،أك أهنا رؤيا صبيانية ،أك صحل دلا حيلم بو
كيتخيلو أثناء للبو يف اليلنة  ،بل استمع لو كمل يستصغق عللو ،كااكره بأسللب
اكيم ،فيو ااًتاـ لعخصية الطفل  ،كتنمية للثلة بنفسو  ،بأ ٌف ق سيكلف لو شأف
عنيم يف اجملتمع عنح كِبه  ،كىذا إكبار من األب البنو يلسف أعطاه شللران باألمهية
كقلة العخصية .ىذا ىل أدب احللار بُت اآلباء كاألبناء يف اللقآف الكقمي  ،فما أشح
ااجتنا اليلـ إىل احللار  ،الذم بحأ يتلطع اىت داخل األسقة اللااحة مسببان بذلك
كثَتان من ادلعكالت كاألزمات .

اخلامتج

نستخلص شلا سبق ما يأيت :
 1إٌ -ف اللقآف الكقمي بأكامقه كك صاياه كمبادئو ،قح أنصف األطفاؿ ،كأعز
مكانتهم،كأنلذ اياهتم شلا كصلت إليو من سلء قبل اإلسالـ ،كمأل قللب اآلباء
كاألمهات ْتبهم ،بل جللهم زينة احلياة الحنيا .
- 2شقع اللقآف الكقمي للطفل من احلللؽ ما حيفظ لو ااضقه ،كيؤمن مستلبلو ،ما
مل تحركو أكربا كغَتىا يف أم قق ف من اللقكف ،كمن أىم ىذه احلللؽ ما يأيت  :إثبات
النسب  ،اق القضاعة  ،كاق النفلة  ،كالًتبية كالتلليم  ،كاق اللحؿ بُت األبناء .

 - 3األسقة يف اجملتمع اإلسالمي ادللاصق تلاجو كثَتان من التححيات ادللاصقة قح
تؤدم إىل قصلر يف دكرىا الًتبلم يف تلجيو الطفل كتلليمو  ،إذ تليش يف عامل بلغت
فيو سبل االتصاؿ ككسائل اإلعالـ من الكثقة كالتنلع كالسقعة ْتيث ٕتح نفسها يف
كل يلـ  ،بل يف كل ساعة تلاجو ٓتضم من اآلراء كاألفكار كالننقيات كالفلسفات ،
كإف ملاجهة ىذا التححيات سالاها األساسي ىل الًتبية ٔتلناىا اللاسع الذم جيلل
منها تلك اللملية ادلتكاملة العاملة اليت نسلى عِبىا إىل تنمية شخصية اإلنساف.
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- 4متتلك الًتبية الننم ادللقفية كاألساليب اليت تلُت على التعخص السللكي يف كاقع
احلياة ،كاألساليب الًتبلية كثَتة اليت ديكن استلماذلا يف ملاجهة ىذه التححيات
ادللاصقة يف عصق الللدلة ،منها أسللب ا لًتبية باللحكة  ،كأسللب احللار كادلناقعة ،
كالًتبية ادلباشقة أك اإلللائية  ،كأسللب الًتبية بادللعنة احلسنة ،كأسللب الثلاب
كالللاب .

- 5إف ادلقيب عنحما يتجو اىل اللقآف الكقمي سلؼ يلمس فيو صلران كأساليب رائلة يف
الًتبية كالتلليم تلينو يف رسم أمنلذجا تقبليان لتلجيو الطفل يف ظل التححيات ادللاصقة ،
منها أسللب احللار كادلناقعة  ،متمثالن يف الار كل من النيب إبقاىيم مع ابنو إمساعيل
 ،كالار النيب نلح عليو السالـ مع ابنو ،كللماف احلكيم مع ابنو  ،كالار النيب يلللب
مع ابنو الصغَت يلسف عليهما السالـ .
ُّ - 6
يلح احللار اذلادئ ا دلتزف  ،ادللقكف بادللضلعية كاألدب كاالاًتاـ كالصقااة
اللسيلة ادلثلى لتحليق الغايات  ،كتنمية الثلافة بعكل ر واؽ كمهذب .

- 7جيب االقتحاء كالتأسي بالقسل كاألنبياء يف عالقتنا مع أبنائنا ْ ،تيث تكلف
عالقة أفلية  ،عالقة الصحيق بصحيلو  ،يغلب عليها احللار كالتفاىم  ،أما إذا كانت
اللالقة رأسية عالقة القئيس ٔتقؤكسيو  ،كيغلب عليها األكامق كالنلاىي  ،ال شك
سيكلف تأثَتىا اإلجيايب قليل  ،كمن عالمات صلاانا يف الًتبية  ،صلاانا يف احللار مع
أبنائنا بطقيلة تقضي األب كاالبن.

- 8جيب على اآلباء االمتناع عن اللجلء إىل الللاب مباشقة ع نح خطأ أكالدىم
كليستبحللا الللاب ْتلار كنلاش طليل الؿ اخلطأ الذم أيرتكب  ،كليتزكدكا باجللح
كالصِب كطلؿ الباؿ أثناء احللار  ،كليلَتكا انتباىان السئلة أكالدىم كليحاكركىم
لييكسبلىم ىذه ادلهارة عنح الكِب  ،حلل كافة ادلعكالت اليت تلًتض طقيلهم ْ ،تيث
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يقث األطفا ؿ ىذه ادلهارة كحيمللهنا ملهم يف اياهتم  ،متسلحُت بلسيلة عنيمة
للعلرل  ،كتبادؿ األفكار كالتزكد بادللللمات  ،كال ادلعكالت .

 9إٌ -ف احللار مع الطفل يلفز بادلقبُت اىل قمة الًتبية كالبناء  ،فبسبب ذلك ينطلق
الطفل  ،كيستطيع التلبَت عن آرائو  ،كادلطالبة ْتللقو  ،فيكلف يف ادلستلبل ذا اضلر
صحل يف النفلس ،ألنو تقىب منذ الصغق على آداب احللار
شليز  ،كيكلف آلرائو
ن
كطقائلو .
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- 2أساليب الًتبية كالتلليم من كتاب اهلل الكقمي ػ ػ د  .اساـ عبح ادللك اللبحِل ػ ػ دار النهضة ػ ػ دمعق ػ ػ
ط 1ػ ػ  2008ـ .
 - 3األملمة يف اللقآف الكقمي كالسنة النبلية ػ ػ د  .زلمح السيح زلمح الزعبالكم ػ ػ دار ابن ازـ ػ ػ بَتكت ػ ػ
ط السادسة ػ ػ 1998ـ .
ٖ- 4تفة ادللدكد بأاكاـ ادللللد ػ ػ أليب عبح اهلل زلمح بن أيب بكق بن أيلب \ ابن قيم اجللزية ػ ػ الق
نصلصو  :سليم بن عبح اذلالِل ػ دار ابن الليم ػ \ادلملكة اللقبية السللدية ػ ػ ػ كدار ابن عفاف \
اللاىقة ػ ػ ط 1ػ ػ 2003ـ .
- 5التفسَت احلحيث ػ ػ دركزة زلمح عزت ػ ػ دار إاياء الكتب اللقبية – اللاىقة ػ  1383ىػ .
- 6جامع البياف يف تأكيل اللقآف ػ ػ زلمح بن جقيق الطِبم ت
مؤسسة القسالة ػ ػ ط 1ػ ػ 2000ـ.

310ىػ ػ ػ ٖتليق  :أمحح زلمح شاكق ػ ػ

- 7جلاىق البالغة يف ادللاين كالبياف كالبحيع ػ أمحح بن إبقاىيم بن مصطفى اذلامشي (ادلتلىف1362 :ىػ) ػ ػ
ضبط كتحقيق كتلثيق :د .مكسف الصميلي ػػادلكتبة اللصقية ،بَتكت ػ بال سنة .
- 8خلاطق ققآنية يف الًتبية – ملاؿ بللم  :عمق خالح –  . 2010 \ 1\ 21ادللقع االلكًتكين
دلحربلف زلًتفلف يف جحة .
- 9ركح ادللاين يف تفسَت اللقآف اللنيم كالسبع ادلثاين ػ شهاب الحين زلملد بن عبح اهلل احلسيٍت
األللسي (ادلتلىف1270 :ىػ) ػ ػ احمللق  :علي عبح البارم عطية ػ ػ دار الكتب الللمية – بَتكػت ػ ػ
الطبلة :األكىل 1415 ،ىػ .
- 10زىقة التفاسَت ػ ػ العيخ زلمح أبل زىقة ػ ػ دار الفكق اللقيب ػ ػ اللاىقة ػ ػ ط 1ػ ػ 2000ـ .
- 11سنن الحارقطٍت ػ ػ علي بن عمق بن أمحح بن مهحم بن مسللد البغحادم الحارقطٍت ت 385ق ػ ػ
ٖتليق :شليب األرناؤكط  ،اسن عبح ادلنلم  ،عبح اللطيف اقز اهلل  ،أمحح بقىلـ ػ ػ دار القسالة ػ ػ
بَتكت ػ ػ ط 1ػ ػ 2004ـ .
 - 12الفكق الًتبلم اإلسالمي كٖتحيات ادلستلبل ػ ػ د  .سليح إمساعيل علي ػ ػ دار السالـ ػ ػ اللاىقة ػ ػ
ط1ػ ػ 2006ـ .
- 13فن احللار ( أصللو _ آدابو _ صفات احملاكر ) _ فيصل بنت عبحه قادر احلاشقم _ دار اإلدياف
_ اإلسكنحرية _ مصق _ 2003ـ .
- 14يف ظالؿ اللقآف ػ ػ سيح قطب ػ ػ دار العقكؽ ػ ػ اللاىقة ػ ػ ط 34ػ ػ 2004ـ .
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- 15الكعاؼ عن الائق التنزيل كعيلف األقاكيل يف كجله التأك يل ػ ػ زلملد بن عمق الزسلعقم ػ ػ ٖتليق :
عبح القزاؽ ادلهحم ػ ػ دار الكتاب اللقيب ػ ػ بَتكت ػ ػ ط 1ػ ػ بال سنة طبع .
(ادلتلىف:
- 16لطائف اإلشارات = تفسَت اللعَتم ػ عبح الكقمي بن ىلازف بن عبح ادللك اللعَتم
465ىػ) ػ ػ احمللق :إبقاىيم البسيلين ػ ػ اذليئة ادلصقية اللامة للكتاب – مصق ػ ػ الطبلة :الثالثة .
- 17رللة اجلاملة اإلسالمية بادلحينة ادلنلرة – اللحد  - 52ج  -23صفحة  -368أساليب الحعلة إىل
اهلل تلاىل  :بللم  :أبل اجملح سيح نلفل .
- 18رللة القسالة اإلسالمية – رللة إسالمية شهقية جاملة تصحرىا كزارة األكقاؼ يف اللقاؽ ساب قان ػ
اللحد  126- 125 :ػ السنة الثانية ععقة -نيساف عاـ . 1979
- 19رللة القسالة اإلسالمية – رللة إسالمية شهقية جاملة تصحرىا كزارة األكقاؼ يف اللقاؽ سابلانػ
اللحد  130 :ػ السنة الثانية ععقة -آب عاـ . 1979
- 20رللة نحاء احلقية – تصحر عن مقكز – نحاء احلقية للتطلمر كالتنمية البعقية ػ السنة الثالثة ػ اللحد
اللاشق ػ متلز 2010ـ .
- 21مسؤكلية األب ادلسلم يف تقبية الللح يف مقالة الطفللة ػ عحناف اسن صاحل بااارث ػ ػ دار اجملتمع ػ
جحة ػ ادلملكة اللقبية السللدية ػ الطبلة التاسلة ػ ػ 2003ـ .
- 22ملامل أصلؿ الًتبية اإلسالمية من خالؿ كصايا للماف البنو ػ ػ عبح القمحن زلمح عبح احملسن
األنصارم ػ ػ رللة اجلاملة اإلسالمية بادلحينة ادلنلرة ػ ػ الطبلة  :السنة الثامنة كاللعقكف 1417 -ىػ -
1418ىػ .
(ادلتلىف207 :ىػ) ػ
- 23ملاين اللقآف ػ أبل زكقيا حيِت بن زياد بن عبح اهلل بن مننلر الحيلمي الفقاء
احمللق :أمحح يلسف النجايت  /زلمح علي النجار  /عبح الفتاح إمساعيل العليب ػ دار ادلصقية
للتأليف كالًتمجة – مصق ػ الطبلة :األكىل .
- 24ملاين اللقآف كإعقابو ػ ػ إبقاىيم بن السقم بن سهل ،أبل إسحاؽ الزجاج (ادلتلىف311 :ىػ) ػ ػ عامل
الكتب – بَتكت ػ ػ الطبلة األكىل  1988 -ـ .
- 25ملجم اللغة اللقبية ادللاصقة ػ ػ د  .أمحح سلتار عبح احلميح عمق ت  1424ىػ ػ ػ عامل الكتب ػ ػ
الطبلة األكىل ػ  2008ـ .
- 26ملعنة للماف منهج تقبلم كبلح علمي كتللمي سللكي ػ ْتث تلحـ بو  :د .زلمح صاحل عطية
،ضمن كقائع ادلؤمتق االسالمي اللطقم ا لثالث لكلية اللللـ االسالمية ( اللقآف كاحلياة ) ػ ػ جاملة
بغحاد ػ ػ  20009ـ .
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Quran orders and commandments and principles, has avenged
children, their status and dearest, and saved their lives, which reached ill
before Islam, and filled the hearts of the fathers and mothers for their
love, but to make them embellish life. Quran has initiated to the child
of the rights that the preservation of his present, and believes in the
future, unless aware of Europe and the other in any century, and the
most important of these rights are the following: proof of descent, the
right breast, the right to alimony, and education, the right to justice
among children.
And the family in society contemporary Islamic facing many
contemporary challenges may lead to deficiencies in the educational
role in guiding the child and education, as living in a world hit by the
means of communication and the media of the abundance, diversity and
speed so that find themselves in every day, even every hour facing the
discounting of opinions The ideas and theories and philosophies, but
the face of this challenge is to disarm the basic education in the broad
sense that makes them such a comprehensive integrated process through
which we seek to develop the human personality.
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