
                            DOI: http://dx.doi.org/10.15575/jpi.v2i3.886  

  

 التربوية في الحوار بين اآلباء واألبناء في القرآن الكريم  التضمنات
 

 عبد المحي
 ؿباضر جامعة صالح الدين األيويب اإلسالمية، جاكرتا

Email: Abdulmuhyi06@gmail.com  
 

 ملخص البحث
القيم يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة  الكرمي يتضمن األصوؿ الًتبوية. القرآف ينطلق ىذا البحث من أف 

حوار بُت اآلباء كاألبناء يف القرآف الكرمي. الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البالغية كالتضمنات الًتبوية لل
آلباء كاألبناء يف القرآف اغبوار بُت اكالنتائج من ىذا البحث أف البحث ىي طريقة ربليل اؼبضموف. 

الكرمي تقع يف ستة عشر موضعا. كاؼبعٌت البالغي فيو يشتمل على صبلة إنشائية منها األمر كالنهي 
كاالستفهاـ كالنداء كالتمٍت اليت زبرج عن معناىا األصلي كصبلة خربية اليت زبرج عن معناىا األصلي 

كالطباؽ كاعبناس كالتشبيو كاالستعارة كالتتميم كاإلهباز كاإلطناب كالقصر كالفصل كالوصل كالكناية 
اؼبواد الدراسية كالطرؽ  تشملكاؼبقابلة. فأما القيم الًتيوية يف اغبوار بُت اآلباء كاألبناء يف القرآف الكرمي 
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ABSTRACT 

The research starts from the assumption that the al-Qur'an is the source of the main 
points of education. The research aims to uncover the stylistic values and 
educational implications of the conversation between father and son in the verses of 
the Holy Qur’an. The method used in this research is content analysis. The results 
showed that the conversation between father and son are available in 16 verses. The 
stylistic values include the jumlah insyãiyyah like al-amr, an-nahyi, al-istifhãm, an-nidã, and 
at-tamanny which is coming out from its original meaning. Additionally, it contains 
jumlah khabariyyah that comes out from its original meaning, al-îjãz wa 'l-ithnãb, al-
Qasr, al-Fashl wa' l-washl, al-kinãyah, ath-thibãq, al-jinãs, at-tasybîh, al-isti'ãrah, at-tatmîm, 
and al-muqãbalah. While the educational values include the curriculum, teaching 
methods and techniques, the basics of good relationships and communication. 
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 مقدمة
 فيو، يهدم عوج ال مستقيما صراطا أحكم منهج، أعدؿ أسلوب، على الكرمي القرآف احتول

، كوبقق ىي لليت تبعو من  كمن األساليب كمتعددة. ـبتلفة بأساليب الفكرة بعرض القرآف أغراضو أقـو

اغبوار. اغبوار ىو حديث هبرم بُت اثنُت أك أكثر. كىو بوصفو تركيبا لو أسرار  اليت انتهجها أسلوب
ي أغوارىا كتأمل معانيها، كيعد اغبوار لغوية كأسلوبية كبالغية، كال يبكن اإلحاطة ّٔا إال إذا سرب اؼبتلق

من األساليب الفنية اليت تساعد يف تصوير األحداث اؼباضية كنقلها إذل اؼبلتقي كما لوكاف حاضرا. 
 اغبوار القرآين كما وبملو من أفكار كأحاسيس يسَت يف اذباىُت:  

لفاظ فيما بينها األكؿ: طريق العنف ك القسوة كما يف حوار ابٍت آدـ الذم تضارعت فيو األ
 لتحتل موقعا يناسب اغبدث فكانت هنايتو القتل.

كالثاين: طريق اللُت كالشدة كاؼبوعظة اغبسنة، كما يف حوار اهلل تعاذل مع أنبيائو كرسلو، كحوار 
األنبياء كالرسل مع أقوامهم، كحوار اؼبؤمنُت مع الكافرين. كيبكن للمتلقي الكشف عن أسرار اغبوار 

 لوبية كالبالغية من خالؿ ظباتو الًتكيبية كقرائنو السياقية.اللغوية كاألس

 الكرمي كلو، أسلوب القرآف سبيز من يستمدىا آخر، حوار أم عن سبيزه ظبات كللحوار القرآين

 :ىذه السمات من عرض عبملة يلي مراد. كفيما كأًب كجو، أكمل على كاألحداث الوقائع يصور فهو
( ْيف اػبطاب؛ ) كالرفق ( االستمالةّاؼبوضوعية؛ ) أك ( اإلنصاؼِ)بالشخوص؛  االىتماـ ( عدـُ)

 معا. العقل كالعاطفة ( ـباطبةٖ( اغبكاية؛ )ٕاغبركة؛ ) (ٔبالفعل؛) ( اإلجابةٓاإلضمار؛ )
كلمة  مشتقات ذكرت كما الكرمي، القرآف يف مرة ُُٖأب:  كلمة مشتقات ذكر ككرد
 مواطن يف الكرمي القرآف يف اغبوار جاء كقد د.ت(. :الباقيمرة )ؿبمد فؤاد عبد  ُْٔ االبن كالبنت:

 دكف اغبوار أطراؼ بُت جرل ما ، كالثاين: حكاية-حور-مادة ذكر مشتقات نوعُت، األكؿ: على كثَتة

 حيث فيو، داخل فاغبوار بُت اآلباء كاألبناء الثاين كىو األكثر، النوع أك مشتقاتو. أما كلمة حور ذكر

 من كبَت عدد على الكرمي كاحتوت القرآف من سور تسع سور بُت وضعا، توزعتستة عشر م يف كرد

 اغبارل. اؼببحث يف ذكرت القيم الًتبوية، اليت

 التارل: النحو على اآليات دراسة سار الباحث يف كقد

 الشريف؛ اؼبصحف يف كركدىا ترتيب كفق اغبوار مواضع رتبت .ُ

 تضمنت ذلك اغبوار، ٍب ربلل تلك الكلمات بتحليلموضع تأخذ الكلمات الرئيسية اليت  كل يف .ِ

 البالغة كعلم اللغة االجتماعي؛
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أما القيم الًتبوية تأخذ من اآليات كفوائد الكلمات اؼبعينة يف ذلك اغبوار على حسب التحليل  .ّ
 البالغي كعلم اللغة االجتماعي؛

كاألـ. ككذلك  األب الوالدين كال كاؼبقصود بو الًتبوية، القيم يف ”اآلباء“ كلمة ذكر يكثر قد .ْ
 على  حدنبا، كىذا النص جاء إذا إال كاإلناث، الذكور يقصد ّٔم حيث األبناء، ذكر اغباؿ عند

 مصطلحات الدراسة يف إليها اإلشارة سبت كاليت ،”التغليب“اللغوية  القاعدة كفق

 البحث
 في القرآن الكريم التحليل البالغي وعلم اللغة االجتماعي للحوار بين اآلباء واألبناء

 ُّّ-ُِّاغبوار بُت إبراىيم كيعقوب ك أبناءنبا يف سورة البقرة: األولى: 

 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ               ... .النداء لالستعطاؼ كاػبرب االبتدائي، فائدة اػبرب 

ِ 
 

 ...            

إهباز بليغ، كاؼبعٌت: الزموا اإلسالـ كدكموا عليو كال تفارقوه 
حىت سبوتوا. فأتى بلفظ موجز يتضمن اؼبقصود، كيتضمن 
كعظا كتذكَتا باؼبوت، كذلك أف اؼبرء يتحقق أنو يبوت كال 
يدرم مىت، فإذا أمر بأمر ال يأتيو اؼبوت إال كىو عليو، فقد 

هني ” ال“كقت األمر دائبا الزما. توجو اػبطاب من 
يف موضع جـز بالنهي، أكد بالنوف الثقيلة، ” سبوتن“

 كحذفت الواك اللتقاء الساكنُت.
ابتداء كخرب يف موضع اغباؿ، أم ” ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى “

ؿبسنوف بربكم الظن كقيل ـبلصوف كقيل مفوضوف  كقيل 
 (. َُْٗ :مؤمنوف )أبو عبد اهلل القرطيب

ّ ...       ... 

 إنشاء طليب، االستفهاـ. )مىا( استفهاـ عما ال يعقل 
كيف السؤاؿ عن حاؽبم بعد موتو دليل على أف الغرض حثهم 
على ما كانوا عليو حاؿ حياتو من التوحيد كاإلسالـ كأخذ 

 :اؼبيثاؽ منهم عليو فليس االستفهاـ حقيقيا )األلوسي
ُٖٗٓ.) 

ما تعبدكف “عن اعبنس كفيو ” ما“كقاؿ السكاكي يسأؿ بػػػػ 
أم أٌم من يف الوجود تؤثركنو للعبادة؟ )اػبطيب ” من بعدم

 (. ََُِ :القزكيٍت
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ْ 

 ...               

             

      

 كالـ خربم ابتدائي: فائدة اػبرب.
مشل العم كاألب كاعبد، فاعبد إبراىيم كالعم ” آبائك“قولو: 

كىو من ” التغليب“إظباعيل كاألب إسحاؽ كىو من باب 
 د.ت(.  :ؾبازات اؼبعهودة يف فصيح الكالـ )علي الصابوين

 { اغبوار بُت إبراىيم كأبوهْٕ}األنعاـ: الثانية: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ  ...      ... 

 :مفعوالف لتتخذ كىو استفهاـ فيو معٌت اإلنكار )القرطيب
َُْٗ.) 

ِ 

 ...            

 

 اػبرب توبيخا ألبيو كقومو.

 ّْ-ِْاغبوار بُت نوح كابنو يف سورة ىود: الثالثة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

 ...            

     

اإلنشاء الطليب، النداء كاألمر كالنهي. األمر }ارٍكىٍب{ 
اًفرًٍينى{ لإلرشاد.   لاللتماس، كالنهي }كىالى تىكيٍن مّْنى اٍلكى

تلو النداء، كابنو الفىت كنوح الوالد اؼبلهوؼ يبعث بالنداء 
اؼبغركر يأىب إجابة الدعاء، كاؼبوجة الغامرة ربسم اؼبوقف يف 
سرعة خاطفة راجفة. كينتهي كل شيء، ككأف دل يكن دعاء 

 :كال جواب، كتلك ظبة بارزة يف تصوير القرآف )الصابوين
 د.ت(.

ِ 

 ...           

     

خربم، يلقى اػبرب ألغراض أخرل تفهم من السياؽ كالـ 
(. أم يلقى ََِٕ :كمنها الفخر )اعبارمي كمصطفى أمُت

 اػبرب لغرض الفخر، أم فخر االبن )كنعاف( ألبيو )نوح(.

ّ 

 ...              

   

 خرب للتحذير عن ابنو.
، فاسم ”أمر اهلل إال من رضبو اهللالمعصـو اليـو من “اؼبعٌت 

الفاعل أسند إذل اؼبفعوؿ، كىذا ؾباز عقلي عالقتو اؼبفعولية 
 (.ََِٕ :)اعبارمي كمصطفى أمُت
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 ٓ-ْاغبوار بُت يوسف كأبوه يف سورة يوسف: الرابعة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

  ...             

              

       

نداء يوسف ألبيو حُت أراد قص الرؤيا عليو }يىآ أىبىًت{ 
كغرض النداء ىنا التعظيم إبانة قدر كعظم منزلة اؼبنادل، 

لتقدير األبوة ” يىآ أىبىتً “ألف يوسف ينادم أباه فيقرف الياء 
 (. َُِّ :ضبزة اليت يكنها الولد لوالده )عزيز

كقولو }يىآ أىبىًت{ ىو دليل على أدب يوسف كاحًتامو كحبو 
 (. َُِّ :الكبَت ألبيو )عزيز ضبزة

{ بعد العاـ   اإلطناب، ذكر اػباص }كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى
بنا{ للتنبيو على فضل اػباص )اعبارمي  }أىحىدى عىشىرى كىوٍكى

 (.ََِٕ :كمصطفى أمُت
استعارة مكنية يف قولو: }رىأىيٍػتػيهيٍم رل إضافة إذل ىذا توجد 

سىاًجًدينى{؛ حيث شبو اؼبذكورات بقـو عقالء ساجدين، 
فأخذت حكمهم؛ ألهنا ؼبا كصفت  دبا ىو خاص بالعقالء 

كىو السجود أجرم عليها حكمهم، كأهنا عاقلة، كىو كثَت  
شائع يف كالـ العرب، فعند مالبسة الشيء الشيء من 

حكما من أحكامو؛ إظهارا ألثر بعض الوجوه فيعطى 
 (.ََِٔ :اؼبالبسة كاؼبقاربة )الزـبشرم

بنا{  الوصل يف ربط اعبملة األكذل }ًإيٌنٍ رىأىٍيتي أىحىدى عىشىرى كىوٍكى
كىنا تنتهي اعبملة األكذل، أما اعبملة الثانية فهي }كىالشٍَّمسى 

 كىاٍلقىمىرى رىأىيٍػتػيهيٍم رلٍ سىاجىًدٍينى{ كالرابط ىو الواك. 

ِ 

 ...          

            

              

يرد يعقوب عليو بنداء آخر يربز قدر شأف يوسف عند أبيو 
كعظمتو اليت يراىا كتقديرا لرابطة البنوة }يىا بػيٍتىَّ{ كيف نداء 

 :يعقوب البنو تقريب منزلو إليو رغم قرّٔا )عزيز ضبزة
َُِّ.) 

{ ينهاه عن حكاية حلمو  ىناؾ النهي }الىتػىٍقصيٍص ريٍؤيىاؾى
إلخوتو ربذيرا لو منهم كمن حسدىم لو، كىذا ىو الغرض 
البارزيف ىذه األية إذ أف يعقوب هناه أف يقص رؤياه على 
إخوتو على سبيل اإلرشاد كالنصح ألنو قد علم تأكيل الرؤيا 
ا كخاؼ أف يقصها يوسف على إخوتو فيفهموا تأكيله
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 د.ت(. :)ؿبمود السيد حسنكوبصل منهم اغبسد 
ا{ جناس اشتقاؽ )عزيز ضبزة ٍيدن ٍكا لىكى كى  (. َُِّ :}فػىيىًكٍيدي

ٍكا لىكى   الفصل بُت اعبملتُت األكذل اليت سبثل يف }فػىيىًكٍيدي
ا{، كأما اعبملة الثانية فهي }ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًلإٍلًٍنسىاًف  ٍيدن كى

 عىديكّّ مًُّبٍُته{. 

 ُْ-ُُاغبوار بُت يعقوب كأبناءه يف سورة يوسف: الخامسة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

               

       

يف ىذا االستفهاـ استنكار من اإلخوة ألبيهم يعقوب 
االستفهاـ حوؿ أمر يوسف كأخذه معهم. كيف ىذا 

استنكار من اإلخوة لعدـ تصديق يعقوب ؽبم ألنو ال 
يأمنهم على يوسف كال يأمن جانبهم كألنو يعلم ما ليس 

 (.َُِّ :ؽبم بو علم )عزيز ضبزة

ِ 

               

        

ا يػىٍرتىٍع  كىيػىٍلعىٍب{ جاءت باستعماؿ الفعل }أىٍرًسٍلوي مىعىنىا غىدن
أك الصيغة الصروبة لألمر أم فعل األمر ألنو من اإلنشاء 

 الطليب )الربكسي، د.ت(.
تلك صبلة خربية مؤكدة بًإفَّ كالالـ }كإًنَّا لىوي غبىىاًفظيٍوفى{، 
ذكرت زيادة التوكيد للمضموف.  ففائدة الـ االبتداء ىو 

 ربقيق مضموف اعبملة كتأكيده.
ٍرتىٍع كىيػىٍلعىٍب{ استعارة تصروبية ألف الرتع يف اغبقيقة }يػى 

أكل البهائم يف اػبصب من الربيع كيستعار لإلنساف إذا 
 (.ََُِ :أريد بو األكل الكثَت )العلوم

ّ 

                  

           

 

ىي الـ ” لىيىٍحزينيًٍتٍ “من اػبرب أيضا، فالـ التوكيد يف 
لالبتداء كالتأكيد كزبصيص اؼبضارع باغباؿ إذ أخربىم أنو 
وبزف لغبيبة يوسف عنو لفرط ؿببتو لو كخوفو عليو )ؿبمود 

 د.ت(. :السيد حسن

ْ 

 ...           

          

الفصػػل بػػُت اعبملتػػُت، األكذل }كبىٍػػني عيٍصػػبىةه{ كالثانيػػة }ًإنَّػػآ 
 ًإذنا ػبَّىاًسريٍكفى{.

يظهػػػػر مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل: }ًإنَّػػػػا ًإذنا ػبَّىاًسػػػػػريكفى{ آّػػػػػاز عػػػػػن 
 الضعف كالعجز كالعالقة  ىي السببية )الزركشي، د.ت(. 
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 ُٖ-ُٔ اغبوار بُت يعقوب كأبناءه يف سورة يوسف:السادسة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

 ...             

              

             

قدر األبوة يف ىذا النداء }يىآ أىبىانىا{ وباكؿ اإلخوة إبراز 
اليت يكنوهنا ألبيهم كعظمتو عندىم كيظهركف ذلك 
ليصدقهم كال يذىب إذل التفكَت إذل أهنم كاذبوف، كعلى 

 :من يكذبوف على نيب من أنبياء اهلل تعاذل )عزيز ضبزة
َُِّ) 

إذ أهنم ىبربكف أباىم كذبا عن مصَت يوسف إذ تكرر 
قص ما  الفعل اؼباضي يف األية الكريبة كذلك تدليال على

حدث كنقلو إذل األظباع مباشرة. كتتواذل اعبمل اػبربية يف 
سياؽ اآليات لتذكرنا بتأييد اهلل ليوسف الصديق كالتمكن 

 (. َُِّ :لو يف األرض )عزيز ضبزة

ِ 

 ...          

                

   

ٍيله{ كالغرض تكثَت  حذؼ اؼبسند إليو يف }فىصىبػٍره صبًى
 د.ت(. :)أضبد اؽبامشي” فأمرم صرب صبيل“الفائدة، أم 

 ٕٔ-ّٔاغبوار بُت يعقوب كأبناءه يف سورة يوسف: السابعة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

 ...                  

           

النداء }يىآ أىبىانىا{ ىنا إشارة إذل علو اؼبنادل كعظم 
 (.َُِّ :شأنو )عزيز ضبزة

ٍيلي{ إلظهار التحسر، أم ربسر  خرب }مينىعى ًمنَّا اٍلكى
أبناء يعقوب عن منع الكيل. كاألمر }فىأىٍرًسٍل{ 

 لاللتماس.
 يف }كًإنَّا لىوي غبىىاًفظيٍوفى{ لفائدة اػبرب.اػبرب اإلنكارم 

ِ 

 ...             

                 

        

ىنا استفهاـ }ىىٍل{، طلب يعقوب التصديق من 
 اإلنكار.بنيو كالغرض منو 

التشبيو }كىمىآ أىًمٍنتيكيٍم{ أم كائتماين لكم على أخيو 
من قبل يوسف، شبو ائتمانو ؽبم على األخ األصغر 
بائتمانو ؽبم على يوسف أم ىذا على ذلك )عزيز 
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 (.َُِّ :ضبزة

ّ 

 ...                

                  

            

النداء }يىآ أىبىانىا{ ىنا إشارة إذل علو اؼبنادل كعظم 
 شأنو كما كرد من قبل. 

كاالستفهاـ أيضا حاضر يف قولو تعاذل على لساف 
اإلخوة }مىا نػىٍبًغٍي{ كىنا االستفهاـ منهم كاف لغرض 
تصديق األب ؽبم كسبكينهم من أخيهم كحق الفعل 
فأخذكه معهم كيلتقي يوسف بأخيو كيكيد لو يغية 

 (.َُِّ :البقاء عنده )عزيز ضبزة

ْ 

              

                

          

الكناية }ًإالَّ أىٍف وبُّىاطى ًبكيٍم{ ألف اإلحاطة حقيقة 
 (.َُِّ :ىي إحاطة العدك )عزيز ضبزة

ٓ 

 ...               

         

، ”يا“النداء }يىابىًٍتَّ{ ىنا باستعماؿ أداة النداء 
ينادم يعقوب بنيو كىذا إمبا يدؿ على قدر كل 

 األبناء عند أبيهم فلم يفضل فالنا عن فالف.
كأسلوب النهي  ىنا يف صيغة }الى تىٍدخيليٍوا{ كالغرض 

 منو االلتماس كالطلب.
اإلطناب }يىا بىًٍتَّ الى تىٍدخيليٍوا ًمٍن بىابو كَّاًحدو كىاٍدخيليٍوا 

كىو زيادة اللفظ على اؼبعٌت اؼبراد  ًمٍن أىبٍػوىابو مُّتػىفىرّْقىةو{
كالغرص منو سبكُت اؼبعٌت من النفس كرسوخو فيها، 
ككاف من اؼبمكن االكتفاء باعبملة األكذل }يىا بىًٍتَّ الى 

 تىٍدخيليٍوا ًمٍن بىابو كَّاًحدو{.

ٔ  ...            

 اػبرب إلظهار الضعف.
أحذره عليكم؛ أم ال ينفع اغبذر مع أم من شيء 

 (.َُْٗالقدر )القرطيب: 

ٕ 

                

        

أسلوب القصر الذم يعد ضربا من ضركب اإلهباز 
كإيضاح اؼبعٌت إذ أف من صبالياتو ضرب من اإلهباز 
ككسيلة لتكثيف الداللة كالتعبَت بالقليل من اللفظ 
عن الكثَت من اؼبعٌت كما يستعاف بو يف ربديد اؼبعاين 
ربديدا كامال كخاصة يف اؼبسائل العلمية كما ىو 
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  (.ُّٗٗ :العاكوب)قريب منها 

 ٕٖ-ُٖاغبوار بُت يعقوب كأبناءه يف سورة يوسف: الثامنة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

 ...                

                  

كبياف  النداء }يىآ أىبىانىا{ كالغرض منو االستعطاؼ
 :علو كعظمة كقدر كمكانة أبيهم )عزيز ضبزة

َُِّ.) 

ِ 

                   

                

آّاز اؼبرسل }القرية{ يراد ّٔا أىلها، كعالقتو احمللية 
 (.ََِٕ)علي اعبارمي كمصطفى أمُت، 

يتكرر آّاز اؼبرسل يف ىذه اآلية الكريبة، فسؤاؿ 
القرية عبارة عن سؤاؿ أىلها ؾبازا يف  القرية إلطالقها 

أرسل “عليها بعالقة اغبالية كاحمللية، كحاصل اؼبعٌت: 
من تثق بو من أىل القرية، كاسأؽبم عن القصة، فعرب 

 ”.بالقرية عن ساكنيها
اٍلقىٍريىةى الَّيًتٍ كينَّا ًفيػٍهىا كىاٍلًعيػٍرى الَّيًتٍ اإلهباز }كىاٍسأىًؿ  

ا كىًإنَّا لىصىاًدقػيٍوفى{ فهذا ؿبذكؼ فيو الضمَت  أىقٍػبػىٍلنىا ًفيػٍهى
 ”.كاسأؿ القرية كمن يف العَت“كتقديره 

ّ                  

ٍيله{ كالغرض تكثَت حذؼ اؼبسند إليو يف }فىصىبػٍره  صبًى
 د.س(. :)اؽبامشي” فأمرم صرب صبيل“الفائدة، أم 

ْ 

                   

       

إذا كاف األمر  ” عسى“التمٍت }عىسىى اهللي...{ يعرب 
احملجوب فبا يرجى حصولو كاف طلبو ترجيا )علي 

 (.ََِٕ :اعبارمي كمصطفى أمُت

ٓ          

النداء }يىآ أىسىفىى{ كالغرض منو اغبزف كالضجر 
 (.َُِّ :)عزيز ضبزة

{ جناس اشتقاؽ، ىو لفظ  }أىسىفىى عىلىى يػيٍوسيفى
 (.َُِّ :أسف كيوسف )عزيز ضبزة

ٔ 

            

             

يف األية إهباز حذؼ، ألف اؼبعٌت }تىاهلًل الى تػىٍفتىأي تىٍذكيري 
{ فحذؼ حرؼ نفي )علي اعبارمي  يػيٍوسيفى

(. كمن األغراض التقرير يف ََِٕ :كمصطفى أمُت
{ كىذا القسم يتضمن  قوؿ }تىاهلًل تػىٍفتىأي تىٍذكيري يػيٍوسيفى
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يتضمن حذؼ النص ألنو ال يأٌب إال خربا حبيث 
 بإثبات.

ٕ 

                 

           

هبرم اػبرب الذم يرمز إذل صدؽ يعقوب عليو السالـ 
كرسوخ إيبانو اليت ىي من صفات األنبياء كذالك يف 

أىٍشكيٍو بػىثٍّْي كىحيٍزينٍ ًإذلى اهلًل كىأىٍعلىمي ًمنى قولو تعاذل }ًإمبَّىا 
اهلًل مىا الىتػىٍعلىميٍوفى{، كتضمن اػبرب ىنا اغبصر الذم 
ىو نوع من اػبرب كالذم يعٍت أف يعقوب يف قولو ال 
أشكو إذل أحد منكم إمبا أشكو إذل ريب دائما 

 :كداعيا لو كملتجئا إليو فخلوين كشكاييت )عزيز ضبزة
(. القصر يف }ًإمبَّىا أىٍشكيٍو بػىثٍّْي كىحيٍزينٍ ًإذلى َُِّ
 اهلًل{.

ٖ 

                 

                 

              

بػيٍوا فػىتىحىسَّسيٍوا ًمٍن يػيٍوسيفى كىأىًخٍيًو{ الصيغة  }ًاٍذىى
الصروبة لألمر أم فعل األمر إذ كرد صبعا مع 

 اعبماعة اؼبخاطبة للطلب كىو من اإلنشاء الطليب.
كتتجلى االستعارة يف ىذه اآلية يف قولو: }كىالى تػىٍيأىسيواٍ 
ًمن رٍَّكًح الٌلًو{ أم ال تقنطوا من فرجو تعاذل كتيسَته 

، ”التنفيس“بالفتح ” الرىٍكح“و، كأصل معٌت كتنفيس
يقاؿ: أراح اهلل اإلنساف إذا تنفس، ٍب استعَت للفرج، 

بالرضبة على أنو استعارة من معناىا ” الركح”كفسر
اؼبعركؼ؛ ألف  الرضبة  سبب اغبياة كالركح، 
كإضافتها إذل اهلل ألهنا منو سبحانو كتعاذل )أبو 

 د.س(. :موسى

  ٖٗ-ْٗبُت يعقوب كأبناءه يف سورة يوسف: اغبوار التاسعة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

             

    

 أف لوال يوسف ريح ألجد اػبرب اإلنكارم، أم إين

 ىذا الكالـ صدر أف كتزعموا مٍت، كتسخركا تسفهوين

 ىػ(. ُُْٖ :العلماء من شعور )لببة من غَت مٍت

ِ               

ك الـ االبتداء، ” إفٌ “كىذا كالـ خربم بالقسم ك 
تأكيدا كتعجبا من أف يعقوب دل يزؿ مصرا على زعمو 
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بأف ابنو يوسف حي، كدل يهتد بعد إذل صواب الرأم، 
كيقنع بأنو قد ذىب دكف عودة. كضرب اػبرب ىنا 

  إنكارم، فائدة الـز الفائدة.

ّ 

                
       

 اػبرب فائدة الفخر.

ْ 

                 

    

معٌت النداء يف }يىآ أىبىانىا{ ىبرج عن معناه األصلي إذل 
 التحسر.

إنشاء طليب }اٍستػىٍغًفٍر لىنىا{ كىو األمر لاللتماس. كاػبرب 
 يف }ًإنَّا كينَّا خىاًطًئٍُتى{ إلظهار التحسر.

ٓ 

                  

      

 فائدة اػبرب }سىٍوؼى أىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىيبٍّْ{. 

 ََُ-ٗٗاغبوار بُت يوسف كأبوه يف سورة يوسف: العاشرة: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ                

{ الصيغة الصروبة لألمر أم فعل األمر  }أيٍدخيليٍوا ًمٍصرى
إذ كرد صبعا مع اعبماعة اؼبخاطبة للطلب كىو من 

 اإلنشاء الطليب.
كيتضح آّاز اؼبرسل جليا  يف ىذه اآلية يف قولو: 
{ كاؼبعلـو أهنم ال يستوعبوف مصر كلها،  }اٍدخيليوٍا ًمٍصرى
كإمبا يدخلوف جزءا منها، فعرب بالكل كأراد اعبزء، 
فعالقة ىذا آّاز  الكلية، كيسمى إطالؽ الكل على 

 البعض.

ِ 

                

                  

                 

               

      

نداء يوسف ألبيو }يىآ أىبىًت{ لغرض التعظيم إبانة قدر 
اؼبنادل، ألف يوسف ينادم أباه فيقرف الياء كعظم منزلة 

لتقدير األبوة اليت يكنها الولد لوالده )عزيزة ” يىآ أىبىتً “
(. كقولو }يىآ أىبىًت{ ىو ُْٗ، ص. َُِّضبزة، 

دليل على أدب يوسف كاحًتامو كحبو الكبَت ألبيو 
 (.َُِّ :)عزيزة ضبزة

ا تىٍأًكٍيلي ريٍؤيىامى ... اخل{ ىي الكالـ  ىذه األية من }ىىذى
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اػبربم، فائدة إظهار الفرح دبقبل كالشماتة دبدبر مثل 
 (.ُٗٗٗ :)اؽبامشي” جاء اغبق كزىق الباطل“

ّ 

                     

      

 فائدة اػبرب.

 ْٖ-ُْاغبوار بُت إبراىيم كأبوه يف سورة مرمي:  الحادية عشر:
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ 

                  

          

لطف اػبطاب، يبدأ إبراىيم خطابو ألبيو بلُت كأدب 
األسلوب صبيل كاستعطاؼ يبدأه بنداء األبوة. كىذا 

كالتقرير ينتبو العقل من غفلتو كيصحو الضمَت من 
 غفوتو كيستيقظ اغبس من رقدتو ؼبن السمع ىو شهيد.

ِ 

                 

                

التنبو كالتنبيو  النداء لالستعطاؼ كالتوسل إليو، كىناؾ
 يف األمر.

ّ                .النداء لالستعطاؼ كالنهي لإلرشاد 

ْ                 

ـبالفا  للرضبن كاف الشيطاف اػبرب لإلرشاد، أم أف
 .س(.: دالعلماء من اهلل )لببة طاعة عن برا مستك

ٓ 

               

             

ذىب السكاكي إذل أف قوؿ }يىآ أىبىًت ًإينٍّْ أىخىاؼي أىٍف 
عذاب “يبىىسَّكى عىذىابه مّْنى الرَّضٍبىًن{ بالتنكَت دكف 

كالظاىر أنو باإلضافة إما للتهويل أكػبالفو ” الرضبن
ػبالفو كإليو ميل الزـبشرم؛ فإنو ذكر أف إبراىيم عليو 
السالـ دل ىبل ىذا الكالـ من حسن األدب مع أبيو، 
حيث دل يصرح فيو أف العذاب الحق لو الصق بو، 
كلكنو قاؿ }ًإينٍّْ أىخىاؼي أىٍف يبَّىسَّكى عىذىابه مّْنى الرَّضٍبىًن{ 

 :طيب القزكيٍتفذكر اػبوؼ كاؼبس كنكر العذاب )اػب
 (. ىذا القوؿ من اؼبسند إليو. ََُِ

ٔ                

{ حيث  اؽبمزة لالستفهاـ كالتقدمي يف }أىرىاًغبه أىٍنتى
قدـ اػبرب يف األية كىو "راغب" ألنو ؿبط االىتماـ 
كالعناية أكؿبط اإلنكار كالتعجب. فوالد إبراىيم يرل أف 
آؽبتو ال ينبغي أف يرغب عنها. خبالؼ ما لو قاؿ: 
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"أىأىٍنتى رىاًغبه عىٍن آؽًبىيًتٍ؟" فيكوف اإلنكار كالتعجب 
مأخوذ يف  www.entsab.comعلى الفاعل )

ُّ-َٖ-َُِٔ .) 

ٕ                     

قدر الزـبشرم قولو تعاذل }كىاٍىجيٍرينٍ مىًليِّا{ معطوفا 
على ؿبذكؼ يدؿ عليو قولو }ألرصبنك{ أم فاحذرين 
كاىجرين؛ ألف }ألرصبنك{ التهديد كالتقريع )اػبطيب 

 (. ىذا القوؿ من األمر )إنشاءم(. ََُِ :القزكيٍت

ٖ 

                    

           

خرب دبعٌت الدعاء. فكاف لطف اػبطاب كحسن اعبواب 
البدء كاػبتاـ كأثناء كأداب الكالـ شعار اغبوار يف 

 الكالـ.

ٗ 

         

      

أم أجتنبكم كأتربأ منكم كمن آؽبتكم اليت تعبدكف من 
 خ.(. ىذا اػبرب للتوبُُٗٗ :)ابن كثَتدكف اهلل 

َُ                  

إذا كاف األمر  ” عسى“}عىسىى اهللي...{ يعرب التمٍت 
احملجوب فبا يرجى حصولو كاف طلبو ترجيا )علي 

 (.ََِٕ  :اعباـر كمصطفى أمُت

 ُُاغبوار بُت أخت موسى كأمها يف سورة القصص: الثانية عشر: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ    

 األمر لإلرشاد.
 كال اليم يف تلقيو أف موسى أـ تعاذل اهلل أمر

ألختو:  قالت ٍب اهلل، أمر فامتثلت زباؼ،
 أثره فتتبعت بو؟ يصنع كيف أثر موسى اتبعي

 أهنا يعرفوف ال فرعوف كقـو بعد، عن فأبصرتو

 :العلماء من خربه )لببة أختو، كأهنا تتبع
 ىػ(.ُُْٖ

 ِٔاغبوار بُت بنت صاحب مدين كأبوىا يف سورة القصص: الثالثة عشر:  
 التحليل البالغي اآليات الرقم

http://www.entsab.com/
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ُ          

 إحدل النداء لالستعطاؼ كاألمر لاللتماس. قالت

 ىػ(.ُُْٖ :العلماء من مدين )لببة بنات صاحب

 لك ماشيتك. لَتعى موسى أبت استأجر ألبيها: يآ

ِ 

             

      

 على القوم للرعي من تستأجره خَت اػبرب كالتعليل، أم إف

 فيما زباؼ خيانتو ال الذم األمُت حفظ ماشيتك،

  (.ُٖٓٗ :تأمنو عليو )األلوسي

 ُٗ-ُّاغبوار بُت لقماف كابنو يف سورة لقماف: الرابعة عشر: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ           

 إنشاء طليب فائدة اإلرشاد. 
بدأ بالتحذير لو من الشرؾ الذم ىو هناية القبح 

 .د.س( :كالشناعة كاعظا ناصحا مرشدا )علي الصابوين

ِ          .التعليل للنهي 

ّ 

               

                 

           

التمثيل }إهنا إف تك مثقاؿ حبة من خردؿ فتكن يف 
صخرة{ مثل ذلك لسعة علم اهلل إلحاطتو جبميع 
األشياء، صغَتىا ككبَتىا، جليلها كحقَتىا فإنو تعاذل 
يعلم أصغر األشياء يف أخفى األمكنة. التتميم }فتكن 
يف صخرة{ سبم خفاءىا يف نفسها خبفاء مكاهنا كىذا 

 .د.س(: )علي الصابوين من البديع

ْ       د.س(.  : )علي الصابويناؼببالغة 

ٓ 

                   

             

 أمر دبعٌت اإلرشاد.
اؼبقابلة }كأمر باؼبعركؼ{ ٍب قاؿ: }كانو عن اؼبنكر{ 

 . د.س( :فقابل بُت اللفظُت )علي الصابوين

ٔ             .التعليل لألمر 

ٕ 

              

       

تصعر خدؾ للناس{ أم ال سبل كجهك عنهم }كال 
. النهي دبعٌت د.س( :تكربا عليهم )علي الصابوين

 اإلرشاد.
}كال سبش يف األرض مرحا{ أل ال سبش متبخًتا متكربا 

 .  ككذا اإلرشاد.د.س( :)علي الصابوين
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ٖ             

اؼبتكرب الذم يرل تعليل للنهي أم ألف اهلل لكره 
العظمة لنفسو  كلتكرب على عباد اهلل اؼبتبخًت يف مشيتو 

 كالفخور الذم يفتخر على غَته.

ٗ 

            

  

 األمر دبعٌت اإلرشاد.

َُ           

أنكر األصوات لصوت االستعارة التمثيلية }إف 
اغبمَت{ شبو اؼبتكربين الرافعُت أصواهتم باغبمَت، 
كأصواهتم بالنهيق، كدل يذكر أداة التشبيو بل أخرجو 
ـبرج االستعارة للمبالغة يف الذـ، كالتنفَت عن رفع 

 .د.س( :الصوت )علي الصابوين

 َُِاغبوار بُت إبراىيم ك ابنو إظباعيل يف سورة الصفات: الخامسة عشر: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم

ُ                .الندء لالستعطاؼ كاػبرب إلفادة اؼبخاطب 

ِ         

 األمر دبعٌت االلتماس.
من الرأم على كجو اؼبشاكرة، أم ما ذا تبصر من رأيك 

 (.ََِٔ :كتبديو )الزـبشرم

ّ             

نداء إظباعيل ألبيو حُت استجاب عليو }يىآ أىبىًت{ 
كغرض النداء ىنا التعظيم إبانة قدر كعظم منزلة 

يىآ “اؼبنادل، ألف إظباعيل ينادم أباه فيقرف الياء 
 لتقدير األبوة اليت يكنها الولد لوالده.” أىبىتً 

 تػيٍؤمىري{ لألرشاد على أبيو.األمر }اًفٍػعىٍل مىا 
 (.ُُٗٗ :أم امض ؼبا أمرؾ اهلل من ذحبي )ابن كثَت

ْ                   

 اػبرب الـز الفائدة.
 :أم سأصرب كاحتسب ذلك عند اهلل )ابن كثَت

ُُٗٗ.) 

 ُٕاألحقاؼ: اغبوار بُت االبن كأبوه بغَت اسم يف سورة السادسة عشر: 
 التحليل البالغي اآليات الرقم
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ُ 

               

         

{ اسم فعل مضارع دبعٌت أتضجر كالفاعل ضمَت  }أيؼٍّ
اًنًٍتٍ{ استفهاـ انكارم.   مستًت تقديره أنا. }أىتىًعدى

ِ          

{ تكوف كم كلمة يقوؽبا اؼبنتدـ كيقوؽبا اؼبندـ  }كىيٍػلىكى
" كاؼبراد حثو  غَته كمعٌت كأف التحقيق. كقيل "ىلكتى

مأخوذ يف   www.almaany.comعلى اإليباف 
ُّ-ٖ-َُِٔ.) 

}آًمٍن{ األمر لالرشاد كالتوبيخ. }ًإفَّ كىٍعدى اهلًل حىقّّ{ 
الوعد. الوعد من أغراض اػبرب كما يف اػبرب دبعٌت 

 (.ُٖٖٗ :معجم البالغة العربية، )بدكم طبانة

ّ                .اػبرب لالنكار 

 القيم التربوية في الحوار بين اآلباء واألبناء في القرآن الكريم
 ناحية المادة الدراسية -أ

موضعا،  عشر ستة القرآف الكرمي يف يف فيها اغبوار بُت اآلباء كاألبناء ذكر اليت اآليات بلغت
اؼبوضوعات التالية اليت تصَت موادا دراسية يف العملية الًتبوية سواء كانت بُت اآلباء  تناكلت عددا من

 كاألبناء أك بُت اؼبدرس كالطالب، كىي:
 للقرآف الكرمي عموما، أساسي موضوع ككذا فيها، تناكال األكثر اؼبوضوع كىو التوحيد، إذل الدعوة .ُ

 حيث بلغ عدد كاألبناء، بُت اآلباء بُت اؼبواضع يف اغبوار األكرب النسبة على استحوذ كلكنو

ؾبموع عدد اغبوارات، كذلك يف اغبوار بُت  الثلث من بنسبة مواضع، ستة تناكلتو اليت اؼبواضع
).... ُّّ-ُِّبقرة: السالـ كبنيهم يف سورة ال عليهما كيعقوب إبراىيم       

     ...(ك )...        ...(ك )...                 

                ،)  موضعُت، يف  السالـ كأبيو يف إبراىيم عليوكاغبوار بُت
)...  ْٕسورة األنعاـ:         ...(ك )...                 )   كاغبوار

)...  ّْ -ِْالسالـ كابنو يف سورة ىود:  عليو نوح بُت              

    ...(ك )              ...(ك )                

   ،) الكافر ككالديو. فينبغي يف  االبن كابنو )، كاغبوار بُت من اغبوار بُت لقماف األكرب كاعبزء
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اؼبوادا الدراسية عن توحيد اهلل كمعرفو صفاتو. تربز أنبية التوحيد يف اغبياة العملية الًتبوية أف تلقى 
البشرية من أكجو متعددة، يتأكد ّٔا أنبية العناية بًتبية الناشئ عليها منها قبوؿ العمل، كالثبات 

صر، اػبلقي، كاالستخالؼ، كالتمكُت للمؤمنُت، ككالية اهلل كىدايتو للمؤمنُت، كالعزة كالرفعة، كالن
كاألمن كالطمأنينة. كإف للتوحيد آثارا تربوية على حياة كسلوؾ اإلنساف، كتكوف ىذه اآلثار 
حبسب القوة اإليبانية اليت وبملها الفرد بُت جواكبو كىي: ضابط للقلق النفسي، كضابط للدكافع 

 النفسية، كالثبات على اؼببدأ، كربقيق التآخي االجتماعي.

الذم  كابنو بقية اغبوار بُت لقماف يف جاء كاحد، موضع يف ؽ،كاألخال العبادات حوؿ الوعظ .ِ
 آخر. فينبغي يف العملية الًتبوية أف تلقى اؼبوادا الدراسية عن العبادات موضوعا احتول

كاألخالؽ. فإف للعبادات آثارا عظيمة كمن أنبها آّاىدة كقوة اإلرادة، كتربية التعاكف كالًتابط، 
من االكبرافات. ككذا قد اىتم اإلسالـ باألخالؽ الفاضلة، فكاف ىدفا كتربية الفضائل، ككقاية 

من أىداؼ البعثة النبوية اليت جاءت إلسباـ مكاـر األخالؽ، ككضعت ؽبا الضوابط اليت إذا 
 سبسك ّٔا األفراد كاعبماعات فازكا كقبوا من التيارات اؽبدامة.

 توبتهم إذل فيو بينوا الذم كأبيهم، سفيو  إخوة اغبوار بُت يف كحصلت كاحد، موضع يف التوبة، .ّ

كأبيهم. فينبغي يف العملية الًتبوية أف تلقى اؼبوادا الدراسية عن التوبة.  بأخويهم فعلوا فبا تعاذل اهلل
ألف اإلنساف ؿبل اػبطأ كالنسياف، قد يرتكب الذنوب كاؼبعاصي إذل اهلل كرسلو كخلقو يف حياتو. 

 تلك الذنوب.لذالك كانت التوبة عمال لتمحو 
 يوسف عليو بُت اغبوار يف كحصل كاحد، موضع يف عليها، كشكره تعاذل اهلل بنعمة االعًتاؼ .ْ

التقائهم. فينبغي يف العملية الًتبوية أف تلقى اؼبوادا الدراسية عن الشكر. ألف  كأبيو بعد السالـ
سيما قد ذكر القرآف بأف اهلل خلق اإلنساف كأنعمو كثَتا، إف يعد اإلنساف نعمة اهلل الوبصػػها. كال

 يشكر اإلنساف على اهلل ربو ك كالديو.

 التربوية الطريقةناحية  -ب

ما  كفق كاألبناء يف القرآف الكرمي، اغبوار بُت اآلباء يف األساليب أكالطرؽ استخداـ يتنوع
كوبتاجو  اآلخر، الطرؼ يناسب ما أك اغبوار من اؼبرجو يف اؼبوضوع أك اؽبدؼ اغبوارم، يقتضيو اؼبوقف

اغبوار  احتوت آيات النظر. كقد كجهات تقريب أك اإلقناع سواء كانت النتيجة اؼبطلوبة إذل للوصوؿ
 عرض ألىم أحياف كثَتة، كفيما يلي يف استخدامها كتكرر الًتبوية، من األساليب كالطرؽ عدد على

 منها. اؼبرجوة كالفائدة ىذه األساليب كالطرؽ كالتعريف
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 والمشاورة النصح. ُ
كاألبناء يف القرآف الكرمي اليت تقع يف  اغبوار بُت اآلباء من اؼبوضوعات يف كاؼبشاكرة كاف النصح

بنت  كيف اغبوار بُت عليو، الرؤيا عندما قص السالـ كأبيو عليو يوسف مواضع، كىي اغبوار بُت ثالثة
كىو من الطرؽ الًتبوية اليت يقـو  السالـ كإظباعيل. إبراىيم عليو اغبوار بُت كيف صاحب مدين كأبيها،

 ّٔما اآلباء كاؼبدرسوف لًتبية األبناء كالطالب.

 االستفهام أوالسؤال والجواب. ِ
استفهاـ  فيكوف-الفهم طلب كىو-اغبقيقي معناه عن ىبرج كقد الفهم، طلب االستفهاـ ىو

اإلثبات كالتقرير  منها: كثَتة االستفهاـ إليها ىبرج اليت بو )لغرض(. كاألغراض مع علمو العادل بالشيء
 .(ُٔٗٗ  :)أضبد اؼبطلوب كاألمر كاإلنكار كالتحذير كالتعجب

 معهم: يوسف إرساؿ منعو سبب عن أبيهم من يوسف إخوة أمثلتو: استفهاـ من     

       :فعلو: منكرا أبيو من إبراىيم (. كاستفهاـُُ)يوسف          
 إثارة أك إشارة إذل اإلنكار اآلباء كاألبناء اغبوار بُت يف األسلوب استخداـ ىذا (. كيفْٕ)األنعاـ: 

 سلفا معلوما كاف اعبواب، كإف كبو أنبية تشويق عنو. كفيو اؼبستفهم اغبواس بغَت فال تنشغل لالنتباه،

 االبن. أك لدم األب

 الحجة. ّ

 أسلوب . كىي(َََِ :)ابن منظور الدعول صحة على بو دؿ ما وى الربىافأك  الدليل

 لكوف ؿبسوسة، كاألبناء كانت اآلباء اغبوار بُت يف كالغالب عقلية كانت ؿبسوسة أك سواء لإلقناع

 على السالـ عليو إبراىيم كمثالو استدالؿ احملاكر. كبصر لسمع فهي أقرب أكثر إقناعا، اغبسية اغبجة

رؤيتها فقاؿ:  أك ظباعها بعدـ كما استدؿ كقومو، أبيو أيدم بأف وبتج من صنع عبادة األصناـ، بطالف
                           :بالقميص (، كذلك االستدالؿِْ)مرمي 

 السالـ: كأبيهم عليو يعقوب أبناء يف اغبوار بُت                   

                          :(، كاالستدالؿ بشهادة العَتُٕ)يوسف 

أبيهم:  أخربكا بو ما صدؽ على القرية كأىل                      
 (.ِٖ)يوسف:
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 النداء. ْ
. (ُٔٗٗ :)أضبد مطلوب الداعي إذل اؼبدعو إقباؿ طلب ىو ليقبل أك باؼبنادل التصويت كىو

 أك ساىيا، كاف إذا القريب ينادل كقد للبعيد، النداء كيكوف خالؽبا. أك مصدرا يف أكؿ اآلية يأٌب كقد

 اػبطاب اؼبرتب كاف إذا غافل، كال بساه، ليس الذم القريب ينادل ،كقد-تنزيال لو منزلة البعيد-غافال

أك للتنبيو  أك للتلهف للتأسف النداء يكوف أف أغراضو اؼبنادل. كمن بشأف ؿبل االعتناء على النداء يف
 .(ُٖٖٗ :)الزركشي كالتلطف أك للتكرمي أك للتحزف

إفرادا  مصغرا، البنوة لوصف مصاحبا كاألبناء اآلباء آيات اغبوار بُت يف النداء حصل كقد
 ذلك: يابٍت: على األمثلة كمن كصبعا، إفرادا األبوة، كصبعا، كذلك مصاحبا لوصف    :البقرة(

ياأبانا:  (،ُِّ   :بٍت:  يا (،ٕٗ)يوسف     :أبت:  يا (،ُّ)لقماف     :الصفات(
قولو :  يف السالـ من يعقوب عليو كاحدة األسف، مرة لنداء (. باإلضافةَُِ      

 :)اغبازمي أف النداء لألشخاص الينادل، كاألصل األسف ( داللة على التعجب، ألفْٖ)يوسف: 
ََِٓ). 

الذىن لوعي  حضور طلب يف ؾبازا مستعمل اؼبنادل حضور مع اغبوار يف النداء كاستخداـ
اكتفى بأداة  اغبوار، آيات يف جاء كما فالنداء االبن، مع األب حوار يف خاصة كلو أنبية الكالـ،

 قرب مكانة شدة على كتنبيها النصح، كإخالص احملبة على داللة مصغرا، لفظ البنوة النداء )يا( مع

 للتكرمي فمرة يكوف اغبوار، موضوع حبسب -بٍت كلمة-التصغَت أغراض من األب، كقد اختلفت االبن

 كقد ،-ابنو من نوح مع كاف كما-اغبزف إلظهار يكوف كمرة ،-ابنو مع كاف من لقماف كما-كالتلطف

 النداء أنبية فإف ابنو. كيف اؼبقابل مع السالـ عليو إبراىيم من كاف كما-إلظهار الشفقة كالرضبة يكوف

 األبناء حوار يف يأٌب دل إال أنو اآلباء، األبناء مع خطاب يف اؼبعتاد ىو كإف كاف اؼبصاحب للفظ األبوة،

 على اآليات سياؽ دؿ الكافر، بل األب كاف مع كإف حىت معتادا جافا -يف آيات اغبوار-اآلباء مع

 النداء، من يوافق الغرض كدبا موضوع اغبوار، تناسب الصوت اليت األبناء بنربة من صدكره

 مع السالـ عليو حوار يوسف يف كالتوقَت مع أبيو، عليو السالـ إبراىيمحوار  يف كالتوسل كاالستعطاؼ

لقماف  حوار يف حصل مرة كما من أكثر الواحد اؼبوقف اغبوارم يف قد يتكرر النداء أف أبيو. كيالحظ
 اغبرص، كإعادة كشدة فرط النصيحة على داللة كيف ذلك أبيو، مع عليو السالـ إبراىيم كحوار ابنو، مع

 السامع. تنشيط
 



 عبد المحي

534          Vol. 2, No. 3, December 2016 M/1438 H          

 التدرج. 5
ترؾ  عن تنفر النفوس ألف األمور؛ معارل الفرد إكساب يف التصاعدم االرتقاء بو يقصد

 عرض يف التدرج يكوف .(ََِٓ: )اغبازمي كاحدة دفعة األمور بكل اإلؼباـ اؼبألوؼ، كتستصعب

 اغبديث من متدرجا انتقل حيث ابنو مع لقماف حوار كمثالو من جانب، أكثر إذا احتول على اؼبوضوع

استخداـ  يف التدرج يكوف األخالؽ كما ٍب العبادات عن إذل اغبديث الوالدين اهلل كبر عن توحيد
ككالديو: البدء  الكافر االبن بُت اغبوار كمثالو الواحد، خالؿ اؼبوقف اغبوارم إذا تنوعت األساليب

ٍب  عصى، من بعظمة االبن لتذكَت تعاذل باهلل االستغاثة النصح لالبن، ٍب يف كالرغبة بإظهار الشفقة
 التدرج ىيئة أسلوب استخداـ باإليباف. كيف االبن أمر بياف السبب، كتعليل بالويل، ٍب كالدعاء التخويف

 عما كانت انتقاؽبا سرعة يف فالنفوس زبتلف عليها، يطرح لتلقي ما اغبوار يف اآلخر الطرؼ لنفس

 لقبوؽبا. أك ترسيخها أدعى ما يضادىا إزالةيف  الفكرة سواء عرض يف كالتدرج عليو،

 التعليل. 6

فتأٌب  ذلك، كبو أك لطيفا أك عجيبا أك قريبا لكونو فًتاه مستبعدا حكم إذل تقصد أف كىو
يف  أركج علتو بذكر اغبكم إثبات فإف ربقيقو؛ لتوىم للحكم كونا علة فتدعي بصفة مناسبة للتعليل

 .(ُٔٗٗ :طلوباؼب)أضبد  إثباتو دبجرد دعواه من العقل

معلال  كاف أكهني أمر فكل كابنو، يف اغبوار بُت لقماف جاء ما ذلك على األمثلة أكضح كمن
الًتؾ  أك اإلقالع، أك الفعل، أك القوؿ، إذل االبن يدفع دبا النهي، أك لألمر بذكر السبب الدافع لالبن،

كقد  منها، كاؼبصلحة كغايتها حكمتها بالتعليل تعرؼ حيث فعل األمور اؼبعللة، إذل تنبعث كالنفوس
لألب  اؼبوجو االبن حوار يف مالزما التعليل كجاء يف غالبها معللة. األبناء مع اآلباء حوارات جاءت
الطلب كإف  بتعليل إليو كالتوسل األب يف خطاب االبن بالتلطف يلـز الذم األبوة غبق احًتاما خاصة؛

 حق. على كاف

 التوكيد. 7
الشكر  لدفع الكالـ يف التوكيد كتقويتو. كيدخل قبلو اغباصل اؼبعٌت لتقرير اللفظ يرد أف ىو

 قلة  اؼبعٌت أك أنبية زيادة حبسب كينقص فيزداد التأكيد، كثر باألمر االىتماـ عظم كتقوية اؼبعٌت، ككلما

 :)عثماف السبت منكرا يكوف أف يلـز كال لذلك ؿبتاجا اؼبخاطب كاف إذا يف الكالـ ذلك، كيستخدـ
 .ق(ُُِْ
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 :)الزركشي اؼبعنوم كمنو اللفظي التوكيد كمنو التوكيد، كنوف كالالـ خاصة أدكات كللتوكيد
 كالقسم اؼبوثق كأخذ كالتعليل األخرل األساليب بعض كذلك باستخداـ كوبصل التأكيد ،(ُٖٖٗ

 بعض الكلمات. كتكرار
بأدكات التوكيد:  :التوكيد أمثلة كمن            :كمن أمثلة (.ُِّ)البقرة 

الكلمات قوؿ:  بتكرار التوكيد                         

قولو:  (. ٍبُّّ)البقرة:                                :يوسف(
)أبو موسى، د.ت.،  اىتماـ النفوس كإثارة بث الفكرة كتقويتها مهم يف السالـ كىو عليو ( ليوسفْ

إذل  اآلخر، فيلجأ نفس الطرؼ الشك يف احملاكر حبصوؿ إحساس عند أيضا كيستخدـ (ُٔص. 
لتأكيد صدقهم  السالـ، أبناء يعقوب عليو كقد استخدمو الشك، ىذا ليزيل يف موضوع اغبوار التوكيد

 سيئا أحيانا. غرضهم كاف كإف مواقف حوارية، عدة يف

 واإلشهاد الموثق. 8
 (ُِٗٗ :)الراغب االصفهاين كعهد بيمُت مؤكد عقد :كاؼبيثاؽ اؼبيثاؽ، من االسم ىو اؼبوثق:

فقاؿ:  بنيامُت، أخيهم أخذ سألوه ؼبا معهم، حواره يف عليو السالـ من بنيو يعقوب طلبو كقد ،  

                          :وبلفوا أف (، كأراد عليو السالـٔٔ)يوسف 

 :)األلوسي بو كتشدد العهود تؤكد فبا ألنو منو؛ موثقا سبحانو اغبلف بو كجعل باهلل تعاذل، لو
ُٖٗٓ). 

فهو الشاىد  تعاذل إليو موثق من أتوه كما أبناءه، فيوكل اهلل على األب يعتمد أف ىو كاإلشهاد:
 أف مع أبنائو بعد يعقوب فعلو عاقبهم. كما أخلفوه كإف اعبزاء، خَت جازاىم ميثاقهم كفوا عليهم فإف

 أتوه اؼبوثق:             :يوسف(ٔٔ.) 
إذا كاف  التكليف، مسؤكلية لتحمل االبن دفع يف النافعة األساليب من األبناء من اؼبوثق كطلب

 متأخرة، كما مراحل يف إال يستخدـ فال لليمُت، مصاحبا كونو حاؿ كيف ،-القسم-عن اليمُت ؾبردا

 عليو السالـ يوسف أخذ أبناؤه سألو حُت األكذل اؼبرة يف يطلبو دل حيث السالـ فعل يعقوب عليو

 معهم.

مراقبة اهلل  استحضار على األبناء كحث أبنائو، أماـ تعاذل باهلل األب ثقة تأكيد منو كاؼبقصود
كل زماف  يف عليهم كرقيب مطلع فهو عليو، اتفقوا ما على الوكيل ىو لكونو كقت، كل تعاذل ؽبم يف
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 دبسؤكلية ىذا شعركا حيث السالـ، عليو يعقوب أبناء مع شبرتو أتى األسلوب ىذا أف كمكاف. كاؼبالحظ

يقوؿ:  أف األكرب األخ فبا دفع مصر، أرض يف بنيامُت أخوىم حبس اؼبوثق حُت         

                    يوسف( : َٖ.) 

 المثل ضرب. 9

كإمتاعا لألذف  للعقل إمتاعا أكثر كذبعلو كصباال، ركعة تكسبو حسية صورة يف اؼبعٌت إبراز اؼبثل:
الكناية. كقرف الضرب باؼبثل  بطريقة أـ التشبيو، بطريقة أك االستعارة، بطريق التمثيل ىذا كرد سواء

 :)أبو حسُت كإنشاؤه كابتكاره صوغو اؼبثل ىو ضرب معٌت فيكوف اصطالحا، ”اؼبثل ضرب“فقيل: 
آخر  للسامع، بأمر خربة سابق ال اليت اعبديدة أك إردة اؼبعاين ربط اؼبثل: من ضرب . كاؼبقصود(ُٗٗٗ

 كيسر بكل سهولة اؼبراد اؼبعٌت يصل أف يبكن سريعة، بسيطة عقلي قياس يف خربتو، كبعملية يقع فبا
 من اآلخر الطرؼ كعقل قلب يف يؤثر اغبوار يف . كمستخدـ ىذا األسلوب(ََِِ :)إظباعيل علي

 قباحة أك ابنو، مع لقماف حوار يف-اغببة مثقاؿ-الصغركمقدار  الشبو، على كجو خالؿ الوقوؼ

 اؼبقصود. كيصل اغبوار موضوع كبذلك يتضح اغبوار؛ نفس يف-كصوت اغبمَت-الفعل

 القسم. 01
 اعبواب ربقق كفائدتو كمضمر، ظاىر كمنو ، ق(ُُِْ :)عثماف السبت كاليمُت اغبلف ىو

 ينجح دل فإف للخرب، توكيد . ففيو(ُٖٖٗ :)الزركشي كتأكده، ليزكؿ عنو الًتدد فيو السامع، عند

 كيدفع اؼبخالفة، الفكرة النفس ما يوىن يف كثَت على التصديق، فإنو اؼبخاطب ضبل يف أحيانا القسم

 ثالث طبس مرات فقط، اآلباء كاألبناء يف القرآف الكرمي يف اغبوار بُت استخدـ فيها. كقد الشك إذل

 قوؽبم:  السالـ يفعليو  يعقوب أبناء من مرات             :كقوؽبم:  (،ٖٓ)يوسف
                 :(، كقوؽبم:ٓٗ)يوسف               

      :عليو السالـ:  إبراىيم أيب من آزر (، كالرابعةّٔ)يوسف              :مرمي(
البنو:  قوؿ لقماف (، كاػبامسةْٔ                :الزركشي (ُّ)لقماف(: 

ََِٗ). 
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 النهي أو األمر. 00

 . كالنهي ىو طلب(ُٖٗٗ :)اغبسيٍت اؼبخاطب من مطلقا للفعل الطالبة الصيغة ىو األمر

 .(ُٔٗٗ :طلوباؼب)أضبد  كاإللزاـ االستعالء كجو الفعل على عن الكف

، غَت الطلب دبعٌت تأٌب أف غَت النهي، أك األمر احملاكر مصلحة كقدتتطلب كاؼبهم يف  اؼبلزـك
 احملاكر. الستجابة أقرب ذلك لكوف غالبا، بالتعليل مرتبطة أكجاءت اغبوار بُت اآلباء كاألبناء،

 البنو: نوح األمر قوؿ أمثلة فمن         :البنو: لقماف كقوؿ (،ِْ)ىود      

                  :عليهما يعقوب ليوسف أمثلة النهي قوؿ (. منُٕ)لقماف 

 السالـ:            :لبقية أبنائو: كقولو (،ٓ)يوسف           

   :البنو: لقماف كقوؿ (،ٕٔ)يوسف           :لقماف(ُّ.) 

 تركه نحو لدفعه نظر المحاور في السيئ الفعل تقبيح أسلوب .01

خالؿ  من نفسو، منها كتشمئز الفاعل كعقل قلب يستنكرىا صورة يف الفعل إظهار كىو
اغبوار  :اؼبستقبحة. كمثالو األمور من بأمر تشبيهو أك حسية، أك عقلية، حبجة على خطئو، االستدالؿ
كقولو:  كأبيو، عليو السالـ بُت إبراىيم            :البنو:  (. كقوؿ لقمافْْ)مرمي

                  :على نفرة النفوس غَت مباشر يعتمد ( كىو أسلوبُٗ)لقماف 

 مع األب، حفاظا على فائدتو كاألفعاؿ، كتظهر اعبميل من األقواؿ كبو كميلها القبيح، من بفطر

 اليت كعن غَته من األفعاؿ عن الفعل البعد إذل حفظا لكرامتو، كإشارة االبن كمع دبشاعره، اؼبساس

 السوء. يف سباثلو

 واالتصال  المعاملةناحية  ج.
أسس متينة للتعامل كاالتصاؿ بُت اآلباء كاالبن أك  على بقيامو كاألبناء سبيز اغبوار بُت اآلباء

ما ىو  ربقيقها كمنها يف األكرب اعبانب عليو يقع باألب خاص اؼبدرس كالطالب. كتلك األسس ما ىو
 كاالبن معا. األب من حصولو يلـز مشًتؾ عاـ ىو ما كمنها كجودىا كىو اؼبسؤكؿ عن باالبن خاص

 باألب خاصةأسس  -ُ

كرامة اإلنساف  كحفظ بتقرير يتعلق ما الكرمي القرآف مقاصد أعظم من االبن: كرامة حفظ ( أ
 تعاذل:  يقوؿ حيث عموما،                             
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                           اغبوار بُت  (، كيفَٕ : )اإلسراء
 حفظ اآليات ظهر من فقد أغلب اغبوارات، عليو تقـو أساس الكرامة أف قبد اآلباء كاألبناء،

 ككذلك مع أبنائو، السالـ فعل يعقوب عليو كما عصياهنم، مع حىت األبناء لكرامة اآلباء

 كبو االستجابة دافع ألف فيها ابنو، السالـ مع عليو نوح فعل كما كفرىم مع حىت حفظها

 كالقبوؿ.

ـبتلفة، تشكل  ظركؼ كربيط اؼبؤثرات، من عدد االبن شخصية تصوغ باالبن: اإلحاطة ( ب
 يكوف ؿبيطا أف البد االبن فهم على وبرص الذم كاألب كتصرفاتو. فهمو يف كتتحكم تفكَته

 يتطلبو اؼبوقف، كلعل كما خلفيتو كفق معو التعامل من ليتمكن فيو، تؤثر اليت األمور ىذه بكل

اختالفهم  أبنائو  على مع حواره كاف فقد السالـ، عليو يعقوب ىو األب ؽبذا مثاؿ أكضح
بينهم  الفركؽ يناسبو، متفهما دبا منهم كال عامل فقد إحاطتهم، على دليال كعاص(، )صاحل
 منهم. كل كحاجة

لو، كتزداد  تقديره يظهر أف االبن مع اغبوار أحواؿ صبيع يف األب على باالبن: االستهانة عدـج(  
كبو  التقدير يدفعو ذا االبن إحساس ألف العلم؛ يف عليو االبن تفوؽ حاؿ يف لذلك اغباجة
من  السالـ إبراىيم عليو عند دبا آزر استهانة دفعت كقد األب، مع اغبوار يف الدائمة الرغبة

 كالبعد عنو. لو السالـ عليو إبراىيم ترؾ إذل لدعوتو، استجابتو العلم كعدـ

 باالبن خاصة أسس -1

يأمره دبعصية،  أف إال بو، يأمر ما كل يف أباه االبن يطيع أف الرب كاجب من اغبق: يف الطاعة ( أ
السالـ  إبراىيم عليو حوار يف حصل ما ذلك كمن الطاعة، عدـ عليو هبب اغبالة ىذه ففي
ضرب  كيف اؼبقابل بعبادة. أبيو ألمر دل يستجب حيث يعبدىا، اليت األصناـ حوؿ أبيو مع

مع  ،-تعاذل من اهلل أمر ىو الذم-اغبق يف األب لطاعة األمثلة أركع السالـ إظباعيل عليو
 ذبػحو. كىو أبوه الذم طلبو األمر شدة

االستجابة  اؼبطلوبة للنتيجة اغبوار كصوؿ على تدؿ اليت األمور من السريعة: االستجابة ( ب
رتبة كأفضلها  أعالىا ىي كاألخَتة معا، ما أك الفعل أك بالقوؿ تكوف كقد االبن، من السريعة

عندما  عليو السالـ، إظباعيل من كاف ما ذلك على األمثلة أعظم األب، كمن نفس يف كقعا
استجاب ألبيو قوال:           :قولو يدؿ كما (   كاستجاب فعالَُِ )الصافات 
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تعاذل:             :أخت  من ما كاف كمن األمثلة: (،َُّ )الصافات
 ففعلت. أثره بتتبع أمها أمرت حينما موسى

اغباؿ على  ىذه كيف األب، تفوؽ العلم أك اؼبنزلة من لدرجة االبن يصل قد لألب: التواضع ( ج
اغبوار أدعى  يف أنو إال الرب، لواـز من كاف كإف فهو األب، مع التواضع يسلك أف االبن

 ما شدة أبيو على مع التواضع شديد السالـ عليو إبراىيم كاف كقد االبن، بو لقبوؿ ما جاء

 التوحيد. استجابتو لدعوة يف رغبة تعاذل؛ باهلل ككفر كصدكد، استكبار، من كاف من أبيو

 واالبن األب بين مشتركة عامة أسس -ّ
يقف موقفُت  السالـ عليو إبراىيم فهذا اغبوارم، اؼبوقف وبتاجو ما كفق اػبطاب يف التنوع ( أ

فيتنوع اؼبؤمن،  االبن مع اؼبؤمن األب كموقف الكافر، األب مع اؼبؤمن االبن موقف ـبتلفُت
 منهما. كال يناسب ما كفق معهما خطابو

إذل جانب  فهو ابنو، مع حواره يف لقماف فعل كما الوجداف، كاستثارة العقل إقناع بُت اعبمع ( ب
 ندائو بيا من خالؿ البنوة عاطفة استثار اغبسي، اؼبثل ضرب خالؿ من تعاذل اهلل قدرة إثبات

 كالتلطف. لو التحبب على داللة بٍت،

ما  فأشد الكافر، األب أك الكافر، االبن مع حىت اغبسن، كالقوؿ الكالـ بلُت التمسك ( ج
اغبوارات  بعض تنتهي قد حُت يف طيب، على االفًتاؽ الكافر األب مع اغبوار ينتهي إليو
يف اغبوار  باؼبواجهة، كما باللجاج أك القرآف يف -كاألبناء اغبوارات بُت اآلباء غَت-األخرل 

 كفرعوف. بُت موسى

البنو  األب قوؿ النفس: يف كقعا كاألكثر كاؼبوضوع، للمقاـ مناسبة األكثر األلفاظ اختيار ( د
عند  تقبال أكثر كبنيهم السالـ عليهما كيعقوب إبراىيم اغبوار بُت يف كما ”بكذا أكصيك“

اؼبصحوب  اغبرص معٌت فيها ألف ؛”بكذا آمرؾ“ قولو من استجابتو، إذل االبن كأقرب
 ألبيو: السالـ عليو إبراىيمقوؿ  بالتودد.             :(. أتى بلفظّْ)مرمي 

 موسى بو أـ ما عربت للحوار اؼبناسب اللفظ كمن اختيار اؼبعاقبة. من ألطف ىو الذم اؼبس

 انظرم أين كدل تقل األثر، تتبع كىو أخيها بالقصص عن البحث ابنتها من طلبها عند

 الطلب كالبحث. يف أشد يكوف األثر تتبع ألف يذىب؛

إال من  باظبو االبن تسمية يرد فلم بٍت؛ كلمة أنبها كمن اغبوار، يف معينة كلمات استخداـىػ( 
 السالـ. عليو إبراىيم البنو آزر
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 الصاحل كالعاصي بل كإناثا، ذكورا األبناء أك اآلباء سواء األسرة، يف فرد لكل متاح اغبوار حق ( ك

 الكافر. حىت

 اؼبناسب لطريف أك اغبوار ؼبوضوع اؼبناسب الوقت اختيار ألف اغبوار؛ يف كاؼبكاف الوقت أنبية ( ز

كبعدا، أدعى للتأثَت  قربا اغبوار لطريف أك اغبوار ؼبوضوع اؼبناسب اؼبكاف كاختيار اغبوار،
 أبيهم،مع  العشاء للحوار كقت يوسف إخوة اختيار من الوقت أنبية ظهرت كقد كاإلقناع،

 رفعا لشأف ما، على العرش، أبويو رفع عندما يوسف من حصل ما اؼبكاف أنبية كيدؿ على

 منو. كتقريبا ؼبكاف ما

قبوؿ  أك النظر، كجهات يف التقارب غبصوؿ ضركرية كاألبناء، اآلباء بُت الوطيدة العالقة ( ح
ابنو  مع إبراىيم عالقة اغبوار، يف اؼبؤثرة القوية العالقة على األمثلة كمن كاالقتناع، النصح

 السالـ. عليهما يعقوب أبيو مع يوسف كعالقة السالـ، إظباعيل عليهما

 األساليب أفردت ىذه كألنبية النظر، كجهات تقريب أك اإلقناع بغية اغبوار أساليب يف التنوع ( ط

 كاألبناء. بُت اآلباء منهجية يف اغبوار أجزاء من كجزء مستقل األسس عن

 النتيجة
إف البحث عن القيم الًتبوية يف اآليات القرآنية هبعل مبدأ رئيسيا لكشف األصوؿ الًتبوية من 

فأما القيم الًتيوية يف اغبوار بُت اآلباء كاألبناء يف القرآف الكرمي حيث اؼبواد كاؼبناىج كطرؽ التدريس. 
أسس اؼبعاملة كاالتصاؿ بتحليل بالغي فتدكر حوؿ اؼبواد الدراسية كالطرؽ أك األساليب الًتبوية ك 

كىذه النتيجة تسهم اؼبدرسُت كعلماء الًتبية على كشف ما يتعلق بالًتبية.  اؼبناسبة يف العملية الًتبوية.
لقد بٌُت القرآف الكرمي كل شيئ عن الًتبية من األغراض، كمواصفات اؼبدرس اعبيد كالتلميذ، كاؼبواد 

 لًتبية كأنبية البيئة اؼبصطنعة يف تربية األكالد كغَت ذلك. الدراسية، كطرؽ التدريس، ككظيفة األسرة يف ا
لقد اعتمد علماء الًتبية يف عصرنا اغباضر إذل النظريات الغربية اليت تبعد التالميذ عن األصوؿ 
الديٍت. فيصبح التالميذ بذلك صعيدين يف الفكر كالعلم كاغبضارة كلكن منخفضُت يف الشؤكف الدينية. 

صعيد اغبضارم. كالقرآف الكرمي ينزؿ األصوؿ الديٍت أكذل من الصعيد العلمي كالصعيد الفكرم كال
لذلك، الرجوع إذل القرآف الكرمي كاغبديث النبوم لًتسيخ النظريات الًتبوية من األمور الالزمة لدل 

 اؼبسلمُت، كال سيما لتكوين األجياؿ الصاغبُت يف الفكر كالعمل كاغبضارة.  
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