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الباب األول 

المقدمة 

خمفية البحث  : الفصل األول 

 اتإذا كان جميع المخموق.  في ىذا العالماعظمة القرآن وعزتو ال نظير لو
:  نظيرة ومعادلة كقولو تعالى ا فبل تكون لوايجتمعون ويجعمون آية نظيرة لو

ُِ َواْدُعوا  ٌْ ِيثِْو تُوا بُِصوَرٍة ِي
ْ
ْْلَا لََعَ َختِْدٍَا فَأ ا ٍَزَّ ًَّ َوإِْن ُلَْتُْى ِِف َريٍْب ِم
ِ  ِْن ُلَْتُْى َ اِدِ  َ  ٌْ ُدوِن ااَّ ْم َحُقولُوَن  : وقولو تالى أيضاُ َ َداَاُ ْى ِي

َ
أ

ِ  ِْن ُلَْتُْى  ٌْ ُدوِن ااَّ ٌِ اْشتََطْعتُْى ِي ُِ َواْدُعوا َي تُوا بُِصوَرٍة ِيثِْو
ْ
اُه قُْن فَأ اْفََتَ
 .َ اِدِ  َ 

وبذلك . قد بين لنا القرآن أن تزكية النفوس ىي ضرورية  لمعيشة الناس كميم
إما قمبا كانت - كثرت فيو اإلشارات التي توضح لنا ضرورية التزكية ألنفسيم 

ما فعبل  ما قوال وا  ن من يزكي أوتبين لنا . في سعييم في وجو ىذه األرض-  وا 
ٌْ تََز َّ : نفسو قد افمح وقد نجح كقولو تعالى  فْوََ  َي

َ
ولكن في الواقع . قَْد أ

.  غير عمد وأن يبتعدوا ويعدلوا عن التزكية عمدا أأكثر من الناس 

 يستعمميا اإلسبلم في تزكية وىي ليذه التزكية منيا التربية، مصطمح اآلخرال
وَن االنسان في نموه وتطوره كقولو تعالى  ًُ ا ُلَْتُْى ُتَعوِّ ًَ ُلوٍُوا َربَّاٍِيَِّ  ةِ

                                                           
 23: (2)البقرة   

 38: (10) ٌونس  

 14: (87)األعلى   
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ا ُلَْتُْى تَْدرُُشونَ  ًَ ، ومنيا التعميم الذي يستعممو المدرسة والجامعة اهِْمتَاَا َوبِ

ويتطور في  رشاد التبلميد والدارسين إلى المعارف الكثيرة التي بيا ينمونإفي 
ولو كان ىذان االصطبلحان في الخبلف لكنيما . عممية التفكير والنشاط والروح

.  يوافقان عمى حقيقة التزكية

 جانب تناولت فقد الكريمة السورة أن القرآن ىو المنيج التربوي، فأن فيو بقية
 أمس فى وىم( اإلسبلمية الدولة )تكوين بداية فى كانوا المسممين ألن التشريع،
 حياتيم، فى عميو يسيرون الذى السماوي، والتشريع الرباني، المنياج إلى الحاجة
 ىذا الشاىد عمى أن القرآن ىو .المعامبلت أو العبادات فى منيا كان ما سواء

 وىى وقد أشار إليو معنى الرب في سورة الفاتحة، يعني التربية. المنيج التربوي
 شئ بإصبلح قام لمن يقال: "اليروي قال أمره، ورعاية الغير شؤون إصبلح
تمامو ىذه اإلشارة إلى أن اهلل . "بالكتب لقياميم الربانيون ومنو ربو، قد : " وا 

 اإلسم بيذا النداء وقد يدل عميو تكرر. يربي الناس بكبلمو وىو القرآن الكريم
 عمى ذلك كل مرات،  خمس194-191في سورة آل عمران آية  ﴾ربَا﴿الجميل 

 التربية عمى الشريف الدال اإلسم بيذا بندائو اهلل، رحمة وتطمب اإلستعطاف سبيل
  .واإلصبلح والممك

                                                           
 79: (3)عمران  آل  

 (12/ 1 )للصابونى ـ التفاسٌر صفوة  

 (9/ 1 )للصابونى ـ التفاسٌر صفوة  

 (163/ 1 )للصابونى ـ التفاسٌر صفوة  
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مصدر اإللو الذي يشمل : وأن مصدر التربية في اإلسبلم ىو مصدران، األول
صمى اهلل عميو – كما قال النبي .اإلجتياد: عمى القرآن والحديث والعالم، والثاني

 أعطاىم شاء فإن تعالى اهلل ويدعون القرآن يقرؤن ىؤالء خير عمى كل- : وسمم
ن نما ويعممون يتعممون وىؤالء منعيم، شاء وا   وعمى .معيم فجمس معمما بعثت وا 

ىذا القول، أن كل آيات القرآن يتكمم عن التربية لفظا أو غير لفظ، ظاىرا أو 
 .باطنا

-27 ،35: اآليات القرآنية التي تتعمق بيا التربية منيا سورة آل عمران أن 
، ىذه السور الثبلثة توضح 11-2:  و سورة مريم 189:  وسورة األعراف 39

وترجوان الذريات الصالحات والطيبات منذ قبل  ياننكيفية المتزوجين التان تتم
معرفة كيفية تربية األوالد قبل مولودىم في الدنيا أن و. ثناء حممياأحمل الزوجة و

.   ىي من التربية االسبلمية، وبذلك البد عمى الباحث أن يبحث عن ىذا المبحث

 أشارت إلى أن اهلل يري الناس كقولو 39-27، 35 : عمران آل وأن سورة
ٌٍ  ةَِقتُووٍ  َربَُّ ا َفتََقتَّوََ ا﴿: تعالى  عن السعداء؛ طريق بيا سمك: المعنى ﴾َ َص

 رباىا  يعنيبشأنيا والقيام التربية في التكفل التقبل معنى: قوم وقال. عباس ابن
 التكفل التقبل معنى: وقيل. ترعرعت حتى لربيا وطاعة عبادة في حسنة تربية

                                                           
8
 M.Akmansyah, 2015, Al-Quran dan Al-Sunah sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam, Jurnal 

Pengembangan Masyarakat islam, Vol.08 No. 2, Agustus 2015 Hal 141 
 (147/ 10 )واألفعال األقوال سنن فً العمال كنز  

10
 M. Qurais Shihab, Menabur Pesan Ilahi: al-Quran dan Dinamika Kehidupan masyarakat (Cet, 1; 

Jakarta: Lentera Hati, 2016) Hal. 332  
( 69/ 4 )القرآن ألحكام  الجامع 

( 181/ 2 )المنثور  الدر 
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 تربية رباىا: أي ﴾ صَاً  ٍتاتاً  وأٍبت ا﴿:  وكقولو تعالى بشأنيا والقيام والتربية

 . العام في المولود يشب ما اليوم في تشب فكانت حسنة،

أشارت إلى أن اهلل مربي كما أشار إليو لفظ في  189 : األعراف وأن سورة
وأن اهلل . أمرىما ومالك مربييما اهلل دعوا أى ﴾رب ًا ا دعوا﴿ىذه السورة، 

وىذا يدل عمى أن ىذه السورة . يربي الناس بواسطة الوحي وىو القرآن والحديث
 . يتكمم عن التربية

﴾ يرثين﴿ تكمم عن التربية، قد أشار إلى ذلك لفظ 11-2 : مريم وأن سورة
 معاشر إنا قال أنو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عن والسنة، وروي العمم يعني

 اهلل صمى اهلل رسول عن الدرداء أبو وروى صدقة تركناه ما نورث ال األنبياء
نما دنانير وال دراىم يورثوا لم األنبياء إن قال أنو وسمم عميو  العمم ىذا ورثوا وا 
 يكن لم إن مواليو إفساد عمى فيخاف الكفر أىل وغمبة الفتن من رأى ألنو ويقال
ىذا القول يتحدث عن التعميم والتربية، . بالموعظة ويخوليم مقامو يقوم أحد

 .  ينعي تكوين الولد وليا معمما مرشدا لؤلمة

األستاذ أدي ىدايات الماجستير يتحدث عن مفيوم تربية الولد عند القرآن 
-1 اآليات القرآنية التي تدل عمى مفيوم التربية، ومنيا سورة مريم  يعنيالكريم
، ىذه اآليات تتحدث عن 189: األعراف  و40 – 38 وسورة آل عمران 11

                                                           
( 335/ 1 )القدٌر  فتح

( 415/ 1 )المدٌد  البحر 

 (323/ 1 )للصابونى ـ التفاسٌر صفوة  

( 368/ 2 )العلوم  بحر 
17

 https://youtu.be/noueMcnoMMw 
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ويتحدث عن قصة زكريا كيفية التربية لؤلوالد منذ قبل الحمل وأثنائو وبعده، 
 . وعمران وزوجتو في التربية

 ٍَِّا : إضافا إلى ذلك، نزل اهلل القرآن ويختار لو المغة العربية كقولو تعالى
ٍَْزْْلَاُه قُْر ًٍا َعَربِ ًّيا هََعوَُّ ْى َتْعِقوُونَ 

َ
فيم معانييا ودراستيا عمى وجو أن ، فأ

 استعمال عمم الداللة في ىذه الدراسة  يكونالتربية يحتاج إلى عمم المغة، وبذلك
، النو تدرس بو المغة عمى مستوى المعاني، ففي دراسة معاني آياتو تحتاج ميما

. ةلبيا إلى عمم الدال

، وعمى الواقع البيئةالمجتمع الى حضور التربية في   ذلك، يحتاجبناء عمى
ؤثر ت، فيذه العادة  الدينيةقيمال تعتمد عمى العادة البعيدة عن ة الناسحياتكون 

النمط والنظام في العقل والفكر، يعني ان الدين يحضر في المعبد فقط، ومع ذلك 
 وبجواب ىؤالء ىو .تحتاج إلى حضور التربية حول حياتيم كثرة مشاكل حياتيم
.  احسنو همالى إرشادىم إحضور القرآن في 

 أن فيم اآليات التربية في القرآن من  إلى الباحثينظر ،ن السابقا البيمن
 يظير فيو السؤال عن  وبذلك،. أمر ميمزىا إلى عمم الداللةيركتحيث المغة و

اآليات التربية في القرآن عمى مستوى الداللة ويكون ىذا البحث عمى الجواب من 
دراسة ال": تحت الموضوع أن يقوم بالبحث العممي الباحث فيريد  ذلك السؤال،

-37، 35:  سورة آل عمران فيالبحث )" الكريم تربوية  في القرآنية دالليةتحميل
 (11-2:  ومريم 189:  واألعراف 39

                                                           
 2: (12)ٌوسف    
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  هتحقيقوالبحث تحديد : الفصل الثاني 

كان القرآن الكريم فيو أكثر بحثا عمميا عمى اي مستوى، ولكن في ىذا البحث 
يحدده الباحث في المعنى المعجمي والمعنى الداللي لممفردات التربية وتحميل 

 : وبنسبة إلى ذلك، يحققو الباحث في مايمي. اآليات والتضمن التربوي لممفردات

 وسورة 39-37، 35: سورة آل عمرانالمعنى المعجمي لممفردات في ما ىو  .1
  ؟11-2:  وسورة مريم 189: األعراف

 39-37، 35: في سورة آل عمرانالمعنى الداللي لممفردات  وه ما .2
  ؟11-2:  ومريم189: واألعراف

:  وسورة األعراف39-37، 35:  سورة آل عمرانو تحميل اآليات فيما ه .3
  ؟11-2 : وسورة مريم189

 39-37، 35:  في سورة آل عمرانالتضمن التربوي لممفردات وما ه .4
  ؟11-2:  ومريم189: واألعراف

أغراض البحث  : الفصل الثالث

  :بناء عمى تحقيق البحث، ييدف الباحث إلى أغراضو وىي كما يمي

-37، 35: سورة آل عمرانفي   المعنى المعجمي لممفرداتلمعرفة .1
 11-2:  وسورة مريم 189:  وسورة األعراف39

 39-37، 35: في سورة آل عمرانالمعنى الداللي لممفردات لمعرفة  .2
 11-2:  ومريم189: واألعراف
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 39-37 ،35: عمران آل سورة التربوية في اآليات تحميل لمعرفة. 1 .3
 11-2: مريم وسورة 189: األعراف وسورة

 39-37، 35: في سورة آل عمرانالتضمن التربوي لممفردات لمعرفة  .4
  ؟11-2:  ومريم189: واألعراف

فوائد البحث  : الفصل الرابع 

كل أعمال البحث فيو رجاء وارادة عند الباحث ان يستفيد منو اآلخرون 
الذين يختصون وييتمون بالتربية استفادة نظرية وتطبيقية، فأما الفوائد في ىذا 

: البحث فتكون كمايمي

 الفوائد النظرية  .1
ن يفيد تزييد الخزينة المعرفي والمنفعة أىذا البحث يرجو بو الباحث 

المصادر العممية لمدارسين في قسم لتطور المعارف، وخاصة لزيادة 
 تعميم المغة العربية وقسم التربية اإلسبلمية

 الفوائد التطبيقية .2
يعني األفراد واألسرة -ى أن يستنفيد منو كل الشخص سىذه البحث ع

إعطاء الموقف اإليجبي - والمدرسين والمعممين وغير واحد منيم
 .والمعارف الواسعة والكيفية في التربية اإلسبلمية والسعة المغوية
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  لسابقةدراسة البحوث ا: الفصل الخامس 

  في القرآن، قددراسة تحميمية داللية تربويةتربط بتالبحوث التي تتعمق و
التربية االسبلمية المستدلة  تعريففي كانت مفعولة موضوعة مصنوعة 

: ما ىذه البحوث فيكون منيا أ، فآلخرينوالمستثبت منو 

 يألفيا نور شمس تحت Al-muta’aliay - ACADEMIAصحيفة  .1
وفي ىذا البحث لو تحقيقو ىو ما ". قيمة التربية في القرآن"الموضوع 

قيمة التربية من قصة نبي إبراىيم ونبي إسمعيل ولقمان الحاكم في 
ىذه القيمة المستأخذ من . 102:  وسورة الصفات13: سورة لقمان

قصة ابراىيم واسماعيل ولقمان ىي الرجاء الكبير واإلرادة القوية خمفيم 
ول تربيتيم أالذرية الصالحة والطيبة التي تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا و

 . ليا ىي العقيدة السميمة الصحيحة
ىذه الصحيفة تقارن ىذا البحث في شبو قيمة التربية في القرآن الكريم 
إجماال، ولكن ىناك الفرق، وأما ىذه الصحيفة فتكون قيمة التربية فييا 

 سورة في الحاكم ولقمان إسمعيل ونبي ابراىيم نبي مستأخذا من قصة
. عمى مستوى التفسير الموضوعي102: الصفات وسورة 13: لقمان

وأما ىذا البحث فتكون قيمة التربية فيو مستأخذا من األيات التربوية 
 . عمى مستوى الداللة لممفردات

                                                           
19

 http://www.academia.edu/21818 
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مفيوم التربية في "  تحت الموضوع الصحيفة ألفيا عبد الواحد ىشيم .2
وفي ىذا الصحيفة ليا تحقيق ىو كيفية التربية في القرآن ".القرآن

ىذا البحث وصف أن مفيوم تربية و .وطريقتيا مقابل المتربي وموادىا
القرآن متوجو إلى شخصية المتربي لتعمل األعمال عابدا هلل تعالى في 

فان القرآن ظير مرشدا في األشياء األساسية وال في . كل ناحية
 .األشياء التقنية

ىذه الصحيفة مقارنة مع ىذا البحث في شبو قيمة التربية في القرآن 
ولكن ىناك الفرق، . حسب موقفو حول المتربي واآليات التربية فيو

وأما ىذه الصحيفة فتكون قيمة التربية فييا موقف القرآن عمى مستوى 
فأما ىذا البحث فتكون قيمة التربية فيو موقف القرآن . العقيدة وموادىا

حسب كيفية التربية من حيث استدالل المفظ في القرآن من المعنى 
 .  الكامن والخفي

أىداف التربية عمى " تحت الموضوع الصحيفة ألفيا أشعر المياجر .3
وفي ىذه الصحيفة ليا تحقيق، ىي صفات التربية . "منظر القرآن

 .اإلسبلمية وأىدافيا عند رأي أىل المغة ورأي مفكري القرآن وعبلقتيما
ىذا البحث وصف أن قسم أىداف التربية في القرآن  عمى ثبلث و

: لتوليد االنسان الكامل المتكامل في أنواع حياتو، الثاني: اقسام، االول
لجعمو شامبل عمى كل ناحية من حيث الدين والثقافة والمعارف، 

ومن  .لجعمو عالما بعاممو يعني عبادة هلل تعالى ووراثة األنبياء: الثالث

                                                           
20

 Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jakarta:UI Press, 1978,h.7-8 
21

 Al-Tahrir Vol 11,  no.2 November 2011 
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باألسوة الحسنة رحمة  ذلك األىداف الحقيقية ىو تصوير المسمم
 .لمعالمين

ولكن . ىذه الصحيفة مقارنة مع ىذا البحث في شبو التربية في القرآن
ىناك الفرق، وأما ىذه الصحيفة فتكون أىداف التربية في القرآن 

فأما ىذا البحث فتكون لو التضمن التربوي في القرآن حسب . وصفاتيا
 .داللة المفظ في القرآن

اآليات التربية في "الرسالة يؤلفيا ىارون قاساسية تحت الموضوع  .4
. في جامعة سونان غونونج جاتي االسبلمية الحكومية" القرآن الكريم

فميذه الرسالة تحقيق، ىي اآليات التربوية الخمقية في القرآن والقيم 
مواقع اآليات ىذه الرسالة تصف و. التربوية الخمقية في اآليات التربوية

 وسورة 2:  وسورة البروج1: التربوية الخمقية في القرآن كسورة الفجر
 وغير 30  وسورة النحل 3-1:  وسورة العصر18-17: التكوير

ذلك، والقيم المتضمنة عمى اآليات التربوية الخمقية في القرآن الكريم 
وىي اإلنتفاع بالوقت واإلحسان وتعميم الرحمة والمحبة وتعميم حب 
األخوة واإلصبلح وتعميم األخبلق لتنجنب الظن السوء وتعميم الدار 
لتجنب المعاتبة وتعميم الصبر والتعميم لتجنب الغضب والمران عمى 

العفوي واإلخبلص هلل وتربية الشجاعة وتعميم الدارس لمبعد عن الكذب 
بعاد صفة البخل  والتعميم بحفظ اآلمانة وتجنب التيمة وتجنب الحسد وا 
وعدم اإلسراف وتجنب الرياء وعدم التكابير والتواضع تربية القدرة عمى 

 .الضبط وغير ذلك
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القرآن والقيم  في التربوية اآليات في البحث ىذا مع مقارنة الرسالة ىذه
 المدخل فتكون الرسالة ىذه وأما الفرق، ىناك ولكن. التربوية فيو

المستعمل فييا توصيف موضع البحث واآليات التربية المختمفة مع 
المستعمل فيو الداللة  المدخل فتكون البحث ىذا فأما. ىذا البحث

 .المغوية

عمى البيان السابق، الباحث يعتقد عمى أن ىذا البحث يتخمى عن 
: التكرارات والتصويرات ولو عبلقة خاصة بو، فأما عبلقتو فيكون يعني األول

: قيمة التربية االسبلمية، والرابع: اآليات التربية، الثالث: التربية في القرآن، الثاني
. طريقة البحث المستعممة ىي عمم الداللة

فاما الفروق ىنا عند معرفة الباحث فبل يجارب أحد منيم دراسة تحميل 
 و سورة 189 وسورة األعراف 39-37، 35اآليات التربوية في سورة آل عمران 

وبذلك ، ال يد عميو ان يبحث ويدرس ىذا التحميل لآليات التربوية  . 11-2مريم 
.   في تمك السور لزيادة مواد التربية االسبلمية في المستقبل

 يركطار الفاإل: الفصل السادس 

ن القرآن ىو الكتاب الجامع لكنوز العمم النافع وىو الدستور اليادى إلى أ
الطريق المستقيم وأن اتباعو نصا وروحا ىو الوسيمة العممية الموصمة إلى سعادة 

ىو تركيبو لو آيات كمثل الدساتير الوضعية الحكمية لكن الفرق بييما . الدارين
 .وجد فيياياسم السورة ال 

                                                           
 (5: ص )العلمً وإعجازه القرآن  
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، الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيو أي تغيير يذكر وأن القرآن ىو
شارة إلى أنو إلك تف. فالرباني ىو الذي يربي الناس بصغار العمم قبل كباره

ىم إلى اهلل تيديالتربية القرآنية . ميعا من صغارىم وكبارىمجدستور التربية لمناس 
 ونفبذلك، يسمى العباد المطيع. مدة حياتيم في الدنيا بوسيمة طاعتو وعبادتو

. بالربنيين

 تعميم المعارف والشحضية االسبلمية يالتربية في منظر االسبلم ه
لممتعممين الذين يجاىدون في فيم حياتيم ووعييا حتى ظير في نفسيم التقوى 

وىذه تعني كمالة العموم والمعارف والتقوى إلى . واألخبلق والشخصية الصالحة
 .اهلل عز وجل

﴿ُلوٍُوا : قد عرف ابن عباس التربية باصطبلح الربانية والربني كما قال 
ي يَُرِّبِّ اْلَّاَس ةِِصَغاِر اهِْعوِْى َ تَْن  َربَّاٍِيَِّ ﴾ ِ بَّاِِنُّ اَّلَّ اَا ُفَقَ اَا َوُيَقاُو الرَّ ًَ ُ وَ
    ِلتَارِهِ 

: ما يميما اكتسبو عشر المياجر في  معان كثيرة ، ومنيا كاالتربية لو

بين العافية األبرص أن التربية ىي عممية لئلعداد المشتمل عمى  قد .1
جميع أنواعيا لؤلفراد، وال ليا نوع عمى وجو المعرفية فحسب بل نوع 

 .عمى العاطفية والنفسية
                                                           

 (49: ص )الهجري عشر الرابع القرن فً الطاعنٌن على الرد و الكرٌم القرآن فً الطعن  

 (272/ 2 )القرآن مقاصد فً البٌان فتح  
25

 As’aril Muhajir, jurnal tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran Hal.240 
( النجاة طوق )البخاري وأٌامه، صحٌح وسننه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أمور من المختصر الصحٌح المسند الجامع   

(1 /72) 
27

 As’aril Muhajir, jurnal tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran Hal.242 
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قد عرفيا جبلل أنيا عممية اإلعدادات والمحافظات عمى مرحمة  .2
في " ربيني"الصبي واألطفال، ىذا التعريف مظير من تفسير القول 

في سورة الشعراء، وحقيقة التربية في " نور ربي"سورة األسراء والقول 
ىتين السورتين ىي تدل عمى عممية اإلعدادات والمحافظات عمى 

 .ثناء األسرةأال في فمرحمة األط
التربية ىي عممية تعميم شيئ  مرحمة ومرحمة إلى : قد قال القاسمي .3

نياية الكمالة، وتنفيذ ىذا معنى التربية متخصصة لمناس الذين ليم 
 . الروح والحماسة لقبول التربية

عرف الغبلياني التربية أنيا الزرع األخبلقي الذي يبدأ في األطفال  .4
التي تنمو بطريقة اإلرشاد والنذر حتى تحصل عمى اإلمكانيات 

اءات النفسية القوية التي تظير منيا الصفات الحسنة والمحبة فوالك
وتنفيذ ىذا المعنى يقع موقع . وتنفع اآلخر وما حوليا إلى اإلبتداع،

 .األسوة والمواعظ في التربية

عبد الواحد   اكتسبوماكمنيا ىي  التربية في القرآنق تعميم طرمن 
: لييىاسيم في ما 

 طريقة العاطفية والنفسية ال .1
يعمم القرآن الناس بكثرة الطرق كمثل األسوة والوعظ والقصة 

األسرة ىي أحد من طريقة التربية الموافقة والناجحة كقولو . والممراسة
ٌْ ََكَن يَرُْجو : تعالى ًَ ِ ْشَوٌة َ َصٌََث ل

ُ
ِ أ هََقْد ََكَن هَُ ْى ِِف رَُشوِو ااَّ

                                                           
28

 Abd. Wahid Hasyim, jurnal “ Konsep Pendidikan dalam Islam “ Hal. 51 
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َ َلِثرًيا َ َواْْلَْوَم اْْلِخَر وََذَلَر ااَّ والوعظ ىو أحد من طرق . ااَّ

التربية وىدفو يظير منو الوعي لمقيام بقيمة الدين والممة كما فعل 
لقمان البنو من العقيدة وبر الوالدين والشكر والصبلة واألمر 

القصة ىي و. بالمعروف واإلجتناب عن الفحشاء والمنكر ودون ذلك
أحد من طريقة التربية المؤثرة المجذبة كما يكون في سورة القصص 

76-81  . 
 د التدريجية يطريقة التعو .2

. يمثل القرآن كتحريم الخمر الذي يتعود قريش ان تشربونو في حياتيم
ن تعودىم اوىو حرم شربو تحريما تدريجيا اي مرحمة مرحمة يعني ببي

َراِت اْلَِّخ ِن : في شرب الخمر ذلك اليوم كقولو تعالى ًَ ٌْ َث َوِي
ُُ َشَمًرا َوِرْزقًا َ َصًَا  ِنَّ ِِف َذلَِك َْليًَث ِهَقْوٍم  ْخََاِا َتتَِّخُذوَن ِيَْ

َ
َواْْل

لُوٍََك : ثم بيان منفعتو وصراره بعد كقولو تعالى. َحْعِقوُونَ 
َ
يَْصأ
ا  ًَ  ُ ًُ ََّاِس َوإِْث ا  ِْثٌى َلِترٌي َوَيََافُِع لِو ًَ ْن ِف ِ 

يِِْسِ قُ ًَ
ْ ِر َوال ًْ َ ٌِ اْْل َع

 ُ لُوٍََك َياَذا ُحَِْفُقوَن قُِن اهَْعْفَو َلَذلَِك يُبَ ِّ
َ
ا َويَْصأ ًَ ٌْ َجْفِعِ  ْكََبُ ِي

َ
أ

ُرونَ  ُ هَُ ُى اْْليَاِت هََعوَُّ ْى َتتََفمَّ  ثم تحريم الصبلة في حال ااَّ

ْجتُْى : السكارى كقولو تعالى
َ
ََلَة َوأ ٌَ  َيَُوا ََل َتْقَرُبوا الصَّ ي ِ َ ا اَّلَّ حُّ

َ
يَاأ

وا َيا َتُقولُونَ  ًُ  ثم تحريم الخمر كامبل كقولو ُشَ َرى َ  َّ َتْعوَ

                                                           
 21: األحزاب  

 67: النحل   

 219: البقرة   

 43: النساء   
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ٍَْصاُا  :تعالى
َ
يِِْسُ َواْْل ًَ ْ ُر َوال ًْ َ ا اْْل ًَ ٌَ  َيَُوا  ِجَّ ي ِ

َ ا اَّلَّ حُّ
َ
يَاأ

ِن الشَّ َْطاِن فَاْجتَنِتُوُه هََعوَُّ ْى  ًَ ٌْ َخ ْزََلُم رِْجٌس ِي
َ
َواْْل

 .ُتْفِوُ ونَ 

 طريقة المعرفية   ال .3
المكتوبة  كمظير التاريح والسيرة وآيات اهلل مصدر العمومعمم القرآن 

 .وغير المكتوبة

 ليذا الكتاب المتنزه عن الحرف والزيادة المختارةآن بالمغة العربية رنزل الق
ٍَْزْْلَاُه قُْر ًٍا َعَربِ ًّيا هََعوَُّ ْى : بسباب أيدي الناس كقولو تعالى

َ
 ٍَِّا أ

ىو منزل عمى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم بالمغة العربية و .َتْعِقوُونَ 

لفاظو وييتدون بو، ألن لغة العرب أفصح المغات، أليفيم المؤمنون معانيو و
وأبينيا وأوسعيا، وأكثرىا تأدية لممعانى التى تقوم بالنفوس، فميذا أنزل أشرف 

الكتب، بأشرف المغات، عمى أشرف الرسل، بسفارة أشرف المبلئكة، وكان ذلك 
فى أشرف بقاع األرض، وفى أشرف شيور السنة، فكمل لو الشرف من كل 

وبذلك ىو الكتاب لو مرن لتطور المغة والثقافة والحضارة والعموم .الوجوه
. الزمان وتتغير مع مرور ومعارف الناس التي تتمنو وتتطور

حتاج دراسة معاني القرآن إلى عمم الداللة، فعمم الداللة ىو دراسة ت
العبلقات بين الصيغ المغوية والكيانات الموجودات في العالم، أي كيفية ارتباط 

                                                           
 90: المائدة   

 2: ٌوسف   

 (آلٌا الشاملة بترقٌم ،2274: ص )طنطاوي لسٌد الوسٌط  
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يضا إلى بناء عبلقة بين األوصاف أالكممات باألشياء، بيدف ىذا التحميل الغوي 
ىو عمم عام يتناول المغات جميعا، وليس . الشفوية والحاالت في العالم دقيقة

األمثمة فقط فقد تكون بمغة ما دون سواىا، ولكن النظرية ذاتيا تنطبق . لغة بعينيا
. عمى المغات جميعا

تشير إلى – غالبا–الكممة . الداللة تعني عبلقة الكممة بالعالم الخارجي
جمادا أو  كائن موجود في العالم الخارجي، قد يكون انسانيا أو حيوانا أو نباتا أو

ىذه تسمى . الشجرة، الصخرة، اوروبا عمى الترتيب, مكانا مثبل، نعمان، االسد
مثمث الداللة يعني عبلقة بين الكممة والصور الخارجي والصور الذىنية، مثل 
ر وأرنب ىي كممة تدل عمى صورة ارنب الحقيقة ويتولد عنيما المعنى الذي يتص

في الذىن والعقل  

، والشيء رالداللة ىي كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخ
. األول ىو الدال، والثاني ىو المدلول

يمكن لمباحث ان يستنتج أن القرآن لديو ترتيب األيات والسورة وقيمة 
: رسم البيان اآلتي يصور اإلطار الفكري السابقفبذلك، كان . التربية وقيمة المغة

                                                           
 20 ص ، التداولٌة, ٌولً جورج  

 18 ص( المعنى علم ) الداللة علم الخولً، علً محمد  

 25 ص( المعنى علم ) الداللة علم الخولً، علً محمد  

 72 التفكٌر اللغوي الداللً ص  
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    البحثمنهج: الفصل السابع 

 يتعين ،عمال ىذا البحث، وبذلكإ لتوجيو منيجالبد عمى البحث أن لو 
ىدافا مستعمبل في ىذا أبدئو حتى آخر عمميتو و يظير منيا النتائج التي تكون 

: كون مايميتفاما خطواتو ف. البحث

 ومدخمه البحث طريقة  . أ
ىذا البحث يستعمل الباحث فيو البيانات النظرية المكتوية في 

ودياكرونيك النو يتعمق في ىذا . الكتب والنصوص المعمقة بيذا البحث
 ىذا في المستعممة الطريقة. البحث بتطور المعاني عمى مرور الزمان

 الميجة أو المغة بدراسة ييتم ما وىي وصفية، تحميمية طريقة ىي البحث
 الصرفية وأبنيتيا ومقاطعيا أصواتيا عمى والتحميل الدقيق الوصف من

 وداللة المختمفة المعاني من مجموعات عن تعبر التي النحوية وتراكبيا
 تحميل وطريقة النص، داخل السياقية العبلقات ضياء في ألفاظيا
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 يبدأ ثم البحث بموضوع المتربطة الوثائق من عدد باختيار المضمون
. الوثيقة في المتضمنة المعمومات عمى مركزا والتحميل الدراسة بعممية

 اآليات الباحث يحمل الطريقة بيذه. القرآن ىو البحث ىذا من والموضوع
. التربوية القيم عن قرآنيا دالليا تحميبل يحمل ثم القرآن في التربوية

ىذا البحث قام بو الباحث عمى مدخل عمم الداللة والدينية 
واألنتروبولوجية ألنيا تبحث عن المعاني وخاصة عمى التحميل الداللي 

 39-37، 35آليات القرآن التي تتعمق بالتربية في سورة آل عمران 
 .     11-2 وسورة مريم 189وسورة األعراف 

 نوع البيانات و مصادرها  . ب
ات التي تتعمق بنصوص القرآن المشتممة عمى نفي ىذا البحث البيا

 189 وسورة األعراف 39-37، 35اآليات التربوية في سورة آل عمران 
التقاسم تمك البيانات محصولة عمييا بعد . 11-2وسورة مريم 

(indentifikasi) وتجميع البيانات (kategori) وتفسير البيانات (interpretasi) 
عمى  (generalisasi)  وأخذ النتائج(verifikasi)وتعيين صحة البيانات 

 .الترتيب، تعني أن بعض آيات القرآن تتعمق بالتربية 
: المصادر في ىذا البحث تصدر عن الكتب، وىي كما يمي 

 .، فيذا القرآن مصدر أساسي في ىذا البحثالقرآن الكريم .1
 األحاديث .2
عرابوكتب التفسير .3  ، منيا ابن كثير وظبلل القرآن ومعاني القرآن وا 
 في عمم الداللة  .4
 عمم الداللة .5
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 عمم الداللة العربية  .6
.  الكتب والمصادر األخرى اإلضافية التي تتعمق بمسائل البحث .7

 ناتااسموب جمع البي . ج
بعد أن ظيرت المسائل في البحث يقوم الباحث بجمع البيانات، 
والمسائل ىنا ىي تتعمق بالقرآن وما يكون فيو من القيم التربية والتراكيب 
المغوية العربية واآليات والسور وكتب أخرى تتعمق بما يقوم  بو الباحث 

مع البيانات التي جمن التربية وعمم الداللة والتفاسير،وبذلك أسموب 
 : تستعمل فيو ىي كما يمي 

 جمع اآليات التربوية والكتب المتعمقة بما يقوم بو الباحث  .1
، 35 في سورة آل عمران لممفردات المعجمي المعنىكشف  .2

 11-2 وسورة مريم 189 وسورة األعراف 37-39
 39-37، 35 سورة آل عمران لممفردات الداللي المعنىكشف  .3

  11-2 و سورة مريم 189و سورة األعراف 
 39-37 ،35: عمران آل سورة في اآليات كشف تحميل .4

 11-2: مريم وسورة 189: األعراف وسورة
، 35 في سورة آل عمران لممفردات التربوي كشف التضمن .5

 عمى 11-2 و سورة مريم 189 و سورة األعراف 37-39
سبيل األلفاظ و تراكيبيا و معانييا و دالليا التربوي 

   تحميل البيانات . ح

 : فتكون فيو الخطوات، ومنيا كمايمي  البيانات  تحميلماأف
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 (indentifikasi) التقاسم .1
التقاسم ىو أعمل تقوم ببحث البيانات والمعمومات وكشفيما وجمعيما 

فيكون تصنيف . وتحميميما وتسجيميما وكتابتيما حسب اإلحتياجات
حتياجات غير , كثافة اإلحتياجات نوعين منيما إحتياجات عاجمة وا 

 .عاجمة
 (kategori) البيانات تجميع .2

تجميع البيانات ىو تغيراتيا التي يمكن جمعيا في عدة مجموعات أو 
فرقات مثل النوع اإلجتماعي والدين المعتقد بو والجنس البشري 

 .لممستجيبين
 (interpretasi) البيانات تفسير .3

تفسير البيانات ىو محاولة الباحثيين إليجاد معنى البيانات التي تم 
 .  جمعيا لئلجابة عمى أسئمة البحث

 (verifikasi) البيانات صحة تعيين .4
تعيين صحة البيانات ىو إنشاء حقيقة النظرية أو حقائق البيانات التي 

  .تم جمعيا
 (generalisasi)النتائج  أخذ .5

 أخذ النتائج ىو بيان عام يخمص إلى عدد من األمكنة في نفس الحالة
 

                                                           
40

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/identifikasi 
41

 https://parameterd.wordpress.com/2013/05/25/apa-itu-data-kategori/ 
42

 https://gurusukwanblog.wordpress.com/2011/05/24/analisis-penyajian-dan-interpretasi-data/ 
43

 https://www.sumberpengertian.co/pengertian-verifikasi 
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م الكتابة   ينظت . خ

:   أبواب، ومنياخمسةتتكون ىذه الرسالة من 

 البحث وتحديد البحث خمفيةىي المقدمة تحتوي عمى : الباب األول
 المتثبتة ومنيج المتقدمة البحوث ودراسة البحث وفوائد البحث وتحقيقو وأغراض

 جمع ومصادرىا واسموب البيانات ومدخمو ونوع البحث ىو منو طريقة البحث،
   .الكتابة البيانات وتنظيم البينات وتحميل

 التربوية والنظريات الداللة عمم مفيوم عن النظريات: الباب الثاني

 في لممفردات الداللي والمعنى لممفردات المعجمي المعنى: الثالث الباب
 11-2: مريم وسورة 189 : األعراف وسورة 39-37 ،35: عمران آل سورة

 آل سورة في لممفردات التربوي والتضمن اآليات تحميل: الرابع الباب
 11-2: مريم وسورة 189: األعراف وسورة 39-37 ،35: عمران

 واالقتراحات االستنتاجات  الخاتمة؛:الحامس الباب


