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Abstract

ملخ�ص

The aim of this study was to shed light
on the frame of reference in the Speech
of the Holy Qur’an through the statement
of meaning of Qura’nic statment and the
importance of legitimacy and its educational nature and characteristics.
The research tries to show educational
guidance in the Holy Qur’an to Bani Israel, adding to those launched through a
number of respects some of which tell
us about their ancient history we should
learn, including those addressed in the
gallery said the Prophets and Messengers
who were sent to them, as well as the Torah which was revealed to Moses (peace
be upon him).
The study indicated that there are
methods of educational guidance in the
Holy Qur’an to Bani Israel, which comes
in the course of praise and slander them
to extract the sermons and lessons.

تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على
التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين من خالل
بيان ماهيته ،والأهمية ال�شرعية والرتبوية له
وطبيعته وخ�صائ�صه .
وقد �سلطت الدرا�سة ال�ضوء على جماالت
التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل
من خالل وجوه عدة ،منها ما يحدثنا عن تاريخهم
القدمي لن�أخذ العربة ،ومنها ما تناول ذلك يف
معر�ض ذكر الأنبياء والر�سل الذين �أر�سلوا �إليهم
والتوراة التي �أنزلت على مو�سى عليه ال�سالم.
ثم تطرقت للحديث عن �أ�ساليب التوجيه
الرتبوي يف اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل الذي
ي�أتي يف معر�ض املدح والذم لهم ال�ستخال�ص
العظات والدرو�س .ويعد الإجناز الرتبوي من
هذه الدرو�س وخ�صو�ص ًا يف اخلطاب القر�آين لبني
�إ�سرائيل لأخذ العربة والعظة من هذه الدرو�س
وحفز الهمم ملواجهة التحديات ال�صهيونية ,كذلك
يجب اال�ستفادة من ذلك يف ميالد فكر تربوي
�إ�سالمي معا�صر يواجه املتغريات املتالحقة التي
تع�صف بقيم و�أخالق املجتمع الإ�سالمي.
مقدمة
التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين للإن�سان
هو مو�ضوع العملية الرتبوية ونقطه البداية والغاية
منها اهتمام الإ�سالم برتبيته وتوجيهه اهتمام ًا
كبري ًا ،فقد كان التوجيه العقدي الأول ال�صادر
عن كل الر�سل لأقوامهم } َيا َق ْوم ْاع ُبدُوا هَّ َ
الل
ِ
َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه{ (الأعراف )59 :وكذلك
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التوجيه الفكري } ُق ْل ِ�س ُريوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َفا ْن ُظ ُروا
َك ْي َف َب َد�أَ الخْ َ ْلقَ { (العنكبوت .)20 :وكان توجيه
لوط الأخالقي ولوط ًا �إذ قال لقومه } �أَ َت ْ�أ ُتونَ
ا ْل َف ِاح َ�ش َة َما َ�س َب َق ُك ْم ِب َها ِمنْ َ�أ َح ٍد ِمنْ ا ْل َعالمَ ِنيَ{
(الأعراف )80:وكان توجيه �شــعيب االجتماعي }
ا�س �أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم
َف�أَ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِيزَ انَ َو َال َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
َو َال ُتف ِْ�سدُوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�ص َال ِح َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ
َل ُك ْم ِ�إنْ ُكنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِننيَ{ (الأعراف .)85:ويجد
املت�أمل يف التوجيهات الرتبوية للخطاب القر�آين
منهج ًا للرتبية والتوجيه قائم ًا على العلم واملعرفة
املطلقة بالنف�س الإن�سانية وم�ساربها الظاهرة
واخلفية من جميع جوانبها (حماد . )1()2009 ،
ويعرب عن ر�سالة �إن�سانية تنطلق من الفهم
الواعي للنف�س الب�شرية يف الوقاية والعالج
والتنمية وتتعاظم احلاجة �إىل مثل هذا املنهج
و�إىل مثل هذا التوجيه عند احلديث عن
ق�ص�ص بني �إ�ســرائيل التي تناولت حيز ًا كــبري ًا
من ق�ص�ص القر�آن الكــرمي حلكمة بالغــة
(الزرقاين  )2()1943 ،ودرو�س تربوية م�ستفادة
ن�أخذ منها العرب والعظات ،ومن �أجل ذلك جند
علماء امل�سلمني �أولوا عنايتهم للديانة اليهودية.
وكتبوا عنها من حيث املعتقدات ،والعبادات،
والت�شـ ـ ـ ــريعات ،وبينـ ــوا انحـ ــرافها ،ومالم ـ ــح
االنحراف فيها ،وت�أثرها بالديانات الوثنية يف
�أزمنة متعددة ،وبت�صفح كتاب اهلل جند �أن احلق
جل جالله قد خاطب اليهود �أحيان ًا ببني �إ�سرائيل
وتارة خاطبهم باليهود والقر�آن الكرمي يف كل
ت�سمية خاطبهم فيها حلكمة عظيمه ودرو�س
تربوية م�ستفادة �أحببت �أن �أقف على جانب من
معانيها وتوجيهاتها يف اخلطاب القر�آين لبني
�إ�سرائيل ال�ستخال�ص العرب والعظات ومن �أجل
ذلك كله �أحببت الكتابة يف هذا املو�ضوع و�سقت
ال�شواهد من التوجيهات الرتبوية يف اخلطاب
القر�آين ،وقد ا�ستعنت بكتب التف�سري لفهم الآيات
و�أوردت �أقوال العلماء والباحثني املتخ�ص�صني يف
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

هذا ال�ش�أن – ومل �أغفل اال�ست�شهاد بالعهد القدمي
فيما يوافق ن�ص التنزيل حتى ت�ستبني الفروق بني
الأ�سماء والتوجيه الرتبوي ولقرب الباحث من
العملية الرتبوية بحكم عمله �أ�ستاذ ًا جامعي ًا الحظ
�أن غياب مثل هذه الدرا�سات يعيق اجلهود وي�ؤخر
ال�سعي احلثيث اجلاد لإدارة الرتبية الإ�سالمية
ودورها يف �إعداد الإن�سان ال�صالح للدنيا والآخرة
من خالل خطابها الرتبوي .
هذا ما دفع الباحث �إىل تناول هذا املو�ضوع
لت�سليط ال�ضوء على جانب من جوانب التوجيهات
الرتبوية يف اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل ويف
�ضوء ما �سبق ميكن حتديد امل�شكلة يف �أ�سئلة
�ستجيب عنها الدرا�سة .
م�شكلة الدرا�سة
ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الرئي�س التايل :
�س :1ما معامل التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل .
وينبثق من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية
التالية:
�أ .ما مفهوم التوجيه الرتبوي يف الإ�سالم ؟
ب .ما الأ�س�س التي يقوم عليها ؟
ج .ما �صيغ التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
لبني �إ�سرائيل ؟
د .ما مقومات التوجيه الرتبوي من خالل
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل ؟
هـ .ما �أ�ساليب التوجيه الرتبوي من خالل
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل .
�أهداف الدرا�سة
1 .1ت�سليط ال�ضوء على مفهوم التوجيه الرتبوي
يف اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل و�أ�س�سه
التي يقوم عليها .
2 .2حتديد �صيغ التوجيه الرتبوي من خالل
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل كما جاء يف
القر�آن الكرمي.
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3 .3بيان مقومات التوجيه الرتبوي من خالل
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل كما جاء يف
القر�آن الكرمي .
4 .4بيان �أ�ساليب التوجيه الرتبوي من خالل
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل كما جاء يف
القر�آن الكرمي .
�أهمية الدرا�سة
1 .1توجيه الأنظار �إىل التوجيه الرتبوي باعتباره
حمور ًا �أ�سا�سي ًا يف العملية الرتبوية.
2 .2الوقوف على جانب من جوانب اخلطاب
القر�آين املوجه لبني �إ�سرائيل الذي يج�سد
�إحدى �صور الإعالم الرتبوي.
3 .3تتج�سد �أهمية هذه الدرا�سة كونها تتناول
مقومات التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
لبني �إ�سرائيل .
4 .4هذا البحث حماولة للإ�ســهام فـي ت�أ�صيل
التوجيه الرتبوي من منظور �إ�سالمي.
5 .5قد ي�ستفيد من نتائج هذا البحث وا�ضعوا
برامج التوجيه الرتبوي و�أ�صحاب االهتمام
بال�شئون الإ�سرائيلية .
حدود الدرا�سة
تدور الدرا�سة حول التوجيهات الرتبوية يف
�آيات القر�آن الكرمي التي تتناول خطاب بني
�إ�سرائيل والدرا�سة حماولة لفهم الآيات فهم ًا
تربوي ًا ال�ستخراج التوجيه الرتبوي منها.
منهج الدرا�سة
ا�ستخدم الباحث منهج ًا ا�ستقرائي ًا ا�ستنباطي ًا
حتليلي ًا ي�ستند بالدرجة الأوىل �إىل حتليل
الن�صو�ص القر�آنية وتف�سريها وترتيبها وهو �أي�ض ًا
ال يغفل الأحداث التاريخية باعتبارها مادة علمية
للبحث  ،وبتحليل الن�صو�ص والأحداث التاريخية
ي�صل �إىل النتائج واال�ستنباطات .
م�صطلحات الدرا�سة
التوجيه لغة :ورد يف القر�آن الكرمي } َف�أَ ِق ْم
َو ْج َه َك لِلدِّ ِين َح ِني ًفا{ (الروم� )30:أي اتبع

الدين القيم ويقال خرج القوم فوجهوا للنا�س
الطريقة توجيه ًا �إذا وط�ؤوه و�سلكوه حتى ا�ستبان
�أثر الطريقة ملن ي�سلكه (ابن منظور .)3()13 ،
التوجيه الرتبوي �إ�صطالح ًا" :هو تر�شيد
الدار�سني على نحو ي�ؤدي �إىل التكيف مع الدرا�سة
والتفوق فيها " (ياجلن 1999م)(. )4
ويعرف الباحث التوجيه الرتبوي �إجرائياً
ب�أنه تلك العملية التي تتم مبجموعة من
التوجيهات القولية والعملية �سعي ًا على �إعداد
الإن�سان ال�صالح للدنيا والآخرة يف �ضوء �أهداف
وغايات عقيدة التوحيد .
ويعرف الباحث اخلطاب الرتبوي القر�آين
�إجرائياً
ب�أنه اخلطاب الرتبوي الذي ورد يف القر�آن
الكرمي موجه ًا لأقوامهم ب�إحدى �صيغ اخلطاب
مت�ضمن ًا احلوار بينهم كما جاء يف القر�آن الكرمي
عنهم.
الدرا�سات ال�سابقة
ا�ستطاع الباحث يف حدود اطالعه �أن يعرث على
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة املبا�شرة
وغري املبا�شرة مبو�ضوع الدرا�سة و�سيقدم الباحث
عر�ض ًا موجز ًا لبع�ض هذه الدرا�سات ذات ال�صلة
بهدف اال�ستفادة منها يف توجيه م�سار الدرا�سة
وفق ًا للآتي:
1 .1درا�سة الفرجاين  1987بعنوان :مالمح البيان
القر�آين يف تبليغ الر�سائل التعليمية
هدفت الدرا�سة بيان اال�ستنباط يف �أ�ساليب
تقدمي الر�سائل التعليمية اللفظية وغري اللفظية
و�أبعادهـ ــما باعتباره ــما �أ�س ـ ــا�س االت�صال يف
الو�سائل التعليمية .
وقد ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج
الو�صفي التحليلي .
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
من �أهمها ما ي�أتي :
�أ � .ضرورة ا�ستخدام اللغتني اللفظية وغري
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اللفظية يف التعلم لأن طبيعة املواقف التعليمية
هي التي حتدد ك ًال منهما لت�صميم الر�سالة
التعليمية .
ب  .اللغة اللفظية تتطلب العديد من املهارات
التعليمية املتنوعة واللغـة غري اللفظية :التي
ت�أخذ �أ�شكا ًال متعددة من التجارب كالعرو�ض
العملية والإ�شارات والرحالت التعليمية.
2 .2درا�سة نابل�سي ( )1994بعنوان نظرات يف
و�صية لقمان ومنهج الرتبية يف القر�آن.
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن التوجيهات
الرتبوية يف و�صية لقمان والتعريف مبنهج الرتبية
النابع من القر�آن ،وجاءت الدرا�سة على �شكل
كتاب يف بابني :
الباب الأول :نظرات يف و�صية لقمان ،ق�سمه
�إىل �أربعة ف�صول :الأول :تناول فيه الكلمة
والت�أثري النف�سي ،والف�صل الثاين :امل�سئولية
الأبوية ،والثالث :منهج الرتبية الإ�سالمية يف
البيت  ،والرابع� :أ�س�س البناء يف و�صية لقمان .
�أما الباب الثاين :فق�سمه �إىل �أربعة ف�صول
�أي�ض ًا ،الأول :مبادئ الرتبية يف القر�آن الكرمي
والثاين� :أ�سلوب الرتبية يف القر�آن الكرمي،
والثالـث :مناذج قر�آنية ونبويه يف الرتبية،
والرابع :ن�صيحة وحتذير ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل جمموعة من النتائج من �أهمها:
�1 .1أن لقمان قد و�ضع �أ�س�س الرتبية لولده،
حيث بد�أ بالأ�سا�س العقدي ثم الأ�سري ثم
االجتماعي ثم �أ�سا�س املراقبة هلل تعاىل ،ثم
الأ�سا�س التعبدي.
�2 .2أن القران منهج متميز يف تربية الذات
الإن�سانية وبناءها و�إعدادها .
3 .3درا�سة ياجلن  :1999 ،بعنوان� :أ�سا�سيات
التوجيه والإر�شاد يف الرتبية الإ�سالمية.
هدفت الدرا�سة تعريف الدار�سني مبنطلقات
الرتبية الإ�سالمية  ،مفهومها و�أهميتها و�أبعادها
ومـيادينها وخ�صائ�صـ ــها وتعـ ــريف الدار�سـ ــني
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

بالتوجيه والإر�شاد يف الرتبية الإ�سالمية وكان
من �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي :
1 .1يقوم التوجيه والإر�شاد الرتبوي يف الإ�سالم
على الأ�س�س العقائدية واخللقية والأدبية
والتعبدية والعلمية الثابتة على �أ�سا�س نظرية
املعرفة الإ�سالمية .
2 .2ي�ستهدف التوجيه والإر�شاد الرتبوي االنطالق
بكل الطاقات للإ�سهام يف ازدهار الأمة
وتقدمها .
3 .3ي�ستخدم التوجيه الرتبوي يف الإ�سالم كل
احلوافز والطاقات املادية واملعنوية ملواجهة
�صعوبات التعليم والتعلم ب�صرب ومثابرة وجد
واجتهاد .
4 .4درا�سة حماد� ،صالح الدين  :2001بعنوان
فل�سفة الرتبية ال�صهيونية ومعاملها
1 .1هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن فل�سفة
الرتبية ال�صهيونية كما جاءت يف مناهج
التعليم الأ�سا�سي يف �إ�سرائيل واملنايف .
�2 .2إبراز دور هذه الفل�سفة يف توجيه فكرهم
الرتبوي املعا�صر .
3 .3الك�شف عن العالقة ما بني ال�سلوك اليهودي
ومعامل هذه الفل�سفة التي جت�سدت يف �سلوك
ال�شخ�صيات القيادية ال�صهيونية .
وقد ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج
الو�صفي التحليلي وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
جمموعة من النتائج من �أهمها الآتي:
1 .1العالقة الوثيقة ما بني �أهداف التعليم
الإ�سرائيلي من جهة ،وبني �أهداف احلركة
ال�صهيونية وحاجات املجتمع الإ�سرائيلي من
جهة �أخرى .
2 .2ك�شفت الدرا�سة عن دور الفل�سفة ال�صهيونية
يف توجيه الفكر الرتبوي ال�صهيوين املعا�صر
يف �إ�سرائيل .
�3 .3أن اليهود قد متكنوا من خالل فل�سفة الرتبية
ال�صهيونية من حتقيق �أهدافهم يف بناء دولة
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يهودية وتزوير التاريخ واختال�س الأر�ض .
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة
�أوجه االتفاق
1 .1اتفقت الدرا�سات ال�سابقة على �أن القر�آن
الكرمي هو امل�صدر الأول الغني بامل�ضامني
واجلوانب الرتبوية .
2 .2التقت الدرا�سات ال�سابقة على �ضرورة
العودة للقر�آن الكرمي ودرا�سته درا�سة تربوية
ال�ستمداد قيم وتعاليم وت�صورات الرتبية
الإ�سالمية من اخلطاب القر�آين .
3 .3اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة (ياجلن
 )1982يف البحث يف التوجيه الرتبوي
باخلطاب القر�آين .
4 .4التقت الدرا�سة احلالية يف بع�ض جوانبها مع
درا�سة الفرجاين  1987ونابل�سي  1994يف
تناول بع�ض �أ�ساليب الرتبية يف القر�آن.
5 .5اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة حماد،
 2001للبحث يف بع�ض الق�ضايا اخلا�صة
بالرتبية اليهودية .
�أوجه االختالف
1 .1اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سة
ال�سابقة يف تناولها التوجهات الرتبوية يف
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل .
2 .2اختلفت الدرا�سة احلالية يف طريقة تناولها
للمو�ضوع عن الدرا�سات ال�سابقة .
�أفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
1 .1التعرف �إىل واقع البحث الرتبوي الإ�سالمي .
2 .2الوقوف من خالل الدرا�سات ال�سابقة على
مناهج متعددة يف كيفية ا�ستنباط التوجيهات
مما �أفاده يف كيفية ا�ستخراج التوجيهات
الرتبوية يف اختيار منهج الدرا�سة .
ومتيزت الدرا�سة مبا يلي:
1 .1تتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة
يف كونها تتناول جوانب التوجيه الرتبوي من
خالل اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل كما

جاء يف القر�آن الكرمي .
2 .2تبحث الدرا�سة �أ�ساليب التوجيه الرتبوي يف
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل .
خطوات الدرا�سة
ت�سري الدرا�سة وفق اخلطوات التالية
• �أو ًال :التقدمي وم�شكلة الدرا�سة و�أهميتها
وحدودهـ ـ ـ ـ ـ ــا ومنهجيتهـ ـ ــا وم�صطلحـ ـ ــاتها
والدرا�سات ال�سابقة .
• ثاني ًا :الإطار املرجعي للتوجيه الرتبوي يف
اخلطاب القر�آين ماهيته  ،والأهمية ال�شرعية
والرتبوية له وطبيعته وخ�صائ�صه.
• ثالث ًا :جماالت التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل حمددة من خالل ن�ص
التنزيل.
• رابع ًا� :أ�ساليب التوجيه الرتبوي و�صيغه يف
اخلطاب القر�آين لبني �إ�سرائيل .
• خام�س ًا :النتائج والتو�صيات واملقرتحات.
�أو ًال :التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
املت�أمل يف �آيات الذكر احلكيم يجد ب�أن
التوجيه الرتبوي عملية مالزمة للإن�سان قد
ا�س ُكنْ
بد�أت يف ال�سماء قبل الأر�ض } َو ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ْ
�أَ ْن َت َو َز ْو ُج َك الجْ َ َّن َة َو ُك َال ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْيثُ ِ�ش ْئ ُت َما
َو َال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه ال�شَّ َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنْ َّ
الظالمِ ِنيَ{
(البقرة.)35:
ومنذ هبوط الإن�سان �إىل الأر�ض توا�صلت
م�سرية التوجيه والرتبية والتعليم وهي م�ستمرة
با�ستمرار الإن�سان �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها لإعداد الإن�سان حلياتي الدنيا
والآخرة لذلك فهو بحاجة �إىل التوجيه طف ًال
و�شاب ًا و�شيخ ًا يف جميع مناحي احلياة الإن�سانية
وخ�صو�ص ًا يف ظل االنفجار املعريف واملذاهب
والفل�سفات الرتبوية املتناق�ضة ،كما �أن التوجيه
حاجة �إن�سانية وح�ضارية ،وتربوية من اجل
التطوير ،والإ�صالح املن�شود يف �ضوء ذلك ،ال
يقبل الفكر الإ�سالمي � ،أن يتلقى امل�سلم ت�صوراته
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وال �أفكاره من غري م�صادره الأ�صلية ال يف بناء
املجتمع الإن�ساين بداية وال يف عملية توجيهه
و�إ�صالح واقعه االجتماعي لذلك فمن الطبيعي �أن
يكون للتوجيه الرتبوي يف الفكر الإ�سالمي مفهوم
متميز ووا�سع ينبع من منظور اخلطاب الرتبوي
القر�آين لتوجيه هذا الإن�سان ملا خلق له و�إعداده
حلياتي الدنيا والآخرة .
مفهوم التوجيه يف الإ�سالم
مفهوم التوجيه لغة
جاء يف املعجم الو�سيط :وجه انقاد واتبع،
وجه فالن ًا يف حاجة� :أر�سله وجه ال�شيء :وقيل
وجه فالن ًا :جعله يتجه اجتاها ً معين ًا (�أني�س،
()5
ط)2
وقد ورد يف القر�آنَ } :ف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِين
َح ِني ًفا{ (الروم� )30 :أي اتبع الدين القيم.
وجاء } ِ�إنيِّ َو َّج ْهتُ َو ْج ِهي ِل َّل ِذي َف َط َر ال�سَّ َما َو ِات
َوالأَ ْر َ�ض َح ِني ًفا م�سلم ًا َو َما �أَ َنا ِمنْ المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ{
(الأنعام� )79:أي �أن تر�سل �صاحبك يف وجه معني
من الطريق (الرازي )6()1984 ،وبتتبع املعاين
اللغوية للتوجيه يت�ضح يف كل هذه املعاين �أنها
تدور حول �إقامة ال�شيء وتعديله و�سوق ال�شيء ،
واالنقياد واالتباع وتدبري الأمر وو�ضع كل �شيء
مو�ضعه ،ويرى الباحث �إن معنى التوجيه يكمن يف
ارتباط معنى التوجيه باختيار الوجهة ال�صحيحة
وو�ضع كل �شيء مو�ضعه  ،وهذا يحمل من معاين
احلكمة الكثري .
مفهوم التوجيه ا�صطالحاً
قد يرى بع�ض الباحثني ب�أن التوجيه عملية
�إن�سانية تت�ضمن جمموعة من اخلدمات التي
تقدم للإفراد مل�ساعدتهم على فهم �أنف�سهم
و�إدراك امل�شكالت التي يعانون منها واالنتفاع
بقدراتهم ومواهبهم يف التغلب على امل�شكالت
التي تواجههم مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق التوافق بينهم
وبني البيئة التي يعي�شون فيها  ،حتى يبلغوا �أق�صى
ما ي�ستطيعون الو�صول �إليه من منو وتكامل يف
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

�شخ�صياتهم (مر�سي )7()1976 ،وعرفه �آخرون
ب�أنه جمموعة التوجيهات املنظمة واملتعلقة
بتطبيقات الرتبية الإ�سالمية ح�سب نهج الإ�سالم
()4
يف بناء الأجيال امل�سلمة (ياجلن)1999 ،
ويف �ضوء ما �سبق ميكن �أن نخل�ص ب�أن التوجيه
الرتبوي هو فل�سفة التكوين التي تت�ضمن املفاهيم
والنظم والتوجيهات التي تهدف لإعداد الإن�سان
حلياتي الدنيا والآخرة يف �ضوء �أهداف وغايات
اخلطاب القر�آين .
وعلى هذا فهو عملية منهجية �شاملة نظرية
وتطبيقية يف �ضوء نظام من القيم واملبادئ
والأ�ساليب التي تهدف �إىل �إعداد الإن�سان امل�ستخلف
وتوجيهه نحو �أ�سباب ال�سعادة يف الدارين .
عالقة التوجيه بالرتبية
هي عـالقة تبادلية تك ــاملية ل�شيئيني
متالزميني يكرث ا�سـتخدامهما يف الأو�ساط
الرتبوية والإ�شارة �إىل �أحدهما هي �أ�شارة �إىل
الآخر وقد "درج ا�ستخدام التوجيه والرتبية
كمرتادفني يف كثري من امل�ؤلفات واعتبار العمليتان
تهـدفان �إىل توجيه و�إر�شاد الأفـراد يف حياتهم
(خليل )8()1988 ،وي�شري مر�سي �إىل �أن التوجيه
ال يربز وال يعلن عن وجوده �إال عندما يتعاون الفرد
مع من ي�ساعده يف حتديد �أهدافه واختيار الو�سائل
التي ت�ؤدي �إىل حتقيقها (مر�سي )7()1976 ،وقد
خل�ص الباحث �إىل �أن وجهات النظر املتعددة
حول مفهوم التوجيه والرتبية :تتج�سد يف عملية
ق�صدية تهدف �إىل تغري مق�صود يف �سلوك الفرد
واجلماعة حلل م�شكلة �أو التكيف مع حالة النجاح
وال�سعادة �إىل الأف�ضل نظر ًا للمكانة البارزة
للتوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين الذي ينبع
من تالحم العقيدة والرتبية ملا لهما من �أهمية
�شرعية وتربوية �سنوا�صل معها رحلة القلم .
الأهمية ال�شرعية للتوجيه يف اخلطاب القر�آين:
تتج�سد الأهمية ال�شرعية للتوجيه يف اخلطاب
القر�آين يف تكرمي اهلل للإن�سان وتف�ضيله على
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ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم"
(م�سلم،ج )74 :1وال يكـتفي املنهــج الرتبوي
الإ�ســالمي بتقرير حق التوجيه ،بل ي�أمر ويرغب
يف االنتظام �إىل �سلك التوجيه واحلث عليه من
�أجل توفري هذا احلق و�إقامته ،فقد جاء يف الهدي
القر�آينَ } :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعونَ �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َعنْ المْ ُ ْن َك ِر َو�أُ ْو َل ِئ َك هُ ْم
َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
المْ ُ ْف ِل ُحونَ { (�آل عمران.)104:
كما جاء يف الهدى النبوي " �إن اهلل ومالئكته
و�أهل ال�سماوات والأر�ضيني حتى النملة يف
جحرها وحتى احلوت لي�صلون على معلم النا�س
اخلري" (الرتمذي ،ج )50 :5وهناك نظام
احل�سبة يف اخلطاب القر�آين القائم على مبد�أ
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والذي يعني
قيام جهاز التوجيه الرتبوي ولكن لي�س باملعنى
ال�ضيق الذي يخ�ص الرتبية والتعليم بل هو الذي
ي�شمل كل جماالت احلياة العقدية والفكرية
والأخالقية واالجتماعية فهو �أو�سع �أثر ًا و�أكرث
()12
�شمو ًال و�أكرب غاية (حماد و�أحمد )2008 ،
الأهمية الرتبوية للتوجيه يف اخلطاب القر�آين
ترتكز الأهمية الرتبوية للتوجيه الرتبوي يف
اخلطاب القر�آين يف نقل اخلربات الإن�سانية �إىل
الن�شء مع بعث القدرة للح�صول على خربات
جديدة ،كال�صدق بدل الكذب ،والأمل بدل
الي�أ�س ،لأن الرتبية يف جوهرها عملية قيمية
ت�سري يف �إطار منظومة القيم التي تعمل على
ت�شكيل ال�شخ�صية و�ضبط ال�سلوك من خالل
اخلطاب القر�آين الذي يعرب عن روح القيم
الإ�سالمية من جهة ويعمل على حتقيقها من جهة
�أخرى ومما ال �شك فيه �أن للقيم دور ًا كبري ًا يف
توجيه �سلوك الأفراد و�أفكارهم واجتاهاتهم فيما
يت�صل مبا هو مرغوب فيه من �أ�شكال ال�سلوك
(�أبو العينني وم�صطفى )8()1988 ،فالقيم يف
اخلطاب القر�آين هي �أ�سا�س البناء الرتبوي لذا
فال بد من حدوث توجه من الفرد �إليها حتى

�سائر املخلوقات ،فا�ستحق بذلك �أن يكون
املحور الأ�سا�سي للحياة كحاجته للهدى والنور
الذي يخرجه من هذه الظلمات مقدم على كل
احلاجات (الزنداين )9()1983 ،كما اقت�ضت
حكمة اهلل تعاىل بعباده �أن ي�صطفى مبح�ض
ف�ضله وكرمه ر�س ًال يف كل �أمة ليبينوا للنا�س
طريق اخلري و�سبل ال�سعادة يف الدارين فيدعوهم
�إىل عبادة اهلل وحده ويحذروهم من عبادة غريه
وي�أمروهم مبكارم الأخالق وينهونهم عن قبيحها
" } َو َل َق ْد َب َع ْث َنا فيِ ُك ِّل �أُ َّم ٍة َر ُ�سو ًال �أَنْ ُا ْع ُبدُوا هَّ َ
الل
َو ْاج َت ِن ُبوا َّ
الط ُاغوتَ { (النحل )36 :وقد عك�س
اخلطاب القر�آين �إىل الب�شرية كلها م�ؤمنها
وكافرها ،مهتديها و�ضالها قيمه اخلالدة كما
حددها رب النا�س له�ؤالء النا�س ب�صور خمتلفة
م�ستخدم ًا الأمر والنهي املبا�شر تارة واحلث
تارة �أخرى وم�ستخدم ًا الت�صريح تارة والتلميح
تارة �أخرى ،وم�ستخدم ًا يف كل احلاالت املخاطب
وحالته النف�سية والعقلية وم�ستوى تفكريه
(طهطاوي )10()1996 ،ويندرج حتت اخلطاب
الو�صايا واملواعظ والن�صائح والإر�شادات
والت�أديبات والهدايات واملوجهات  ،فلقد كانت
�أول التوجيهات الإلهية و�أول و�صايا يف تاريخ
الب�شرية و�صية اهلل �سبحانه وتعاىل لآدم وحواء
يف اجلنة ( حماد  )1()2009 ،كما يف قـوله تعاىل:
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت َو َز ْو ُج َك الجْ َ َّن َة َو ُك َال
} َو ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ْ
ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْيثُ ِ�ش ْئ ُت َما َو َال َت ْق َر َبا َه ِذ ِه ال�شَّ َج َر َة
َف َت ُكو َنا ِمنْ َّ
الظالمِ ِنيَ{ (البقرة  )35:وا�ستكما ًال
لعناية اهلل ورحمته فقد ا�شتملت �أول �آية اخلطاب
القر�آين يف احلث على القراءة كما يف قوله تعاىل
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلق{ (العلق.)1:
}ا ْق َر�أْ ِب ْ
توجيه ًا و�إر�شاد ًا ميثل املنهج الإ�سالمي يف الرتبية
(حماد.)11()2002 ،
وتت�ضح �أهمية التوجيه يف اخلطاب القر�آين
من اعتبار الدين الن�صيحة م�صداق ًا للهدي
النبوي "الدين الن�صيحة قلنا ملن قال هلل
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تتم وظيفة التوجيه فع ًال ومعنى هذا �أنه البد
من وجود وعي بالقيمة �أو ال�شـعور ب�أهــميتها
(�أبو العينني وم�صطفى  )8()1988 ،وعلى هذا
فالأهمية الرتبوية للخطاب القر�آين تتج�سد يف
كونها املنظومة الرتبوية التي تقدم فيها القيم
من �أجل غر�سها وتنميتها باعتبارها مادة القيم
التي تر�سم التوجيهات (من�صور .)13()2002 ،
ويرى الباحث ب�أن الأهمية الرتبوية للخطاب
القر�آين تقوم على وجود ن�سق قيمي مالزم لعملية
التوجيه و�إال ملاذا نوجه ؟
لأن طبيعة التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين �سلك يف الدعوة املنهج املرحلي يف
حماربة الرذيلة التي ت�أ�صلت يف النفو�س من
خالل التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
الذي يج�سد ر�سالة توجيه و�إ�صالح حلركة احلياة
وفق ًا ملهمة اخلالفة عن اهلل يف الأر�ض ووفق ًا
ل�صلة قر�آن الأر�ض بال�سماء �أي�ض ًا لرد الإن�سانية
تباع ًا �إىل امل�سار ال�صحيح حيث �أعترب اخلطاب
القر�آين �أن �أي حياد عن هذه املهمة �أو خرق لها
�أو جحود يعترب ف�ساد ًا يف الأر�ض وخروج ًا عن
النظام الذي �أقره النامو�س الإلهي يف اخلطاب
القر�آين كقوله تعاىل } َو َال ُتف ِْ�سدُوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْع َد
ِ�إ ْ�ص َال ِح َها{ (الأعراف.)56:
فقد بلغ جميع الأنبياء واملر�سلني ر�سالة واحدة
عرب اخلطاب القر�آين هي ر�سالة احلق والتوحيد،
التي تنبع منها احلكم والن�صائح واملواعظ التي
تنري الدرب للب�شرية لتخرجهم من عبادة العباد
�إىل عبادة اهلل وحده على مر الأحقاب والع�صور.
ويالحظ �أن التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين ينق�سم �إىل ق�سمني توجيه مبا�شر ويحمل
الأمر والنه ــي والوعظ والإر�شـ ـ ــاد والن�صح مثل
}اع ُبدُوا هَّ َ
الل َما َل ُك ْم ِمنْ ِ�إ َل ٍه َغيرْ ُ ُه َق ْد َجا َء ْت ُك ْم َب ِّي َن ٌة
ْ
ا�س
ِمنْ َر ِّب ُك ْم َف�أَ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِيزَ انَ َو َال َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
�أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم َو َال ُتف ِْ�سدُوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�ص َال ِح َها{
(الأعراف .)85:
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وتوجيه غري مبا�شر يعتمد على القدوة
واملحاكاة والق�صة كاالقتداء بالر�سل الكرام من
خالل ق�ص�ص القر�آن الكرمي  ،وتدور الأ�ساليب
مع هذين الق�سمني وجود ًا وعدم ًا (من�صور،
.)13()2002
والتوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين ذو
جانبني� ،أحدهما يت�ضمن وجوب االلتزام وهو
الت�شريع والآخر يت�ضمن �سلوك التطوع يف نطاق
ما بعد الإلزام  ،وذلك اعتماد ًا على القيم التي
حتملها التوجيهات التي تت�ضمن نوعني من القيم
تتمثل يف الآتي :
�أ .القيــم الإلزامية :وهــي قيم ذات طابع �إلزامي
يلزم الإ�سالم بها �أفراده ويرعى تنفيذها بقوة
وحزم.
ب .القيم التف�ضيلية :هي قيم ي�شجع الإ�سالم
الأفراد على االقتداء بها وال�سري تبع ًا لها
مثل الإح�سان ،الإيثار ،الت�ضحية والآداب
كاملجامالت وغري ذلك (�أبو العينني
وم�صطفى )8()1988 ،ويكون التوجيه فيها
ن�صح ًا يقرتب من امل�شورة التي ت�أخذ �شكل
االقرتاح .
وت�أتي القيم املتعلقة بالعبادات والأ�سرة
والعدل وال�شورى� ..إلخ  ،ملزمة ثابتة ال جمال
لالجتهاد فيها �أما ما عداها فجاء يف �صورة
قواعد عامة ومبادئ �أ�سا�سية لأنها متطورة
(ال�شيباين . )14()1988 ،
�أي �أن التوجيه الرتبوي يف الإ�س ـ ــالم يقوم
على الإلزام لأنه " ال قيمة لأي م ــبادئ وقواعد
خلقية �إذا مل تت�ضمن �إلزام النا�س باتباعها
وااللتزام بتنفيذها والعمل مبقت�ضاها (ياجلن،
.)15()1987
فهو لي�س حتكيم ًا ولكنه الإلزام امل�صحوب
بالإر�شاد ودعوة الإن�سان لإعمال عقله لأن التعقل
هو الذي يدفع �إىل االلتزام بتعاليم ال�سماء
والرتقي يف هديها( .زهران .)16()1980 ،
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ويف �ضوء ما �سبق ي�ؤكد الباحث على �أن
التوجيهات املختلفة واجبة الإتباع يف جميع
جوانبها يف العقيدة واملعامالت والأخالق .
ويقرر زهران "�أن من �أهم مبادئ التوجيه حق
الفرد يف تقرير م�صريه " (البهي .)17()1973 ،
وهذا يقت�ضي الوجوب والطاعة ورف�ض
الإن�سان للتوجيهات والن�صائح الإلهية يدخله يف
دائرة الع�صيان التي اختارها هو مبح�ض �إرادته
} َف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذينَ ُي َخا ِل ُفونَ َعنْ �أَ ْم ِر ِه �أَنْ ُت ِ�صي َب ُه ْم
اب َ�أ ِلي ٌم{ (النور� )63 :إىل
ِف ْت َن ٌة �أَ ْو ُي ِ�صي َب ُه ْم َع َذ ٌ
جانب �أن التوجيهات تعرب يف كثري من جوانبها
عن قيم جماعية (قطب  )18()1983 ،والقيم
اجلماعية ال تتحقق بالإر�شاد بل بالإلزام .يف
�ضوء حرية ن�سبية يحددها املنهج الإ�سالمي يف
كل امليادين حتى يف اختيار الدين الذي يريد
} َال ِ�إ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِين َق ْد َت َبينَّ َ ال ُّر ْ�ش ُد ِمنْ ال َغ ِّي{
(البقرة  ، )256 :مع املطالبة ال�شديدة بااللتزام
�إال �أن هناك حرية اختيار متثل ابتالء الإن�سان كما
يف قوله تعاىل } ِل َي ْب ُل َو ُك ْم فيِ َما �آتَا ُك ْم} (املائدة:
. )48
ولقد كان من �سيا�سة اخلطاب القر�آين
الإ�صالح وا�ستثمار احلاجات والدوافع النف�سية
ا�ســتثمار ًا �صاحل ًا بعد تهذيبها  ،فالدافع للتقليد
واملحاكاة ن�أى به عن القدوة ال�سيئة  ،وذهب به
�إىل الأ�سوة الطيبة  ،والدافع للبقاء والعلو  ،ن�أى
به عن الظلم والبغي  ،وذهب به �إىل الدفاع عن
النف�س والعر�ض والدين  ،وهكذا دخل اخلطاب
القر�آين على النا�س من هذا الباب فقادهم من
دوافعهم حتى ناط �أوامره مب�صاحلهم ونواهيه
مبفا�سدهم ( قطب . )18()1983 ،
ومما ال �شك فيه �أن التوجيهات الإلهية يف
خطاب الر�سل من عبادة وتوحيد و�أخالق و�أمانة
هي �أ�صو ًال ولي�ست فروع ًا وهذا يعني �صالحيتها
لكل زمان ومكان وتختلف عن التوجيهات الوقتية
�صالحيتها املرتبطة بالزمان واملكان ولقد

�أ�شار معلم الب�شرية �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
ذلك بقوله " الأنبياء �إخوة لعالت دينهم واحد
و�أمهاتهم �شتى" (ابن حنبل  ،ج. )19()2
ويرى الباحث �أن هناك اختالف ًا بني القول
بخلود التوجيهات والقول بخلود ال�شرائع ال�سابقة
وذلك لأن ال�شرائع ملزمة لكل �أمة والتوجيهات
قد ت�ضمن مبادئ كلية وقد تت�ضمن قيم ًا تف�صيلية
}منْ َذا ا َّل ِذي ُيق ِْر ُ�ض هَّ َ
الل َق ْر ً�ضا
غري ملزمة مثلَ :
َح َ�س ًنا} (البقرة  )245/هي توجيه للقر�ض
احل�سن ومع ذلك فهو غري ملزم .
وعلى هذا فالتوجيهات يف اخلطاب القر�آين
للر�سل هي اجلانب اخلالد من الت�شريع ،فهي
جت�سد منهج التوحيد والأخالق الذي جاء به
الر�سل جميع ًا مع �أن كل ر�سالة كانت موقوتة
بع�صر معني والتوجيهات يف جوهرها و�أ�صولها
االعتقادية ثابتة لأنها كلمات اهلل الباقية يف
ال�سماء والأر�ض (ال�شيباينَ } )14()1988 ،ف�أَ َّما
ا�س َف َي ْم ُكثُ
ال َّز َب ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َفا ًء َو�أَ َّما َما َين َف ُع ال َّن َ
فيِ الأَ ْر ِ�ض}( التوبة.) 34 :
كما يتنوع التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين في�شمل جميع جوانب احلياة الإن�سانية
يف �صبغة تكاملية للو�صول �إىل قناعات را�سخة
يف ت�صحيح املفاهيم التي جاءت على ل�سان
الر�سل يف اخلطاب القر�آين نوح وهــود و�ص ــالح
}اع ُبدُوا هَّ َ
الل َما َل ُك ْم ِمنْ �إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه} (الأعراف:
ْ
}اع ُبدُوا
 )73 ،65 ،59و�إبراهيم عليه ال�سـالم ْ
هَّ َ
الل َوا َّت ُقــو ُه} (الأعـراف )16 :كما �أن فيه
التوجيه الوقائي البنائي وهو الذي يتجاوز مرحلة
الت�صحيح �إىل مرحلة البناء والوقاية وتقدمي
البدائل ال�صحيحة (معمر  )20()2001 ،فهو ال
يكتفي بالإ�شارة �إىل اخلط�أ وميثله من خطاب
نوح وهود و�صالح ولوط و�شعيب } َفا َّت ُقوا هَّ َ
الل
َو�أَ ِطي ُع ِون} (ال�شعراء،144 ، 131 ، 126 ،108 :
. ) 179 ، 153 ،150
وكذلك ف�إن فيه التوجيه الإبداعي وي�شري
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عبد ال�سالم �إىل �أن التوجيه ال يقت�صر فقط على
املواقف ال�سيئة ولكنه يكون متاح ًا �أي�ض ًا لل�شباب
ال�سوي حتى ي�ستطيعوا التعامل مع م�شكالت
منوهم العادية من �أجل االرتقاء بالفرد �إىل �أكرب
درجة ممكنة ( عبد ال�سالم .)21( )1987 ،
ويت�ضح ذلك من خالل اخلطاب القر�آين
على ل�سان �إبراهيم عليه ال�سالم } ُق ْل ِ�س ُريوا فيِ
الأَ ْر ِ�ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف َب َد َ�أ الخْ َ ْلقَ } (العنكبوت:
. ) 20
فالدعوة لل�سري يف الأر�ض هي دعوة لالكت�شاف
والت�أمل و�إعمال النظر والتفكر و�إطالق الطاقات
لتخريج نوع من الب�شر ي�ستمرون يف قراءة دائمة
لآيات الآفاق لت�سليط ال�ضوء على ما يتمتع
به التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين من
خ�صائ�ص �سنوا�صل معها رحلة القلم.
خ�صائ�ص التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
 .1الربانية
فالتوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين رباين
امل�صـدر من لدن عليم خبري } َو َك َذ ِل َك �أَنزَ ْل َنا ُه
ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َو َ�ص َّر ْف َنا ِفي ِه ِمنْ ا ْل َو ِع ِيد َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقونَ
�أَ ْو ُي ْح ِد ُث َل ُه ْم ِذ ْك ًرا { ( طه )113 :فهو وحي
وتكليف من اهلل ولي�س من �صنع الب�شر فجاء
خالد ًا ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،
منز ًال من حكيم هاد .
 .2ثبات الأ�س�س
تتميز التوجيهات الرتبوية بالثبات واخللود
لأنها �صاحلة لكل زمان ومكان ،قال تعاىل } َال
الل}( يون�س .) 64:
ات هَّ ِ
َت ْب ِد َيل ِل َك ِل َم ِ
 .3الو�ضوح
تت�سم التوجيهات الرتبوية يف اخلطـاب
القر�آين بالب�ساطة وعدم التكلف ومبا يتنا�سب
مع الفطرة الإن�سانيـة قال تعاىل } ُا ْع ُبدُوا هَّ َ
الل
َو ْاج َت ِن ُبوا َّ
الط ُاغوت} (النحل.)36 :
 .4ال�شمول
تتميز التوجيهات الرتبوية بال�شمول جلميع
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جوانب احلياة الإن�سانية بهدف �إ�صالح �ش�أن
الإن�سان واالرتقاء به من خالل الدعوة للإ�صالح
لقوله تعاىل } َو�أَ ْ�ص ِل ْح َو َال َت َّت ِب ْع َ�س ِب َيل المْ ُف ِْ�س ِدينَ {
(الأعراف )142 :و�شموله يف التوجيه للفرد
واجلماعة مراعيا م�صلحة الطرفني وال تعار�ض
بينهما ،كما ورد يف �ألفاظه " اعبدوا� ،أوفوا،
�أت�أكلون... :
 .5التوازن
راعت التوجيهات الرتبوية يف اخلطاب
القر�آين التوازن بني حاجات الدنيا والآخرة ،قال
َاك هَّ ُ
تعاىل } َوا ْب َت ِغ ِفي َما �آت َ
الل ال َّدا َر ال ِآخ َر َة َو َال
َن�س َن ِ�صي َب َك ِمنْ ال ُّد ْن َيا} (.الق�ص�ص. ) 77 :
ت َ
 .6الواقعية
تعامل التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
بواقعية مع النف�س الب�شرية مراعي ًا دوافعها
وحاجاتها يف حدود قدراته وطاقاته لذلك ت�أمره
بالتقوى لقوله تعاىل } َال ُي َك ِّل ُف هَّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِالَّ
ُو ْ�س َع َها{ (البقرة. )286 :
َ
هَّ
وكما جاء يف الهدي القر�آين} َفا َّت ُقوا الل َما
ا�ست ََط ْعت ُْم } (التغابن.)16 :
ْ
 .7التطبيق العملي
يج�سد التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
التطبيق العملي يف احلث على العمل ال�صالح
الهــادف املبني على ع ــلم (عـبد ال�ســالم،
 )21()1987قال تعاىل } َو َما �أُرِي ُد �أَنْ �أُ َخا ِل َف ُك ْم
�إِلىَ َما �أَ ْن َها ُك ْم َع ْنهُ} ( هود .) 88 :وكما جاء
يف الهدي القر�آين ،قال تعاىل }لمِ َ َت ُقو ُلونَ َما َال
َت ْف َع ُلونَ { (ال�صف)2:
 . 8اال�ستمرارية
قد عزز املنهج الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
اال�ستمرارية يف الدعوة لكل من يحتاج �إليها
ال�صغري والكبري -الفرد – واملجتمع ويت�ضح
ذلك يف ن�صح �إبراهيم عليه ال�سالم لأبيه ونوح
عليه ال�سالم لإبنه ودعوته لقومه لي ًال ونهار ًا
قال تعاىلُ }" :ث َّم ِ�إنيِّ َد َع ْو ُت ُه ْم ِج َها ًراُ ،ث َّم ِ�إنيِّ
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�أَ ْع َلنتُ َل ُه ْم َو َ�أ ْ�س َر ْرتُ َل ُه ْم �إِ ْ�س َرا ًرا{ (نوح )10-9:
(اخلطيب  )22()1981 ،قال تعاىلَ } :يا�أَ َب ِت �إِنيِّ
َق ْد َجا َءنيِ ِمنْ ا ْل ِع ْل ِم َما لمَ ْ َي�أْ ِت َك َفا َّت ِب ْع ِني �أَ ْه ِد َك
ِ�ص َر ًاطا َ�س ِو ًّيا{ (مرمي.)43 :
جماالت التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل
يرتكز التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
ب�صيغة بني �إ�سرائيل على �أ�صول عقائدية وتهذيبية
وت�شريعية تتالقى جميع ًا يف منهج تكاملي ي�صلح
من �ش�أن الإن�سان ويعمل على �إ�سعاده يف الدنيا
والآخرة (القرطبي.)23()1999 ،
وقد تبني من خالل البحث يف الآيات القر�آنية
ورود اخلطاب القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل يف
جماالت عدة تناولت الأدب الرتبوي يف تاريخهم
القدمي ومنها ما تناول اجلانب الأخالقي
والفكري واالجتماعي �أو غريه يف معر�ض ذكر
الأنبياء والر�سل الذين �أر�سلوا �إليهم ،والتوراة
التي �أنزلت على مو�سى عليه ال�سالم .
(الرازي  ،ج . )6()51
ويف جمال �آخر يرد التوجيه الرتبوي يف
اخلطاب القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل عندما
يحدثنا احلق عن الت�شريعات التي �شرعها لهم
(عا�شور  ،ج. )24()1
وقد ورد �أي�ض ًا التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل لليهود يف زمن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أحوال خمتلفة ،لكل
جمال منها جانبه التطبيقي الرتبوي الذي ن�سلط
عليه ال�ضوء يف حينه .
�أو ًال :الأدب الرتبوي يف تاريخهم القدمي من
خالل ن�ص التنزيل .
يرد اخلطاب القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل
على وجوه عدة يجدر بنا قبل اخلو�ض يف احلديث
عنها �أن ن�سلط ال�ضوء على تعريف معنى �إ�سرائيل.
تعريف �إ�سرائيل
�إ�سرائيل ا�سم �أعجمي  ،ولذلك مل ين�صرف

(ابن منظور ،ج  )3()13وقد ورد له عدة معاين
منها ما حدثنا عنه ابن عبا�س بقوله� :إ�سرا
بالعربانية هو عبد ،و�إيل هو اهلل وقيل �إ�سرا هو
�صفوة  ،و�إيل هو اهلل  ،وقيل �إ�سرا من ال�شد،
فكان �إ�سرائيل الذي �شده اهلل و�أتقن خلقه ،ذكره
املهدوي ،وقال ال�سهيلي� :سمي �إ�سرائيل لأنه
�أ�سرى ذات ليلة حني هاجر �إىل اهلل تعاىل؛ ف�سمي
�إ�سرائيل �أي �أ�سرى �إىل اهلل وعلى هذا  ،فيكون
بع�ض الإ�سم عرباني ًا ،وبع�ضه موافق ًا للعرب .
وقال القفال �أن "�إ�سرا" بالعربانية مبعنى
�إن�سان فك�أنه قيل رجل اهلل "(بطر�س و�آخرون،
 )25()22وجاء يف قامو�س الكتاب املقد�س �أنها
كلمة عربية معناها "يجاهد مع اهلل "�أو اهلل
ي�صارع ( الكتاب املقد�س.) 32 :
و�سبب الت�سمية �أن املالك �أطلق عليه هذا
اال�سم حني �صارعه حتى مطلع الفجر  ،والذي
ظهر من خالل التوراة �أن يعقوب �صارع الإله
امللك ( الكتاب املقد�س .) 29 :25 ،
يقول الدكتور عبد الوهاب امل�سريي� :إن
ي�سرائيل كلمة عربية قدمية غام�ضة املعنى
ميكن تق�سيمها �إىل "ي�سرا" �أي الذي يحرتب،
�أو ي�صارع ( و�إيل ) هو الأ�صل ال�سامي لكلمة
"�إله" ،والكلمة تعني حرفي ًا الذي ي�صارع الإله
(�أو جند الإله �إيل) ويف كل التف�سريات لها
معنيان �أ�سا�سيان ،هما معنى ال�صراع واحلرب
ومعنى القدا�سة (امل�سريي 1999 ،م)( )26وقد
اكت�سب يعقوب هذا اال�سم بعد �أن �صارع الإله
يف حادثة غام�ضة ال يفهم مكنونها �أو داللتها
والق�صة مت�أثرة بعنا�صر امللحمة الأكادية  ،حيث
يكت�سب البطل ب�صراعه املادي مع الإله� ،صفات
جتعله فوق الب�شر  ،وتك�سبه بانت�صاره على الإله
وهذا ي�شبه وقائع مماثلة يف الأ�ساطري اليونانية
(عا�شور  ،ج .)24()1
وكان ينبغي على الدكتور امل�سريي �أن يعلق
على �سبب هذه الت�سمية ويردها خا�صة بعد �أن
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�أ�شــهد عليهم" .
قال الرازي اتفق املف�سرون على �أن �إ�سرائيل
هو يعقوب بن ا�سحاق بن �إبراهيم عليه ال�سالم
(الرازي 1420 ،هـ)(.)6
�أما يف العهد القدمي فتطلق هذه الت�سمية
على يعقوب عليه ال�سالم وعلى ن�سله فت�ستخدم
كمرادف لبني �إ�سرائيل  ،وتطلق على الع�شرة
الأ�سباط الذين ان�شقوا وانف�صلوا عن يهوذا
وبنيامني( .بطر�س و�آخرون . )25()1981 ،
والذي يظهر �أن ا�سم �إ�سرائيل �أطلق �أول الأمر
على يعقوب عليه ال�سالم بن�ص حديث ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ثم بعد ذلك �أطلق هذا اال�سم
على الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني املحتلة .
�أما بخ�صو�ص ما ورد يف اخلطاب القر�آين
ب�صيغة بني �إ�سرائيل هذا ما �سنوا�صل معه رحلة
القلم.
التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
لقد جاءت التوجيهات الرتبوية يف اخلطاب
القر�آين عن بني �إ�سرائيل على وجوه عدة.
• �أو ًال :يرد التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل حتى يحدثنا عن
تاريخهم القدمي لن�أخذ العربة والعظة التي
ن�ستمد من التعاليم القر�آنية قيمتها ب�صفة عامة
من حيث �أنها موجهة �إىل من ميلك من النا�س
عق ًال راجح ًا – فهو قادر على �أن يتعلم ويت�أمل
ويتعمق يف نذير القر�آن الذي يعترب �أول �إمارات
احلياة والب�صرية والتعقل دون ت�سويغ �آخر �سوى
ما ينتج من املبد�أ الأخالقي الذي نرجع �إليه
من خالل التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
ب�صيغة بني �إ�سرائيل لنقف على تلك الأدبيات من
خالل الوقوف على التوجيهات الرتبوية يف تلك
الن�صو�ص.
يف �ضوء ما �سبق نرى ب�أن هذه الت�سمية ت�سموا
بها قدمي ًا حني كانوا يف م�صر } َف�أْ ِت َيا ُه َف ُقو َال �إِ َّنا
َر ُ�سو َال َر ِّب َك َف�أَ ْر ِ�س ْل َم َع َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َو َال ُت َع ِّذ ْب ُه ْم

بني �أنها مقتب�سة من الوثنيات ،ومن ثم يرجح
الت�سميات الأخرى ،لأن كلمة �إ�سرائيل عربانية
من �أ�صل �سامي كما ذكر ،وملا كانت كلمة �إيل تعني
"�إله" فال ي�ستبعد بعد ذلك �أن تكون كلمة �إ�سرا،
�أو ي�سرا موحية مبعنى العبودية والأ�سر ولذلك
يقول ابن عبا�س� :إن �إ�سرائيل كقولك عبد اهلل
(عا�شور ،ج. )24()1
ويقول ابن عا�شور هذا يدل على �أن �إ�سرا
يف هذا اال�سم راجع �إىل معنى الأ�سر يف احلرب
كما هو يف العربية (عا�شور  ،)24()120 ،ومن
جهة �أخرى جند التناق�ض يف التوراة املحرفة
عندما تعر�ضت ل�سبب هذه الت�سمية ففي حني
جاء يف (التكوين) �أن �سبب الت�سمية �صراع
يعقوب عليه ال�سالم مع الإله ،ويف مو�ضع �آخر
(بطر�س و�آخرون  )25()32 ،ما يخالف ذلك
بقوله له ال يدعي ا�سمك فيما بعد يعقوب بل
يكون ا�سمك �إ�سرائيل فدعا ا�سمه �إ�سرائيل،
ويف هذا تناق�ض وا�ضح لأن الت�سمية تكون
يف واقعة واحدة وميتنع عق ًال �أن ي�سميه اهلل
�إ�سرائيل ثم يخاطبه مرة �أخرى وي�سميه بهذا
اال�سم  ،اللهم �إال �إذا كان قد ن�سي �أنه �سماه
يف املرة الأوىل ،وهذا مقبول يف دينهم لأنهم
ي�صفون اهلل ب�صفات ب�شرية .
�أما يف �ضوء ما ورد يف �أدبيات الفكر الإ�سالمي
فان �إ�سرائيل هو يعقوب عليه ال�سالم (قطب،
 )18()1983بدليل ما رواه �أبو داود الطيال�س ــي
عـن �شهر بن حو�شب  ،قال حدثني عبد اهلل بن
عبا�س قال :قد ح�ضرت ع�صابة من اليهود يوم ًا
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال لهم "
�أن�ش ــدكم باهلل الذي انزل التوراة على مو�سى هل
تعلمون �أن �إ�ســرائيل يعقوب مر�ض مر�ض ًا �شديد ًا،
وطال �ســقمه منه ،فنذر اهلل عز وجل نذر ًا لئن
�شـفاه من �سقمه ليحرمن �أحـب ال�شـراب �إليه
�ألبان الإبل و�أحب الطعام �إليه حلم الإبل ) قالوا
اللهم نعم ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول
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ن�صا َر هَّ ِ
ي�سى ا ْبنُ َم ْريمَ َ
ُكونوا �أَ َ
الل َك َما َق َال ِع َ
الل َق َال الحْ َ َوا ِر ُّيونَ
ن�صارِي �إِلىَ هَّ ِ
ِل ْل َح َوا ِر ِّي َني َمنْ �أَ َ
الل َف�آَ َم َن ْت َطا ِئ َف ٌة ِمنْ َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل
ن�صا ُر هَّ ِ
َن ْحنُ �أَ َ
َو َك َف َر ْت َطا ِئ َف ٌة َف�أَ َّي ْد َنا ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َع َلى َع ُد ِّو ِه ْم
َف�أَ ْ�ص َب ُحوا َظ ِاه ِرينَ { (ال�صف.)14 :
• ثاني ًا :يرد التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل يف معر�ض ذكر
الأنبياء والر�سل الذي �أر�سلوا �إليهم والتوراة التي
�أنزلت على مو�سى عليه ال�سالم .
�أر�سل اهلل لهم ر�س ًال فكذبوا بع�ضهم وقتلوا
بع�ضهم الآخر } َل َق ْد �أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل
َو�أَ ْر َ�س ْل َنا ِ�إ َل ْي ِه ْم ُر ُ�س ًال ُك َّل َما َجا َءهُ ْم َر ُ�سو ٌل بمِ َ ا
َال َت ْه َوى �أَن ُف ُ�س ُه ْم َف ِري ًقا َك َّذ ُبوا َو َف ِري ًقا َي ْق ُت ُلونَ {
(املائدة.)70 :
�أولئك الر�سل الذين كذب بع�ضهم وقتل
بع�ضهم الآخر اختارهم اهلل ليكونوا �سفراء بينه
وبني بني �إ�سرائيل وا�صطفاهم حلمل الأمانة
وتبليغ الدعوة والر�سالة } َو َج َع ْل َناهُ ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ
ال�ص َال ِة
ِب�أَ ْم ِر َنا َو َ�أ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي ِه ْم ِف ْع َل الخْ َ يرْ َ ِات َو ِ�إ َق َام َّ
َو ِ�إيتَا َء ال َّز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َنا َعا ِب ِدينَ {(الأنبياء.)73 :
واقت�ضت حكمته �أن يجعلهم �أكمل الب�شر خلق ًا
و�أف�ضلهم علم ًا و�أ�شرفهم ن�سب ًا ليكونوا حملة
م�شعل الهداية والإ�صالح لبني �إ�سرائيل وما
كان ذلك �إال باالختيار والإعداد والرتبية ولقد
�أ�شار التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين �إىل
�ضرورة اختيار املوجهني و�إعدادهم يف حديثه عن
اط
{اج َت َبا ُه َو َه َدا ُه ِ�إلىَ ِ�ص َر ٍ
�إبراهيم عليه ال�سالم ْ
ُم ْ�س َت ِقيم{ (النحل.)121 :
وكذلك �أر�سل اهلل لهم عي�سى عليه ال�سالم
ر�سو ًال بعثه اهلل لبني �إ�سرائيل ،وعلى هذا فر�سالته
خا�صة ببني �إ�س ــرائيل ،ولي�سـ ــت عامة } َو َر ُ�سو ًال
ِ�إلىَ َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أنيِّ َق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِب�آ َي ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم
�أَنيِّ �أَ ْخ ُلقُ َل ُك ْم ِمنْ ِّ
الط ِني َك َه ْي َئ ِة الطَّيرْ ِ َف�أَنفُخُ ِفي ِه
الل َو�أُ ْب ِر ُئ الأَ ْك َم َه َوالأَ ْب َر َ�ص
َف َي ُكونُ َطيرْ ً ا ِب�إِ ْذ ِن هَّ ِ
الل َو�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َ ا َت�أْ ُك ُلونَ َو َما
َو�أُ ْح ِي المْ َ ْوتَى ِب ِ�إ ْذ ِن هَّ ِ

َق ْد ِج ْئ َن َ
اك ِب�آ َي ٍة ِمنْ َر ِّب َك َوال�سَّ َال ُم َع َلى َمنْ ا َّت َب َع
ا ْل ُه َدى{ (طهَ } ،.)47 :ولمََّا َو َق َع َع َل ْي ِه ْم ال ِّر ْج ُز
و�سى ا ْد ُع َل َنا َر َّب َك بمِ َ ا َع ِه َد ِع ْن َد َك َلئِنْ
َقا ُلوا َيا ُم َ
َك َ�شف َْت َع َّنا ال ِّر ْجزَ َل ُن�ؤ ِْم نََّن َل َك َو َل رُن ِْ�س َلنَّ َم َع َك َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل{ ( الأعراف ، )134 :وظل بنو �إ�سرائيل
يعرفون بها يف حمنتهم ،وفرارهم من فرعون
وملته  ،وبعد �أن �أورثوا م�شارق الأر�ض  ،ومغاربها
} َو َجا َو ْز َنا ِب َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ا ْل َب ْح َر َف�أَ ْت َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْونُ
َو ُج ُنو ُد ُه َب ْغ ًيا َو َع ْد ًوا َحتَّى �إِ َذا �أَ ْد َر َك ُه ا ْل َغ َر ُق َق َال
� َآم ْنتُ �أَ َّن ُه َال �إِ َل َه �إِالَّ ا َّل ِذي � َآم َن ْت ِب ِه َب ُنو �إِ ْ�س َرا ِئ َيل
َو�أَ َنا ِمنْ المْ ُ ْ�سلِمِ نيَ{ (يون�سَ } ،)90 :و َ�أ ْو َر ْث َنا ا ْل َق ْو َم
ا َّل ِذينَ َكا ُنوا ُي ْ�ست َْ�ض َع ُفونَ َم َ�شار َِق الأَ ْر ِ�ض َو َم َغا ِر َب َها
ا َّل ِتي َبا َر ْك َنا ِفي َها َوتمََّ ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك الحْ ُ ْ�س َنى َع َلى َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل بمِ َ ا َ�صبرَ ُ وا َو َد َّم ْر َنا َما َكانَ َي ْ�ص َن ُع ِف ْر َع ْونُ
َو َق ْو ُم ُه َو َما َكا ُنوا َي ْع ِر ُ�شونَ {(الأعراف.)137:
وحتى حني تبو�ؤوا مكانة عالية ،وحياة هنيئة
رغيدة } َك َذ ِل َك َو�أَ ْو َر ْث َن َاها َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل{
(ال�شعراء. )59:
َ
} َو َل َق ْد َبوَّ�أْ َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ُم َبوَّ�أ ِ�ص ْد ٍق
َو َر َز ْق َناهُ ْم ِمنْ َّ
ات َف َما ْاخ َت َل ُفوا َحتَّى َجا َءهُ ُم
الط ِّي َب ِ
ا ْل ِع ْل ُم �إِنَّ َر َّب َك َيق ِْ�ضي َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِفي َما
َكا ُنوا ِفي ِه َي ْخ َت ِل ُفونَ } (يون�س.)93:
وا�ستمرت هذه الت�سمية بعد مو�سى عليه
ال�سالم �} ،أَلمَ ْ َت َر ِ�إلىَ المْ َلإ ِمنْ َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ِمنْ
و�سى �إِ ْذ َقا ُلوا ِل َن ِب ٍّي َل ُه ْم ا ْب َعثْ َل َنا َم ِل ًكا ُن َقا ِت ْل
َب ْع ِد ُم َ
هَّ
الل َق َال َه ْل َع َ�س ْيت ُْم �إِنْ ُك ِت َب َع َل ْي ُك ْم ا ْل ِقت َُال
فيِ َ�س ِب ِيل ِ
اللهَّ
َ
�أَالَّ ُت َقا ِت ُلوا َقا ُلوا َو َما َل َنا �أالَّ ُن َقا ِت َل فيِ َ�س ِب ِيل ِ
َو َق ْد �أُ ْخ ِر ْج َنا ِمنْ ِد َيا ِر َنا َو َ�أ ْب َنا ِئ َنا َف َل َّما ُك ِت َب َع َل ْي ِه ْم
ا ْل ِقت َُال َت َو َّل ْوا �إِالَّ َق ِلي ًال ِم ْن ُه ْم َو هَّ ُ
الل َع ِلي ٌم ِب َّ
الظالمِ ِنيَ{
(البقرة  ،)246:وظلت هذه الت�سمية مالزمة
لهم حتى حني ف�سادهم ،وعلوهم يف الأر�ض بغري
َاب
احلقَ } ،و َق َ�ض ْي َنا ِ�إلىَ َب ِني � ْإ�سرا ِئ َيل فيِ ا ْل ِكت ِ
َل ُتف ِْ�سدُنَّ فيِ الأَ ْر ِ�ض َم َّر َتينْ ِ َو َل َت ْع ُلنَّ ُع ُل ًّوا َك ِب ًريا{
(الإ�سراء ،)4 :وظلت هذه الت�سمية م�ستعملة يف
زمن عي�سى عليه ال�سالم } َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
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}منْ �أَ ْج ِل َذ ِل َك
الق�صا�ص كما يف قوله تعاىل ِ
َك َت ْب َنا َع َلى َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أ َّن ُه َمنْ َقت ََل َنف ًْ�سا ِب َغيرْ ِ
ا�س َجمِ ي ًعا
َنف ٍْ�س �أَ ْو َف َ�س ٍاد فيِ الأَ ْر ِ�ض َف َك َ�أنمَّ َ ا َقت ََل ال َّن َ
ا�س َجمِ ي ًعا َو َل َق ْد
َو َمنْ �أَ ْح َي َاها َف َك َ�أنمَّ َ ا �أَ ْح َيا ال َّن َ
ات ُث َّم �إِنَّ َك ِث ًريا ِم ْن ُه ْم َب ْع َد
َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
َذ ِل َك فيِ الأَ ْر ِ�ض لمَ ُ ْ�س ِر ُفونَ { ( املائدة.)32 :
• رابع ًا :ويرد هذا اال�سم يف معر�ض بيان
�أن هذا القر�آن يبني احلق الذي اختلف فيه
�ص َع َلى َب ِني
بنو �إ�سرائيل } �إِنَّ َه َذا ا ْل ُق ْر�آنَ َي ُق ُّ
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َ�أكْثرَ َ ا َّل ِذي هُ ْم ِفي ِه َي ْخ َت ِل ُفون{ (النمل:
.)76
بهذا فقد ا�شتمل التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل على �إ�شارات تربوية لبيان
�أهمية االنتباه يف التوجيه والتعليم واكت�ساب
املعرفة } ِ�إنَّ فيِ َذ ِل َك َل ِذ ْك َرى لمِ َنْ َكانَ َل ُه َق ْل ٌب �أَ ْو
�أَ ْل َقى ال�سَّ ْم َع َوهُ َو َ�ش ِهي ٌد{ (ق.)37 :
• خام�س ًا :كما ورد التوجيه الرتبوي يف
اخلطاب القر�آين ب�صيغة بني �إ�سرائيل لليهود يف
زمن امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف املواقف
التالية :
يطلق على الذين �أ�سلموا منهم واتبعوا احلق
و�آمنوا مببعثه و�صفاته �صلى اهلل عليه و�سلم } ُق ْل
الل َو َك َف ْر مُ ْت ِب ِه َو َ�ش ِه َد َ�ش ِاه ٌد
�أَ َر َ�أ ْيت ُْم ِ�إنْ َكانَ ِمنْ ِع ْن ِد هَّ ِ
ِمنْ َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َع َلى ِم ْث ِل ِه َف� َآمنَ َو ْا�س َت ْكبرَ ْ مُ ْت ِ�إنَّ هَّ َ
الل
َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِنيَ{ ( الأحقاف.)10 :
ويطلق عليهم حني يذكرهم ب�سالف نعم
اهلل على �آبائهم و�أ�سالفهم وما كان ف�ضلهم به
من �إر�سال الر�سل منهم  ،و�إنزال الكتب عليهم،
وتف�ضيلهم على �سائر الأمم  ،من �أهل زمانهم ،
ليحثهم على الإميان من خالل تذكريهم مبا �أنعم
عليهم يف موا�ضع عدة كما يف قوله تعاىل يف ن�ص
التنزيل الآتي :
الل َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ َج َع َل
�أَ } .يا َق ْو ِم ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة هَّ ِ
ِفي ُك ْم �أَ ْن ِب َيا َء َو َج َع َل ُك ْم ُم ُلو ًكا{ (املائدة )20 :يوجه
املوىل عز وجل النداء �إىل بني �إ�سرائيل ومين

َت َّد ِخ ُرونَ فيِ ُب ُيو ِت ُك ْم �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آل َي ًة َل ُك ْم �إِنْ ُك ْنت ُْم
ي�سى
ُم�ؤ ِْمننيَ{ (�آل عمرانَ }.)49 :و ِ�إ ْذ َق َال ِع َ
ا ْبنُ َم ْريمَ َ َيا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ِ�إنيِّ َر ُ�س ُ
الل ِ�إ َل ْي ُك ْم
ول هَّ ِ
ُم َ�صدِّ ًقا لمِ َا َبينْ َ َي َد َّي ِمنَ ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّ�ش ًرا ِب َر ُ�س ٍول
ات
ا�س ُم ُه َ�أ ْح َم ُد َف َل َّما َجا َءهُ ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
َي�أْ ِتي ِمنْ َب ْع ِدي ْ
َقا ُلوا َه َذا ِ�س ْح ٌر ُم ِبنيٌ{ (ال�صف .)6:
ولذلك جند �أنبياء بني �إ�سرائيل – عليهم
ال�سالم – ي�ستخدمون هذه الت�سمية قي خماطبة
�أقوامهم � ،أو حني احلديث عنهم :فعندما �أنزل
اهلل عز وجل التوراة على مو�سى عليه ال�سالم،
وفيها نور وهداية لهم قال تعاىل } َو َل َق ْد �آ َت ْي َنا
َاب{
و�سى ا ْل ُه َدى َو َ�أ ْو َر ْث َنا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ا ْل ِكت َ
ُم َ
(غافر.)53 :
ُ
كذا هارون عليه ال�سالم } َق َال َيا ِب ِن �أ َّم َال َت�أْ ُخ ْذ
ِب ِل ْح َي ِتي َو َال ِب َر�أْ ِ�سي ِ�إنيِّ َخ ِ�شيتُ �أَنْ َت ُق َ
ول َف َّر ْق َت َبينْ َ
َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َولمَ ْ َت ْر ُق ْب َق ْوليِ { (طه ،)94 :وبهذه
الت�سمية خاطب عي�سى عليه ال�سالم قومه ،حني
دعاهم �إىل عبادة الواحد الأحد .
وبهذه الت�سميـة لعن �أنبيـاء بني �إ�سرائيل
الذيـن كفروا من قومهم ُ } ،ل ِعنَ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِمنْ
ي�سى ا ْب ِن َم ْريمَ َ
َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َع َلى ِل َ�س ِان َدا ُوو َد َو ِع َ
َذ ِل َك بمِ َ ا َع َ�ص ْوا َو َكا ُنوا َي ْع َتدُونَ { (املائدة.)78 :
• ثالث ًا :يرد اخلطاب القر�آين ب�صيغة (بني
�إ�سرائيل ) عندما يحدثنا احلق يف حمكم التنزيل
عن الت�شريعات التي �شرعها لهم :ليذكرهم
بحدود اهلل ونعمه عليهم .
فقد ورد هذا اال�سم عند ذكر �أخذ العهود،
واملواثيق منهمَ } ،و َل َق ْد �أَ َخ َذ هَّ ُ
الل ِمي َث َاق َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو َب َع ْث َنا ِم ْن ُه ْم ا ْث َن ْي َع َ�ش َر َن ِقي ًبا َو َق َال
هَّ ُ
ال�ص َال َة َو�آ َت ْيت ُْم ال َّز َكا َة
الل �إِنيِّ َم َع ُك ْم َلئِنْ �أَ َق ْمت ُْم َّ
َو� َآم ْنت ُْم ِب ُر ُ�س ِلي َو َع َّز ْرتمُ ُ وهُ ْم َو�أَ ْق َر ْ�ضت ُْم هَّ َ
الل َق ْر ً�ضا
َح َ�س ًنا َُ أل َك ِّف َرنَّ َع ْن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو َ ألُ ْد ِخ َل َّن ُك ْم َج َّن ٍات
تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها الأَ ْن َها ُر َف َمنْ َك َف َر َب ْع َد َذ ِل َك ِم ْن ُك ْم
َف َق ْد َ�ض َّل َ�س َوا َء ال�سَّ ِب ِيل{ (املائدة . )12:
ثم ورد هذا اال�سم �أي�ض ًا عند ذكر ت�شريع
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد الثاين ع�شر ،العدد الأول

62

عليهم ويذكرهم ب�أنه منحهم احلرية والنعم
وامللك بعد �أن ا�ستكانوا للعبودية والذل .
بَ } .يا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم ِتي ا َّل ِتي
�أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو َ�أنيِّ َف�ضَّ ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِني{
(البقرة ، )47 :يقرر اخلطاب لبني �إ�سرائيل
بطريقة النداء مماث ًال ملا وقع يف خطابهم الأول
بق�صد الت�أكيد لالهتمام بهذا اخلطاب وما يرتتب
عليه ،ف�إن اخلطاب الأول ق�صد داعية المتثال ما
يرد �إليهم من اهلل من �أمر ونهي للوقوف عند
حدوده تعاىل .
َ
جَ } .يا َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم ِتي ا َّل ِتي �أ ْن َع ْمتُ
َع َل ْي ُك ْم َو�أَنيِّ َف�ضَّ ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَ{ (البقرة:
 )122يتكرر نداء بني �إ�سرائيل يف �آيات الذكر
احلكيم مرة �أخرى للتنبيه ،والتذكري – والت�أكيد
– والإنذار واحلث على اتباع الر�سول النبي الأمي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم الذي يجدون �صفته
يف كتبهم :حمذرهم من كتمان هذا �أو كتمان ما
�أنعم به عليهم و�أمرهم �أن يذكروا نعم اهلل عليهم
من النعم الدنيوية والدينية ويطلق على اليهود
هذه الت�سمية حني يذكرهم ب�سالف نعمه على
�آبائهم و�أ�سالفهم وما كان ف�ضلهم به ،ليحذرهم
من مغبة الإعرا�ض عن دالئل اهلل تعاىل لأن
عقابه �شديد (ابن منظور ،ج  )3()1كما ورد يف
ن�ص التنزيل بقوله تعاىل } َ�س ْل َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل
الل ِمنْ
َك ْم �آ َت ْي َناهُ ْم ِمنْ �آ َي ٍة َب ِّي َن ٍة َو َمنْ ُي َبدِّ ْل ِن ْع َم َة هَّ ِ
َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُه َف�إِنَّ هَّ َ
اب{ (البقرة:
الل َ�ش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
.)211
ومعنى الآية �سل ه�ؤالء احلا�ضرين �أنا ملا �أتينا
�أ�سالفهم �آيات بينات و�أنكروها ،ا�ستوجبوا العقاب
من اهلل تعاىل ،وذلك تنبيه له�ؤالء احلا�ضرين على
�أنهم لو زلوا عن �آيات اهلل لوقعوا يف العذاب كما
وقع �أولئك املتقدمون فيه واملق�صود من ذكر هذه
احلكاية �أن يعتربوا بغريهم (�أبو دف  ،والأغا،
.)27( )2001
لأخذ العظة والعربة من خالل �أ�ساليب التوجيه

الرتبوي التي �سنوا�صل معها رحلة القلم :
�أ�ساليب التوجيه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل
يعرف الأ�سلوب لغة :الطريق  ،ويقال �سلكت
�أ���س��ل��وب ف�لان يف ك���ذا :طريقته ومذهبه وقيل
الأ�س ــلوب :الطــريق والوج ــه (اب���ن حـبان،
. )28()1993
ويعرفه النحالوي ب�أنه منط راق من ال�سلوك
املنظم يتكرر مع تكرار املواقف التعليمية والرتبوية
(النحالوي  )29()1989 ،ويهدف تكراره �إىل حتقيق
التعلم �أو حتقيق جانب مق�صود من الرتبية �أو
هدف تربوي معني ب�أف�ضل �أداء و�أبلغ ت�أثري للو�صول
�إىل �أف�ضل النتائج من غري جهد �ضائع �أو �أثر �ضار
(الندوي. )30()1981 ،
ويف �ضوء ما �سبق ميكن �إجمال �أ�ساليب
التوجيه الرتبوي على �سبيل املثال ال احل�صر التي
�أمكن ا�شتقاقها من خالل اخلطاب القراين لبني
�إ�سرائيل على النحو الآتي :
 .1القدوة
يكت�سب التوجيه القدوة �أهميته من خالل كونه
يقدم منوذجا �سلوكي ًا عملي ًا يوفر اجلهد والوقت
على املعلم ويتبع الفر�ص للمتعلم الكت�ساب خربات
جديدة ( ياجلن .)15()1987 ،
ك ــما ورد على ل�سـ ــان مو�سـ ــى عليه ال�س ــالم
ْ
}اخ ُل ْف ِني فيِ َق ْو ِمي َو�أَ ْ�ص ِل ْح َو َال َت َّت ِب ْع َ�س ِب َيل
المْ ُف ِْ�س ِدينَ { (الأعراف .)142:
فالقدوة من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف الرتبية
لأنها متثل منوذج ًا للكمال والنجاح وال�شهرة .
والقدوة نوعان :قدوة مطلقة :مع�صومة
متمثلة يف الر�سل .وقدوة مقيدة :كما هي يف
ال�صاحلني والأتقياء واملربني وهي ذات ت�أثري
عميق يف النف�س .
� .2أ�سلوب النداء االقناعي
�أنه نداء �إقناعي م�صحوب بالتودد و�إثارة
العاطفة كما ورد على ل�سان هارون ملو�سى عليهما
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ال�سالم } َي ْب َن�ؤُ َّم َال َت�أْ ُخ ْذ ِب ِل ْح َي ِتي َو َال ِب َر�أْ ِ�سي}
(طه.)94 :
وكما ورد يف خطاب �إبراهيم عليه ال�سالم
لأباه قائ ًال يا �أبت �أربع مرات  ،ويف هذا داللة على
الأدب والتوقري وتوظيف البعد الإن�ساين الذي
ي�شكل بعد ًا هام ًا ب�شخ�صية املوجه واملدعو فهو
ابن و�أب و�صديق وقريب ومواطن و�إن�سان .
وال ينبغي للداعية �أن يغفل هذا اجلانب و�إال فانه
ي�سيء لنف�سه و�إىل دعوته  ( .زكريا .)31()1997 ،
 .3توجيه االنتباه
ي�شري التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
لبني �إ�سرائيل على �إثارة االنتباه �إىل خط�أ
لي�صحوا من �ضاللتهم ،قال تعاىلَ } :يا َب ِني
�إِ ْ�س َرا ِئ َيل ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم ِتي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم َو�أَنيِّ
َف�ضَّ ْل ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَ{ (البقرة.)47 :
وهذا نداء التنبيه والإنذار والتذكري ههنا
للت�أكيد على �إتباع الر�سول النبي الأمي الذين
يجدون �صفته يف كتبهم نعته و�صفته و�أمره و�أمته
وحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما �أنعم به
عليهم( ،ابن كثري 2000 ،م) (*).
ويف هذا تهيئة لزيادة االنتباه والإثارة
واالنفعال والتكرار ويف ذلك داللة على �أهميته
لأنه تكرار موجه من خالله تعر�ض احلقائق
الرتبوية ال�سليمة لبناء املفهوم والقناعة لدى تلك
الأقوام .
� .4أ�سلوب التوجيه باحلوار
قد ا�ستخدم اخلطاب القر�آين هذا الأ�سلوب
يف احلوار بني الر�سل و�أقوامهم ،ومثال ذلك
حوار الأنبياء عليهم ال�سالم مع بني �إ�سرائيل
عرب اخلطاب الرتبوي القر�آين املنطقي الهادئ
}�س ْل َب ِني
امل�صحوب بالنداء الإقناعي قال تعاىلَ :
ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َك ْم �آ َت ْي َناهُ ْم ِمنْ �آ َي ٍة َب ِّي َن ٍة َو َمنْ ُي َبدِّ ْل ِن ْع َم َة
الل ِمنْ َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُه َف�إِنَّ هَّ َ
اب{
هَّ ِ
الل َ�ش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
(البقرة.)211 :

وي�ؤكد بع�ض الباحثني على �أن احلوار كان وال
زال من �أجنح الأ�ساليب والو�سائل يف التوجيه
والرتبية التعليم (الزخم�شري . )32()1995 ،
� .5أ�سلوب التوجيه بالتوبة واال�ستغفار
�أن التوبة واال�ستغفار �أ�سلوب هام يف التعليم
والرتبية وينفرد الفكر الإ�سالمي يف فتح هذا الباب
الوا�سع للم�سلم ويجعله مفتوح ًا �إىل نهاية العمر
(حماد. )1()2009 ،
وي�شري التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القر�آين
لبني �إ�سرائيل �إىل �أ�ساليب تغري الذات وذلك
باال�ستعانة باهلل ،فقد جاء على ل�سان مو�سى
ا�صبرِ ُ وا{
}ا�س َت ِعي ُنوا ِب هَّ ِ
الل َو ْ
عليه ال�سالم لقومه" ْ
(الأعراف  :الآية  )128وي�شري على اال�ستعانة باهلل
وطلب العون منه ك�أ�سلوب هام من �أ�ساليب تغيري
الذات �إىل جانب تنمية الإرادة ورقابة ال�ضمري
وم�صاحبة الأخيار واتخاذ القدوة واملمار�سة
امل�ستمرة فاهلل �سوف يعني من طلب م ــنه العون
والهداية والر�شـ ــاد( .ياجلن .)15( )1987 ،
كما ورد التوجيه بالتعري�ض كما يف قوله تعاىل
الل �أَنْ
على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم (� } )127أَ ُع ُوذ ِب هَّ ِ
�أَ ُكونَ ِمنْ الجْ َ ِاه ِلني{ (البقرة .)67 :
وه��ذا �أ�سلوب تعري�ض يبلغ فيه غر�ضه من
�إلزامهم احلجة وتبكيتهم ،ويف هذا دفع ًا لهم �إىل
�إجادة الأدب والتوبة واال�ستغفار ،قال تعاىل عن
}�س ْب َحا َن َك ُت ْبتُ ِ�إ َل ْي َك َو�أَ َنا
مو�سي عليه ال�سالم ُ
�أَ َّو ُل المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{ (الأعراف )143 :وبهذا التوجيه
ال�ترب��وي ج��اء ال��ق��ر�آن مـ ـ�ؤيد ًا ه��ذا الأ�سـلوب
للتقومي .
� .6أ�سلوب التوجيه ببيان اخلط�أ و�إ�صالحه
كما ورد يف احلوار بني مو�سى عليه ال�سالم
و�سى ْاج َعل َل َنا ِ�إ َل ًها َك َما َل ُه ْم
وقومه } َقا ُلوا َيا ُم َ
�آ ِل َه ٌة َق َال ِ�إ َّن ُك ْم َق ْو ٌم تجَ ْ َه ُلونَ { (الأعراف .)138 :
فمو�سى عليه ال�سالم قد وجه قومه للإله احلق
عندما انحرف فكرهم فقد وجههم �إىل خطئهم
وقام بت�صحيح مفهوم الإله عندهم "فورا لأن

(*) تف�سري ابن كثري . 2000 ,
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الت�أخر يف عملية التوجيه قد ي�ضعف ويقلل
ت�أثريها على النف�س الإن�سانية" (عبداحلـميد
.)7()1976
� .7أ�سلوب التذكري بالنعم
كما جاء على ل�سان مو�سى لقومه } َيا َق ْو ِم
الل َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ َج َع َل ِفي ُك ْم �أَ ْن ِب َيا َء
ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة هَّ ِ
َو َج َع َل ُك ْم ُم ُلو ًكا{ (املائدة.)20 :
فلقد �أمنت عليهم وذكرهم ب�أنه منحهم
احلرية والنعم وامللك بعد �أن ا�ستكانوا للعبودية
والذل .
ويف �ضوء ما �سبق من خالل التوجيهات
الرتبوية يف اخلطاب القر�آين ميكن الوقوف على
الآتي :
 .1نخل�ص �إىل �أن جتربة بني �إ�سرائيل الإميانية
هي جتربة �إميانية ح�سية عالقتها بالغيب
الإلهي هي عالقة مبا�شرة وحم�سو�سة جت�سدت
يف وحي اهلل تعاىل ملو�سى عليه ال�سالم ب�صوت
م�سموع ترافقه املعجزات احل�سية يف �صالح
قومه ،ويف التعامل معهم من �شق البحر  ،على
ت�شقق ال�صخر ب�ضربه بع�صاه لينفجر منها
املاء ،وتظليلهم بالغمام حلمايتهم من حرارة
ال�شم�س ،و�إنزال املن وال�سلوى عليهم طعام ًا
جاهز ًا �إىل منحهم الأر�ض املقد�سة موطن ًا
لهم بدي ًال عن م�صر التي ا�ستعبدوا وا�ستذلوا
فيها.
وكذلك ت�سليط �آيات ح�سية على �أعدائهم من
الطوفان واجلراد والقمل والدم وال�ضفادع
والقحط� ،آيات ح�سية مف�صالت وح�صر
اخلطاب الإلهي فيهم .
 .2ت�أتي التوراة بعهد وت�شريعات وو�صايا ع�شر
وتكون احلاكمية املطلقة على هذا ال�شعب كله
فال اجتهاد وال ت�صرف ب�شري وال ا�ستخالف،
بل كلما مات نبي �أو قتل خلفه نبي �آخر لينقل
تعليمات اهلل املبا�شرة �إىل بني �إ�سرائيل وينقل
طلبات ال�شعب �إليه جل �ش�أنه فهي منظومة

ح�سية تهيمن عليها الإرادة الإلهية ب�شكل
ظاهر .
 .3قد بني من خالل ن�ص التنزيل اخلا�ص ببني
�إ�سرائيل ب�أنه قد مت ن�سخ اخلطاب احل�صري
اخلا�ص بهم بخطاب عاملي كما يف قوله
ا�س �إِنيِّ َر ُ�س ُ
الل
ول هَّ ِ
تعاىلُ } :ق ْل َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ِ�إ َل ْي ُك ْم َجمِ ي ًعا َ{ (الأعراف .)158:
 .4وبهذا ن�سخت احلاكمية االلهية بحاكمية
اال�ستخالف القائمة على حاكمية الكتاب
بقراءة وفهم وتدبر ب�شريني .
نتائج البحث وتو�صياته
يف ختام هذا البحث ميكننا �أن نخل�ص �إىل
النتائج التالية :
�1 .1إ�سرائيل ا�سم عربي معناه "عبد اهلل" �أطلق
على �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم  ،ويف العهد
القدمي �أطلق هذا اال�سم على بني �إ�سرائيل
وعلى الأ�سباط الع�شرة من بني �إ�سرائيل الذين
انف�صلوا عن يهوذا وبنيامني .
2 .2بنو �إ�سرائيل من �ساللة نبي اهلل يعقوب عليه
ال�سالم �أطلق هذا اال�سم عليهم حيث مقامهم
يف م�صر وقد خ�صهم اهلل بخ�صائ�ص وف�ضلهم
على العاملني يف حقبة زمنية  ،و�أر�سل لهم ر�س ًال .
3 .3ت�سمى بنو �إ�سرائيل باليهود يف القرون املت�أخرة
وهو ا�سم �أطلقه عليهم �شعوب بالد الرافدين
وذلك بقلب الذال دا ًال يف كلمة "يهوذا" و�أخذ
هذا اال�سم منحى عقدي ًا ،و�سيا�سي ًا وعن�صري ًا
خطري ًا بعد �سبي بابل .
4 .4من الأ�سماء التي �أطلقت على بني �إ�سرائيل
العربيون  ،وال جند ذكر لهذا اال�سم يف الكتاب
العزيز  ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن هذا اال�سم
�أطلقه �أهل فل�سطني على �إبراهيم عليه ال�سالم .
5 .5جاء اخلطاب ب�صيغة بني �إ�سرائيل عندما
يحدثنا احلق يف حمكم �آيات التنزيل عن
الت�شريعات التي �شرعها لهم ليذكرهم بحدود
اهلل ونعمه عليهم .
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ِع َبا ِد َنا{ (فاطر )32 :وبهذا مت اال�صطفاء
�إىل �أمة خامت الأنبياء واملر�سلني ..التي حملت
هذه الأمانة لتبليغها �إال �أن هذه الأمة مرت
ب�أطوار اتفقت يف �أحيان مع �أطوار جتربة بني
�إ�سرائيل واختلفت يف �أحيان �أخرى ولكنها
انتهت �إىل حال الت�شرذم والتف�سخ احلايل
الذي و�صلت �إليه بنو �إ�سرائيل عندما خاطبهم
النداء القر�آين باليهود والذين هادوا يف موا�ضع
�أخرى .
وهذا غي�ض من في�ض مما ذكــر على �سـبيل
املثال ال احل�صر يف التوجيه الرتبوي للخطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل من خالل ن�ص التنزيل الذي
�أمكننا ت�ســليط ال�ضوء على �أهمية الت�أ�صيل فيه
للوقوف على التو�صيات الآتية :
التو�صيات
يف �إطار ما �سبق ميكننا �أن نو�صي باالتي :
 .1يجب اال�ستفادة من االجناز الرتبوي الذي
ي�سلط ال�ضوء على االجتاه الرتبوي يف اخلطاب
القر�آين لبني �إ�سرائيل لأخذ العربة والعظة من
هذه الدرو�س وحفز الهمم ملواجهة التحديات
ال�صهيونية.
 .2الإفادة من ذلك يف ميالد فكر تربوي �إ�سالمي
معا�صر يواجه املتغريات املتالحقة التي
تع�صف بقيم و�أخالق املجتمع الإ�سالمي.
 .3نو�صي باحثني �آخرين لالهتمام مبثل هذه
الدرا�سات لتعم الفائدة.
املراجع
� .1صالح الدين �إبراهيم حماد و�آخرون ،نحو
تربية �إ�سالمية  ،ط الثانية  ،مكتبة املكتبة
غزة ( . ) 2009
 .2حممد عبد العظيم الزرقاين  ،مناهل العرفان،
ج  2مكة املكرمة .) 1943 ( ،
 ,3جمال الدين حممد بن مكرم ,ابن منظور( ,د.
ت) ل�سان العرب دار �صادر ح  - 31بريوت.
 .4مقداد يا جلن :دار عامل الكتب  ،الريا�ض
(.) 1999

6 .6يتكرر نداء بني �إ�سرائيل يف �آيات الذكر احلكيم
مرة �أخرى للتنبيه والتذكري والت�أكيد والإنذار
واحلث على �إتباع الر�سول الأمي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،الذين يجدون �صفته يف كتبهم
حمذرهم من كتمان هذا �أو كتمان ما �أنعم به
عليهم.
7 .7خطاب القر�آن  ،لهم بهذا اال�سم يف زمن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�أتي يف حالتني :
الأوىل :يطلق على الذين ا�سلموا منهم واتبعوا
احلق .
والثانية :يطلق عليهم حني يذكرهم بالنعم
التي �أنعم اهلل بها على �أ�سالفهم ليحثهم على
الإميان.
�8 .8أن دولة �إ�سرائيل احلالية قائمة على �أ�سا�س
ديني ف�إ�سرائيل هو اال�سم الثاين لبني يعقوب
عليه ال�سالم وعلى هذا يكون عداء �إ�سرائيل
للم�سلمني قائم على �أ�سا�س ديني.
9 .9وت�أتي التوراة بعهد وت�شريعات وو�صايا ع�شر
وتكون احلاكمية املطلقة على هذا ال�شعب كله
فال اجتهاد وال ت�صرف ب�شري وال ا�ستخالف،
بل كلما مات نبي �أو قتل خلفه نبي �آخر لينقل
تعليمات اهلل املبا�شرة �إىل بني �إ�سرائيل
وينقل طلبات ال�شعب �إليه جل �ش�أنه فهي
منظومة ح�سية تهيمن عليها الإرادة الإلهية
ب�شكل ظاهر ،وعلى هذا فبنوا �إ�سرائيل
الذين عا�شوا يف م�صر الفرعونية وبعث فيهم
ر�سول اهلل مو�سى عليه ال�سالم لينقذهم من
ذل العبودية وليجاوز بهم البحر مبعجزة
خارقة تقودهم لال�ستقرار يف الأر�ض املقد�سة
فيقيموا النموذج الذي يربز الفروق الهائلة
بني العبودية للعبيد ،والعبودية هلل تعاىل قد
�أ�صيبت جتربتهم ب�إخفاقات هائلة انتهت
بالف�شل التام وا�ستبدلت بهم �أمة النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم كما يف قوله تعاىل:
ا�ص َط َف ْي َنا ِمنْ
} ُث َّم �أَ ْو َر ْث َنا ا ْل ِكت َ
َاب ا َّل ِذينَ ْ
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� .5إبراهيم �أني�س و�آخرون ( د .ت ) املعجم
الو�سيط  ،ط . 2
 .6فخر الدين الرازي  ،التف�سري الكبري  ،دار
الفكر ج  :7بريوت (.)1984
� .7سيد عبد احلميد مر�سي  ،الإر�شاد النف�سي
والتوجيه الرتبوي واملهني مكتبة اخلاجلي –
القاهرة ( .)1976
 .8على خليل م�صطفي � ،أبو العينني  ،القيم
الإ�سالمية والرتبية  ،مكتبة �إبراهيم حلبي ،
املدينة املنورة ( . )1988
 .9عبد املجيد عزيز الزنداين  ،طريقة الإميان ،
ط  ، 3دار القر�آن الكرمي  ،بريوت ( .)1983
� .10سيد �أحمد طهطاوي  ،القيم الرتبوية يف
الق�ص�ص القر�آين ر�سالة ماج�ستري من�شورة ،
دار الفكر العربي  ،القاهرة (.)1996
� .11صالح الدين �إبراهيم حماد  ،مفهوم الرتبية
و�أهدافها عند اخلليفة الرا�شد عمر بن
اخلطاب  ،الر�سالة ط  ، 1مكتبة املكتبة غزة
– فل�سطني .
� .12صالح الدين حماد و�أحمد حماد  ،مدخل �إىل
الإعالم الإ�سالمي  ،النا�شر مكتبة املكتبة،
غزة  -فل�سطني .2008
 .13من�صور م�صطفي يو�سف ،التوجيهات
الرتبوية من خالل خطاب الر�سل لأقوامهم
يف القر�آن الكرمي – ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .2002
 .14عمر حممد القومي ال�شيباين  ،فل�سفة الرتبية
الإ�سالمية  ،الدار العربية للكتاب ( .)1988
 .15مقداد ياجلن :دور الرتبية الإ�سالمية
احل�ضارية يف مواجهة التحديات والغزو
واحل�ضاري وقائع ندوة التحديات احل�ضارية
والغزو والثقايف لدول اخلليج العربي يف
الفرتة � 3 – 1شعبان  1405هـ املوافق ، 3-21
�أبريل  1985م م�سقط ( .) 1987
 .16حامد عبد ال�سالم زهران  ،علم النف�س

االجتماعي ط  ، 5عامل الكتب  ،القاهرة
(.)1980
 .17حممد  ،البهي  ،الفكر الإ�سالمي احلديث
و�صلته باال�ستعمار الغربي  ،دار الفكر بريوت
( .) 1973
� .18سيد قطب  ،يف ظالل القر�آن  ،ط  10 ،دار
ال�شروق بريوت ( .)1983
� .19أحمد �أبو عبد اهلل ال�شيباين ( د – ت )
م�سند �أحمد  ،ابن حنبل  ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،
م�صر  ،ج .2
 .20حمدي �سلمان معمر  ،الرتبية الوقائية يف
الإ�سالم ر�سالة دكتوراه غري من�شورة –
جامعة الأق�صى غزة – فل�سطني .2001
 .21فاروق �سيد عبد ال�سالم يف التوجيه والإر�شاد
الطالبي  ،مكتبة الطالب اجلامعي  ،مكة
املكرمة ( .)1987
 .22عمر عودة اخلطيب  ،ملحات يف الثقافة ،
الإ�سالمية  ،ط  ، 7م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت
( .) 1981
� .23أبو مروان بن حيان القرطبي  ،اجلامع
الأحكام القر�آن ج . 4
 .24حممد بن طاهر عا�شور  ،تف�سري التحرير
والتنوير تون�س  ،دار �سحنون للن�شر والتوزيع،
ج.1
 .25عبد امللك بطر�س و�آخرون قامو�س الكتاب
املقد�س بريوت  ،مكتبة امل�شعل  ،ط ، 2 ،
(.) 1981
 .26عبد الوهاب حممد امل�سريي  ،مو�سوعة
اليهود واليهودية  ،القاهرة  ،دار ال�شروق ط
�أوىل  ،القاهرة ( .) 1999
 .27حممود �أبو دف و�آخرون :التلوث الثقايف لدى
ال�شباب يف املجتمع الفل�سطيني ودور الرتبية
يف مواجهته  ،جملة اجلامعة الإ�سالمية ،
املجلد  ، 9العدد  :2 ،غزة – فل�سطني .2001 ،
 .28حممد بن �أحمد �أبو حامت التميمي � ،صحيح
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د� .صالح الدين �إبراهيم حماد

ابن حبان  ،ت �سعيب الأرنئوط  ،ط م ح 4
كتاب ال�صالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت
(.)1993
 .29عبد الرحمن النحالوي  ،من �أ�ساليب الرتبية
الإ�سالمية  ،الرتبية بالآيات  ،دار الفكر دم�شق
( .) 1989
� .30أبو احل�سن الندوى  ،رجال الفكر والدعوة
يف الإ�سالم  ،ط – 6 :درا القلم  ،الكويت
(.)1981
 .31عبد املر�ض زكريا ،احلوار ور�سم ال�شخ�صية
يف الق�ص�ص القر�آين مكنية زهراء ال�شرق ،
القاهرة (.)1997
 .32الأمام �أبو القا�سم الزخم�شري ،الك�شاف يف
التف�سري ،دار الكتب العلمية ،بريوت (.)1995
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