من اإلعجاز التربوي فً القرآن الكرٌم ـ د .مصطفى رجب

د .مصطفى رجب  :بتارٌخ 2008 - 2 - 15
هثل رؾثًٗ:

" ٕتذير ل ٙتًيرثج إحرتٓ ٍٚإِْ يثُ ضدٚوثً ِحٚث .إذ هثل ألحٚ ْٚث أحذِ ًٍ رؾحد َث ال ٚشَؼ ٕال ٚحضر ٕال ٚقِ ٙؽِى شٚةثً ٚث أحذِ إِ ٙهد جثءِٙ

َُ تًؾٌٍ َث ًٍ ٚأرى لثرحؾِ ٙأٓدى ضرتعثً شٕٚثٚ .ث أحذِ ال رؾحد تًشٚعثُ إُ تًشٚعثُ يثُ ًٌردَُ ؽضٚثًٚ .ث أحذ إِ ٙأخثك أُ َٚشى
ؽذتج َُ تًردَُ لريُٕ ًٌشٚعثُ ًٕٚثَ [ "..ر]45 -41 / ٍٚ

إِٔث خَس آٚثذ رظَِذ إددٖ ٕخَش ُٚيٌَد !! رخشؼ أَثَٔث هٌٕج تًؾثرلٕ ،ُٚروشؾر ًشَثؽٔث جٌٕد تًَخحرٕ ،ُٚتٚٛثذ تًخَس رظٍ
لِِٕثً َُ تًررحٚد َرِٕؽدٕ ،أشثًٚج ًٌدؽٕخ حدٚؾد حثٓرخ.

إِْ تإلؽجثز تًررحٕ٘ ًٌورآُ تًير ٍٚل ٙضٕرخ َُ ضٕرّ  :ضٕرخ تًدٕتر حَ ُٚرج ٕجٕٔل ،ؽثًٍ ٕؽِٚدِ ،حٕ ٙيثلر .إؽجثز ٚوٍٕ ؽٌٗ
أشس َُ تإلهِثػ ٕتًرحضٚر َٕدثًٕد رؾدٚل تًشٌٕى تًخثعب َشرؾِٚثً ل ٙشحٚل ذًى حيل َث آرثّ تهلل رؾثًٗ َُ ديَد ٕدشُ رودٚر.

ٕلَٚث  ٌٙٚردٌٚل ًحؾط جٕتِج ٓذت تإلؽجثز تًررحٕ٘ تًمذ لَ ٙجثل َُ أٍٓ َجثالذ تًررحٚد ٕٕٓ ذًى تًَجثل تًَرضل حأدٕتر تًَؾٌٍ :
إٔالً  :تشرشثرخ تًدتلؾٚد :

َُ تًَشٌٍ حْ ؽِد تًررحٕ ُٚٚأِْ ( ال رؾٌٍ حدُٕ دتلؾٚد ) لثًَؾٌٍ ََٔث ٚحٌـ َُ تًِحٕؿ ٕتًحرتؽد ،ال َٚيِْ دلؼ عالحْ إًٗ تًرؾٌٍ إذت َث
يثِٕت ؽِْ َؾرظٕ ،ُٚل ٙتًؾٌٍ زتٓد ،ُٚأَث إذت رٕلر ًد ٍٔٚدتلؼ دتخٌٚ ٙدمزٍٓ لثٍِٔ ٚوحٌُٕ ؽٌٗ تًرؾٌ ٍٚحؾوٕل َرمرددٕ ،هٌٕج ٕتؽٚد.

ألُ تًدتلؾٚد رحؾز ل ٙتًِمٕس عثهد تِمؾثًٚد ٕرردٕل ٓذّ تًعثهد إًٗ ِشثع َدشٕس ٕٚررُٔ ِجثح تًَؾٌٍ ل ٙؽٌَْ حودررْ ؽٌٗ تشرقالل
دٕتلؼ رالَٚذّ َُ أجل ردرٚى ِشثعٍٔ ٕرؾدٚل شٌٕئٍ َُ أجل ردوٚن أٓدتك ٚدددٓث ًٍٔ.
ٕهد حدأ شٚدِث إحرتٓ – ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ -دٕترّ َؼ أح ْٚحأُ ٕظؼ ًْ ٓدلثً َٚس دٚثرْ َشًّث َحثشرتً ٕٕٓ ،تًِمؼ إٔ تًَضٌدد تًَحرقثخ َُ
ؽحثدخ تًٔٛد .لئذت يثُ تإلًْ تًذ٘ ٚؾحدّ تًَرء ال ٚشَؼ ٕال ٚحضر ليٚك َٚيِْ أُ ٚشثؽد َُ ٚؾحدِْٕ؟ إٔ ٚدون ًٍٔ ِمؾثً؟ إٔ ٚدلؼ ؽٍِٔ
ظررتً؟ حدأ إحرتٓ ٍٚدٕترّ حئسثرخ تًِشثع تًؾوٌ ٙؽِد أحً ْٚيٚ ٙدرى ؽِدّ عثهد تِمؾثًٚد رجؾٌْ ٚمير حثًضٕرخ تًضدٚدد ل ٙرٌى تألضِثٍ

تًر ٙال رشَؼ ٕال رحضر.
سثِٚثً :تشرؾَثل تًدٕتلز:

ِٚجخ تًَؾٌٍ حودر رَيِْ َُ تشرؾَثل تًدٕتلز َؼ عالحْ ،لئذت آِس ل ٍٔٚشرٕدًت ،إٔ ؽِثدًت ،إٔ خرٕجًث ؽٌٗ تًَإًٔك ،إٔ ضدٕلًث ؽُ

تًرؾٌ ،ٍٚتدرثل ًذًى حَث ٚرٕلر ًدًٕ ٍٔٚد َُ ْٚدٕتلز َثدٚد إٔ َؾِٕٚد يأُ ٚؾدٍٓ حَيثلأخ إٔ ِزٓد إٔ دمل إَٔث شثحْ ذًى ََث ررٕن إًْٚ
تًِمٕسٕ ،رِشع ًْ تألحدتُ.
ٕشٚدِث إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ ،حؾد أُ شؾٗ إًٗ رِشٚع ؽول أح ْٚحثًرميٚر ل ٙجدٕٖ ؽحثدخ تألضِثٍ ،أدرى أُ ٓذت تًرميٚر ؽٌَٚد ؽوٌٚد َؾودخ
حثًِشحد إلِشثُ جثَد تًمير ،خثَد تًَٔد  ،هأرتد أُ ٚودٍ ًْ دثلزتً ٚشجؾْ حْ ؽٌٗ تًَظ ّٙل ٙؽٌَٚد تًرميٚر ،لأخحرّ حأُ َث ََُّ تهلل حْ
ؽٌ َُ ْٚتًؾٌٍ شٕك ٚجؾٌْ ل ٙخدَد أحٕ ،ْٚأُ أحثّ ًٕ أعثؽْٕ ،أؽَل ؽوٌْ لَٚث ٚؾحدًٕ ،ضل إًٗ تًدوٚود تًرٚ ٙرٔرج َِٔث ٕٙٓ :أُ ٓذّ

تألضِثٍ تًرٕ ٙرز ؽحثدرٔث ؽُ آحثةْ ٕجدٕدّ ال رِمؼ ٕال رظرٕ ،الحد أُ ًٔذت تًٕجٕد خثًوثً ٚجل ؽُ تًرجشٕٓ .ٍٚذت تًخثًن – جل ٕؽال –
ٕٓ تًذ٘ رزن إحرتٓ ٍٚتًؾٌٍ.

لئحرتٓ ٍٚلٓ ٙذت تًِدتء تًسثِٚ ( ٙثأحذ إِ ٙهد جثءِ َُ ٙتًؾٌٍ َث ًٍ ٚأرى لثرحؾِ ٙأٓدى ضرتعثً شّٕٚث ) ٚدمز أحثّ ؽٌٗ تًدخٕل َؾْ ل ٙدِٚث
تألَٚثُ تًضثل ٙحثًخثًن تًوثدر.

سثًسثً :حشع تًدوثةن ٕتًرحضٚر حٔث :
َُٕ ََٔثذ تًَؾٌٍ أُ ححشع أَثٍ عالحْ دوثةن تًَٕهك تًرؾٌٕٚ ،َٙٚحضَّرٍٓ حَث ًرٌى تًدوثةن َُ أحؾثد َخرٌمد ررضل حٍٕٔ ،حدٚثرٍٔ،

ٕتٓرَثَثرٍَٕٔ ،ضثًدٍٔ .درٗ ٚدون ًٍٔ حذًى تًحشع ٕتًرحضٚر تًوثُِٕ تًذ٘ ٚشَ ْٚتًررحٕ [ ُٕٚهثُِٕ تًرؾرك] حَؾِٗ أُ تًَرؾٌٍ إذت يثُ
ذت َؾرلد حؾِثضر تًَٕهك تًَرتد رؾٌَْ ،لثُ ٓذت ٚشٔل ؽٌ ْٚتشرٚؾثج ٓذت تًَٕهك تًجدٚد ٕتًريٚك َؾْ ٕٓ .ذت َث لؾٌْ شٚدِث إحرتٓ– ٍٚ

ؽٌ ْٚتًشالٍ – د ُٚرحع ألح ْٚح ُٚؽحثدخ تألضِثٍٕ ،ؽحثدخ تًشٚعثُٕٓ .ذت أَر هد ٚقٚج ؽُ ذُٓ ذًى تألج تًذ٘ أؽَثّ تًروٌٚد ؽُ إدرتى

دوثةن تًَٕهك تًجثَد تًذ٘ ٚومْ َُ دؽٕخ تحِْ .لٕٔ ال ٚدرى أُ ؽحثدرْ ًألضِثٍ َثٓ ٙإال ؽحثدخ ًٌشٚعثُ ل ٙتًدوٚود .ألُ تألضِثٍ

دجثرخ ال هدرخ ًٔث ؽٌٗ تًرأسٚر لِ ٙمشٔث ٕال ل ٙفٚرٓث .أَث تًشٚعثُ لٌْ شٌعثُ ؽٌٗ تًِمٕس تًظؾٚمد لٕٔ تًذ٘ ٚشَّٕل ًٔثِٕ ،ررًَّٔ ُٚث،

ٕٕٚشٕس ًٔثٕ .هد ؽضٗ رحْ شحدثِْ ٕرؾثًٗ ،لَُ أعثؽْ لود أعثػ ؽثضٚثً هلل ،لٕٔ ؽثصٍ حثًرحؾٚد.
رتحؾثً :تًرٔدٚد حثًؾوثج:

َُٕ شأُ تًَؾٌٍ إذت أخمن أشٌٕج تًرِشٚع تًؾوٌٕ ،ٙتشرؾَثل تًدٕتلزٕ ،حشع تًدوثةن ،أُ ٌٚجثً إًٗ َث ررردػ حْ تًِمٕس تًشثردخ،

ٕررؽٕ٘ حْ تًوٌٕج تًجثددخ ٕٕٓ ،أشٌٕج تًؾوثج ،إٔ تًرٔدٚد حثشرخدتٍ تًؾوثج.

ٕٓذت َث لؾٌْ إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ لِٔ ٙثٚد دٕترّ ،دٌَٚ ًٍ ُٚخ لٕ ٙجْ أح ْٚتعَةِثِثً إًٗ ددٚسْٕ ،ال سودً حدججْٕ ،ال رفحدً ل ٙترحثؽْ،

حثدر حرخٕٚمْ َُ ؽذتج تهلل رؾثًَٕٗ َُٕ ،تالخ تًشٚعثُ تًذ٘ ٕٓ ؽدٕ هلل ٕؽدٕ ًٌَؤَِ.ُٚ

ٕهد إٔظدذ تٚٛثذ تًرثًٚد َُ تًدٕترَ ،ث ردّ حْ تألج تًجٕٔل ؽٌٗ تحِْ تًِح ٙتًؾثًٍ تًضثًخ تًوثِذ تًرتفج ل ٙإِوثذ أح َُ ،ْٚحرتسُ

تًجٔلٕٕٓ ،ثد تًظاللٕ ،دريثذ تًسحؾٚد تًؾَٚثء " .هثل أرتفج أِذ ؽُ آًٔرٚ ٙث إحرتٍٓٚ؟ ًةُ ًٍ رِرْ ألرجَِى ٕتٓجرٌَِٚ ٙثً [ َر46 / ٍٚ
] ٕٓيذت ..يثِذ ؽَثٚد تًجٔلٕ ،فٕتٚد تالِوٚثد ٕتألؽَٗ ًٌَٕرٕز تًسوثل ٙتًَرٔثلذ ،فشثٕ ًخ ؽٌٗ ؽول تًرجل ،لٌٍ ٚشرجج ًِدتء تًدن
ٕتإلَٚثُٕ ،خرٍ تهلل ؽٌٗ شَؾْ ٕحضرّ ٕحضٚررْ لٌٍ ٚرح ُٚإِٔتر تًٔدتٚد تًر ٙرذرؽذ حيل أشثًٚج تإلهِثػ:

 -حثًدؽٕخ إًٗ أؽَثل تًؾول

 ٕحثًردمٚز ؽٌٗ ترحثػ تًؾٌٍٕ -حشرح أشحثج تًقٕتٚد

 ٕحثًرخٕٚك َُ تًؾوثج!!ٕحثًرفٍ َُ ٓذت تًجمثءٕ ،رٌى تًقٌغدٚ ًٍ ،مود إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ دٌَْٕ ،ال أشثء تألدج ل ٙدٕترّ َؼ أحًٕ ،ْٚيِْ تشرشٌٍ ًَشٚةد ٓذت

تًردجر تًجثرٍ ؽٌٗ حضٚرخ تًرجلٕ .هثل ًْ لَ ٙدثًٕد أخٚرخ ال شردرتر ؽثعمرْ ٕإِذتر ؽوٌْ  :شالٍ ؽٌٚى !! شأشرقمر ًى رح!!ٙ

أٓ ُٚذت تًَشرٕٖ تًرلٚؼ َُ تًخٌن تًِحٚل ؟ إِِث ِرٖ ل ٙتًَجرَؾثذ تًَؾثضرخ شحثحثً ٚرِيرُٕ ٛحثةٍٔ ٕأَٔثرٍٕٔ ،لَٚث رِشرّ تًضدك

ٕرذٚؾْ تإلذتؽثذ َُ هظثٚث تألشرخ َث ٚشٚج ًًْٕٔ تًًِْٕدتُ  :لٔذت شثج إٔر ٙهشعثً َُ تًرؾٌٚ ٍٚشريحر ؽٌٗ أح ،ْٚالُ أحثّ رجل حشٚع لوٚر
تًدثل ،ليأِْ ٚرِير ألضٌْٕٓ .ذت شثج أحّٕ فًِٕ ٙيُ تألجل َٚرد حْٕ ،تالحُ ٚرؾجل تًَٚرتز لئذت حْ ٚوثظ ٙأحثّ أَثٍ تًَدثيٍ ٕٚعٌج
تًدجر ؽٌٕ !! ْٚتأليسر ٚشثؽد د ُٚرَرد أٚد٘ تًشحثج تًمثشد إًٗ تًٕتًد ُٚحثًظرج ٕتإلٓثِد..

إُ أحث إحرتِٓٓ ٍٚث ٔٚددّ حثًرجٍ ٕتًعرد َُ تًَِزلٕ ..تالحُ ٚرد ل ٙدٌٍ تًؾثًٍ ٕؽٌٍ تًدٌ :ٍٚشالٍ ؽٌٚى شأشرقمر ًى رح!!ٙ
آًٚثذ ؽَل تًَؾٌٍ تًررحٕٚد يَث رغٔر َُ تًدٕتر:

إُ تٚٛثذ تًخَس ؽٌٗ ٕجثزرٔث ررظَُ َؾثًٍ ررحٕٚد ٚدشُ إحرتزٓث ل ٙضٕرخ ِوثع ررؾٌن حَٔثٍ تًَؾٌٍ ٕأدٕترّ ٕآًٚثذ ؽٌَْ يَث رغٔر

ل ٙدٕتر إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ َؼ أحَِٕٔ .ْٚث:

 -1تشردرتر ؽثعمد تًَرؾٌٍ  :إُ ريرتر يٌَد ( ٚث أحذ ) أرحؼ َرتذ ل ٙتٚٛثذ تألرحؼ تًر ٙرٕجْ لٔٚث إحرتٓ – ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ – حثًخعثج
إًٗ أحٚ ْٚدل ؽٌٗ أَٓٚد أُ ٚيُٕ رريٚز تًَؾٌٍ ل ٙأشٌٕحْ تًررحٕ٘ ؽٌٗ َث ٚسٚر ؽٕتعك تًَرؾٌَٕٚ ُٚدرى َشثؽرٍٓ تالِمؾثًٚد تإلٚجثحٚد
ِدٕ تًَٕهك تًرؾٌ .َٙٚلٕٔ حٔذت تًِدتء تًَريرترٚ ،شردر ؽثعمد تألحٕخَٕٚ ،د جشرتً َُ تًسود ح ٕٕٓ – ِْٚتًِح ٙتًؾثًٍٕ -ح ُٚأحٕٕٓ ْٚ
تًجثٓل تًيثلر تًؾِٚد ٕيثُ ؽالهد تألحٕخ ٕتًحِٕخ – ل ٙرودٚرّ – شرشٍٔ ل ٙردرٚى َشثؽر تًرجل َُٕ سٍ ردرٚى ؽوٌْ.
 -2أشٌٕج تالشرمٔثٍ َِشع ًٌمير:

ٚث أحذ ًٍ رؾحد َثال ٚشَؼ ٕال ٚحضر ؟ ٓيذت حدت إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ دٕترّ َؼ أح ،ْٚإدرتيثً َِْ أُ َث ٚشَ ْٚتًررحٕ ُٕٚحـ " تإلسثرخ " إٔ "

تًرَٔٚد " ًٌدرس – ؽِضر جٕٓر٘ َُ ؽِثضر تًؾٌَٚد تًرؾٌَٚٚد ،إِْ حدت تًدٕتر تًٔثدا حشؤتلٍ ال ٓدٕء ل ْٚؽٌٗ تإلعالن .شؤتل ٚرضثدٍ
َؼ َؾرودتذ َٕرٕسد رشحْ حدٚرخ آشِد شثيِد  ،رتُ ؽٌٔٚث تًشيُٕ هرِٕثً ٕآَثدًت عٕتال .لٕٔ ٌٚو ٙلٔٚث حدجر َُ تًدجٍ تًسوٚل ًٚدرى

شئِٕثٕٓ .يذتٕ َُ ..تجج تًَؾٌٍ أُ ٚيُٕ حدء ردرٚشْ هٕٚث َسٚرًت لؾَّثالً :حأشةٌد رٔز تًٕجدتُ ٕرزًزل تًؾوٕل ٕردلؼ تًَرؾٌٍ دلؾثً إًٗ
تًرميٚر تًَشرول تًدر.

 -3سود تًَؾٌٍ حِمشْ ظرٕرٚد:

إُ هٕخ شخضٚد تًَؾٌٍ روٍٕ حثًدرجد تألًٕٗ ؽٌٗ َدٖ سورْ حِمشْٕ ،حَثدرْ تًؾٌَٚدٕ ،رشثًرْ تإلِشثِٚد.لئذت َث رٕلرذ ًْ سود حِمشْ،

ٕأدشُ إؽدتد َثدرْ تًؾٌَٚدٕ ،آَُ حِول رشثًرْ ٕضدهْ َؼ ِوشْ ل ٙأدتةٔث .يثُ ذًى تدؽٗ إًٗ ردوٚن أٓدتلْٕ ،تِجثح ؽٌَْ تًررحٕ٘.
ِٕدُ ٌَِس ٓذت ٕتظدثً ل ٙدٕتر إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ َؼ أح َُ ْٚخالل:

أ -تًرضرٚخ حثُ َث ؽِدّ َُ تًؾٌٍ ٚمٕن َث ؽِد أح.ْٚ

ج -تشرؾَثل أشٌٕج تًرٕيٚد تًذ٘ ٚؾيس سورْ حِمشْ َُ جٔد ٕٚشؾٗ إًٗ يشج سود تًعرك تٛخر حَث ٚوًْٕ َُ جٔد أخرٖ " ٚث أرحذ أ٘
هد جثءِ َُ ٙتًؾٌٍ َث ًٍ ٚأرى"

ش -رِٕحؼ أشثًٚج تًخعثج َُ شؤتل ،إًٗ ردمٚز ،إًٗ رٔدٚد حثًؾوثج.

 -4تًدٌٍ ٕشؾد تًضدر:

ال ِٚجخ تًَؾٌٍ ل ٙأدتء ََٔرْ إذت يثُ ؽجٕالًٚ ،ؤٕشثًَ ،ؤٕرًتٕ .تَِث ِٚجخ حودر َث ٚردٌٗ حْ َُ ضحر َٕضثحرخٕ ،هدر ٍخ ؽٌٗ تًردَل لثُ
تًَرؾٌَ ُٚهد ٚضدر ٍَِٔ شٕء أدج ،إٔ لغثغد ل ٙتًدٕتر ،إٔ فٌغد ل ٙتًرد ،إٔ رؾ ٍد ؽٌٗ تًَؾٌٍ حثًٚد إٔ تًٌشثُٕ .ؽٌٗ تًَؾٌٍ أُ ٚيُٕ

هثدرًت ؽٌٗ تَرضثص ذًى يٌْ ٕإدشثُ تًرؾثَل َؾْٕ.ردًِث تٚٛثذ ؽٌٗ أُ إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ حؾد أُ تشرِمد يل ٕشثةل تإلهِثػ ٕتًرأسٚرًٍ ،
ٚجد َُ أح ْٚآذتِثً ضثفٚد ٕال هٌحثً َمرٕدثً .حل ٕجد إضرترًت ؽٌٗ تًيمرٕ ،شٕء رد ٕ ،فٌغد ل ٙتًددٚز  ،لٕٔ ٚوٕل أرحؼ َرتذ (ٚث أحذ )

ٕٕٓ أشٌٕج ِدتء ررفٚح ٙألُ ٚثء تًَريٌٍ ل ٙهًْٕ ( ٚث أح ) ٙأحدًذ رثءًٕ .تًَوثٍ حَِٔٚث ال ٚدرثش إًٗ ِدتء .ألُ تًدٕتر َحثشر َٕٓث

َروثحالُ ٕجٔثً ًٕجْ ًيُ ريرتر تًِدتء حثألحٕخ ل ْٚردًٌِ ُٚوٌج تًجثَدَٕ ،دثًٕد َريررخ الشردظثر ٌَيثذ تًشَؼ ٕتًذُٓ تًشثردخَٕ .ؼ

ذًى لثُ تألج تًجٕٔل ٚشريسر أُ ِٚثد٘ تحِْ حوًْٕ [ ٚث حََِّ ] ٙشثٚرخ ًخعثحْ إٚثّ روًْٕ [ ٚث أحذ ] .حل تِْ ٚوٕل ًْ ٚ :ث إحرتٓ ٍٚتٚةٕيد إُ
حَِٔٚث تَدًتَ حؾٚدتً َُ تالِمضثل تًؾوٌٕ ٙتًٕجدتِ.ٙ

 -5تًرِٕٚؼ ل ٙأشثًٚج تًرؾٌ: ٍٚ

ؽٌٗ تًَؾٌٍ ًيِٚ ٙجخ ل ٙؽٌَْ أُ َِّٕٚػ أشثًٚحْ تًردرٚشٚد درٗ ٚضل إًٗ أٓدتلْٕ .إحرتٓ ٍٚؽٌ ْٚتًشالٍ لٓ ٙذت تًدٕتر ،شؾٗ إًٗ

تشرَثًد ٕتًدّ ٕيشج سورْ حثًشؤتلٕ ،تًردمٚزٕ ،تًحشع ٕتًشرحٕ ،تًرٔدٚد حثًؾوثج ِٕشرمٚد َُ ٓذّ تألشثًٚج ٕرودٚرٓث أِٔث ٓ ٙتألشٌٕج

تألَسل ًَث ٚجج إُ ٚيُٕ ؽٌ ْٚتًَؾٌٍ َُ شؾد ألن ٕ ،هدر ٍخ ؽٌٗ تًريٚكَٕ ،رِٕدٍ ل ٙتألدتءٕ .تهلل أؽٌٍ.
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