
Volume 2 No. 1, Juni 2017

P ISSN 2442-594X | E ISSN 2579-5708

http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan

Jurnal At-Tibyan Volume 2 No.1, Juni 2017

ودورها يف ا�تمع املتجّدد: مفهومهاالتوجيهات القرآنية
Bimbingan Alquran: Konsep dan Perannya Dalam Masyarakat Modern

Qur'an’s Guidance: Concepts and Their Role in Modern Society

نورالبدرية بنت علي
)ماليز�–القرآن والسّنة، اجلامعة اإلسالمية العاملية دراساتالطالبة يف مرحلة الدكتوراه، قسم(

Badriyah1089@gmail.com

رضوان مجال األطراش
)ماليز�–القرآن والسّنة، اجلامعة اإلسالمية العاملية دراسات، قسماألستاذ املشارك )

radwan@iium.edu.my

Abstract
Quranic orientation has special abilities in showing people the right path and

lead them in dealing with life matters perfectly from various aspects such as

social, politic and economy. However, this orientation which is revealed by God

had been neglected by Muslims, as well as its applications towards their life.

Thus, this study aims to analyze the definiton of Quranic orientation and its main

role in dealing with the changes of social challenges with continous development

of life, in order to explain the significance of this orientation and its

characteristics which able to be applied everytime and everywhere. This study

used analysis method that leaded to some conclusions, among them: Quranic

orientation is the guidance and direction that extracted from Al-Quran in

fulfilling human’s needs that suitable in any circumtances and changes. The

main role of Quranic orientation are: First, to extract its benefits to be a

guideline for human being in any situations. Second, getting morals from the

stories of Quran such as prophetic stories and the past peoples stories in order to

meet contemporary challenges. Third, to be a proof to the authentication of

Quran as God’s revelation and its reliability until the day of Judgement. Finally,

to introduce Quranic orientation as the perfect and completed method and

guideline to the human being.

Keywords: Quranic orientation, social changes, definition, main role.

Abstrak
Alquran dan bimbingan yang terdapat di dalamnya memiliki peranan besar untuk

menunjukkan manusia ke jalan yang benar dan membantu mereka untuk menjalani

kehidupan yang baik dari segala sisi, baik sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan
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sebagainya. Namun pada masa sekarang, bimbingan rohani ini seringnya tidak

mendapat perhatian dari kalangan Muslimin sehingga kebanyakan mereka pun

mengabaikan peranan bimbingan Alquran ini dan aplikasinya dalam kehidupan.

Maka dari itu, kajian ini akan mengupas segala yang terkait dengan bimbingan yang

terdapat Alquran, mulai dari pemahaman dan perannya dalam menghadapi krisis

sosial, dengan tujuan untuk menerangkan pentingnya bimbingan Alquran ini serta

aplikasinya. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menghasilkan

bahwa bimbingan dalam Alquran merupakan petunjuk yang dikeluarkan dari ayat-

ayat Alquran demi mengatur kesejahteraan manusia seiring berkembangnya zaman.

Bimbingan Alquran ini memiliki peranan yang beragam seperti: Pertama, untuk

menjelaskan faedah dan manfaat yang sesuai digunakan sebagai garis panduan pada

zaman dan keadaan yang berbeda. Kedua, untuk mengambil pengajaran dari kisah

para Nabi dan umat terdahulu dan disesuaikan dengan kendala yang dihadapi di

masa kini. Ketiga, untuk membuktikan bahwa kebenaran Alquran berlaku hingga

hari kiamat. Keempat, untuk memperjelas bahwa bimbingan dari Alquran adalah

suatu metode bimbingan rohani yang sempurna dan lengkap.

Kata kunci: Bimbingan Alquran, perkembangan sosial, Definisi, peranan utama.

املقّدمة.
احلمد � رب العاملني، والصالة والّسالم على سيد� حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن دعا بدعوته 

إىل يوم الدين. أما بعد،
فقد كثرت التوجيهات القرآنية يف خطا�ا للمسلم يف سور عديدة من القرآن، ولكّن أغلبية 

كثريًا. وهلذا، جاءت األمهية إىل بيان حقيقتها لتوضيح دورها ها وال ينتبهون �ا  عناملسلمني قد يغفلون 
ومدى تعّلقها حبياة املسلمني.

وكتب علمية متعّددة، منها ما  لقد ّمت البحث عن موضوع التوجيهات القرآنية يف دراسات وحبوث 
القرآين لبين إسرائيل: م) من مقالة بعنوا�ا التوجيه الرتبوي يف اخلطاب 2011كتبها صالح الدين إبراهيم محاد (

دراسة حتليلية، و�دف هذه املقالة إىل بيان ماهية التوجيه الرتبوي يف اخلطاب القرآين، وخاّصة يف اخلطاب لبين 
إسرائيل، مع بيان أمهية تربوية للخطاب القرآين وطبيعته وخصائصه، وخّلصت املقالة أّن القصص القرآين عن بين 

عامتهم لنأخذ منها فوائًدا وعربًة كثرية، ألجل ابتعادهم من أخطاء بين إسرايل يف إسرائيل موّجهة إىل املسلمني
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. متّيزت هذه املقالة على أّ�ا تبّني عالقة وثيقة بني القصص القرآين والتوجيه اإلسالمي الذي ميكن 1حيا�م
عّمق يف بيان أدوار التوجيهات القرآنية استنباط العرب ليستفيد منها املسلمون، إّال أّ�ا ترّكز على قّصة حمّددة ومل يت

عامتها.       
التوجيه اإلسالمي ه)، املعنونة: 1427هناك رسالة دكتوراه لعبد هللا بن زايد بن حممد البيشي (

اليت �دف إىل بيان ماهية التوجيه اإلسالمي الذي يرتبط �ملنهج الرتبوي ملنهجية البحث الرتبوي املعاصر،
هّم نتائج هذه الرسالة هي: يشري التوجيه اإلسالمي إىل التوافق بني العلم والدين، كما أّن املعاصر، ومن أ

التوجيه اإلسالمي يبّني أساسيات املنهج الرتبوي املعاصر صادرٌة من الوحي اإلهلي وأّ�ا موجودة يف القرآن 
.2ر قد ّمت بيا�ا يف القرآن والسّنةوالسنة، كما أّن اإلرشادات والضوابط املستعملة يف املنهج الرتبوي املعاص

ويف نظرة كلية، توّضح هذه الرسالة أّ�ا ترّكز على موضوع الرتبية اإلسالمية من خالل بيا�ت التوجيه 
اإلسالمي املستنبطة من القرآن والسنة، إّال أّ�ا مل ترّكز على موضوع التوجيهات القرآنية خاّصتها ومل تتعّمق 

بيان إمكانية استفادها حلياة املسلمني يف هذه األ�م. يف استقراءها من أجل
أسس التوجيه واإلرشاد من منظور الرتبية وّمت البحث يف رسالة ماجسرت حتت عنوان: 

ه)، اليت �دف إىل توضيح أسس 1429، لعبد هللا سعيد حممد الزبيدي (اإلسالمية: دراسة �صيلية
الرسالة، ّمت التوّصل إىل بعض النتائج منها: حتّقق هذه الدراسة أّن التوجيه واإلرشاد يف اإلسالم، و�ذه 

التوجيه اإلسالمي يشمل على التوازن بني مطالب الروح والبدن يف تنمية اجلوانب الشخصية للفرد، كما أّ�ا 
 التوحيد تبّني أمهية النظرة إىل فطرة الناس اليت حتتاج إىل إرشادات صحيحة ألّن حقيقة هذه الفطرة متيل إىل

. وتبني لنا هذه الرسالة أّ�ا ترّكز على جمال الرتبية، وهلذامل تكن ترّكز على جمال 3والصراط املستقيم
التوجيهات القرآنية يف وجه خصوٍص كما مل تتعّمق يف توضيح مدى ارتباطها حبياة املسلمني. 

العلومسلسلة)األقصىجامعة(جملةحتليلية، دراسة:لبنيإسرائيل:القرآيناخلطابيفالرتبويالتوجيهمحاد، إبراهيمالدينصالح1
ISSN، (2011الثاين، يناير سعشر،العدداخلاماإلنسانية، ا�لد 2070 - .153-126)، ص3147

واملقارنة، اإلسالميةالرتبيةدكتوراه، قسمرسالةاملعاصر، الرتبويالبحثاإلسالمي ملنهجيةالتوجيهالبيشي، ايدبنمحمداللهبنزعبد2
ه.١٤٢٧السعودية، العربيةالرتبية، اململكةالقرى، كليةأمجامعة
الرتبيةماجسرت، قسمرسالةأسس التوجيه واإلرشاد من منظور الرتبية اإلسالمية: دراسة �صيلية، عبد هللا سعيد حممد الزبيدي، 3

ه.1429السعودية، العربيةاململكةالقرى، كلية الرتبية،أمنة، جامعةواملقار اإلسالمية
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ز البحث على بعض ومن خالل هذه الدراسات، أفاد هذا البحث ببعض الفوائد منها، ويركّ 
األمور اليت مل تتم حتّدثها يف الدراسات السابقة املوجودة. فإّن األساسيات اليت �ّمنا يف هذا البحث احلايل 

منها:
ومن املعلوم أّن: لو انتبه الناس �لتوجيهات القرآنية وخصوًصا املسلمون منهم، مشكلة البحث:

أن جيعلوها مصادًرا حليا�م. ولألسف، أّ�م ال يفهمون كثريًا عن لوجدوا أّن فيها فوائًدا كثرية، اليت يستطيع 
التوجيهات القرآنية وخاّصة عن دورها وعالقتها حبيا�م. وإذا علم الناس أّ�ا متتلك القدرة املتمّيزة يف تبيني 

ت الرشيدة هذه التوجيهاعنالطريق املستقيم الذي يقدر على حتقيق سعاد�م يف الدنيا واآلخرة، ملا غفلوا 
الذهبية.

حياول هذا البحث املتواضع يف بيان مفهوم التوجيهات القرآنية ودورها يف ا�تمع أهداف البحث:
املتجّدد، من أجل توضيح إمكانية اشتغاهلا يف حياة املسلمني حديثًا كما كانت يف السابق. 

ألمور املتعلقة من أجل حتقيق هذه األهداف، حاول هذا البحث أن يبّني امنهج البحث:
�ملوضوع �ستخدامها للمنهج االستقرائي والتحليلي. ومن خالل هذا املنهج، يقوم بتتبع جزئيات املوضوع 
من خالل كتب التفاسري، وكتب الرتبية، وكتب العلوم االجتماعية والكتب واملقاالت والبحوث ذات الصلة 

�ملوضوع. وّمت النقاش عن هذه األساسيات كما يلي:
مفهوم التوجيهات القرآنية لغًة واصطالًحا

يعّد مصطلح التوجيهات القرآنية من املصطلحات املعروفة اليت استعملها كثري من املفسرين، منهم سيد 
قطب وطنطاوي والعثيمني والزحيلي والصابوين. كما بّني هذا املصطلح كثري من العلماء يف كتب علوم 

القرآن وغريها من الكتب اإلسالمي.
إن التوجيهات القرآنية حتمل نتائج خمتلفة بتفاسري متعّددة يف أحوال متغرية، فكأّ�ا مّوجهة 
لإلنسان عامتهم منذ نزول القرآن إىل يوم القيامة. والتوجيهات القرآنية تتضمن الظاهرة واخلفية، فإّن 
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القرآنية سوف ينتفع به أصحاب . كما أّن مثار التوجيهات4دراستها حتتاج إىل العني املفتوحة واحلس البصري
5العقول السليمة والنفوس الزكية اللتان متيالن إىل اهلدى.

فكان استعمال مصطلح التوجيهات القرآنية عند املفسرين أحياً� يفيد معىن الفوائد اليت ُتستنبط 
ّلي جلميع الناس من كما يفيد أحياً� أخرى معىن اإلرشادات اليت تشري إىل املنهج الرّ�ين الك6من اآل�ت

.7أّول خلقهم إىل يوم القيامة

وعلى ما تقّدم من استعمال العلماء ملصطلح التوجيهات، يّتضح لنا أّن مفهومها لغًة واصطالًحا  
كما يلي: 

فإّن مراد الكلمة يف اللغة هو من كلمة التوجيه، وّجهه فتوّجهه، ووّجهَت الشيَء: أي: جيعلته على 
وقال ابن منظور: "َويـَُقاُل: قَاَد فالٌن ُفَالً� فَوجَّه َأي انـَْقاَد َواتـََّبَع. وشيء موّجه إذا جعل على 8جهٍة واحدة.

جهة واحدة ال خيتلف؛ ويقال خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهاً إذا وطئوه وسلكوه حىت استبان أثر 
.9الطريق ملن يسلكه"

عىن:"إرشادات أو ُنصح أو بياين، وجَّه إىل املواطنني أو وقيل: إن مفردها وجيه الذي يراد به م
األَْتباع، كتوجيهات الرَّئيس أو الزعيم. فالتَّوجيهات هي التَّعليمات اليت يُزوِّد �ا املسئول مرؤسيه واليت ترسم  

.10كيفّية تنفيذ األعمال"

"هو املساعدة اليت تقدم أّما يف االصطالح، فكلمة التوجيه كما قال عبد هللا سعيد حممد الزبيدي:
لألفراد بشكل مجاعي الختيار ما يناسبهم يف ا�االت املختلفة يف احلياة على أسس سليمة تنبع من منهج 

.65، ص1هـ)، ج1412، 17، (بريوت: دار الشروق، طيف ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 4

-1997، 1، ط1، (القاهرة: دار �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميحممد سيد طنطاوي،5

.619، ص1م)، ج1998

1423، 1(اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي، طتفسري الفاحتة والبقرة، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني تفسري العثيمني، 6

.417، ص3هـ)، ج

.203، ص1بق، ج، املصدر السايف ظالل القرآنسيد قطب، 7

مطهر بن -، حتقيق: د حسني بن عبد هللا العمري مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومنشوان بن سعيد احلمريى اليمين، 8
.84-83، ص 11م)، ج1999-هـ 1420، 1د يوسف حممد عبد هللا، (بريوت: دار الفكر املعاصر، ط-علي اإلر�ين 

، 3(بريوت: دار صادر، طلسان العرب،فضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، حممد بن مكرم بن على، أبو ال9
.558، ص 13هـ)، ج1414

2407، ص 3م)، ج2008-هـ 1429، 1، (د.م: عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبد احلميد عمر، 10
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هللا تعاىل عقيدة وشريعة ودستور حياة ليحققوا الغاية األساسية من خلقهم وحيققوا الفالح يف الدنيا 
.11واآلخرة"

 التوجيه هو: "تبيان الطريق احملّددة، واملقصودة، بواسطة كشفها كذلك فإّن سند بن اليف اعبرت أنّ 
حّىت تتضح، مع بيان كيفية السري عليها، كّل ذلك من أجل مساعدة السالكني هلا على معرفتها ليلتزمو 
�ا، وال ينحرفوا عنها، ألّ�ا هي الطريق املستقيم، الذي بسلوكه يتحقق اهلدف، كما قال احلق تبارك 

اُكْم ِبِه َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ ﴿وتعاىل:
.12]"153﴾[األنعام: َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

وبعد هذا الشرح املوجز لبيان مفهوم التوجيهات لغًة واصطالًحا، يّتضح لنا أّ�ا تفيد معىن 
اإلرشادات أو النصح، وتبيان الطريق أو الكيفيات، ومساعدة اآلخرين سواًء كانوا أفراًدا أو مجاعات، بطرق 

يدة هلم يف الدارين.  متنوعة، وأساليب متعّددة، من أجل بيان احلق إليهم وحتقيق غاية احلياة السع
أّما مصطلح التوجيهات القرآنية، فذكر سيد قطب من خالل بيانه لوحدة احملاور يف سورة البقرة، 

هي دستور هذه الدعوة اخلالد نصوصها ويبث يف هذه النصوص حياة تتجدد فقال أن "التوجيهات القرآنية 
مة املسلمة �تدي �ا يف طريقها الطويل الشاق، ملواجهة كّل عصر وكّل طوٌر ويرفعها معامل للطريق أمام األ

بني العداوات املتعددة املظاهر املتوحدة الطبيعة. وهذا هو اإلعجاز يتبدى جانب من جوانبه يف هذه السمة 
13.الثابتة املميزة يف كل نص قرآين"

جيه وهناك من �تون مبصطلح التوجيه اإلسالمي، ومن بينهم كما قال احلازمي: "مفهوم التو 
اإلسالمي بصفة عاّمة أنّه جمموعة اإلرشادات اليت تتعلق مبقاصد حتصيل العلوم وبطرق دراستها ووجوه 

(اململكة العربية السعودية: -دراسة �صيلية–أسس التوجيه واإلرشاد: من منظور الرتبية اإلسالمية عبد هللا سعيد حممد الزبيدي، 11
.7ه)،  ص 1429-1428جامعة أم القرى، رسالة ماجسرت، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، 

، (اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، رسالة توجيه اإلسالمي لتاريخ الرتبيةالسند بن اليف بن لفاي الشاماين احلريب، 12
.63ه)، ص 1416-م1996الدكتوراه، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، 

.28، ص1املصدر السابق، جيف ظالل القرآن، سيد قطب، 13
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استخدامها يف الرتبية اإلسالمية. فالتوجيه اإلسالمي هو حتليل وتوضيح ونقد وإرشاد من وجهة النظر 
.14اإلسالمية"

جمال الرتبية اإلسالمية تقصد ما يلي: وبّني سند اليف يف رسالته أن عبارة التوجيه اإلسالمي يف
أوًال: أن تكون غاية إسالمية تتفق مع مبادئ وقواعد اإلسالم.

�نًيا: أن يكون منهج العلوم منهًجا إسالمًيا، أي �لطريق اليت رمسها اإلسالم، ويتم التوجيه بتعديل 
مناهج وأساليب العلوم إىل ما تتفق ومبادئ اإلسالم.

15العلوم �مدادها مبوضوعات أو شواهد أو معينات فكرية إسالمية.�لثًا: مساعدة 

ومن هذه البيا�ت، يتضح لنا أّن مصطلح التوجيهات القرآنية يشري إىل معىن اإلرشادات اليت 
تستنبط من القرآن، من خالل مناهجها وطرقها وقواعدها وأساليبها املتنوعة، يف جمال خمتلفة وأزمنة متغرية، 

للمسلمني عامتهم منذ أول نزول القرآن إىل يوم القيامة، كما تشمل املقاصد الدينية املقصودة فهي موّجهة 
يف مراعاة أحوال الناس املتجّددة.

ومن املمكن أن ُتضاف هنا نقطة أخرى أّن التوجيهات القرآنية غري مقتصرة فقط على التعاليم 
 اجلوانب املتعّددة يف حيا�م. ومن بني هذه والتأديب للمسلمني، ولكّنها جتري على عملية مستمرّة يف

.16العمليات هي النشأة، والتقومي، واإلصالح، واإلعداد والتهيئة، والتنمية والتهذيب

و�بع األمر �ّن التوجيهات القرآنية تقوم على أربع أسس، منها: توجيهات موّجهة للجسم، 
بيان الدور الرئيسي هلذه التوجيهات اليت كانت وأخرى للّروح، وللّنفس، وللعقل. وحاول البحث يف 

مشتملة على كل هذه األسس.
دور التوجيهات القرآنية يف مراعة أحوال املسلمني املتجدّدة.

من أجل بيان مشولية اإلسالم، وخلود مصادره، ومالءمة مناهجه لسائر احلياة البشرية، نرى أّن للتوجيهات 
أحوال الّناس االجتماعية رغم أّن حيا�م تتجّدد وتتطور. القرآنية دورًا خاص�ا يف مراعاة 

، 1، (اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، طلرتبيةالتوجيه اإلسالمي ألصول اعبد الرمحن بن سعيد بن حسني احلازمي، 14
.24ه)، ص 1424

.66، املصدر نفسه، ص التوجيه اإلسالمي لتاريخ الرتبيةسند بن اليف بن لفاي الشاماين احلريب، 15

، (اململكة العربية السعودية: دار ابن املراهقون: دراسة تربوية نفسية من وجهة النظر اإلسالميةمسري، مسري مجيل أمحد الراضي، 16
.88م)، ص 1983ه/ 1403، 2اجلوزي، ط
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هذا الدور له مراتب وهي:  
.أوًال: استنباط الفوائد من التوجيهات القرآنية اليت تتناسب مع أحواهلم

جاء القرآن �لتوجيهات الرتبوية ومبادئ التنظيمات االجتماعية، الّيت ميكن استنتاجها من خالل العرب 
ستنبطة من التشريعات الدينية املتكاملة والقصص املذكورة عن األمم املاضية والّيت تتضّمن كذلك والفوائد امل

.17يف األخبار عن الغيبيات واألحوال املستقبلية

فوائدها اليت تعرب على إدراك وهلذا، فإّن التوجيهات القرأنية �ساليبها املتنّوعة وطرقها املتمّيزة هلا
وعلى سبيل املثال، ذكر العثيمني يف قواعد تدابري أحواهلم االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها.

تفسريه لسورة البقرة أّن التوجيهات يف كتابة الَدين �يت بثالثة فوائد؛ اإلشارة إىل عدالة هللا، واإلرشاد إىل 
.18ب أثناء املعاملة �لَدين وبعدهاعدم النسيان، وعدم االرتيا

ومثال آخر كما تتّضح التوجيهات القرآنية اخلاّصة لشخصيات أصحاب الكهف تظهر أّ�م ميثّلون 
صورة التضحية والبطولة يف سبيل احلق بقوة العقيدة �� وثقتهم به، حّىت تكون املثل األعظم للمسلمني يف 

.19كان ٍ التضحية والبطولة والشجاعة يف أي عهد

�ن يدعو لنفسه �لّنجاة من العذاب، ومقابلة يف القرآن ملسو هيلع هللا ىلصوهناك توجيهات من هللا لرسوله 
اإلساءة �إلحسان، واالعتصام �� من مهزات الشياطني، وذكر أّن هذه التوجيهات اإلهلية ولو كانت 

لمني عامتهم، فعليهم أن خاّصة، فإّ�ا يف احلقيقة هي التوجيهات اليت تّوجه للمسملسو هيلع هللا ىلصموّجهة لرسول هللا 
.20يف الدعاء من أجل احلفاظ على أنفسهم من السيئاتملسو هيلع هللا ىلصيتبعوا طريقة الرسول 

فيّتضح ممّا سبق أّن التوجيهات القرآنية تتضّمن كافّة الفوائد اليت ميكن تفعيلها يف حياة املسلمني. 
ن استفاد�ا املسلمون من وهلذا، جاء االهتمام �لكشف عن توجيهات أخرى غري هذه األمثلة، اليت ميك

األحكام والتشريعات الدينية والقصص القرآنية. 
.�نًيا: أخذ العربة من القصص القرآين اليت تتوافق مع التحدّ�ت املعاصرة

، 1(بريوت: موسسة الرسالة، ط�مالت علمية وأدبية يف كتاب هللا عز وجل، -من روائع القرآن ّحممد َسعيد َرمضان البوطي، 17
.72م)، ص1999-هـ 1420

.417، ص3املصدر السابق، جتفسري الفاحتة والبقرة، العثيمني، 18

.174، ص 2م)،ج1997-ه1417، 1(القاهرة: دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، طصفوة التفاسري،حممد علي الصابوين، 19

.1719، ص 2هـ) ج1422، 1، (دمشق: دار الفكر، طالتفسري الوسيطوهبة بن مصطفى الزحيلي، 20
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القصص القرآين نوع من أنواع التوجيهات القرآنية اليت توّجه لكافّة املسلمني عامتهم وخاّصتهم. ومن هذه 
. ولذا، قال سيد قطب:"وكان من أثر خضوع القصة 21تتضّمن الغرض الديين بشكل رئيسالتوجيهات ما 

. واملقصود به أّن 22للغرض الديين أن متزج التوجيهات الدينية بسياق القصة، قبلها وبعدها ويف ثنا�ها كذلك"
تمام �ذه التوجيهات . وهلذا، جاء االه23التوجيهات من خالل القصص القرآين ال تساق إال لتبّني وحدانية هللا

بشكل كثري جد�ا.
َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَ�ُه ا�َُّ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا ﴿وعلى سبيل املثال، يف قوله تعاىل: 

]، قد بّني هللا يف تلك القصة شخصية داود وشجاعته يف مواجهة جالوت وجنوده. 251﴾[البقرة: َيَشاءُ 
الناصري: "والذي يهّمنا من هذه القصة �لذات، هو ما احتوت عليه مشاهدها من التوجيهات وقال 

. ويّتضح ممّا سبق أّن يف إظهار 24القرآنية السامية، اليت جيب أن تكون نرباًسا حلياة املسلمني يف كل عصر"
.ةت بكّل شجاعالبيا�ت هلذه الشخصية املثالية توجيٌه ظاهٌر للمسلمني ليواجهوا كافّة التحد�

وتعّد التوجيهات اليت توّجه املنافقني من التوجيهات اليت ميكن استغالهلا لتكون موعظة للمسلمني 
يف تزكية أنفسهم وأهليهم، ونقاء قلو�م ومنعها من املعصية، كما أّ�ا تكون موعظة هلم يف جتّنب صفات 

التوجيهات القرآنية قد ُتستنبط من اآل�ت اليت ميكن تطبيقها . وواضٌح أّن 25أهل النفاق اجتناً� حقيقًيا
ملواقع خمتلفة ولو كانت سبب نزوهلا حلديثة معّينة كما لو أّ�ا نُزلت خاّصة ألفراد أو مجاعة معّينة. وهذا 

.26األمر ألّن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

.قيامة�لثًا: الدليل على صدق القرآن وخلوده إىل يوم ال

إّن التوجيهات القرآنية تلعب دورًا كبريًا يف بيان صدق مصدرية القرآن والسّنة إىل هللا عّز وجّل من خالل 
وحدة طبيعة أحوال الناس ومناسبة تطبيق توجيها�ا هلم يف كل زماٍن ومكاٍن. وهلذا، يقول سيد قطب أثناء 

تنبيه الدائم إىل أّن هذه املالبسات يف عمومها هي بيانه للمالبسات يف سورة البقرة ووحدة حماورها:"مع ال

.168، ص 1، د.ت) ج17، (لبنان: دار الشروق، طالتصور الفين يف القرآنيم حسني الشاريب، سيد قطب إبراه21

2266، ص4املصدر نفسه، ج22

2266، ص4املصدر نفسه، ج23

.159، ص1م)، ج1985-هـ1405، 1(بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالتيسري يف أحاديث التفسري، حممد املكي الناصري، 24

.2693، ص 3املصدر نفسه، ج25

.265، ص8، املصدر السابق، جالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي، 26
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على مّر العصور وكّر -مع اختالف يسري-املالبسات اليت ظلت الدعوة اإلسالمية وأصحا�ا يواجهو�ا
27."الدهور من أعدائها وأوليائها على السواء

فإّن التوجيهات القرآنية تناسب خمتلف ظروف احلياة ألّ�ا تتجّدد وتتغّري، وتواجه كل التحد�ت 
يف كل عصر. كما أّن هذه التوجيهات هلا طبيعة واحدة �لرغم أ�ا تواجه ظروفًا متغّرية. فالتوجيهات 

يت توافقها. القرآنية غري مقيدة بزماٍن، بل هي صاحلة لزماٍن ما بعدها وجلميع احلاالت ال
وهلذا، بّني سيد قطب عن تكرار الدعوة إىل اإلنفاق يف سورة البقرة لبيان التوجيهات القرآنية 
وموقفها الثابتة عن اإلنفاق كالدستور الدائم للمسلمني: "ومع أن التوجيهات اليت وردت يف هذا الدرس 

ال يفوتنا أن نلمح من ورائه أنّه جاء تلبية تعد دستورًا دائمًا غري مقيد بزمن وال مبالبسات معينة، إال أنّه
كما أّ�ا ميكن أن تواجهها يف أي -حلاالت واقعة كانت النصوص تواجهها يف اجلماعة املسلمة يومذاك

.28جمتمع مسلم فيما بعد"

ويعترب هذا الدستور اإلهلي الدائم جلميع املسلمني منذ أّول خلقهم إىل يوم القيامة كالدليل لصدق 
الكرمي بتوجيهاته الغالية وتشريعاته احلكيمة ن ألنّه يقدر على مراعاة مصاحلهم أمجعني. كما أّن القرآن القرآ

من خالل الطرق املتعّددة واألساليب املتنوعة تبّني حقيقية اإلسالم ومشوليته إلثبات صدق الوحي اإلهلي 
.29حّىت ال تدع جماًال للشك واإلنكار

توجيهات القرآنية تتناسب مجيع أحوال هذه األّمة ويقول: "ومن أبرز يبّني فرحات أّن الوهلذا، 
مظاهر هذه العناية تلك املؤلفات العظيمة حول القرآن وعلومه وتفسريه، وال عجب يف ذلك، فالقرآن  
كتاب هذه األمة، وحمور عظمتها، وسّر خلودها، فقد جعله هللا هداية هلا يف كل شؤون حيا�ا، وأودعه من 

.30ات واألحكام ما حيقق هلا النجاح يف الدنيا والفوز يف اآلخرة"التوجيه

ومن اجلدير �لذكر أّن من بني مميزات العلماء واملفسرين أّ�م ميلكون قدرة �رعة يف التعامل مع 
هذه التوجيهات القرآنية من أجل وتطبيقها يف حياة املسلمني.

.28، ص1، املصدر السابق، جيف ظالل القرآنسيد قطب، 27

.304، ص1املصدر نفسه، ج28

اهليئة العامة لشئون املطابع ، (د.م:التفسري الوسيط للقرآن الكرميجمموعة من العلماء �شراف جممع البحوث اإلسالمية �ألزهر، 29
.890، ص 5م)، ج1993هـ = 1414، 1األمريية، ط

، (املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف �ملدينة املنورة، د.ط، معاجم مفردات القرآنأمحد حسن فرحات، 30
.1، ص1د.ت)، ج
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.القرآين الرّ�ين كامل متكاملرابًعا: اإلشارة إىل أّن املنهج 

لقد أشارت التوجيهات القرآنية إىل أّن املنهج القرآين الرّ�ين كامل متكامل، الذي بعثه هللا على مجيع أنبيائه 
َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيِّنيَ قال تعاىل: ﴿.ملسو هيلع هللا ىلصإىل حبيبنا حممد منذ أ�ء� آدم  َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ  ِمْن ِإ�َّ َأْوَحيـْ

َنا ِإَىل ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َويُوُنسَ  َوَهاُروَن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ
َنا َداُووَد زَبُورًا﴾ ]. هذه اآلية تشري إىل أّن القرآن هو الكتاب املوحي من هللا163[النساء: َوُسَلْيَماَن َوآتـَيـْ

َنا كما أوحى إىل النبّيني السابقني. وهلذا، بّني ابن عاشور أّن "التشبيه يف قوله ﴿ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسوله  َكَما َأْوَحيـْ
.31تشبيه حبنس الوحي وإن اختلفت أنواعه"ِإَىل نُوٍح﴾

وملن دّعى أّن ويف احلقيقة، نُزلت هذه اآلية كاجلواب ملن سأل كتاً� بعد الكتاب املنّزل إىل موسى 
، كما أوحى إىل غريه من ملسو هيلع هللا ىلصرسالة نبينا حممد هي افرتاء والكذب، فأنزل هللا هذه اآلية تبّني أنّه أوحى إليه 

. و�لرغم من ذلك، إّن مفهوم هذه اآلية كذلك تفيد معىن احتاد املنهج الرّ�ين الشامل املنزل 32األنبياء املتقدمني
احتاد املنهج يشري إىل أّن القرآن يتضّمن التوجيهات الرتبوية الكاملة املتكاملة، إىل األنبياء مجيعهم. كما أّن ذلك

.ملسو هيلع هللا ىلصإىل خامت النبّيني حممد اليت ميكن استفاد�ا مجيع املسلمني من أّمة أّول خلق هللا آدم 

اخلالصة.
التوجيهات لقد توّصلنا يف مفهوم املصطلحات والدور الرئيسي للتوجيهات القرآنية إىل أّن هذه 

اإلهلية يف جمموعها تعترب منهًجا رّ�نًيا كامًال وتربوً� لظروف احلياة املختلفة لإلنسان. كما أّن هذه 
التوجيهات القرآنية تتضّمن مشوهلا أي خطا�ا فهي ال تتوّجه إىل شخٍص معّنيٍ أو مجاعٍة معّينٍة فحسب، 

وظروفهم.بل هي كذلك صاحلة جلميع اخلالفة على اختالف أعرافهم
ومن بني نتائج البحث اليت ذات األمهية �ملوضوع هي:

أّوًال: إّن التوجيهات القرآنية موّجهة إىل املسلمني عامتهم حيث أّن القرآن منزّلة إليهم مجيًعا 
ومضامنها صاحلة منذ أّول نزوهلا إىل يوم القيامة.

.314، ص 4جم) 2000، 1مؤسسة التاريخ، ط، (بريوت:تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور، 31

، 1م) ج2004، 6(الر�ض: دار السالم للنشر والتوزيع، طتفسري القرآن العظيم،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الّدمشقي، 32
.803-802ص 
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وجيهات القرآنية تؤّدي إىل بيان دورها يف �نًيا: إّن املفاهيم الصحيحة واملعارف الدقيقة عن الت
حياة املسلمني ومدى تعّلقها �م. 

�لثًا: من بني أدوار التوجيهات القرآنية: االستفادة بفوائدها اليت تتناسب مع أحوال الناس 
املتجّددة، وأخذ العربة من القصص القرآين اليت تتوافق مع التحدّ�ت املعاصرة، دليل على صدق القرآن 

وخلوده إىل يوم القيامة، وإشارة إىل املنهج الرّ�ين أنه كامل متكامل. 
و�ذا، يتبّني لنا أّن التوجيهات القرآنية متتلك قدرة عالية يف مراعاة أحوال املسلمني ومصاحلهم يف 

سعاد�م يف الدنيا أي عصٍر أو ظرٍف كان ألّن القرآن هو الدستور اإلهلي الذي يقدر على إرشاد الناس إىل 
واآلخرة.
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املصادر واملراجع.
القرآن الكرمي. 

، 6، (الر�ض: دار السالم للنشر والتوزيع، طتفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الّدمشقي، 
م).2004

، (املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف �ملدينة املنورة، القرآنمعاجم مفردات أمحد حسن فرحات، 
د.ط، د.ت).
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