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 مع السلوكیات الخاطئة في التعامل منهج القرآن الكریم وتطبیقاته التربویة
  )دراسة تحلیلیة( :في ضوء آیات النهي 

كمــال عجمــي حامــد ، غنــاممحمــد عبــد القــوي شــبل ال، *محمــد فــؤاد محمــد عبــد اللطیــف
  .عبدالنبي

  .، مصرقسم التربیة اإلسالمیة، كلیة التربیة، جامعة األزهر بالقاهرة

  mohamedfouadabdulatif@gmail.com :البرید اإللكتروني*
  :المستخلص

ن الكــریم للناشــئة مــن أبنــاء المجتمــع اإلســالمي، اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى تربیــة مــنهج القــرآ
ٕوابــراز جوانـــب البنـــاء التربـــوي األخالقــي واالجتمـــاعي لهـــذا المـــنهج، وكیفیــة تعاملـــه مـــع الـــسلوكیات 
الخاطئة، والوصول إلى تطبیقات تربویة تفیـد المجتمـع فـي التعامـل مـع تلـك الـسلوكیات المنتـشرة فـي 

 تحدیـــد دور المؤســـسات التربویـــة واالجتماعیـــة فـــي تفعیـــل الواقـــع التربـــوي المعاصـــر، واإلســـهام فـــي
ركــائز المـــنهج التربـــوي القرآنـــي لمعالجـــة الـــسلوكیات الخاطئـــة مـــن خـــالل آیـــات النهـــي ألجـــل تربیـــة 

اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج األصـــولي، والمـــنهج و. وتعلـــیم الناشـــئة مـــن أبنـــاء المجتمـــع اإلســـالمي
ًأن لمنهج القـرآن الكـریم فـي التربیـة أهـدافا فـي : مهاوقد توصلت الدراسة إلى نتائج أه .الوصفي

میــدان التربیــة اإلیمانیــة فــي إطــار مــن التكامــل والــشمول لكــل جوانــب شخــصیة الفــرد مــن فكــر 
ووجدان وعمل بقصد تربیته تربیة شاملة، كما عالج هذا المنهج انحرافات النفس اإلنسانیة عـن 

أســلوب التوجیــه والموعظــة الحــسنة، أســلوب : هــاالطریــق المــستقیم بتلــك األســالیب التربویــة من
، القدوة، أسلوب التربیة باألحداث، أسـلوب القـصة، أسـلوب العقـاب، أسـلوب الترغیـب والترهیـب

كمــا أظهــرت الدراســة أن آیــات النهــي اشــتملت علــى العدیــد مــن الــسلوكیات الخاطئــة المتعلقــة 
رت الدراسـة أن مـنهج القـرآن الكـریم ، وأظهـالغلـو والتطـرفاإلشـراك بـاهللا، و: بمقصد حفظ الدین

أظهـرت الدراســة أن مــنهج القــرآن كمــا ، تعامـل مــع ســلوك اإلشـراك بــاهللا، بغــرس عقیـدة التوحیــد
ًفي التعامل المالي بین آحاد المجتمع كله تنظیمـا یقـوم علـى أسـس عادلـة مـن شـأنها أن تمكـن 

وقــد أوصــت الدراســة  .تَّكــل امــرئ مــن أن یعمــل، ومــن أن تكــون لــه نتــائج عملــه قلــت أو كثــر
بـــضرورة تربیـــة أفـــراد المجتمـــع المـــسلم علـــى تطبیـــق مـــنهج القـــرآن فـــي التعامـــل مـــع الفـــواحش 
والمنكـــرات ألخـــذ الحیطـــة ممـــا یبثـــه أعـــداء اإلســـالم، وضـــرورة التـــزام المـــسلم بإعفـــاف جمیـــع 

اء جوارحــه عمــا حــرم اهللا لیكــون خیــر معــین للتربیــة اإلســالمیة، وتحقیــق مــا ترمــي إلیــه مــن بنــ
ٕاإلنــسان، واعــداد القــصص التلفزیونیــة لجــذب األطفــال والــشباب وتــوجیههم إلــى أفــضل الطــرق 

  .للوقایة من السلوكیات المدمرة ألفراد المجتمع
ریم ،التعامل مع السلوكیات الخاطئة ،تطبیقات التربویةال، آیات النھي :الكلمات المفتاحیة رآن الك  ، الق

  .منھجال
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The Holy Quran Approach and its Educational Applications 
in Dealing with Wrong Behaviors in the Light of the Verses 

of Prohibition: An Analytical Study 
Mohammad Fouad Mohammad Abdel-Latif*,  Mohamed Abdel-
Qawi Shibl Al-Ghannam, Kamal Ajami Hamid Abdulnaby. 
Department of Islamic Education, Faculty of Education (Cairo), Al-
Azhar University, Egypt. 
*Email: mohamedfouadabdulatif@gmail.com 
ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the education of the Holy Qur’an for 
young women from the Islamic community, highlight the aspects of the 
educational and ethical construction of this curriculum, and how the Holy 
Quran deals with wrong behaviors. The study also dealt with the educational 
applications that benefit society in dealing with those behaviors prevalent in 
contemporary educational reality, and contribute to determining the role of 
educational and social institutions in activating the pillars of the Qur’anic 
educational approach to address wrong behaviors through the verses of 
prohibition. The study used the fundamentalist approach and the descriptive 
method. The results of the study revealed that the Holy Qur’an approach to 
education has many goals in the field of faith education in a framework of 
integration and inclusion in all aspects of the individual personality of 
thought. This approach also addressed the deviations of the human soul from 
the straight path through those educational methods, including the method of 
guidance and good advice, the example, the method of juvenile education, 
the story technique, the method of punishment, the method of intimidation. 
The study showed that the verses of the prohibition included many wrong 
behaviors related to the purpose of preserving religion engaging in God, 
exaggeration and extremism. The study also showed that the method the 
Holy Qur’an dealt with the behavior of engaging in God by inculcating the 
doctrine of monotheism, as the study showed that the Qur’an’s approach to 
financial dealings between individual society as a whole is based on 
equitable foundations that would enable every person to work, and that his 
results of work be reduced or increased. The study recommended the 
necessity of educating the members of the Muslim community to apply the 
method of the Qur’an in dealing with immorality and evils. The study 
recommended preparing TV stories to attract children and youth and guide 
them to the best ways to prevent the destructive behaviors of members of 
society. 
Keywords: verses of prohibition, educational applications, dealing with 
wrong behaviors, the Holy Qur’an, the approach. 
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 :مقدمةال
مـشكالت اإلنـسان وقـضایا المجتمعـات ومـا یعتریهـا مـن تفـرد القـرآن الكـریم بمـنهج یعـالج 

، ج لیجتـث كــل مظـاهر التخلـف والجمــودجـاء هــذا المـنهفقـد ، قیمـي وســلوكي وهـن أو انحطـاط
ِّیغیر ویوجه ِّ، ویقـیم ویقـوم، ِّ مـستویات أعلـى الرذیلـة إلـى مـستوى لمجتمعـات مـن  بهـذه ارتقـاءلالِّ

ً، ومـن التقلیـد إلـى التجدیـد، عبـر العـصور المختلفـة واألجیـال المتعاقبـة، جـیال بعـد الفضیلةمن 
  . فیه األخالق، وتعلو فیه الفضائلجیل، لبناء مجتمع فاضل، تسمو

ره مــن المنــاهج التربویــة ویــأتي هــذا التفــرد فــي ظــل تمیــز هــذا المــنهج بالتكامــل عــن غیــ
بـــل الوضـــعیة، فهـــو مـــنهج یـــسع كـــل المجـــاالت، صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان، یـــستغني بنفـــسه 

 العلـوم األخـرى، یعــالج قـضایا التربیـة بـصورة كلیـة، ال یخـضع للعوامــل ویـستوعب الـصالح مـن
  ). 1(البشریةالقومیة والجغرافیة واإلقلیمیة والمحلیة التي تستمد مقوماتها من التقالید واألعراف 

وعلــى هــذا بنــى المــنهج القرآنــي تنظیمــه لحیــاة المجتمــع، وجــاءت كــل تــشریعاته التربویــة 
ًوأحكامــه تعمــل عملهــا فــي تقویتــه وتــشیید صــرحه؛ لیكــون مجتمعــا فاضــال، یعــرف مكانتــه فــي  ً

، فبقــدر مــا ..ً التــي جعلــت هــدفا لخلــق اإلنــسان حــسن اســتخالف األرضالحیــاة، ونــصیبه فــي 
سان مــن إدراك الحقــائق، ومتانــة الخلــق، وقــوة العزیمــة واإلرادة، وســمو الــروح، ونبــل یكــون لإلنــ

الغایـــة، یكـــون لمجتمعـــه مـــن ذلـــك كلـــه، وبقـــدر مـــا یـــصاب بـــه اإلنـــسان مـــن تـــسلط األوهـــام 
والخرافــات علیــه، وانحــالل الخلــق، وضــعف العزیمــة واإلرادة، وانحطــاط الــروح، ودنــاءة الغایــة، 

  ). 2( نصیبیكون لمجتمعه من كل ذلك
 في ظل البعد عن منهج القرآن الكریم وعـن التمـسك صراعات كثیرةقد اشتدت من هنا فو

بالسنة واالقتداء بالسیرة العطرة، والركض وراء الحیاة الفانیـة واالنغمـاس فـي شـهواتها وملـذاتها، 
جعـل األغلبیـة مـن النـاس یعیـشون فـي خـواء فكـري وروحـي، فخلـت الخـواطر واألفئـدة مـن ممـا 

القـــــیم الروحیـــــة، والخلقیـــــة والنفـــــسیة، واالجتماعیـــــة، وهـــــذا نتیجـــــة العـــــیش فـــــي حیـــــاة التمـــــزق 
  ). 3(واالضطراب

المجتمـع الوصـول إلـى مجتمـع أفـراد ویهدف منهج القرآن الكریم في تعامله مع سلوكیات 
بـل ًالفضیلة محاربا أمراضه وأخطاءه السلوكیة، یواجه الجریمـة الـسلوكیة قبـل وقوعهـا، والفتنـة ق

وصــولها، ویجتــث المــشكلة ودوافعهــا مــن الــنفس والمجتمــع، یبنــي الــسدود بــین اإلنــسان وســبل 

                                                             
              ، م2000ان، َّاإلعجـــــاز التربـــــوي فـــــي القــــــرآن الكـــــریم، جـــــدار للكتـــــاب العـــــالمي، عمــــــ: مـــــصطفى، رجـــــب )1(

  .9 – 7ص ص
  .6، 5صم، ص 1954، دار الكتاب العربي، مصر، منهج القرآن في بناء المجتمع: ودمحم، شلتوت )2(
التربیـة بالمالحظـة فـي ضـوء الكتـاب والـسنة وتطبیقاتهـا التربویـة، رسـالة : سعود بن سعد بن شارع، الحارثي )3(

  .6م، ص2010رى، قة أم الكلیة التربیة، جامعغیر منشورة، ماجستیر، 
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الغوایة؛ من خالل عملیة تربویة متكاملـة األهـداف والمقاصـد والغایـات؛ إلخـراج مجتمـع الخیـر 
  ).1(والفضیلة المحقق لهدف اهللا من الخلق في االستخالف والعبادة

ظیمة ال یوجد لهـا مثیـل فـي شـرع مـن الـشرائع، أو نظـام تقوم تلك التربیة على مبادئ عو
 علیــه منهاجهــا الــشامل القــویم فــي تربیــة النفــوس، تمــا اشــتمل: مــن الــنظم البــشریة؛ ومــن ذلــك

وتنـشئة األجیـال، لتحقیـق الهـدف األسـمى مــن وجودهـا وهـو عبـادة اهللا؛ العبـادة بمعناهـا الكبیــر 
ُألرض، وبهـــذا المـــنهج الـــذي عنـــي بإعـــداد الـــشامل لكـــل نـــشاط یقـــوم بـــه اإلنـــسان علـــى هـــذه ا

اإلنـسان اإلعـداد التــام مـن جمیـع جوانبــه الشخـصیة المتوازنــة، لیوجـد الفـرد الــسوي القـادر علــى 
تحمــل تبعــات أمانتــه فــي االســتخالف فــي األرض، فالحیــاة ال تنــتظم دون مــنهج یــنظم مــسیرة 

  ). 2(یصعب تحقیق األهدافالناس فیها، ویحدد خطاهم في مناحیها لئال تتوارى المعالم، و
ومن هنا تأتي أهمیة هذه الدراسة خاصة في تلـك المرحلـة العـصیبة التـي تمـر بهـا األمـة 
اإلسالمیة، حیث تعیش األمة في عصر اشتدت فیه الصراعات، وانفتحت الحضارات وسـهلت 

ممــا التكنولوجیــا عملیــة االتــصال والتواصــل؛ حیــث أثــر ذلــك كلــه فــي تربیــة األجیــال المــسلمة؛ 
جعلهـا تــدخل فـي بوتقــة واحـدة؛ لتنــصهر وتتـداخل العــادات والثقافـات، وتــصبح األمـور متجــردة 

مـن أجـل القـرآن فأصبحت الحاجـة ماسـة إلـى تربیـة مـنهج من قوانین تضبطها، وتربیة تقودها، 
 الــذي علــى العــصیان والتمــردبمحتــواه التربــوي الراقــي  جمیــع أســالیبه ووســائله للــسیطرة تفعیــل

صـــفه علـــى شـــبابنا وأبنائنـــا للحفـــاظ علـــیهم، وضـــمان ســـالمة أخالقهـــم ومعتقـــداتهم؛ هبـــت عوا
ًتعدیل السلوك اإلنساني الخاطئ، ورده إلى منهجه ردا جمیالللوصول إلى  ً)3.(  

ًتحــاول أن تبــرز هــذه الدراســة مــن خــالل المعالجــة التربویــة آلیــات النهــي منهجــا تربویــا و ً
توجیه أهدافـه ومـضامینه وتطبیقاتـه التربویـة فـي شـتى ب كوذلیتعامل مع أخطاء الفرد السلوكیة 

  الـصریح بـالقرآن الكـریممیادین التربیة؛ للتغلب والتصدي لتلـك األخطـاء فـي ضـوء آیـات النهـي
   .)ال تفعل(بصیغة 

وتوضــح تلــك الدراســة دور المؤســسات التربویــة فــي تفعیــل عناصــر وركــائز هــذا المــنهج 
الـسلوكیات الحـسنة، مـن خـالل الـدور التربـوي الـذي یقـوم بـه التربوي في مواجهة معوقات بنـاء 

حیـث كل من األب واألم في ضبط التصرفات السلوكیة التي تصدر من األبناء داخـل األسـرة، 
ـــــسلوك  ـــــین االجتمـــــاعي آلداب ال ـــــتم تحدیـــــدها مـــــن خـــــالل التعی إن لألســـــرة وظیفـــــة أخالقیـــــة ی

                                                             
كلیـة الدراسـات غیـر منـشورة، ، التربیة الوقائیة في القرآن الكریم، رسـالة ماجـستیر: حازم حسني حافظ، زیود )1(

  .1ص ،م2009العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بفلسطین، 
مرجـع ا التربویـة، التربیـة بالمالحظـة فـي ضـوء الكتـاب والـسنة وتطبیقاتهـ: سعود بن سعد بن شارع، الحارثي )2(

  .3، صسابق
  .6ص المرجع سابق، )3(
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 التطبیـق محافظـة ومتابعـةحیـث التلقـین والمعـامالت التلقائیـة ألي عـضو مـن أفـراد األسـرة مـن 
   ).1(على السلوك العام

یقع على عاتق األسرة دور كبیـر فـي اجتثـاث عوامـل انحـراف الفطـرة الـسلیمة، فكمـا أن و
ً لمعرفــة الحــق وفعــل الخیــر؛ فهــو أیــضا قابــل تحــت تــأثیر بعــض اً فطریــاًفــي اإلنــسان اســتعداد

 فیــه هــذا االســتعداد یخفــتتــي ینــشأ فیهــا، ألن الظــروف األســریة واالجتماعیــة غیــر الــصالحة ال
  ).2(الفطري لمعرفة الحق وفعل الخیر، فیمیل إلى الباطل وفعل الشر

 :الدراسة قضیة
األزمة السلوكیة في المجتمعـات اإلسـالمیة؛ نتیجـة انفتـاح المجتمعـات المـسلمة لقد بدأت 

قیمــي والــسلوكي، أدى  الالتــدهورًعلــى غیرهــا مــن المجتمعــات األخــرى، ممــا أحــدث نوعــا مــن 
وال منـاص مـن اختالق الحواجز التي تمنـع الوصـول إلـى مجتمـع الخیریـة والفـضیلة؛ إلى بدوره 

مــــع رآنــــي یتعامــــل ق وفــــق مــــنهج  إذا تربــــىأن یــــستعید المجتمــــع المــــسلم تربیتــــه المأمولــــة إال
عــیش االنحطـاط القیمــي والــسلوكي والوصــول إلــى مجتمــع الفـضیلة الــذي یــصبو الفــرد المــسلم لل

  : الدراسة في السؤال الرئیس التاليقضیة صیاغةفیه، ومن هنا یمكن 
 فـي التعامـل مـع الـسلوكیات الخاطئـة فـي ضـوء التطبیقات التربویة لمنهج القرآن الكریمما 

  ؟جمیع سورهآیات النهي الواردة في 
 :ولإلجابة عن هذا السؤال یستلزم اإلجابة عن األسئلة الفرعیة اآلتیة

 هج القرآن في التربیة؟ما معالم من - 1
  ما میادین منهج القرآن في التربیة؟ - 2
ما منهج القرآن الكریم في التعامل مع السلوكیات الخاطئة الواردة في ضوء آیات  - 3

 النهي؟
معالم منهج القرآن الكریم في التعامل مع السلوكیات الخاطئة الواردة كیف یتم تفعیل  - 4

 ؟ المجتمع بمؤسسات التربیة والتعلیم فيبآیات النهي
  :الدراسةأهداف 

 : تهدف هذه الدراسة إلى
ٕ، وابـراز للناشـئة مـن أبنـاء المجتمـع اإلسـالمي  الكـریممنهج القـرآنتربیة التعرف على  - 

 مـع الــسلوكیات هكیفیـة تعاملـو، لهـذا المـنهججوانـب البنـاء التربـوي األخالقـي واالجتمـاعي 
                                                             

تأصیل آداب األسرة والمجتمع من خالل سورة النور، رسالة ماجستیر، غیر : الحمد، ولید محمد عبد العزیز )1(
  .7، صم2000منشور، كلیة أصول الدین، جامعة أم درمان اإلسالمیة، 

یة الناشئة في القرآن الكریم ودورها في مواجهة األخطار، منهج ترب: صباح بنت ناصر بن عبد اهللا، الطلیان )2(
  .445، 444ص م، ص2012كلیة التربیة، جامعة الریاض للبنات، غیر منشور، ماجستیر، رسالة 
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عامـل مـع  تلـك الـسلوكیات المنتـشرة  تفیـدنا فـي الت، والوصول إلى تطبیقات تربویةالخاطئة
 .في الواقع التربوي المعاصر

لمؤســسات التربویــة واالجتماعیــة فــي تفعیــل ركــائز المــنهج ادور اإلســهام فــي تحدیــد  - 
الخاطئــة مــن خــالل آیــات النهــي ألجــل تربیــة وتعلــیم  القرآنــي لمعالجــة الــسلوكیات التربــوي
 . من أبناء المجتمع اإلسالميالناشئة

  :اسةالدرأهمیة 
  :تكمن أهمیة هذه الدراسة من خالل ما یأتي       

 بجانب الفضیلة، والقضاء علـى نـوازع الرذیلـة، حیـث آیات النهياهتم المنهج القرآني في  .1
ـــــة صـــــلحت  ـــــشرت الفـــــضائل الخلقی إن الفـــــضیلة هـــــي أســـــاس حفـــــظ المجتمـــــع، فـــــإذا انت

راســة إلــى تعزیــز  الفــضائل فــسدت المجتمعــات، لهــذا تــسعى الدتالشــتٕالمجتمعــات، واذا 
جوانب الفضیلة في النفس اإلنسانیة، وتحویلها إلى واقـع سـلوكي مـن خـالل مـنهج القـرآن 

، للوصــول بــسلوكیات أفــراد المجتمــع آیــات النهــي فــي القــرآن الكــریمبط مــن نالكــریم المــست
المسلم إلى السلوكیات الرشیدة في ضوء أهداف وتوجیهات مـنهج القـرآن الكـریم ومیادینـه 

 . یةالتربو
 التعامــل مــع الــسلوكیات مــن خــالل آیــات النهــي لمعرفــة فــناســتعراض المــنهج القرآنــي  .2

 ضـوء المعاصـرة التـي جـاء الحـدیث عنهـا فـي المجتمعـاتالخاطئة المنتـشرة والرائجـة فـي 
ًالتـي نالـت مـن الجانـب األخالقـي واالجتمـاعي، موجهـا الفـرد  بـالقرآن الكـریم،آیات النهي 

 .واالرتقاء بها وفق مراد اهللاامل مع تلك السلوكیات المسلم إلى كیفیة التع
 سـیكون لـه مـن التربوي الذي حفلت به آیـات النهـي فـي القـرآن الكـریم،تفعیل هذا المنهج  .3

اآلثـــار التربویـــة اإلیجابیـــة علـــى حیـــاة الفـــرد المـــسلم والمجتمـــع اإلســـالمي فـــي النـــواحي 
ة التـي تحقــق هـدف التربیــة األســمى اإلیمانیـة والــسلوكیة واألخالقیـة واالجتماعیــة والدعویــ

 .وهو إیجاد مجتمع صالح یعبد اهللا
المحتویــــات تقــــدم الدراســــة منهجــــا یمكــــن أن تــــسترشد بــــه مؤســــسات التربیــــة فــــي إعــــداد  .4

وقایة النشء من الـسلوكیات الرائجـة تقوم بدور مهم في التي التربویة والتعلیمیة المناهج و
  . المعاصرالواقعوالمستفحلة بأخطارها في 

  :الدراسةمنهج 
لــــى اســــتیعاب الــــذي یعتمــــد ع" الباحــــث المــــنهج األصــــولي، وهــــو ذلــــك المــــنهج اســـتخدم

 ثــم التعامـل مــع الـسلوكیات الخاطئــة مـن نـصوص آیــات النهـيقـضیة واسـتخالص مـا ورد فــي 
تحلیـل مـدلوالتها اللغویـة، وعالقـة ألفاظهـا بمعانیهــا فـي حـالتي اإلفـراد والتركیـب، والنظـر بعمــق 
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ضیات العامة التي تحیط بالخطاب القرآني، من أجل صیاغة الفكرة محـل الدراسـة بمـا في المقت
  ).1(ًال یخل بالروح التربویة العامة لتلك اآلیات، وصوال إلى رؤیة تربویة أصولیة جدیدة

الظـــواهر التربویـــة والنفـــسیة كمــا تـــستخدم الدراســـة المـــنهج الوصـــفي، الــذي یهـــتم بدراســـة 
ة بـین تلــك الظـواهر، ویبحـث عــن عاصــر، فیكـشف عـن العالقــات الكائنـلمالمرتبطـة بـالمجتمع ا

ًأسبابها، ویقدم تصورا تربویا لمعالجتها ً
)2.( 

 :حدود الدراسة
الـسلوكیات الخاطئـة بعـض حدد الباحث دراسته حول منهج القرآن الكریم في التعامل مع 

 االعتــــداء علــــى ، والتــــي تحــــول دون بـــالقرآن الكــــریمالتـــي حفلــــت بهــــا آیــــات النهــــي الــــصریحة
الضرورات الخمس أو مقاصد الشریعة الغراء، وتربیـة المـسلمین حـول حفظهـا، وكیفیـة التعامـل 

  .مع االعتداء علیها في المنزل والمدرسة واإلعالم والمسجد
  :مصطلحات الدراسة 
   :المنهج لغة. أ

ٌطریــق نهــج: مــن الفعــل نهــج ْ َ ُبــین واضــح، وهــو الــنهج؛ والجمــع : ٌ ُ ُ َْ َّ َ َ ٌ ِ ٌ ٌنهجــات ونهــج ونهــوج؛ ِّ ٌُ ُ َُ ٌ
َونهجت الطریق ُ ْ َُأبنته وَأوضحته؛ یقـال: ََ َُ َ َُ ُ َاعمـل علـى مـا نهجتـه لـك: ْ َ َُ ْ َ َْ َ ََ َونهجـت الطریـق. ْ ُ ُسـلكته: ََ َ َ .

َوفـالن یـستنهج سـبیل فــالن َأي یـسلك مـسلكه ُ ََ َُ َ ُ ٍَ ِ َ ُوالـنهج. ٌ ْ ُالطریــق المـستقیم: َّ َونهـج اَألمـر وَأنهــج، . ُ ََ ُ َْ َ
ِلغتان،  َإذا وضحُ َ ُوالنهجة. ِ َ َالربو یعلو اإلنسان والدابة: َّ َّ َ ِ ْ َ ُ ْ َّ

)3.(  
  :القرآن الكریم. ب

بالـضم ) ًقرآنـا(الـشيء )قـرأ(و. بالـضم) ًقرآنـا(و) قراءة(الكتاب ) قرأ(من الفعل : القرآن لغة
والقــراءة ضــــم الحــروف . ًأیــضا جمعــه وضــمه ومنــه ســمي القــرآن ألنــه یجمــع الــسور ویــضمها

. ًمصدر قـرأ قـراءة وقرآنـا:  بعضها إلى بعض في الترتیل، والقرآن في األصل كالقراءةوالكلمات
ْإنَّ علی: (تعـالىقال  َ َ ُجمعـه وقرآنـهنا ِ َُ ْ ُْ َ ُفـإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه َ َ َُْ َ َْ َُِّ َ ََْ ] 18، 17: القیامـة[أي قراءتـه ) ِ

وكـذلك هـو كـالم . تالوتـهالمتعبد ب - )( -كالم اهللا المنزل على محمد : ًوالقرآن اصطالحا
 فـي لفظـه، المتعبـد بتالوتـه، بواسطة جبریـل ، المعجـز - )( -اهللا المنزل على نبیه محمد 

                                                             
منهج القرآن الكریم وتطبیقاته التربویة في تنمیة التفكیر : كمال عجمي، حامد: محمد عبد القوي شبل، الغنام )1(

، جامعــة األزهــر، 2، ج147 ع مجلــة كلیــة التربیــة،،ًســورة یوســف أنموذجــا دراســة تحلیلیــة"مــا وراء المعرفــي 
  .465صم، 2012

م، 2013منـاهج البحــث فـي التربیـة اإلسـالمیة، دار الفكـر العربـي، القــاهرة، :  الـشیخ، محمـود یوسـف محمـد)2(
  .13ص

  .383ص، م1993 صادر، بیروت،، دار 3ط، 2جلسان العرب، : ابن منظور، محمد بن مكرم )3(
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المنقــول إلینــا بــالتواتر، المتحــدى بأقــصر ســورة منــه، المكتــوب فــي المــصاحف مــن أول ســورة 
   ).1(الفاتحة إلى آخر سورة الناس

  :التطبیقات التربویة. ـج
  :التطبیق لغة
تطبیـــق الــشيء علـــى الـــشيء جعلـــه مطابقــا لـــه بحیـــث یـــصدق ": التطبیـــق: "الكفـــويقــال 

  ).2(علیه
  :في االصطالح: التطبیقات

مجموعــة مــن المفــاهیم والحقــائق والمعــارف والمبــادئ واالتجاهــات التــي "هــي عبــارة عــن 
ًینبـغـي علــى المتعلمــین تطبیقهــا تطبیقــا عملیــا ووعیهــا ومعایــشتها بطریقــة تنمــي قــدراتهم علــ ى ً
، اآلداء العلمـي بــشكل جیــد، وتــساعدهم علــى تكـوین الــسلوكیات والعــادات واالتجاهــات الحــسنة

ٕوتعمل على تنمیة میولهم واشباع حاجاتهم بشكل إیجابي لتحقیق الشخصیة المتكاملـة لإلنـسان 
 ).3(الصالح

  :التعامل. د
َتعامل یتعامل، تعامال، فهو متعامل، والمفعـول متعامـ: التعامل لغة ُ ُ ُِ ً : َّتعامـل الـشریكانل، َ

ٌّعامــل كــل منهمــا اآلخــر،  ُطریقــة التعامــلُ َ، تعامــل مـــع ّالطریقـــة التــي یتعامــل فیهــا الــشخص: َّ
  ).4(تعامل مع الموقف بحكمة، َّعامله، تصرف معه: َصدیقه

هـو مجموعــة مـن الطــرق والنـشاطات الــسلوكیة والمعرفیـة التــي : التعامـل فـي االصــطالح
ألعــراض المتزامنــة مــع الموقــف الــضاغط لحــل مــشكلة، بهــدف إعــادة یبــذلها الفــرد لمواجهــة ا

  ).5(االتزان النفسي والتكیف مع األحداث التي أدرك مخاطرها
  
  

                                                             
المـضامین التربویــة المــستنبطة مــن ســورة الحاقــة وتطبیقاتهــا فــي : عبـد الــرحمن بــن عابــد بــن حــسن الــشنبري )1(

  .40م، ص2015 غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، ماجستیر،رسالة الواقع المعاصر، 
رویـــش ومحمـــد المـــصري، مؤســـسة كتـــاب الكلیـــات، تحقیـــق عـــدنان د:  الكفـــوي، أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني)2(

  .105ه، ص1419الرسالة، بیروت، 
  .272م، ص1994معجم علوم التربیة، الدار البیضاء، مطبعة النجاح، :  الفاربي، عبد اللطیف وآخرون)3(
م، 1980، دار ومكتبــــة الهــــالل، القــــاهرة، 10العــــین، ج: أبــــو عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بـــن أحمــــد، الفراهیـــدي )4(

  .311ص
أسالیب التعامل مـع الـضغوط النفـسیة لـدى عینـة مـن تالمیـذ الـسنة الثالثـة مـن التعلـیم : ة، عبد الغانيبراخلی )5(

الجزائر، ، ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة2مجلة الجامع في الدراسات النفسیة والعلوم التربویة، ع، الثانوي
  .114ص، م2016
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  :یات الخاطئةالسلوك. ـه
َّإدخـال الـشيء فـي الـشيء تـسلكه فیـه كالطـاعن یـسلك الـرمح ف: السلوك لغة ُ یـه إذا طعنـه ُ
ُّتلقاء وجهه، والس   ).1("األمر المستقیم: ىَكْلِ

هـــو عمـــل اإلنـــسان اإلرادي المتجـــه نحـــو غایـــة معینـــة قابـــل :  فـــي االصـــطالحالـــسلوك
ًللمالحظة والقیاس یقوم به الفرد ظاهرا أو باطنا لتحقیق مطالب النمو اإلنساني ً)2.(  

والخطـــأ فـــي  ).3( هـــو فعـــل یـــصدر عـــن إنـــسان عنـــد مباشـــرة أمـــر مقـــصود ســـواه:الخطـــأ
فیمـا خـالف مـراد  ).4(ر عن إنسان قد تجاوز حد الـصوابادهو الفعل الص: االصطالح التربوي

قانون، والمتعارف علیه بـین النـاس، مثـل المحرمـات مـن مقاصـد  وال عنهاهللا من خطابه بالنهي
ــه شــیئا:( تعــالىقــالالــشرك، : الــشریعة ــشركوا ب ــیكم َأال ت ــم عل ــل مــا حــرم ربك ــالوا َأت ــل تع ً ق ُ َْ َْ ِْ ِ ْ ُْ ْ ُ ُ ُِ َّ ْ ْ َ ََ َّ ََ َُّ َ ْ َ ْ ُ( 

ًوال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سـبیال: ( تعالىالزنا قالو ،]151: اماألنع[ َِ َِّ َ َ ًَ ََ ِ َ َُ َِّ َ ْ ُ َ ْ : اإلسـراء [)َ
َوال تقتلوا النفس: ( تعالىالقتل قالو، ]32 َْ َّْ ُُ َْ ُالتي حرم الله َ َّ ََّ َّ َ َ إال بالحقِِّ ْ ِ َّ   ].151: األنعام [)ِ

ورد ذكرهـــا بـــصیغة ال تفعـــل وهـــي تـــشمل هـــي الـــسلوكیات التـــي : الـــسلوكیات الخاطئـــةف
ــــه، والــــسلوكیات الحــــرام والمكــــروه والمحتقــــر ــــه،  والمیئــــوس من المهانــــة، وعــــدم اإلرشــــاد والتوجی

  .والتخویف وعدم األمن، وعدم الصبر
  :التعریف اإلجرائي للتطبیقات التربویة

ســتفادة ، إمــا عــن طریــق االياالسـتفادة العلمیــة التــي یمكــن أن تمــارس فــي المیـدان التربــو
سلوكیات الخاطئـة، أو المباشرة من تحلیالت نصوص آیات النهي وكیفیة عالجها لكثیر مـن الـ

مــن هــذه اآلیــات مــا یعــالج أمثــال هــذه الــسلوكیات الخاطئــة بهــدف إنمــاء شخــصیة باالســتنباط 
ًالمـــسلم بـــصورة متوازنــــة ومتكاملـــة ســــلوكیا واجتماعیـــا وأخالقیــــا وروحیـــا ووجــــدانیا فـــي جمیــــع  ً ً ً ً

  .سات التربیة والمجتمعمؤس
   :آیات النهي. و

والمقتـضي اســتعماله فــي علــى وجـه االســتعالء، عــن الفعـل  ورد فیهــا النهـي هـي كــل آیـة
   ).5(الجازمةال حرف واحد وهو وله  ، كالتهدید،غیر طلب الكف أو الترك

                                                             
م، 2008، عــالم الكتـــب، القـــاهرة، 2المعاصـــرة، جمعجـــم اللغــة العربیـــة : عمــر، أحمـــد مختـــار عبــد الحمیـــد )1(

  .1554ص
، م2013الــــسلوكیة، دار الفـــضیلة، الریــــاض، األخطـــاء كیــــف نعـــالج : شـــمس العــــالم كبیـــر أحمـــد، الـــسعید )2(

  .16ص
، 2ج،  شـرح التلـویح علـى التوضـیح لمـتن التنقـیح فـي أصـول الفقـه:سـعد الـدین مـسعود بـن عمـر التفتازاني، )3(

  .411م، ص1996 بیروت،، ةالكتب العلمی دار
  .21ص ،مرجع سابقخطاء السلوكیة، األكیف نعالج : شمس العالم كبیر أحمد، السعید )4(
اإلیـــضاح فـــي علـــوم البالغـــة المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، :  القزوینـــي، الخطیـــب)5(

  .117م، ص2003



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد
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  :  آلیات النهيالتعریف اإلجرائي
 الكـــف عـــن الفعـــل  وجـــهلـــىالقـــرآن الكـــریم عآیـــات التـــي وردت فـــي صـــیغة النهـــي هـــي 

ــتم ســكارى: (تعــالى، قــال واالمتنــاع عنــه علــى وجــه االســتعالء واإللــزام َال تقربــوا الــصالة وَأن ْ ََ ُ َُ ََ َ َّ َْ ُ ْ (
قـــد تخـــرج إلـــى التـــي هـــي المـــضارع المقتـــرن بـــال الناهیـــة،  ولـــه صـــیغة واحـــدة و،]43: النـــساء[

الكراهـة والتهدیــد واإلباحـة وبیــان أغـراض ومعـان ثانیــة یـساق لهــا الكـالم البلیــغ، وهـي التحــریم و
ني واالمتنـان واالحتقـار والتقلیـل، مـع العاقبة وااللتماس والیأس واإلرشاد والتسویة واإلهانة والتم

مالحظة أن صیغة النهي إذا وردت في سـیاق ال یـصرفها عـن األصـل الـذي وضـعت لـه فهـي 
 .تفید التحریم باالتفاق

  لتعامل مع السلوكیات الخاطئةایم في التعریف اإلجرائي لمنهج القرآن الكر
 لعـرض أعمـال ، فـي قرآنـه- () -األسلوب الـذي اسـتخدمه المـولى  تلك الطریقة أو

ًاإلنـــسان اإلرادیــــة المجانبـــة لمقــــصود الــــشرع مـــن المحرمــــات والمكروهـــات والمرذولــــة أخالقیــــا 
 .م والتحری، واالحتقار، واإلهانة، وبیان العاقبة، والكراهة،بصیغة التهدید

  : في الصورة اآلتیةالبحثوسوف یقوم الباحث بعرض هذا 
  .معالم منهج القرآن في التربیة :ً أوال

  .میادین منهج القرآن في التربیة :ً ثانیا
  .ت الخاطئة الواردة في آیات النهيمنهج القرآن الكریم في التعامل مع السلوكیا :ًثالثا

لم مــنهج القــرآن الكــریم فــي التعامــل مــع ات التربویــة نحــو تفعیــل معــاسدور المؤســ: ًرابعــا
  .السلوكیات الخاطئة الواردة بآیات النهي

  . أهم النتائج والتوصیات:ًخامسا
  :معالم منهج القرآن في التربیة: ًأوال

   :، وفیما یلي تفصیل ذلكأهمیة المنهج القرآني، وخصائصه، وأسسهیتناول هذا الجزء 
  :أهمیة المنهج القرآني في التربیة )أ(

: ًتتمثل أهمیة المنهج القرآني في كونه یمنح اإلنـسان فهمـا لـدوره الحقیقـي فـي هـذه الحیـاة
ًرسـالة ومــسئولیة وارادة حــرة وجــزاء،  ثــم . دعــا إلــى الــصراط المـستقیم، الــذي هــو صــراط اهللافقـد ٕ

ـتـرك للنــاس حریــة األعمــال، وذلــك علــى نحــو لــم یتحقــق ألي مــنهج تربــوي بــشري فلــم یجعــل 
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ٕة إلـى اسـتیراد المنـاهج أو األســالیب بعـد تحدیـد الهـدف والغایـة واتاحـة الفرصــة النـاس فـي حاجـ
  ).1(على مدى العصور واختالف البیئات في اتخاذ األسلوب المناسب للعصر

ویـسمو بـالمجتمع ویرفعـه إلـى أسـمى اآلفـاق، بمـنهج هذا المنهج هو الذي یغیر األنفس، 
لـق، ویحـرس المجتمـع بالتـشریع والنظـام، ویحـول عملي واقعي، یقیم المجتمع علـى العقیـدة والخ

بینــه وبــین االنحــراف والفــساد بإقامــة جماعــة واعیــة تــدعو إلــى الخیــر وتــأمر بــالمعروف وتنهــى 
 ).2(عن المنكر

  :خصائص المنهج القرآني في التربیة) ب( 
ة واجتماعیــــة عقلیـــو ةروحیــــو ةنــــب جـــسدیواُیعـــد اإلنـــسان وحــــدة مترابطـــة تتكــــون مـــن ج

، ومهمــة التربیـة العمــل علــى تنمیــة تلـك الجوانــب حتــى یتحقــق التــوازن الــخ.. ووجدانیــةوانفعالیـة
المنسجم لجمیع حاجات الفرد وفي جو اجتماعي یتالءم مع عمره، ویعتمد على میوله ودوافعـه 

   ).3(تماماته من غیر إجبار وال إكراهواه
رد بهـا عمـا سـواه مــن  وبهـذا امتـاز مـنهج القـرآن الكـریم بالعدیـد مـن الخـصائص التـي ینفـ
  :المناهج التربویة السائدة الیوم، ویمكن إجمال هذه الخصائص في اآلتي

   الربانیة-1
مــنهج القــرآن هــو ینبــوع ومــصدر اإلســالم فــي مبادئــه وشــریعته، یخطــط لتربیــة اإلنــسان 
تربیة ربانیة شـاملة، عـن طریـق صـیاغته صـیاغة إیمانیـة فـي حـدود سـلوكه اإلنـساني الفطـري، 

دمج فــي حیــاة عملیــة مــستقیمة ونظیفــة توجههــا االســتقامة، فــإذا وصــل اإلنــسان بتوجیــه كــي ینــ
التربیة اإلسالمیة تلك إلى درجة التقوى، دخل في طریق العلم الحق الذي ینور حیاتـه ویوصـله 

  ). 4(بحركة الوجود الذي حوله

دیـه وال مـن ومنهج القرآن هو المنهج الـسامي واألساسـي الـذي ال یأتیـه الباطـل مـن بـین ی
خلفـــه، ـفــارتفع بـــذلك عـــن االجتهـــادات البـــشریة، التـــي هـــي مظنـــة الخطـــأ والهـــوى واألغـــراض 

  ).5(الشخصیة
كما أنه یعصم اإلنسان من التناقض والتطـرف واالخـتالف، والبـراءة مـن التحیـز والهـوى، 
 ًباإلضــافة إلــى مــا ســبق یــضفي المــنهج الربــاني احترامــا وقدســیة ال یمكــن أن یظفــر بهمــا أي

                                                             
  .86 صم،1977 القاهرة، ، دار المعارفعالمیة اإلسالم،: أنور، الجندى )1(
، وزارة األوقـــاف والـــشئون 7، س78مـــنهج القـــرآن فـــي التربیـــة، مجلـــة الـــوعي اإلســـالمي، ع: محمـــد شـــدید، )2(

  .92م، ص1971 الكویت، اإلسالمیة،
التربیة العقلیة في اإلسالم، ندوة خبراء أسس التربیة اإلسالمیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة : سید، سابق )3(

  .1م، ص1980والعلوم، السعودیة، 
م، 1989 الـسعودیة، ،ة للنـشر والتوزیـع، جـدةرانـاإلسـالم والتنمیـة االجتماعیـة، دار الم:  محـسن،عبد المجید )4(

  .135ص
 معهـد  غیـر منـشورة،ماجـستیر،رسـالة معالم التربیة القرآنیة في جزء عـم، : خالد بن محمد بن سالم  بابطین،)5(

  .33م، ص2007 اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمیة، بحوث ودراسات العالم
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نظـام بــشري مهمــا بلغــت درجــة الــوعي والرقـي عنــد المخــاطبین، ومنــشأ هــذا االحتــرام والتقــدیس 
ٕ وافـراده وحـده بالعبـادة، ویتبـع هـذا اإلیمـان وهـذا التقـدیس رضـاء اهللاهو إیمان المكلفین بربوبیة 

  ).1(المكلف بكل تعالیم هذا المنهج، والسمع والطاعة لكل ما یأمر به أو ینهى عنه
  :فیةالمعر -2

لمعرفـة التـي جـاءت عـن ة إلـى انظـرالتمیز المنهج القرآني عن بقیـة المنـاهج األخـرى فـي 
طریق رسله وكتبه علـى مـر التـاریخ حتـى اكتمـل هـذا المنهـاج المعرفـي فـي عهـد آخـر األنبیـاء 

للوصـول إلـى المعرفـة عـن حقـائق  والعقل والحواس المـصادر األصـلیة  الوحيویعدوالمرسلین، 
اره وطبیعة النفس اإلنسانیة ومكانتها في الكون، والمعرفة التي جاء بها الـوحي مـع الوجود وأسر

العقــل البــشري قــادر علــى التفاعــل مــع الكــون فن، یالمعرفــة العقلیــة متكاملتــان غیــر متعارضــت
   ).2(تجریب على األشیاء الموجودة فیهوالتأمل فیه وال

 األمـــور الفاضـــلة وغیـــر الفاضـــلة وال یـــستطیع العقـــل أن یقـــوم بوظیفتـــه مـــن التفرقـــة بـــین
والــشئون الــضارة والنافعــة، إال إذا ارتكــز علــى أمــرین أساســیین، همــا المعــارف بجمیــع میادینهــا 

 ).3(والتجارب على اختالف أنواعها
 نأن یتحـــول بعـــد قبولـــه للهـــدى اإللهـــي الـــذي جـــاء بـــه الرســـول العقـــل وقـــد اســـتطاع 

ٕالعلــم واشــراقات التوحیــد، عبــر قــراءتین متــدبرتین بــسرعة خارقــة مــن األمیــة والجاهلیــة إلــى نــور 
قــراءة فــي الكــون والوجــود الكتــشاف أســرار الخلــق اإللهــي وعالقــات الموجــودات، : متالزمتــین

ٕوأشـكال الظـواهر وخصائــصها وسـننها، وادراك القــدرة اإللهیـة المــدبرة لهـا؛ للوصــول إلـى توحیــد 
ت المحـــررة للوجـــدان اإلنـــساني مـــن كـــل األلوهیـــة وتوحیـــد الربوبیـــة، وتوحیـــد األســـماء والـــصفا

الضغوط الحیاتیة األخرى، والمطلقة لطاقات العقل اإلنساني في الوجـود وتهیئتـه لالسـتفادة مـن 
   ).4(قوانین االستخالف والتسخیر للموجودات

  : التكامل والشمول-3
 والــشمول، بالتكامــلیتــصف مــنهج القــرآن الكــریم الــذي أنزلــه اهللا تعــالى علــى رســوله  

ـــیكم نعمتـــي : (نـــه مـــن صـــنع اهللا واختیـــاره، قـــال تعـــالىأل ِالیـــوم َأكملـــت لكـــم دیـــنكم وَأتممـــت عل ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ْْ ُ ُ ُْ ُ َ َُ ََ َْ ْ َ َْ ْْ

                                                             
، جماعـة أنـصار الـسنة المحمدیــة، 31، س7الـشریعة الربانیـة شـریعتنا، مجلـة التوحیـد، ع: المراكبـي، جمـال )1(

  .8، 7م، ص ص2002مصر، 
، سـالة دكتـوراةاألبعـاد الفكریـة فـي الـسنن الربانیـة مـن رؤیـة قرآنیـة معرفیـة، ر: عبد العزیز حمـد أحمـدر، ستا )2(

  .م، ص ح2006، كلیة أصول الدین، جامعة أم درمان اإلسالمیة، غیر منشورة
، وزارة 338العقـــل ومكانتـــه فـــي اإلســـالم، مجلـــة الـــوعي اإلســـالمي، ع:  عبـــد المتجلـــي، محمـــد رجـــاء حنفـــي)3(

  .81م، ص1994األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، 
  ، مرجــع ســابقاد الفكریــة فــي الــسنن الربانیــة مـن رؤیــة قرآنیــة معرفیــة، األبعـ :عبــد العزیــز حمــد أحمــدر، سـتا )4(

  .ص ح



 في التعامل مع السلوكیات منھج القرآن الكریم وتطبیقاتھ التربویة
  )دراسة تحلیلیة(  آیات النھيفي ضوء الخاطئة
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ًورضــیت لكــم اإلســالم دینــا ُِ َِ ُ ََ ْ ِ َ َّومــا َأرســلناك إال كافــة للن: (، وقــال تعــالى]3: المائــدة) [َ ِّ ً َّ َ ََّ ِ َْ َ ْ َ ًاس بــشیرا ــــَ ِ َ ِ
ْونــذیرا ولكــن َأك َّ ِ َِ َ ًَ َثــر النــاس ال یعلمــونَ ُ ََ ْ َ ِ َّ ، فــال بــد أن یكــون أولــى المنــاهج باالتبــاع، ]28: ســبأ) [َ

ــــاهج  ــــذلك فهــــو یخــــالف ســــائر المن ــــدنیا واآلخــــرة، ل وأقواهــــا علــــى إصــــالح حــــال النــــاس فــــي ال
فمنهج القرآن متمیـز بـاق إلـى قیـام الـساعة ألنـه یعـالج كـل مـا لـه . الموضوعة من صنع البشر

  ).1(صلة باإلنسان
تمیز منهج  القرآن الكریم بالتكامـل عـن غیـره مـن المنـاهج التربویـة الوضـعیة، فهـو وی 

بـــل صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان، یـــستغني بنفـــسه مـــنهج  كـــل المجـــاالت، یتـــسع لیـــشملمـــنهج 
 العلوم األخرى، ویعالج قـضایا التربیـة بـصورة كلیـة، وال یخـضع للعوامـل القومیـة ویستوعب كل

  ).2(حلیة التي تستمد مقوماتها من التقالید واألعراف البشریةوالجغرافیة واإلقلیمیة والم

  :  الواقعیة-4
ًخلــق اهللا النــاس أنماطــا متباینــة مــن حیــث الطبــاع والنزعــات، فبعــضهم بطبعــه الفطــري 
یعیش في ساحات الواقع، والـبعض اآلخـر یهـرب أو لـسبب طـارئ  إلـى أجـواء الـوهم والخیـال، 

ألســـمى إیجـــاد المـــؤمن الـــصادق والـــشخص الـــسوي، وجـــه واإلســـالم الحنیـــف لمـــا كـــان هدفـــه ا
ًتعالیمـــه بمـــنهج واقعـــي ألخـــذ مجـــامع اإلنـــسان بحـــصافة رصـــینة إلـــى واقـــع رشـــید، مجنبـــا إیـــاه 
عواقــب الــسخط علــى الواقــع األلــیم، وتتجلــى مظــاهر واقعیــة المــنهج القرآنــي فــي یــسر تــشریعه، 

 أي فطرتـه التـي فطـر النـاس علیهـا، ًوفي تدرجه ونهیه وتحریمه مراعیا في ذلك واقـع اإلنـسان،
وما تتسم به من ضعف بشري أمام التكالیف من جهة ثم أمام اإلغـــراءات والعـادات المتحكمـة 

إن الــدین یــسر ولــن : " بقولــه).3(الیــسر مــن جهــة أخــرى، وقــد قــرر الرســول هــذه الــسماحة وذلــك
  ).4("یشاد الدین أحد إال غلبه

 حــول اإلنــسان التــي تخاطــبفــي مظــاهر واقعیتــه یتجلــى إن ســر تفــوق المــنهج القرآنــي 
ٕقضایاه القریبة والبعیدة، وحاضره ومستقبله، فقد أعطى القرآن لإلنسان قیمته وانـسانیته، وأطلـق 
لـــه كامـــل الحریـــة للعطـــاء والبـــذل، وهیـــأ لـــه األمـــن واألمـــان علـــى نفـــسه ومالـــه وأهلـــه ودمـــه 

   ).5(وعرضه
  
  

                                                             
سان، : سمیرة محمود، المدني )1( كلیـة أصـول الـدین، غیـر منـشورة، دكتـوراة، رسـالة منھج القرآن في تربیة اإلن

  .7، صم2003 جامعة أم درمان اإلسالمیة،
  .9: 7 ص ص،مرجع سابق الكریم، رآنـــوي في القـــــــاإلعجاز الترب: مصطفى، رجب )2(
، وزارة 17، س204الواقعیـــة فـــي قـــضایا اإلســـالم، مجلـــة الـــوعي اإلســـالمي، ع:  نـــاجي، عبـــد الغنـــي أحمـــد)3(

  .81، 80م، ص ص 1981األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، 
تـــاب ، كم1987، دار بـــن كثیـــر، بیـــروت، ، 3، ط1، جصـــحیح البخـــاري: إســـماعیلبـــن البخـــارى، محمـــد  )4(

  .23، ص39اإلیمان، باب إن الدین یسر، حدیث رقم 
المعهــد : دعــوى النــسخ فــي القــرآن الكــریم فــي ضــوء واقعیــة الخطــاب القرآنــي:  الــدغامین، زیــاد خلیــل محمــد)5(

  .128صم، 2009َّالعالمي للفكر اإلسالمي، عمان، 
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  :  التوازن-5
ـــ وي فریـــد یقـــدر جمیـــع متطلبـــات اإلنـــسان الـــضروریة وحاجاتـــه المـــنهج القرآنـــي مـــنهج ترب

ًاألساســیة ویقـــدر لهــا نـــصیبا مــن الحیـــاة بقــدر تلـــك الحاجــات وبـــصورة متوازنــة معتدلـــة، وهـــذا 
التوازن ضـروري لحفـظ كیـان اإلنـسان وحیاتـه وأي اخـتالل یفقـد الكیـان البـشري توازنـه فیـنعكس 

 وبالتــالي فقــدان اإلحــساس بالراحــة والطمأنینــة؛ ضــطرابها واخــتالل موازینهــااأثــره علــى الــنفس ب
مما یكون له انعكاساته على الواقع المعـاش لإلنـسان، والمتتبـع لحـضارة المجتمعـات المعاصـرة 
ومــا تعانیــه مــن اضــطرابات وفوضــى یرجــع إلــى اخــتالل التــوازن والخــروج عــن الحــدود الفطریــة 

ٕالـــبعض اآلخـــر، وامـــا بإهمالهـــا التـــي فطـــر علیهـــا اإلنـــسان إمـــا بإهمـــال بعـــضها علـــى حـــساب 
  ).1(كلیة

  :  أسس المنهج القرآني في التربیة)جـ(
لكــل مــنهج أســسه وثوابتــه التــي یقــوم علیهــا؛ یرســي مــن خاللهــا معــالم الفكــر المــستنیر، 
ویعــالج قــضایا التربیــة داخــل الــنفس اإلنــسانیة؛ فترقــى إلــى منــازل الفــضیلة، وتنــأى عــن مهــاوى 

إنـشاء جیــل صـالح یعبـد اهللا، ویمكـن إجمـال الحـدیث عــن  وهـو بیـة الرذیلـة، فیتحقـق هـدف التر
  :أسس المنهج القرآني في النقاط التالیة

 :)عقیدة التوحید نموذجا ( األساس العقدي-1
 إلیــه، ویــستیقنه صــاحبه وتطمــئنالعقیــدة كــل تــصور ذهنــي تنطــوي علیــه نفــس اإلنــسان، 

نسان والكون، قـادر علـى توجیـه سـلوكیات على نحو ال یمازجه ریب وال شك بحقیقة الحیاة واإل
   ).2(أفراد المجتمع وتحدید أهدافهم وغایاتهم

فالمنهج القرآني یغرس معالم العقیدة الصحیحة في الفرد المسلم، ویحییهـا فـي قلبـه وعقلـه 
   ).3(بكل حواسه ووجدانه، ویحییها في سلوكه وتصرفاته وأعماله

 : األساس األخالقي-2
خالق ودعـا النـاس إلـى الفـضیلة، واألدیـان الـسماویة كانـت دعوتهـا حث اإلسالم على األ

ٕهادفـــة إلـــى تحریـــر اإلنـــسان مـــن المعتقـــدات الـــسابقة وارشـــاده إلـــى الفـــضائل، فـــالخلق الكـــریم 
واالستقامة والفضیلة أساس مـن أسـس الـسعادة، وهـدف مـن أهـداف الرســــاالت الـسماویة، ولقـد 

                                                             
  .148، ص1980لكویت، معالم في التربیة، مكتبة المنار اإلسالمیة، ا: النشیمي، عجیل جاسم )1(
  .11م، ص1999، دار النفائس، األردن، 12العقیدة في اهللا، ط:  األشقر، عمر سلیمان)2(
 ، قطــــر،79مجلـــة التربیــــة، عالقــــرآن مـــنهج للــــدین والعلــــم، : التــــراث التربـــوي اإلســــالمي:  فــــاروق،منـــصور )3(

  .88 ص،م1986
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الق فكانــت قلــوبهم نظیفــة وأیــدیهم طــاهرة ووجــوههم تربــى المــسلمون األولــون علــى هــذه األخــ
   ).1(مشرقة بنور اإلیمان

ق هـــو العلـــم بالفـــضائل وكیفیـــة اقتنائهـــا لیتحلـــى بهـــا اإلنـــسان، والبعـــد عـــن الرذائـــل ُلُفـــالخ
وكیفیة اتقائها فیتخلى عنها، واإللمام بقواعد السلوك اإلنساني وبالمقیاس الذي تقاس بـه أعمـال 

 فیحكم علیها بأنها خیر أو شر، ومن هنـا تكـون األخـالق هـي المقیـاس الـذي اإلنسان اإلرادیة،
  ).2(تقاس به أعمال اإلنسان اإلرادیة فیحكم علیها بأنها خیر أو شر

فإذا رسخت األخالق في النفس اإلنسانیة صدرت عنهـا األفعـال بـسهولة ویـسر مـن غیـر 
ألفعـال الجمیلـة المحمـودة عقـال حاجة إلى فكـر ورویـة، فـإن كانـت الهیئـة بحیـث تـصدر عنهـا ا

ٕوشـرعا ســمیت تلــك الهیئــة خلقــا حــسنا، وان كــان الــصادر عنهــا األفعــال القبیحــة ســمیت الهیئــة 
   ).3(التي هي المصدر خلقا سیئا

  : األساس العقلي والمعرفي-3
میز اهللا سـبحانه وتعـالى اإلنـسان بالعقـل، ومنحـه طاقـة یـستطیع بهـا إدراك األشـیاء علـى 

قد حرص اإلسالم على تربیة العقل وتنمیته لیتسنى له القیـام بوظیفتـه التـي هیـأه اهللا ظاهرها، و
، ومــا فـرض العلــم فـي اإلســالم إال نـوع مــن التربیــة األرضألدائهـا، وأن یقــوم بـدوره فــي خالفـة 

العقلیـــة؛ لیأخـــذ العقـــل طریقـــه نحـــو النمـــو والنـــضوج والوصـــول إلـــى النتـــائج العلمیـــة والمعرفـــة 
   ).4(الصحیحة

    :وقد ظهر اهتمام المنهج القرآني بالعقل والمعرفة من خالل اآلتي
  : تعالىتعرف على اهللافهم الكون  -

مــن إن النظــر فــي ملكــوت الــسموات واألرض وتــدبر مــا فیهمــا مــن حكــم وأســرار، یوســع 
مدارك اإلنسان ویفسح أمامه المجال للتعرف على سنن اهللا في كونه لالستدالل بهـا علـى قـدرة 

، واالسـتفادة منهـا فـي حیاتـه التـي یقـضیها وسـط هـذا الكـون الفـسیح المملـوء - () - اهللا
ِســـنریهم آیاتنـــا فـــي اآلفـــاق وفـــي : (بالعجائـــب واألســـرار، ومـــا یعقلهـــا إال العـــالمون، قـــال تعـــالى َِ ِ َ ِ َِ َُ ْ ِ َ

َُّأنفسهم حتى یتبین لهم َأنه الحق ْ ُ َ َ َّ ُْ َْ َ َّ َ َّ ِ     ).5(]53: فصلت) [ُ
                                                             

غیــر ماجــستیر، رســالة فكــر المغــاربي المعاصــر، الدراســات الفلــسفیة األخالقیــة فــي ال: جلــول خــدة، معمــر )1(
  .33 - 21م، ص ص2011الجزائر، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة وهران، منشورة، 

م، 1997، قطر، 26، س123 ع مجلة التربیة،التربیة األخالقیة ضرورة للحیاة اإلنسانیة،: سامي، حجازي )2(
  .198، 197صص 

، ، دار المنهاج، المملكة العربیة السعودیة، ص 5إحیاء علوم الدین، ج: د الغزالي، أبو حامد محمد بن محم)3(
  .191، 190ص

الفكر التربوي عند ابن األمیر الصنعاني من خالل مؤلفه إیقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، : ناجي، قاسم صالح )4(
  .163م، ص2013، دار عالم الكتب، الریاض، 1ج

، 22، س1ع، التوحیــدمجلــة التربیــة العقلیــة، : ئل تربیــة الفــرد المــسلمتــابع وســا: عبــد اللطیــف محمــد، بــدر )5(
  .45م، ص1993 مصر، ،جماعة أنصار السنة المحمدیة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 

 

215 

  : الطبیعة اإلنسانیةالتعرف على -
فضل اهللا اإلنسان على غیره من المخلوقات بالعقـل، والعقـل غـذاؤه العلـم والمعرفـة، ومـن 

ًوهـذا اإلنـسان الفاضـل یـزداد فـضال بقـدر مـا . ثم كان اإلنـسان الفاضـل فـي اإلسـالم هـو العـالم
هــو خلیفــة اهللا ًیـزداد علمــا، وبهـذه الحقیقــة أدرك اإلنــسان مهمتـه فــي الكـون وفــي هــذا الوجـود، ف

ــــه تعــــالىفــــي ِواذ قــــال ربــــك للمالئكــــة إنــــي جاعــــل فــــي اَألرض : ( األرض كمــــا جــــاء فــــي قول ْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ِّ ُِّ َ َ َ ََ َِ َْ ْ ٕ َ
ًخلیفــــة َ ِ فالبیــــان الحقیقــــي لإلنــــسان وتكوینــــه ودوره فــــي حیاتــــه النفــــسیة والفردیــــة ] 30: البقــــرة)[َ

ًإلیهـــا آنفــا، وكلمــة خلیفـــة ذات والجماعیــة واإلنــسانیة یمكـــن تلمــسه مــن اآلیـــة القرآنیــة المــشار 
  : )1(دالالت عمیقة وشاملة أهمها ما یأتي

َیعلـــن اهللا تعـــالى الخـــالق بنفـــسه مقـــدم اإلنـــسان لهـــذا الكـــون -  ِ ْ وهـــذا نـــوع مـــن التكـــریم . َ
  .ألهمیته في الحیاة

یطلـب اهللا  مـن المالئكـة أن یــسجدوا لمعجـزة خلـق اإلنـسان ألنــه كـائن حـي فریـد فــي  - 
ًإنه خلیفة اهللا للكون، فالخلیفة البـد أن یكـون مـزودا بوسـائل .الكائناتتكوینه ولیس كسائر 

 .الخالفة من وسائل العمل والتدبیر والعقل
 :األساس الوجداني -4

 خاصـة، للقیـام بـسلوك معـین إزاء تأملیـة هو اسـتعداد شـعوري بتجربـة :األساس الوجداني
ًلوجدان استعدادا مكتسبا، وذلـك شيء أو شخص أو جماعة أو فكرة مجردة، وتعد العاطفة أو ا ً

لتمیزهـا عـن المیــول الفطریـة ثـم تتــأثر بالعوامـل االجتماعیــة، وتنمـو وتقـوى تحــت تـأثیر التفكیــر 
 والتأمـل والتجــارب االنفعالیــة المختلفــة، ویتخــذ الــسلوك فـي ظــل األســاس الوجــداني عــدة أشــكال

إلقـدام واإلحجـام، الـذي یكـون  سلوك االنتظار، أو البحث أو التوقـع الـذي یتوسـط سـلوك ا:مثل
 الـشعور بالرغبـة أو الحمـاس أو التـردد أو الغرابـة أو األمـل یتمثـل فـيًمصحوبا بانفعال خـاص 

أمـا مـا یقابـل سـلوك اإلقـدام أو اإلحجـام مـن العواطـف . الذي تتخلله فتـرات مـن الخیبـة والقنـوط
ًهاتـان العاطفتـان أشـكاال فیمكن إجمالـه فـي عـاطفتین أساسـیتین همـا الحـب أو الكراهـة، وتتخـذ 

    ).2(ًمعینة تبعا لموضوع العاطفة
  
  
  

                                                             
  .5التربیة العقلیة في اإلسالم، مرجع سابق، ص: سید، سابق )1(
م، 1961، هـدي اإلسـالم، األردن، 6، ج7من وحي العقل حاجتنـا إلـى تربیـة عواطفنـا، ع: العثماني، راغب )2(

  .5553، 5552ص ص
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  :میادین منهج القرآن في التربیة: ًثانیا
وأهـم المـضامین التربویـة الخاصـة میادین منهج القرآن في التربیة، یتناول هذا الجزء 

  :وأهم أسالیب التربیةبكل میدان، 
   : التربیة اإلیمانیة)أ(
  :نیة مفهوم التربیة اإلیما-1

ـــة مـــن نـــسق معرفـــي مـــن المفـــاهیم، والعملیـــات، : التربیـــة اإلیمانیـــة هـــي منظومـــة متكامل
واألســـالیب، والتنظیمـــات التـــي یـــرتبط بعـــضها بـــالبعض اآلخـــر فـــي تـــآزر واتـــساق تقـــوم علـــى 
التــصور المتكامــل للحیــاة والكــون واإلنــسان وتــسعى إلــى تحقیــق العبودیــة هللا بتنمیــة شخــصیة 

 وجماعـة مـن جوانبهــا المختلفـة بمــا یتفـق والمقاصـد الكلیــة للـشریعة التــي ًاإلنـسان، بـصفته فــردا
  ).1(تسعى لخیر اإلنسان في الدنیا واآلخرة

یهــدف المـــنهج القرآنـــي إلـــى تربیـــة اإلنـــسان المـــسلم تربیـــة تـــربط بـــین اإلیمـــان واألخـــالق 
ورة الحـسنة ًالفاضلة، وذلك نظرا ألهمیة اإلیمان في حیاة اإلنسان الذي من خالله یعكـس الـص

  ).2(ًفي حیاة المسلم، فینشأ الفرد المسلم متمسكا باألخالق الفاضلة التي دعا إلیها اإلسالم
مـن : فتشمل األهداف التربویة المراد تحقیقها عند المتعلم المسلم جمیع جوانـب شخـصیته

فكــر ووجــدان وعمــل بقــصد تربیتــه تربیــة شــاملة لكــل مكونــات شخــصیته فــي جمیــع مجــاالت 
ً دون استثناء؛ لیصبح إنسانا مفكرا بعقله، مؤمنا بوجدانه، عـامال بجوارحـه، مؤدیـا واجـب الحیاة ً ً ً ً

ًاالستخالف عن اهللا تعالى؛ إعمارا لألرض وترقیـة للحیـاة، واسـعادا لبنـي البـشر وفـق مـنهج اهللا  ًٕ
َومــــا خلقــــت الجــــن و: ( لقــــول اهللا تعــــالى).3(تعــــالى الــــذي ارتــــضاه لعبــــاده المــــؤمنین ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ َّاإلنــــس إال َ ِ َِ

ُلیعب َْ ِدونـِ   ]56: الذاریات) [ُ

  : مضامین التربیة اإلیمانیة-2
لقــــد وـضـــعت التربیــــة اإلیمانیــــة مرتكــــزات لمواجهــــة انحرافــــات الــــنفس عــــن الــــسلوكیات 
ــــة حــــول  ــــك المرتكــــزات اإلیمانی ــــسلوكیات المذمومــــة، وتــــدور محــــاور تل المحمــــودة ومواجهــــة ال

  :المضامین التربویة اآلتیة
  
  

                                                             
، المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي، دار الــسالم، القــاهرةأصــول التربیــة اإلســالمیة، : علــي، ســعید اســماعیل) 1(

  .33، 32، ص2005
أثـــر التربیــة الوقائیــة فــي صــیانة المجتمــع اإلســالمي، رســـالة : أحمــد ضــیاء الــدین حــسین محمــد، العثیمــین) 2(

  .3م، ص1996لتربیة، جامعة أم درمان اإلسالمیة، ، كلیة ا، غیر منشورةدكتوراة
األهداف التربویـة فـي تـدریس التربیـة اإلسـالمیة بـین األصـالة والمعاصـرة، دراسـات فـي : محمود،  الشباطات)3(

كلیـــة التربیـــة، جامعـــة عـــین ،  الجمعیـــة المـــصریة للمنـــاهج وطــرق التـــریس،150ع، المنــاهج وطـــرق التـــدریس
  . 15م، ص2009 مصر،شمس، 
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   :ووجوده اهللا یة المؤمن على استشعار الخوف من جاللترب -
یعــد الخــوف مــن اهللا ركیــزة مــن ركــائز التربیـــة، فهــو لــه تــأثیر كبیــر فــي تهــذیب الـــنفس 
والـــسلوك اإلنـــساني، فهـــو یقمـــع الـــشهوات ویكـــدر اللـــذات فتـــصیر المعاصـــي المحبوبـــة عنـــده 

 ویـــستكین ویفارقـــه الكبـــر مكروهـــة، فتحتـــرق الـــشهوات بـــالخوف وتتـــأدب الجـــوارح ویـــذل القلـــب
والحقد والحـسد، ویـصیر مـستوعب الهـم لخوفـه، والنظـر فـي خطـر عاقبتـه فـال یتفـرغ لغیـره، وال 
یكــون لــه شــغل إال المراقبــة والمحاســبة والمجاهــدة، ومؤاخــذة الــنفس فــي الخطــرات والخطــوات 

   ).1(والكلمات
  :مال الخشیة الدائمة هللا في جمیع األعاستشعار تربیة الفرد على -

تنبع الخشیة من األخـالق اإلسـالمیة، التـي تعـد الطریـق الفطـري لقطـع الطریـق علـى أي 
انحــراف تطمــح إلیــه نفــس اإلنــسان، وهــي مرتكــز فعــال فــي مواجهــة انحــراف الــنفس عــن جــادة 
الصواب، فالخشیة تفجر طاقات اإلنسان كلهـا وتـسیرها فـي االتجـاه الـصحیح، كمـا أنهـا تـساهم 

  ).2(ألمراض النفسیة كالحسد والغل والحقد والكبرفي عالج كثیر من ا
 : التربیة الخلقیة)ب(

ُالخلق حال للنفس داعیـة إلـى أفعالهـا مـن غیـر فكـر وال رویـة: التربیة الخلقیة الخلـق و).  3(ُ
هــو الــسجیة أو هــو الطبــع والعــادة، وكلمــة خلــق وحــدها ال تفیــد معنــى األخــالق الحــسنة ألنهــا 

لقبــیح، وتطلــق ســمتها الغالبــة علــى الــشخص، فعنــد المــدح یوصــف تحتمــل المعنیــین الحــسن وا
ًوقـد قـدم اإلسـالم تـصورا واضـحا عـن اإلنـسان الـذي جعلــه . الفـرد بأنـه ذو خلـق حـسن أو كـریم ً

اهللا فـــي أحـــسن تقـــویم، وفطـــره علـــى اإلیمـــان وكرمـــه، وجعلـــه مهیـــأ ألن تـــصدر عنـــه األفعـــال 
  ).4(الجمیلة الحسنة المقبولة

  : القرآني في میدان التربیة الخلقیة أهداف المنهج-1
ًاإلنسان بحمـل الرسـالة اإللهیـة إلـى البـشر جمیعـا لیكونـوا فـي مـستوى مـا تعمـل كلف اهللا 

ِكنـــتم خیـــر ُأمــة ُأخرجـــت للنـــاس تـــأمرون بـــالمعروف وتنهـــون عـــن : ( تحقیقـــهعلـــىهــذه التربیـــة  َّ َِ ََ َْ َ ُ َ ُ ُ َ ْْ ْ ََ َ ْ َُ ِ ِ ٍْ ْ ِ ْ ِ َّ ْ ُ
ِالمنكـر وتؤمنــون ب َِ ُ ُْ َ ِ َ ُ ِاللـهْ َوكـذلك جعلنــاكم ُأمـة وســطا لتكونـوا شــهداء علــى (، ]110: آل عمــران) [َّ ً ََ ََ َ ََ َ ُْ ْ ُ َُ ُ َ ََ ِّ ً َ ََّ ْ ِ

ًالناس ویكون الرسول علیكم شهیدا ِ َ ْ ُ ُ َُْ َ َُ َّ َ َ ِ  وتـسعى التربیـة اإلسـالمیة إلـى هـدف سـام ،]143: البقـرة) [َّ

                                                             
المضامین التربویة المستنبطة من آیات التهدید بویل في القـرآن الكـریم : عبد اهللا بن محمد بن أحمد،  نهاري)1(

  .470م، ص2016، جامعة القاهرة، مصر، 92وتطبیقاتها في حیاة المسلم، مجلة كلیة دار العلوم، ع
ـــــــب)2( ـــــــن محمـــــــد دی ـــــــشر،4اإلســـــــالم، ط:  حـــــــوى، ســـــــعید اب ـــــــسالم للطباعـــــــة والن              م، 2001 القـــــــاهرة، ، دار ال

  .318 - 316ص ص
  .247م، ص1977الفكر التربوي العربي اإلسالمي، وكالة المطبوعات، الكویت، : ناصر، محمد )3(
  .164م، ص1998، المغرب، 12عنایة اإلسالم بالتربیة، مجلة اإلحیاء، ع: مهداد، الزبیر  )4(



 في التعامل مع السلوكیات منھج القرآن الكریم وتطبیقاتھ التربویة
  )دراسة تحلیلیة(  آیات النھيفي ضوء الخاطئة

 

  محمد فؤاد محمد عبد اللطیف
  محمد عبد القوي شبل الغنام/ د. أ

 عبدالنبيكمال عجمي حامد / د

 

 

 

218 

 األرواح وبـث الفـضائل والتعـود تسعى البشریة كلها إلیه وهـو تهـذیب األخـالق وتقویمهـا وتربیـة
   ).1(ٕعلى األدب السامي واعداد الناشئة لحیاة طاهرة كلها إخالص وتوجه إلى اهللا

وفـي إطـار هـذا االهتمـام بتربیـة الجانـب الخلقـي لـدى الشخـصیة المـسلمة، تتحـدد أهــداف 
  :)2(من خالل اآلتيهذه التربیة 

یرته وعالنیتــه وبنــاء  وذلــك بإصــالح ســر- () -إصــالح مــا بــین الفــرد وربــه  - 
 .استقامته الخلقیة على المراقبة الدائمة هللا تعالى

تكــوین الرقیــب األخالقــي الــذاتي النــابع مــن ضــمیر الفــرد والموجــه لــسلوكه والــضابط  - 
ـــه علـــى أخطائـــه وذنوبـــه ومعاصـــیه والمحـــرك المـــستمر لجوانـــب  لتـــصرفاته، والمحاســـب ل

 .الخیر واالستقامة في نفسه
ٕ واحـــساسه بمـــسئولیته الذاتیـــة فـــي تهـــذیب غرائـــزه ودوافعـــه، وضـــبط تقویـــة إرادة الفـــرد - 

ًانفعاالته وعواطفـه، والـتحكم فـي نزواتـه ورغباتـه واشـباعها بـالطریق الـسوي، وعـدم إطـالق  ٕ
 .العنان لها بما یلحق به وبمجتمعه أفدح األضرار

  :مضامین التربیة الخلقیة-2
نحرافـــات الـــنفس عـــن الـــسلوكیات لقـــد وضـــعت التربیـــة الخلقیـــة مرتكـــزات لهـــا لمواجهـــة ا

المحمودة ومواجهة السلوكیات المذمومة، وتدور محاور تلك المرتكزات الخلقیـة حـول مـا دعـت 
  :إلیه من المضامین التربویة اآلتیة

  :تربیة الضمیر األخالقي -
الـضمیر هــو القــوة الخفیـة النابعــة مــن نفــس اإلنـسان التــي تبــین لـه طریــق الخیــر وتدفعــه 

وتبین له طریـق الـشر وتحـذره منـه، واختلـف علمـاء التربیـة فـي حقیقتـه فمـنهم مـن إلى سلوكه، 
رأى أنه غریزة فطریـة أودعهـا اهللا جـسم اإلنـسان لیمیـز بهـا بـین الخیـر والـشر، ومـنهم مـن رأى 

  ).3(أنه قوة في اإلنسان نشأت من العوامل والخبرات البیئیة التي عایشها اإلنسان
 التـي تـسبق العمــل وتقارنـه وتلحقـه، فتــسبقه باإلرشـاد إلـى عمــل ویعـد القـوة اآلمـرة الناهیــة

الواجـــب والنهــــي عــــن الرذیلــــة، وتقارنــــه بالتــــشجیع علـــى الخیــــر والتثبــــیط عــــن الــــشر، وتلحقــــه 
  ).4(باالرتیاح والسرور عند الطاعة والشعور باأللم والوخز عند العصیان

                                                             
، وزارة 22، س264اإلســالم، مجلــة الــوعي اإلســالمي، عمقدمــة فــي أهــداف التربیــة فــي :  محجــوب، عبــاس)1(

  .95، 94م، ص ص1986األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، 
التربیــة الخلقیــة فــي الــسنة النبویــة الــشریفة دراســة تحلیلیــة، مجلــة القــراءة : إبــراهیم، جمــال جمعــة عبــد المــنعم )2(

  .111، 110 صص، م2001، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، 12والمعرفة، ع
المــسئولیة األخالقیــة وأثرهـا علــى الفــرد والمجتمــع فـي ضــوء الــسنة النبویــة، :  أفـضل، ســجاد أحمــد بـن محمــد)3(

رسالة دكتوراة، غیر منشورة، كلیة اللغة العربیـة والدراسـات اإلسـالمیة، جامعـة عالمـة إقبـال المفتوحـة، إسـالم 
  .79م، ص2009أباد، 

  .16، ص2012سة هنداوي للتعلیم والثقافة والنشر، القاهرة، األخالق، مؤس:  أمین، أحمد)4(
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  : التربیة االجتماعیة) جـ(
اب األخـــالق واآلداب االجتماعیـــة الكریمـــة والفـــضائل یقـــصد بهـــا إعـــداد اإلنـــسان الكتـــس

والمبــادئ والقــیم المحمــودة، وتكــوین مــسئولیة خلقیــة لــدى الفــرد تجــاه ربــه تعــالى ونفــسه وأهلــه 
وأقاربــه وجیرانــه وأصــدقائه وأفــراد مجتمعــه، لیــستطیع المــساهمة فــي نــشاط المجتمــع مــساهمة 

  ).1(فعالة
 :ربیة االجتماعیة أهداف المنهج القرآني في مجال الت-1

َِّفأهداف التربیة االجتماعیة جاءت لتطبع النشء وتشكلهم وفق القیم والمعاییر التـي یـدین  ُ
بهــا المجتمــع المــسلم بحیــث تــضیق الفجــوة بــین المعیاریــة والممارســة، فــال تحــدث فجــوة تهــدد 

 ومـن هـذه .)2(بالضیاع واالنهیار، ونجاح العمل التربوي یتوقف على مدى األخذ بهذه األهداف
  :)3(األهداف مایلي

 .تربیة اإلنسان المسلم على تحمل المسئولیة الفردیة التي تتمم المسئولیة في المجتمع -
 .غرس القیم اإلنسانیة في التفاهم والتعاون مع المجتمعات األخرى -

  : مضامین التربیة االجتماعیة-2
حــول المـــضامین التربویـــة وتــدور محـــاور مرتكــزات التربیـــة االجتماعیــة فیمـــا دعــت إلیـــه 

  : اآلتیة
  :البعد عن العزلة والتفرق واالختالف -

المجتمعـــــات الفاضـــــلة المنـــــشودة هـــــي مجتمعـــــات متماســـــكة تنبـــــذ كـــــل مظـــــاهر الفرقـــــة 
واالختالف فعادة القرآن في روافد البناء التحذیر مما یهدمه، لذلك جاءت اآلیة القرآنیـة موجهـة 

ِواعتــصموا بحبــل (:  عـن االخــتالف والتفــرق قــال تعــالىإلـى لــزوم الجماعــة ومــشددة عــن النهــي ْ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ
ْاللـه جمیعـا وال تفرقـوا ُ َََّ َ َ ً ِ ِ ْوال تفرقـوا(وقولـه سـبحانه ] 103: آل عمـران [)ََّ ُ َََّ َ فـي اآلیـة المـذكورة تأكیــد  )َ

على تصویر حالة الناس التي كـانوا علیهـا ولما تضمنه األمر باالعتصام ، والتذكیر بنعمة اهللا 
بل الرسـالة المحمدیة،وفیـه تنفیـر مـن العـودة إلـى تلـك الحالـة الـشنیعة بعـد أن أفـاء اهللا  علـیهم ق

                                                             
المــضامین الروحیــة واالجتماعیــة والنفــسیة وداللتهــا التربویــة فــي ســورة  :إیمــان محمــد رضــا علــي،  التمیمــي)1(

  .915، صم2016، كلیة علوم الشریعة والقانون، الجامعة األردنیة، 43مجلة دراسات، مجالنور، 
، مصر، 1، مج6مجلة كلیة التربیة بأسیوط، عالهدف التربوي في القصة القرآنیة، : يمرسي، محروس مرس )2(

  .388 ص،م1990
، األردن، 25قـــراءة فـــي التربیـــة االجتماعیــــة اإلســـالمیة، المجلـــة الثقافیــــة، ع:  أبـــو حوســـة، موســـى محمــــود)3(

  . 102، 101م، ص ص1991
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بنعمــة اإلســالم الــذي كــان ســبب نجــاتهم مــن تلــك الحالــة، وذلــك حــث علــى إجابــة أمــره تعــالى 
  .)1(إیاهم باالتفاق

  :البعد عن عقوق الوالدین -
، فقد نهى المنهج القرآنـي عـن  المتماسكرابطة األسرة هي اللبنة األولى في بناء المجتمع

كل ما یقوض تلك الرابطة، ویدمر مظـاهر اإلحـسان إلـى الوالـدین وذلـك بـضرورة التـزام األبنـاء 
سلوك األدب واالحترام عند التعامل معهما، وذلك بأال یصدر من األوالد ما یدل على الـضجر 

: قـال تعـالى .)2(ن هنـا جـاء النهـيوالضیق منهما، او ما یـشیر باإلهانـة وسـوء األدب معهمـاوم
َفــال تقــل لهمــآ ُأف وال تنهرهمــا( َ َ ُُ ْ َْ ََ ََ ٍّ َّ ُ أي ال تقــل للوالــدین أقــل كلمــة تظهــر الــضجر  ]23: اإلســراء) [َ

ًككلمـــة أف وال تــــسمعهما قــــوال ســـیئا حتــــى ولــــو بكلمـــة التــــأفف  ً َوال تنهرهمــــا{ٍّ َُ ْ َْ أي ال تزجرهمــــا } َ
  ).3(ٍبإغالظ فیما ال یعجبك منهما

  :التربیة العقلیة) د(
تكــوین الطالــب بكــل مــا هــو نــافع مــن العلــوم الــشرعیة، والثقافــة : ویقــصد بالتربیــة العقلیــة

ًالعلمیة العصریة، والتوعیة الفكریة، حتى ینضج فكریا ویتكون علمیا وثقافیا ً ً)4.( 

  : أهداف المنهج القرآني في میدان التربیة العقلیة-1
ـــة العل یـــا فـــي حیـــاة المجتمـــع اإلنـــساني للعقـــل والفكـــر، وجعلهمـــا إن اإلســـالم جعـــل المنزل

الدعامة التي تقـوم علیهـا كرامـة اإلنـسان وعقیدتـه الدینیـة، إذ ال تقـوم العقیـدة وال تكـون إال عـن 
اقتنـــاع، وال یتـــأتى االقتنـــاع إال عـــن طریـــق العقـــل والفكـــر، وفهـــم اإلنـــسان یعتمـــد علـــى العقـــل 

م، وهــو معجــزة خالــدة حافلــة بالمعرفــة والعلــم، وال نهایــة والفكــر، ألن معجزتــه هــي القــرآن الكــری
ألسـرارها وعجائبهـا، والقــرآن الكـریم نفــسه یـدعو إلــى اسـتخدام العقــل والبحـث والنظــر، وقـد دعــا 

   ).5(القرآن الكریم إلى تعظیم العقل والتنبیه إلى وجوب العمل به والرجوع إلیه
 الخــالق والدینونــة لــه یتمثــل فــي معرفــةتتحــدد أهــداف هــذه التربیــة فــي هــدفها العــام الــذي 

  :)6(، وینبثق من هذا الهدف العام أهداف خاصة للتربیة العقلیة هي كاآلتيبالعبودیة

                                                             
  .32ص ،ع سابق، مرج4ج التحریر والتنویر،:محمد الطاهر بن عاشور  )1(
دراسة تحلیلیة للتربیـة األخالقیـة فـي ضـوء بعـض اآلیـات مـن سـورة اإلسـراء، : محمد عبد القوي شبل، الغنام )2(

  .11ص، مرجع سابق
، م1997، دار الـصابوني للطباعـة والنـشر والتوزیـع، القـاهرة، 2صفوة التفاسیر، ج: محمد عليالصابوني، ) 3(

  .145ص
م، 1990األوالد وتـــربیتهم فـــي اإلســـالم، مؤســـسة الممتـــاز، الریـــاض، : بـــن محمـــدالمقبـــل، محمـــد بـــن مقبـــل  )4(

   .103ص
، 142مكانـــة العقــل فـــي صــنع الحـــضارة، مجلــة الـــوعي اإلســـالمي، ع: محمــد رجـــاء حنفــي، عبــد المتجلـــي )5(

  .28م، ص1976، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، 12س
 التربویـــة لمقـــصد حفـــظ العقـــل فـــي اإلســـالم بمحتـــوى منـــاهج التربیـــة التطبیقـــات: منـــور حمـــد حامـــد،  الظبـــي)6(

  .29، 26دراسة تقویمیة، مرجع سابق، ص ص: اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة
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ً فاإلنـــسان المـــسلم مطالـــب بـــأن یفكـــر ملیـــا قبـــل ،عـــدم التـــسرع فـــي إصـــدار األحكـــام - 
ال بعـد إصدار حكمه في قضیة معینة، حیث إنه ال یقتنع باألدلة المتعلقـة بقـضیة معینـة إ

ِیـــا َأیهـــا الـــذین آمنـــوا إن : (تمحیـــصها ومعرفـــة مـــدى مالءمتهـــا وصـــالحیتها، قـــال تعـــالى ُ َ ََ ِ َّ ُّ َ
ِجـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبینـــوا َأن تـــصیبوا قومـــا بجهالـــة فتـــصبحوا علـــى مـــا فعلـــتم نـــادمین ِ ٍ ِ َِ ُ َْ َ َ ً ْ ُْ ُ ُ ََْ َ َ َ َ َ َُ ََ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َّ ٍ ٌ (

التمحــیص والتثبــت مــن الخبــر الــذي یتــضمن مبــدأ و، فمــدلول اآلیــة عــام، ]6: الحجــرات[
  .یأتي من مصدر ال یوثق به

تدریب العقل على منهجیة التفكیر الـسلیم، وتكـوین عقلیـة علمیـة ابتكاریـة تعـین علـى  - 
  .حل المشكالت الفردیة واالجتماعیة

  : مضامین التربیة العقلیة-2
یات المحمـودة وضعت التربیة العقلیة مرتكزات لهـا لمواجهـة انحرافـات الـنفس عـن الـسلوك

ومواجهة السلوكیات المذمومة، وتدور محاور تلـك المرتكـزات العقلیـة حـول المـضامین التربویـة 
  :اآلتیة

  :الدعوة إلى تطویر العقل وبناء عملیات التفكیر -
وهـــب اهللا الفـــرد قـــدرات عقلیـــة تـــصل بالـــسامع إلـــى قناعـــة فكریـــة ونفـــسیة لفعـــل أوامـــره 

اد مرتــاح البــال، فهــذه القــدرات تقــوم بــدور كبیــر فــي تنمیــة واجتنــاب نواهیــه، وهــو مطمــئن الفــؤ
  ).1(مهارات التفكیر الناقد والتأمل والتدبر

 - الكــریم للعقــل البــشري بنظــرة واقعیــة دون إفــراط أو تفــریط إلــى أن اهللا ظــر القــرآنفین
() - ،قــد جعــل لإلنــسان عقــال، وجبلــه علـى التفكیــر والتــدبر والموازنــة بــین الخیــر والــشر ً

اختیار الطریق الصحیح والتأثر بما یمكن أن یصل إلیه مـن نتـائج، فقـدر العقـل واعتبـره منـاط و
المسئولیة، ووضح العملیات التي یمارسـها العقـل اإلنـساني للتوصـل إلـى حقیقـة األشـیاء ودعـاه 
إلیهــــا فــــي مواضــــع كثیــــرة مــــن آیاتــــه إلــــى عملیــــات التفكیــــر، والتــــدبر، والتــــذكر، والتبــــصر، 

  ).2(واالعتبار
 :إعمال العقل واستشارة أولي العقول للوصول إلى الحق والصواب -

ُیشهد الواقع المعاش قضایا االستبداد بالرأي، وعـدم احتـرام آراء اآلخـرین، وافتقـاد أسـلوب 
الحوار وآدابـه، أصـبحت سـمة مـن سـمات الواقـع المعاصـر، وتظهـر أهمیـة الـشورى كمبـدأ مـن 

توسع اآلفاق والمـدارك، فیتوجـب علـى المـربین مـشاورة غیـرهم مبادئ التربیة اإلسالمیة، إذ به ت

                                                             
 دور األم في تربیة األوالد ووقایتهم من االنفتاح العالمي، مكتـب التربیـة لـدول الخلـیج : القاسم، خالد عبد اهللا)1(

   .68م، ص2005العربي، الریاض، 
، كلیــة العلـــوم ، غیــر منــشورةرســالة ماجــستیرمــن أســالیب التربیــة فــي القـــرآن الكــریم، : زینب بــشارة،یوســف )2(

  .24 – 21م، ص ص2011اإلسالمیة، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، 



 في التعامل مع السلوكیات منھج القرآن الكریم وتطبیقاتھ التربویة
  )دراسة تحلیلیة(  آیات النھيفي ضوء الخاطئة
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فیمـا ال یعلمــون، ومـا أشــكل علـیهم مــن أمـور الــدین والـدنیا، لیقتــدي بهـم المتعلمــون، فالمــشاورة 
فـــي المـــسائل العلمیـــة والدعویـــة، تجعـــل مـــن المـــشاورة رغبـــة صـــادقة فـــي البحـــث عـــن الحـــق 

مـــن الـــسالمة، وفیهـــا تقویـــة الـــروابط بـــین والـــصواب، وذلـــك ألن المـــشاورة حـــصن الندامـــة، وأ
المتشاورین، والبعد عن الغرور واإلعجاب واالستبداد بالرأي، فالعاقل اللبیـب ذو الهمـة العالیـة، 

  ).1(والنظرة الثاقبة، ال یستبد برأیه، بل علیه أن یشاور أهل العقول السلیمة وأهل الخبرة
  : التربیة االقتصادیة)هـ(

تعنـــي تربیـــة اإلنــسان المـــسلم علـــى التعامــل مـــع شـــئون : اإلســالمیةوالتربیــة االقتـــصادیة 
 ضــمن تربیتــه علــى التعامــل مــع شــئون حیاتــه كلهــا، بــشكل معــین، واالنتــاج واالســتهالكالمــال 

دون إفــراط، شـریطة أن یبتغـي اإلنـسان فـي كـل مــا  مـنهج اهللا المرسـوم للتعامـل معهـایتفـق مـع 
  ).2(یقوله ویفعله وجه اهللا

 :منهج القرآني في مجال التربیة االقتصادیة أهداف ال-1
وفــي ضــوء هــذا التكامــل یــسعي المــنهج القرآنــي  اإلســالم هــو دیــن الحیــاة الــشامل الكامــل

إلى إشباع الجانب االقتصادي بالطرق المـشروعة، والطریـق المـشروع فـي اإلسـالم هـو العمـل، 
 كلهــا فــي هــذا المعنــى وقـد وضــع المــنهج القرآنــي لتحقیــق هــذا الهــدف منظومـة متكاملــة تــصب

  :)3(على النحو التالي وأهم محاورها وأهدافها
 .توفیر متطلبات الحیاة للفرد من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغیرها - 
تحقیق السعادة واالستقرار النفسي للفرد، بإشباع غرائزه وشهواته بما حصل علیـه مـن  - 

 .مال، وبإشباع حبه الفطري لتملك هذا المال
السـتقرار لحیـاة الفـرد وعیـشه فـي أمـن مـن سـطو اآلخـرین علیـه ومـن تحقیق األمـن وا - 

 .ظلمهم له، ومن أكل أمواله بالباطل
  : مضامین التربیة االقتصادیة-2

وحتــى یــصل الفــرد المــسلم إلــى التربیــة االقتــصادیة وتحقیــق مــستوى مــن الرفاهیــة والتقــدم 
تــي تــدعو إلــى تربیــة المــسلم یجــب علیــه أن یكــون علــى درایــة بمــضامین التربیــة االقتــصادیة ال

  :على اآلتي
  
  
  

                                                             
رســالة  التربویــة، االقــیم التربویــة فــي قــصة نبــي اهللا ســلیمان وتطبیقاتهــ: ســمر محمــد علــى إســماعیل،  ربابعــة)1(

  .170، 169، ص ص م2014دكتوراة، غیر منشورة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك، 
  .51، 50، ص ص المرجع السابق)2(
التربیــة االقتــصادیة اإلســالمیة فــي البیــت والمدرســة، أبحــاث نــدوة التربیــة : ، ســعید إســماعیل عثمــاني القاضـ)3(

م، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ومركز الدراسات المعرفیة، جامعة االقتصادیة واإلنمائیة في اإلسال
  .17: 15م، ص ص2002األزهر، 
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 :عتدال في االستهالكاال - 
وضعت التربیة االقتصادیة مرتكزات للوصول إلى مستوى القـصد واالعتـدال فـي التعامـل 

ال تقتیـر وال بخـل وال مع الفرد في المجتمع من خالل الوصول إلى طرفي المعادلة االقتصادیة 
ًوال تبـــذر تبـــذیرا: ( تعـــالىتـــضییق وال إســـراف وال تبـــذیر، قـــال ِ َْ ُْ ِّ َ َ َإن المبـــذرین كـــانوا إخـــوان   َ ََ ْ ِ ِْ ُ َ ِ ِّ َُ ْ َّ
ًالشیاطین وكان الشیطان لربه كفورا َُ َ َِ ِ ِِّ ُ ََ ْ َّ ََّ ِ فقـد عـالج اإلسـالم ظـاهرة اإلسـراف ]. 27، 26: اإلسـراء) [َ

  :)1(والتبذیر على مستویین
نفـاق، فاإلنفـاق علـى المحرمـات مـن المالهـي  ویتعلق بالكیفیة التي یتم بها اإل:المستوى األول

ًوالشهوات المحرمة یعتبر تبذیرا مهما كان قلیال ً. 
ویتعلـق بـالكم، وهـو أن ینفـق الفـرد علـى حاجتـه أكثـر مـن دخلـه، فمـن أنفـق : المـستوى الثـاني

فوق طاقته اعتبر ذلك من سوء التـدبیر، فاالعتـدال فـي اإلنفـاق مـن حـسن التقـدیر فـي النفقـات 
 .ًزا من طرفي التقتیر واإلسرافاحترا

  :تربیة النفس اإلنسانیة على قیمة التكافل االجتماعي -
مـــن مقاصـــد التكافـــل التربویـــة تربیـــة الــــنفس المؤمنـــة علـــى الحـــب، والرحمـــة، والــــشفقة، 
والحنــان، واألخــوة فــي اهللا، حتــى إذا تمكنــت هــذه المــشاعر اللطیفــة مــن نفــس اإلنــسان كانــت 

دنى إلى التكافل وقد تولى القـرآن الكـریم خدمـة هـذه المقاصـد النفیـسة فـي أقرب إلى التعاون، وأ
َیـا : (منها حرصه على تذكیر الناس بالتقوى التي هي رأس األمر كلـه فقـال تعـالى: آیات كثیرة

ََأیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ََِّ ََ َ ٍُ ْ َّ َِّّ ُْ َُ َُّ َُّّ ًا وبـث منهمـا رجـاال كثیـرا ُ َ ُِ َِ ً َ َِ ْ َّ َ
ًونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واَألرحام إن اللـه كـان علـیكم رقیبـا َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ ْ ُ َْ َ َُ ََّ ِ َِّ ََّّ َ َ َ َْ َ ََ ْ ، وفـي ظـل ]1: النـساء) [ُ

الحــب، والرحمــة، وتمكــن التقــوى مــن القلــوب حــرص القــرآن الكــریم علــى ترســیخ خلــق اإلیثــار 
ا هو عزیز على النفوس في سبیل إسعاد اآلخرین، فالبد للتكافل من قـوم یـؤثرون والتضحیة بم

  ).2(على أنفسهم ویضحون بالغالي والعزیز علیهم
منهج القرآن الكریم في التعامل مع السلوكیات الخاطئة الواردة فـي آیـات : ًثالثا

  .الصریحالنهي 
المجتمــع المعاصــر، والمــنهج أهــم الــسلوكیات الخاطئــة الموجــودة فــي یتنــاول هــذا الجــزء 

  .، ومن تلك السلوكیات الخاطئةمع  تلك السلوكیاتبه الذي تعامل 
 

                                                             
مقاصــد التربیــة االســتهالكیة فــي اإلســالم وانعكاســاتها االقتــصادیة واالجتماعیــة، :  معــصر، عبــد اهللا محمــد)1(

ـــــــــوعي اإلســـــــــالمي، ع ـــــــــشئون االســـــــــالمیة،37، س415مجلـــــــــة ال ـــــــــت ، وزارة األوقـــــــــاف وال                   م،2000، الكوی
  .16: 14ص ص

، مرجع مقاصد التربیة االستهالكیة في اإلسالم وانعكاساتها االقتصادیة واالجتماعیة: معصر، عبد اهللا محمد)2(
  .100، 99، ص صسابق
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 : واإلشراك باهللاتعامل القرآن الكریم مع سلوكیات االعتداء على الدین) أ(
ــــد الباطلــــة واألفكــــار الهدامــــة  ــــالترویج للعقائ ــــك القــــضیة فــــي الواقــــع المعــــاش ب ــــت تل تجل

جــود مواقــع البــدع والخرافــات والفــرق الــضالة، ومواقــع التــشكیك فــي والــدعوات الخبیثــة، وكثــرة و
ٕالعقیــدة اإلســالمیة واثــارة الــشبهات واإلســاءة إلــى اإلســالم، ومواقــع التنــصیر، وانتــشار مفــاهیم 
العنـصریة والتعــصب والتطــرف لــدى بعــض الجهلــة الــذین یرتــادون اإلنترنــت بكثــرة، والتــي أدت 

م في آذانهـم، وعـدم قنـاعتهم بقـدرة الـشریعة اإلسـالمیة علـى في النهایة إلى تشوه صورة اإلسىال
مسایرة الواقع الذي نحیاه، وعدم صالحیتها لمواكبة التطور العلمـي الهائـل الـذي یجتـاح العـالم، 

ًوهذا جعلهم یتبنون أفكارا إلحادیة
)1.(  
ادة عبــ:  األخـرى بأســلوب التحــذیر والتوجیـه منهــا ألــوان الــشركتعامـل المــنهج القرآنــي مـع
َال تلهكـم َأمـوالكم وال َأوالدكـم عـن ذكـر اللـه ومـن یفعـل ذلـك : (المال والجاه واألوالد، قال تعالى ُ ُ ُِ ِ َّ َِ ُْ َْ ْ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ َِ ُ ْ ِ ُْ

َفُأولئـــك هــــم الخاســـرون ُ ِْ َِ ْ ُ ُ َ ً، فالمـــال یــــصبح عـــدوا عنــــدما یـــسیطر علــــى حــــواس ]9: المنــــافقون) [ََ
  ).2(ل في مرضاتهرك عبادة اهللا والبذاإلنسان، ویؤدي به إلى ت

كما تعامل المنهج القرآني مع ألوان الشرك األخرى مثـل طاعـة الوالـدین واالنـصیاع لهمـا 
 بنــوع مــن اللطــف والمــودة، لهــذا فــي التحــول مــن اإلیمــان إلــى الوثنیــة المادیــة واإللحــاد المــادي

القرآن بعـدم طاعـة الوالـدین، إن أرادا أن یحمالهـم علـى الـشرك والوثنیـة والبعـد جاء نهي منهج 
َوان جاهداك على َأن تـشرك بـي مـا لـیس لـك بـه علـم فـال : (عن اإلیمان باهللا وحده، قال تعالى َ َ ْ ٌَ ْ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ِ ُ َ َ ََ َِٕ

ًتطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفا ُ َ َ ُ َ ُْ َْ ْ ُّ ِ ِ ِْ َ َ  بـأن یطلـب الـسلوكهنا مـع هـذا ، فالتعامل ]15: لقمان) [ُ
من األوالد عدم طاعة الوالدین في الشرك واإللحاد ، ویوصیهم بالرغم من ذلـك بمعاشـرتهم فـي 

ًوصاحبهما في الدنیا معروفا(حیاتهما عشرة مقبولة عند الناس  ُ َ َ ُْ َ ْ ُّ ِ ِْ َ َ()3.(   
صــول إلــى ومــن دالالت النهــي یحــاول المــنهج القرآنــي فــي معالجتــه تلــك الــسلوكیات، الو

  :)4(األهداف التالیة
تـصحیح الفكــر وتقـویم المعــوج مـن الفهــم، وتأكیـد أن مبــادئ الـدین اإلســالمي تــرفض  - 

ًمظاهر التطرف والغلـو والتحـزب باسـم الـدین انطالقـا مـن أن اإلنـسان جـسم وروح وعقـل، 
ثالثة جوانب ال یجوز أن یطغى أحـدها علـى اآلخـر، ألن طغیـان الغرائـز والـشهوات التـي 

ثلهــا الجــسم یجعلــه بــالحیوان أشــبه، وطغیــان التفكیــر والعقالنیــة یــؤدي إلــى السفــسطة، یم

                                                             
یـة الدراسـات ماجستیر، غیر منـشورة، كلالتدابیر الشرعیة الوقائیة لحفظ العقل، رسالة :  أبو عبیدة، نافذ ذیب)1(

  .121، صالعلیا، جامعة النجاح الوطنیة
  .37، 36ص صدار الشروق، القاهرة، إنسانیة اإلنسان في اإلسالم، : نصیر، آمنة محمد )2(
، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، 3اإلســـالم فـــي حـــل مـــشاكل المجتمعـــات اإلســـالمیة المعاصـــرة، ط: البهـــي، محمـــد )3(

  82، 81ص ص، م1981
، 12الظـواهر الهدامـة وخطرهـا علـى المجتمـع، مجلـة الجامعـة األسـمریة، ع: صالح عمر أبو حجر، محمد )4(

  .673، 672م، ص ص2009، ، لیبیا، الجامعة األسمریة اإلسالمیة6س
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وطغیان الروح یؤدي إلى العزلة والرهبنة، لذلك جاء مـنهج القـرآن بموقـف وسـط فـي إقامـة 
ًالتوازن بین مطالب الروح ومطالب الجسد متجها دائما إلى التوسط واالعتدال ً. 

دعو إلـى الجمــع بـین العقـل والنقــل مـع الموازنـة بینهمــا نـشر الثقافـة اإلسـالمیة التــي تـ - 
هي التي تحقق االعتـدال وتبعـد عـن التطـرف وال یكـون ذلـك إال بمدافعـة الكتـب المـشوشة 

 .وعدم السماح بوصولها إلى أصحاب العقول الفارغة
  :االعتداء على النفس اإلنسانیةتعامل القرآن الكریم مع سلوكیات ) ب(

تقلید حتى ترسـخت فـي التل كنتاج للتقلید األعمى فأخذ بعض األفراد بقاللقد برزت جرائم 
ًنفوســـهم وأصـــبحت قانونـــا فـــي حیـــاتهم، وأصـــبح الرجـــل ال یبـــالي بقتـــل إحـــدى محارمـــه ألدنـــى 
شبهة، فهو بهذا یلبـي نـداء آبائـه وأجـداده بطلـب التقلیـد وال یـشعر بالمـسئولیة تجـاه هـذا الفعـل؛ 

ٕة للعادات الفاسـدة تـشجع هـذا الفعـل، وان لـم یلتـزم بهـا یـالم ألن بعض عناصر المجتمع المقلد
  ).1(ویحقر

تعامل منهج القرآن الكریم مـع ظـاهرة القتـل، حیـث إنـه قـد عظـم أمـر الـدماء فجعـل القتـل 
ًمرتبطا بالكفر والشرك، وبین أن حرمة النفس اإلنسانیة أمر مركوز في الفطرة الـسلیمة قبـل أن 

ة، فحرم منهج القرآن الجنایة على الـنفس بإلقائهـا فـي الهـالك أوقتلهـا تنبه علیه الرسائل السماوی
وكذلك حرم االعتداء على النسل باإلجهاض أو القتل خشیة الفقـر والعـار ووضـع مـنهج القـرآن 

  ).2(إال لتأصیل حرمة النفس اإلنسانیةعقوبة للقتل العمد وما ذلك 
 الوصــول إلــى األهــداف التربویــة ویحــاول المــنهج القرآنــي فــي معالجتــه لــسلوكیات القتــل

  :)3(اآلتیة
ًإثارة دوافع التعاون والتنـافس الـشریف بـین التالمیـذ، بـدال مـن التنـافس غیـر الـشریف،  - 

 .الذي قد یؤدي إلى التقاتل والتناحر والتباغض
ضـــرورة تـــضمین المنـــاهج التعلیمیــــة مـــا یعلـــي مـــن قیمــــة الفـــرد وكرامتـــه، وضــــرورة  - 

ًممن یسئ إلیها، فضال عمن یزهقهـا أو یقتلهـا، وذلـك بتأكیـد أن المحافظة علیها، والتنفیر 
  .حركات البناء والتعمیر والتعلیم

  
  
 

                                                             
ســـبل معالجـــة الـــشریعة لقـــضایا قتـــل النـــساء بـــدافع الـــشرف، مجلـــة الجامعـــة : رقیـــة ســـعید ســـالمة، القرالـــة )1(  

  .120، صم2016، ات اإلسالمیة، مصر، رابطة الجامع49اإلسالمیة، ع
، م2013، ، مـصر9مجلـة كتابـات، عحرمـة الـدماء مـن منظـور القـرآن والـسنة، :  مهران، أمیمـة یـسن أحمـد)2(

  .320ص
دراسة تحلیلیة للتربیـة األخالقیـة فـي ضـوء بعـض اآلیـات مـن سـورة اإلسـراء، : محمد عبد القوي شبل، الغنام )3(

  49، 48ص ص، م1999، عة األزهر، جام86مجلة كلیة التربیة، ع
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 :تعامل القرآن الكریم مع سلوك االعتداء على العرض) جـ(
، بالقول أو باإلشـارة دون لمـس مـاديًأشكاال مختلفة ومتعددة قد تبدو تأخذ مقدمات الزنا 

 دون إجبـــارعلى ذلـــك، أو تحـــرش جنـــسي قهـــري یتـــضمن أو بـــاللمس المـــادي الجـــسدي ولكـــن
 فـي مكـان العمـل أو فـي األمـاكن العامـة أو فـي تلـك المقـدماتقع تًالتحرش واللمس رغما، وقد 

ــــد لیــــشمل أیــــضا وســــائل التواصــــل العــــصریة، ومواقــــع  ًالمؤســــسات التعلیمیــــة واألكادیمیــــة لیمت
  ).1(عادة بالمنزلهان ، وقد یقع ذلك االمتالتواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت

ونتیجة للعوامل الطارئة على البشریة كالتحرر والرقي والحـضارة والعولمـة والغـزو الفكـري 
واالنفتــاح التكنولــوجي بثقافاتــه المتحــررة مــن القیــود علــى العــالم أفــرزت العدیــد مــن الــسلوكیات 

مــــل المنحرفـــة وتعـــددت صـــورها وأشــــكالها مـــن تحـــرش جنـــسي واقعــــي یحـــدث فـــي أمـــاكن الع
  ).2(والمدرسة والشارع إلى تحرش جنسي افتراضي ظهر بفعل التطور في مختلف المجتمعات

 أن یتعامـــل وفـــق ســـلوكیات مقـــدمات جریمـــة الزنـــاالقرآنـــي فـــي معالجتـــه یحـــاول المـــنهج 
  : نوعین من اآللیات التي شرعها المنهج القرآني وهما

  :اآللیات الوقائیة: النوع األول
 :ن في كل وقتااللتزام بآدب االسئذا
ُیا َأیها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیـر بیـوتكم حتـى تستأنـسوا وتـسلموا : (    یقول تعالى ْ َ َ َِّ َ ُُ َ َ ً ََْ ِ َِّْ ْ َّ َِ ُُ ُُ َُ ْ َُ ُُ َ ُّ

َعلى َأهلها ذلكم خیر لكم لعلكم تـذكرون فـإن لـم تجـدوا فیهـا َأحـدا فـال تـدخلوه َ َُ َ َ َ َُ ً ُ َْ َ َ ََ َ ُ ُ َُ ْ ُ ْ ْ ْ َِ َّ َّ َّ ِ ِِ ِ َ َّ َ ٌ ْ ْا حتـى یـؤذن لكـم ْ ُ َ ََ ْ ُ ََّ
ِوان قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو َأزكى لكم والله بما تعملون علیم َّ َِ ُ َُ ُ َ ََ َ ْْ َ ِْ َ َ ُ َُ َ َ ُ َُ ُِ ِْ ْ   ] 28، 27: النور)[ِٕ

یارسـول اهللا إنـي أكـون : وقد ورد فـي سـبب نـزول هـذه اآلیـة أن امـرأة مـن األنـصار قالـت
ٕ ال والد، وال ولد فیـأتي األب فیـدخل علـي وانـه في بیتي على حال ال أحب أن یراني علیها أحد َّ

صـنع ؟ فنزلـت اآلیـة فقـال أبـو َّال یزال یدخل علي رجل من أهلي وأنـا علـى تلـك الحـال فكیـف أ
 یا رسول اهللا أفرأیت الخانات، والمساكن في طرق الشام لیس فیها سـاكن فـأنزل -  -بكر

َلیس علیكم جناح َأن ت : (اهللا تعالى ٌ َ ْ ُْ َْ ُ َ َ ْدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكمَّ َ َ َ َُ َُّ ِ ٌٍ َ ً َْ ْْ َ ُُُ   ).3(]29: النور) [ُ
  
  
  
  

                                                             
 مجلـة اإلرشـاد النفـسي،: التحرش الجنسي لإلناث ضحایا الدینامیات النفسیة: محمود أحمد محمود، خطاب )1(

  .280، ص2016 ، مصر،46ع
التحـرش عبـر اإلنترنـت دراسـة میدانیـة لعینـة مـن الفتیـات المراهقـات اللـواتي تعرضـن للتحـرش  : طوالبة وئـام)2(

كلیــة العلــوم ماجـستیر، غیــر منــشورة،  مواقــع التواصــل االجتمـاعي بثانویــة األمیــر عبــد القــادر، الجنیـسي عبــر
  .23ص، 2015  الجزائر،اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجیاللي بونعامة،

دار الكتـب المـصریة، ، 12جالجـامع ألحكـام القـرآن، : القرطبي، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر )3(
  .213 ص،م1964، القاهرة
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  :اآللیات العقابیة: النوع الثاني
حرمــة " لمــن انتهــك كــل الحــواجز التــي ضــربها الــشارع حــول المــنهج القرآنــي تعامـل معهــا

ًمهیجـا حمیـة المخاطـب وملهبـا غـالمحرمـة  ثم وقع فـي جریمـة الزنـا" األعراض ضبه هللا، بـإقرار ً
  :العقوبة، ومنها هذه التشریعات العقابیة الرادعةتلك 

:  فـي قولـه فـي سـورة النـورالكـریم فعقوبته قد نـص القـرآن ،ًجلد الزاني إذا لم یكن محصنا
ْالزانیة والزاني فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مئـة جلـدة وال تأخـذكم بهمـا رأ( َْ َ َ ُِ ِ ُ ُ َْ ُْ َ ْ َُ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ِّ َّ ْ َّ ُْفـة فـي دیـن اللـه إن كنـتم َّ ُ َِ ِ َّ ِ ِِ ٌ

َتؤمنون بالله والیوم اآلخر ولیشهد عذابهما طائفة مـن المـؤمنین َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ ُْ َ ُ َ ْْ ْ ِّْ ٌ ََ َ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ، والجلـد فـي نفـسه ]2: النـور) [ُ
ًعقوبــة مؤلمــة جــسدیا، وحــین یــضاف إلیــه أن یكــون أمــام طائفــة مــن النــاس فإنــه یــصبح مؤلمــا  ً

ًجسدیا وأدبیا  تـستطیب أن تلقـى النـاس وتمـشي بیـنهم وهـي مطعونـة – یا ترى – وأیة مشاعر ،ً
ًجسمیا وخلقیا إال أن تكون مشاعر بلیدة لیس فیهـا إحـساس نحـو كرامـة أو دیـن  وتـضاف إلـى ،ً

ٕعقوبة الزاني غیر المحصن فوق ما تقدم نفیه وابعاده من األرض بأن یغـرب عـن مـسقط رأسـه 
  ).1( بها خل أو صدیق أو قریبوموضع معاشه إلى بلد لیس له

یمكن تطبیق منهج القرآن الكریم في حفظ العرض من االعتداء إذا تـم التأكـد مـن مراعـاة 
  :ما یلي
االلتـزام بارتـداء الـزي اإلســالمي، وأن یكـون الوالـدان قـدوة ألبنــائهم فـي المظهـر، ففــي  - 

سعى الطفلة إلـى تقلیـد العادة یسعى الطفل إلى تقلید أبیه في ارتداء اللباس الخاص به، وت
 ).2(أمه
إشــباع الغریـــزة الجنــسیة باعتبارهـــا مــن الـــدوافع التــي خلقهـــا اهللا فــي النفـــوس البـــشریة  - 

َلتعمل وتصرف في منصرفاتها الطبیعیة ال لتكبت بل تضبط بالزواج ْ ُ)3.( 
  :تعامل القرآن الكریم مع سلوكیات االعتداء على العقل) د(

رات من المشكالت التي تهدد أمن وسالمة أي مجتمع ٕتعد مشكلة تعاطي وادمان المخد 
مـن المجتمعـات؛ وذلـك لمــا لهـا مـن آثــار تدمیریـة علـى عقـول أفــراده، واسـتنزاف مـوارده المالیــة 

   ).1(والبشریة

                                                             
مثــل مــن تحــریم الزنــا، مجلــة هــذه : فلــسفة اإلســالم فــي التــشریع واإلصــالح: عبــد العظــیم إبــراهیم، المطعنــي )1(

  .223، 222، ص صم1981، ، السعودیة3مج، 3ع سبیلي،
اللباس دور التربیة اإلسالمیة في مواجهة التحدیات الثقافیة المتعلقة ب:  المحمادي، أفراح بنت حمید بن حامد)2(

وتطبیقاتها التربویة في األسرة والمدرسة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التربیة بمكة المكرمة، جامعة أم 
  . 154، 153ص ص م،2013القرى، 

، مرجـع سـابقمثـل مـن تحـریم الزنـا، : فلسفة اإلسالم فـي التـشریع واإلصـالح: عبد العظیم إبراهیم، المطعني )3(
  .223، 222ص ص



 في التعامل مع السلوكیات منھج القرآن الكریم وتطبیقاتھ التربویة
  )دراسة تحلیلیة(  آیات النھيفي ضوء الخاطئة
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كالقتـل، وارتكـاب الحـوادث، وارتكــاب : وهـذا یحـدث الخلـل الـذي سـیؤول إلـى نتـائج سـلبیة
ٕمة، واحــــداث الــــضرر بـــالغیر، وغیرهــــا مــــن األمــــور الفـــواحش، واإلثــــم، والمخاصــــمة، والمـــشات

  ).2(المضرة وغیر المفیدة للمجتمع
  فهــي ).3(ًتنـاول المــسكرات التـي یـشملها جمیعــا اسـم الخمـرمـن  مـنهج القــرآن  حـذرلـذلك

تمیــت الحیــاء فــي الجــنس البــشري، والحیــاء ســیاج األخــالق، وأســاس التــدین، وال دیــن لمــن ال 
رب محـسن أضـاع إحـسانه بـاألذى نتیجـة سـكره، وتقطـع األرحـام حیاء له، وتـضیع األعمـال، فـ

ّألن الرحم ال تكون موصـولة إال بـالفكر النیـر المتحمـل للواجبـات والمـسئولیات، وبـاإلرادة الحـرة 
المنطلقـــة مـــن العقـــل المتحـــضر والفكـــر واإلرادة والعقـــل، كـــل هـــذا تـــصارعها الخمـــر، وتـــضیع 

  ).4(الشرف، وتهدر الكرامة اإلنسانیةاألنساب وتهتك أستار المروءة، وتمتهن 
ُإنمــا یریــد الــشیطان َأن ی: (تعــالىیقــول تبــارك و ُُ َ ْ َّ ُ ِ ََّ ـــِ ِوقع بیــنكم العــداوة والبغــضاء فــي الخمــر ـ ْ َ َ َْ ْ ِْ َ َْ َ َ َُ ُ َ ْ َ ِ

ْوالمیــسر ویــصدكم عــن ذك ِ َِ َْ َُ َّ ُ َ َِ ْ ــــْ َر اللــه وعــن الــصالة فهـــل َأنــتم منتهــونـ ُ ََ ُُّ ْ َ ِ ِ ََّ َّ ِ َِ  أي عـــن ] 91: المائــدة) [َ
والــشیطان حــریص علــى بثهــا، . األمــور الخبیثــة ممــا ینبغــي اجتنابهــا وعــدم التــدنس بأوضــارها

أن هــذه األشــیاء : خــصوصا الخمــر والمیــسر، لیوقــع بــین المــؤمنین العــداوة والبغــضاء، ومنهــا
تصد القلب، ویتبعه البدن عن ذكر اهللا وعن الصالة، لهذا عرض تعـالى علـى العقـول الـسلیمة 

َفهل َأنتم منتهون(:  عنها، عرضا بقولهالنهي ُ ُ ْ ََ ُْ ْ ْ  إذا نظـر إلـى بعـض تلـك المفاسـد - ألن العاقل )َ
  ).5( انزجر عنها وكفت نفسه-

ویلحــق بمــا ســبق مــن المــسكرات التــي نهــت التربیــة القرآنیــة عنهــا التــدخین فــي قولــه 
ِوال تلقوا بَأیدیكم إلى التهلكة وَأحس(: تعالى ِ ِْ َْ ََ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ُ ُْ ِنوا إن الله یحب المحسنینَ ِ ِ َّْ ُُ ْ ُّ ُ َ َّ ِ   ].195: البقرة) [َْ

ومـن دالالت النهـي یحــاول المـنهج القرآنــي فـي معالجتــه لـسلوكیات االعتــداء علـى العقــل 
  :)6(الوصول إلى األهداف التالیة

ًتنمیة العقـل مادیـا ومعنویـا، وذلـك بالغـذاء الجیـد الـذي یقـوي الجـسم وینـشط الـذهن، ومعنویـا  - ً ً
  .التأكید على طلب العلم واعتباره أساس اإلیمانب

                                                                                                                                                
مــدخل ونظریــات ونمــاذج الممارســة المعاصــرة للخدمــة االجتماعیــة، القــاهرة، دار : أحمــد محمــد، سنهوريالــ )1(

  .527م، ص1998النهضة العربیة، 
، 25حفظ العقـل وأثـره فـي تطـویر وتنظـیم المجتمـع، مجلـة كلیـة القـانون، ع:  الجباري، عمر نجم الدین انجة)2(

  .30م،  ص2018 كركوك، ، كلیة القانون والعلوم الساسیة، جامعة7مج
م، 1983، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، 4أحكـــام القـــرآن، ج:  الجـــصاص، أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي)3(

  .125ص
  .184، صم1987، الكتاب اللبناني، بیروت، 2طاإلسالم ومشكالت العصر، : ىفمصط، الرافعي )4(
، مؤســسة الرســالة، 1فــسیر كــالم المنــان، جتیــسیر الكــریم الــرحمن فــي ت: الــسعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر )5(

  .243م، ص2000بیروت، 
، م1994المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة، المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة، :  العالم، یوسف حامد)6(

  .353: 351ص ص
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تــدریب العقــل علــى االســتدالل المثمــر والتعــرف علــى الحقیقــة ، وذلــك مــن وضــع مــنهج  - 
صحیح یقوم على النظر العقلي المفید للیقین، والتثبت قبل االعتقاد، والتـدبر فـي نـوامیس 

م االســتقراء والتمحــیص ٕالكـون الستكــشافها وتأمـل مــا فیهـا مــن دقــة وتـرابط، والــى اسـتخدا
 .الدقیق من أجل الوصول إلى الیقین

 :تعامل القرآن الكریم مع سلوكیات االعتداء على المال) هـ( 
ًلقد جاء اإلسالم فاحترم ملكیة األفراد للمال، وجعل حقهم فیـه حقـا مقدسـا، ال یحـل ألحـد  ً

لغــصب، واالخــتالس، الــسرقة، وا: أن یعتــدي علیــه بــأي وجــه مــن الوجــوه، ولهــذا حــرم اإلســالم
َوال تنقـصوا المكیــال : (فقـال تعـالىوالخیانـة، والربـا، والغـش، والتالعـب بالكیـل والـوزن والرشـوة،  َ ْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ

ٍوالمیزان إني َأراكم بخیر ْ َ َِ ُِ َ َ ِّ َ ِ ْ ِوال تنقـصوا المكیـال والمیـزان نهـي عـن التنقـیصأي ، ]84: هـود) [َ ِ ِ ِْ َّْ ِ َ ٌ ْ َ َ ْ َْ ََ ْ ُ ُ َ)1.( 
ال تعطــوا غیـركم أقـل مـن حقــه وكیـال والمیـزان ال عنــد األخـذ وال عنـد اإلعطـاء، ال تنقـصوا المفـ

ِوَأقیمــوا الــوزن بالقــسط : (ًویقــول أیـضا ).2(إذا بعـتم، وال تأخــذوا منــه أكثــر مـن حقكــم إذا اشــتریتم ِ ِْ ْ ِْ َ ْ َ َُ
َوال تخسروا المیزان َ ِ ِْ ُ ْ ُ َالموزون ال تنقصوا في َِأي ،]9: الرحمن) [َ ُ ْ َ ْ

)3.(   
وشـدد فـي الـسرقة، فقـضى . ًر كل مال أخذ بغیر سـبب مـشروع أكـال للمـال بالباطـلواعتب

بقطـع یـد الـسارق، التـي مـن شـأنها أن تباشـر الـصدقة، كمـا أن فـي قطـع یـد الـسارق عبـرة لمــن 
 ).4(تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس فال یجرؤ أن یمد یده إلیها وبهذا تصان األموال

ضــبط التــصرف فــي المــال بحــدود ،  لحفــظ المــال ومــن ذلــك عــدة تــدابیراإلســالمشرع فــ
  لمــا فیهــا مــن الظلــمالمــصلحة العامــة، ومــن ثــم حــرم اكتــساب المــال بالوســائل غیــر المــشروعة

َال : (یقــول تعــالى، اآلخرین ومنهــا الربــا لمــا لــه مــن آثــار تخــل بــالتوازن االجتمــاعيوالــضرر بــ
ًتأكلوا الربا َأضعافا مضاعفة  َُ َ َ َُّ ً َُ ْ ِّ ْ َواتقوا الله لعلكم تفلحونَْ ُ َِ َّ َُّْ ْ ُ َ َ ْ َُّ وهذا أسلوب فیـه  ).5(]130: آل عمران) [َ

تــشنیع علــى ســالكي مــسلك الربــا، وتنبیــه لحكمــة تحریمــه، وأن تحــریم الربــا حكمتــه أن اهللا منــع 
ِوال تأكلوا َأموالكم بینكم بالباطل : (ً ویقول أیضا).6(منه لما فیه من الظلم ِ َ َْ ِ ُ ُ َُ ْ َ َُ َْ ْ َْ ِوتدلوا بهـا إلـى الحكـام َ َّ ُ ْ َ ُِ َِ ْ ُْ َ

َلتـــأكلوا فریقــــا مـــن َأمــــوال النـــاس بــــاإلثم وَأنــــتم تعلمـــون ُ َْ ْ ُْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َّ ِِ ْ ْ ِّ ًْ َ ُ ْ ُُوال تـــأكلوا یــــا معــــشر ، ]188: البقــــرة) [ِ ْ َ َ
ْالمــسلمین َأمــوالكم أي ُ َ ِأمــوال بعــضكم بعــضا، بالباطــل أي: ْ ِ ْ ِ ّبغیــر حــق شــرعي إمــا بغیــر حــق : ً

                                                             
 بیـروت، ، العربـيدار إحیاء التـراث ،18، ج3ط، مفاتیح الغیب: أبو عبد اهللا محمد بن عمرالفخر الرازي، ) 1(

  .385ص، م1998
  .257صم، 1998، دار نهضة مصر، القاهرة، 7جالتفسیر الوسیط للقرآن الكریم، : محمد سید، طنطاوي) 2(
  .343ص، مرجع سابق ،29، ج3ط، مفاتیح الغیب: أبو عبد اهللا محمد بن عمرالفخر الرازي، ) 3(
  . 485، صم1977، یروتدار الكتاب العربي، ب، 2فقه السنة، ج: سابق، سید  )4(
، 45، س520قیمة المال في ضوء المقاصد الشرعیة، مجلة الوعي اإلسالمي، ع: أبو زید، وصفي عاشور) 5(

  .25، 24، ص صم2008وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الكویت، 
، بقمرجـــع ســـا، 1تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــالم المنـــان، ج: الـــسعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر )6(

  .147ص
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 والتطفیــف والغـش والرشــوة، والربـا، وغیــر ذلـك ممــا والخـداعوالـسرقة والخیانــة أصـال كالغــصب 
  ).1(ُنهى الشارع عنه

ومـن دالالت النهــي یحـاول المــنهج القرآنــي فـي معالجتــه لــسلوكیات االعتـداء علــى المــال 
  :الوصول إلى األهداف التالیة

 :غرس خلق حمایة المال ورعایته في سلوك األبناء -
یحــط بـــالحفظ والحمایـــة كانــت تنمیتـــه واســـتثماره مــضیعة للوقـــت، ویـــزداد فالمــال إذا لـــم 

األمـر أهمیــة إذا كــان فــي مجتمــع ضــعفت فیــه القــیم اإلیمانیــة والــسلوكیة الــسویة، إضــافة إلــى 
ًالجهل بفقه حرمة المال، ألجل هـذا كـان التوجیـه القرآنـي واضـحا فـي مـضمون طلـب نبـي اهللا 

ــ: ( فــي قولــه تعــالى– () -یوســف   ٌال اجعلنــي علــى خــزآئن اَألرض إنــي حفــیظ علــیمَق ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ ِِّ ِ ِ َ َ َ َْ ْ َ (
حفیظ للذي أتواله، فال یضیع منه شيء في غیـر محلـه، وضـابط للـداخل : ، أي]55: یوسف[

   ).2( والخارج، علیم بكیفیة التدبیر واإلعطاء والمنع، والتصرف في جمیع أنواع التصرفات
  :المالیةرد غرس خلق ترشید االستهالك للموا -

ًفي الوقت الذي نهى منهج القـرآن عـن اإلسـراف والتبـذیر، شـرع منهجـا بـدیال، هـو مـنهج  ً
ِوال تجعــل یــدك مغلولــة إلــى عنقــك وال تبــسطها كــل البــسط : (الوســطیة واالعتــدال، قــال تعــالى ِْ َ ُ َْ َّ َ َْ ُ َْ ُ َْ ْ ََ ََ ََ ََ ً َ ُِ َ ْ

ًفتقعـد ملومــا محــسورا ً َُ ُْ َّ ُ َ َْ ِمحمود فــي العطــاء هــو الوسـط الواقــع بــین طرفــي ْالأي فـ] 29: اإلســراء) [َ َ َ ُ ُ ََ ُ ََ ْ َْ ُِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ
ِاإلفراط والتفریط، وهذه األوساط هي حدود المحامد بین المذام من كـل حقیقـة لهـا طرفـان َِ َُ َ َ ََ َِّ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َِّ ْ َْ ْ ُ َ َ ََّْ ْوقـد . ِْ َ َ

َتقرر في حكمة اَألخالق َأن لكل خلق ط ٍ ُِ َُ ِّ ُ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َْ ًرفین ووسطا،ََّ َ َ َ ِ َْ ُوَأن الوسـط هـو العـدل، فاإلنفـاق والبـذل  َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ َُ َ َ َُ َْ ِ ْ َ ََ َّ
َحقیق ِ ُّة َأحد طرفیها الشحَ ُّ َ ََْ َ ٌُ ِوالطرف اآلخـر التبـذیر واإلسـراف، وفیـه مفاسـد لـذي المـال وعـشیرته ، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ ُ َ َُ ْ ْ َّ

ِألَنه یصرف ماله عن مـستح َ ْ ُْ َْ َ ُ َ َُ ُ ِ َّ ِقه إلـى مـصارف غیـر جـدیرة بالـصرف، والوسـط هـو وضـع المـال ِ َ ُ َ َْ ْْ َْ َ َ َُ َُ َ َِ ِ ِْ َّ ِ ٍ ِ ِِّ َِ َ َ
َفي مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في اآلیة بنفي حالین بین  ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ُِ َ ِ ْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ََّ ُّ َ َ َال وال(َ ََ()3.(  

  :لعامةتعامل القرآن الكریم مع سلوكیات االعتداء على األخالقیات ا) و(
تعامل القرآن الكریم مـع سـلوكیات االعتـداء علـى األخالقیـات العامـة وفـق منظـور شـامل 
للقــیم التــي تحفــظ األفــراد واألســرة والمجتمــع بــشكل دائــري، ویكتفــي الباحــث هنــا بــإیراد بعــض 

  :األمثلة التي حافظ المنهج القرآني على أخالقیات الفرد والمجتمع فیها، ومنها

                                                             
دار ، 1جالبحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد، : أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــديابــن عجیبــة، ) 1(

  .219، صم1998حسن عباس زكي للنشر والتوزیع، القاهرة، 
، مرجـــع ســـابق، 1تیـــسیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفـــسیر كـــالم المنـــان، ج: الـــسعدي، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر )2(

  .400ص
  .84صم، 1984 تونس، ،، الدار التونسیة للنشر15جالتحریر والتنویر، : بن عاشور، الطاهر ا)3(
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ِوال تباشـــروهن وَأنـــتم عاكــــفون فـــي : (قـــال تعـــالى، ء أثنـــاء االعتكـــافعـــدم مباشـــرة النـــسا -  ِ َِ ُ َ ُ َْ ُُ َُ ََّ َ
ِالمــساجد ِ َ َ ، ففــي اآلیــة نهــي عــن مباشــرة الرجــل المــرأة عنــدما یخــرج مـــن ]187: البقــرة) [ْ

  ).1(االعتكاف ثم یرجع إلیه
َوال : ( قــال تعــالى،َّعــدم نكــاح المــشركات حتــى یــؤمن وعــدم نكــاح المــشركین حتــى یؤمنــوا -  َ

َّتنكحــوا المــشركات حتــى یــؤمن ِ َّْ ُ َ ُِ َِ ِْ ُ ْ ْ أي وال تتزوجــوا المــشركات الالتــي ال كتــاب لهــن حتــى ) َ
ْوال تنكحــــوا المـــشركین حتــــى یؤمنـــوا( -)  (–ّیـــؤمن بـــاهللا ویــــصدقن بمحمـــد  ُْ ِ َّْ ُ َ َُ ِ ِ ِِ ُ ْ ُ َ : البقــــرة) [َ

الكفــر، وحینئــذ ، أي ال تزوجــوهم المؤمنــات إال إذا آمنــوا وتركــوا مــا هــم علیــه مــن ]221
  ).2(یصیرون أكفاء لهن

ات التربویــة نحــو تفعیــل معــالم مــنهج القــرآن الكــریم فــي التعامــل مــع سدور المؤســ: ًرابعــا
  .السلوكیات الخاطئة الواردة بآیات النهي

دور كل من األسرة ووسائل اإلعـالم، والمدرسـة، والمـسجد فـي التعامـل  یتناول هذا الجزء
  . الواردة في آیات النهيمع تلك السلوكیات الخاطئة

  :األسرة) أ(
ًتنــال األســرة اهتمامــا كبیــرا فــي شــتى المجتمعــات المتحــضرة باعتبارهــا وحــدة أساســیة مــن  ً
وحداته االجتماعیة یعتمد علیها في بناء المجتمع وفي الرقـي بـشأنه، فكلنـا كـأفراد فـي المجتمـع 

ي صـورتها الكبیـرة وعلـى قـدر نشأنا فـي كنـف أسـرة ویعمـل كـل فـرد علـى امتـداد كیـان أسـرته فـ
صالحیة األسرة وقدرتها علـى أداء وظیفتهـا فـي القیـام بمـسئولیتها فـي تنـشئة الفـرد نـشأة سـلیمة 
وعلى قـدر نجاحهـا فـي القیـام بـدورها فـي هـذا الـشأن علـى قـدر كـل ذلـك یتـوفر للمجتمـع عتـاده 

  ).3(بأفراده القادرین على البناء، الصالحین لحمل رسائل الرقي والتقدم

  : دور األسرة في التعامل مع السلوكیات الخاطئة-1
ویظهــر دور األســـرة فــي تفعیـــل مــنهج القـــرآن الكــریم فـــي المحافظــة علـــى النــسل بتعویـــد 

، األبناء على ستر العورة، وعلى الزوجة أن تبدأ بنفـسها، وذلـك بارتـداء اللبـاس الـساتر الـشرعي
ًبـــة یتــرك أثــرا ســلبیا علــى بناتهــا حیــث یـــصبح فتبــرج المــرأة فــي بیتهــا أمــام الرجــال بحجــة القرا ً

ًالكـشف أمـرا طبیعیــا بالنـسبة لهــن، فـال یحرصــن علـى التـستر، والقــرآن الكـریم یحــث علـى ســتر  ً
َّوال یبــدین زینــتهن: (عــوراتهن واالحتــشام فــي الملــبس وعــدم إبــداء زینــتهن قــال تعــالى ُ َ َ ِْ َ ِ ُ : النــور) [َ

                                                             
دار إحیـاء التـراث العربـي، ، 1جأنوار التنزیل وأسرار التأویـل، : البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید الشیرازي) 1(

  .126صم، 1997بیروت، 
م، 1946صطفى البـــابي الحلبــــي، مــــصر، ، دار مــــ2جتفــــسیر المراغـــي، : المراغـــي، أحمــــد بـــن مــــصطفى )2(

  .152ص
تــــشریعات األســــرة، مجلــــة الخدمــــة االجتماعیــــة، عــــدد خــــاص، الجمعیــــة المــــصریة : المـــسلماني، مــــصطفى )3(

  .41م، ص1965لألخصائیین االجتماعیین، 
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ًقــا لزوجتـه أو بناتـه بـالخروج كاسـیات عاریــات فـاألب الغیـور علـى عرضـه، ال یـسمح مطل] 31
فــي الطرقــات، وتحقیــق مبــدأ العفــة الجنــسیة فعلــى األبــوین أن یــسعیا لتحقیــق هــذا المطلــب مــن 

ًمطالب التربیة الجنسیة وذلك في نفسیهما أوال، ثم في أبنائهما ثانیا ً)1.(  
ن االنتحـار أن وفي إطار تفعیـل دور األسـرة كوسـیط تربـوى فـي حفـظ الـنفس اإلنـسانیة مـ

تجنــب أبناءهــا االقتــراب مــن أســباب تلــك الظــاهرة الــسلوكیة، وتــوفر لهــم قــدر المــستطاع الجــو 
النفـسي األســري المـشبع بالحــب والـود واألمــن والــتفهم والتقبـل والتعــاون والتـشجیع، مــع االبتعــاد 

تهدیـد والتخویـف عن كل عوامل القسوة والعنف والتسلط والنبذ وكثرة العقاب، واللوم والتـوبیخ وال
  ).2(والتفرقة في المعاملة بین األبناء

ــــسلوكیات-2 ــــي التعامــــل مــــع ال ــــل دور األســــرة ف ــــة المرتبطــــة بتفعی ــــات التربوی   التطبیق
 ):  3(الخاطئة

رب األســرة مطالــب بتجنیـــب أفــراد أســـرته المــواطن التــي قـــد تــسبب الفتنـــة، والحــذر مـــن  - 
 .ن ذلك خطر عظیم على أفراد األسرةالسفر إلى البالد التي تنتشر فیها الرذیلة أل

 فـي یالـسر -() -تنمیة الرقابة الذاتیة لـدى أفـراد األسـرة عـن طریـق غـرس مراقبـة اهللا  - 
 .والعلن في نفوس األبناء منذ الصغر وعن طریق القدوة الحسنة

ٕعــدم التــسرع فــي إصــدار األحكــام علــى المواقــف المختلفــة ألن ذلــك ینــافي التثبــت، وانمــا  - 
ــــى تنم یــــة التفكیــــر العمیــــق والمتــــشعب نحــــو القــــضایا والمواقــــف والنظــــرة التكاملیــــة األول

 .للموضوعات
  :المدرسة) ب(

المدرســة هــي البیئــة التربویــة التــي یعــیش فیهــا التلمیــذ بــین أفرادهــا، وهــي المزرعــة التــي 
تنبــت فیهــا البــذرة االجتماعیــة األولــى بعــد األســرة، فــإذا أردنــا تكــوین المجتمــع الــصالح وتنــشئة 
ــــك بالمدرســــة ال  ــــة، فلنتعهــــد كــــل ذل ــــة اآلفــــات االجتماعی ــــا محارب ٕالمــــواطن الــــصالح، واذا أردن
خارجها، قبل أن تستفحل وتتناسـل، ویتعـذر عالجهـا والتغلـب علیهـا، ألن الجـراثیم متـى وجـدت 

ًمعقال حصینا تمكنت ً)4.(  
  
  
  

                                                             
التربیــة الجنــسیة فــي الكتــاب والــسنة، رســالة ماجــستیر، غیــر منــشورة، كلیــة :  أبــو دف، محمــد خلیــل صــالح)1(

  .99، 98م، ص ص1989صول الدین والتربیة، جامعة أم درمان اإلسالمیة، أ
الخــوف االجتمــاعي الخجــل مظــاهره أســبابه وطــرق العــالج، دار المنــارة، جــدة، الــسعودیة، :  المــالح، حــسان)2(

  .2م، ص2007
رسـالة ماجـستیر، ، التربیة الوقائیة في سورة النور وتطبیقاتها التربویة:  العنزي، سلیمان بن صفوق بن محمد)3(

  .102، 101، صم2003كلیة التربیة بمكة المكرمة، جامعة أم القرى، غیر منشورة، 
قضیة التربیة والتعلیم من خالل فكر زعماء اإلصالح، دار الغرب اإلسالمي، :  الساحلي، محمد عبد العزیز)4(

  .134، ص1995بیروت، 
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  : الدور التربوي للمدرسة في التعامل مع السلوكیات الخاطئة-1
ســـسة التعلیمیـــة بتوجیـــه الطـــالب إلـــى الحـــذر مـــن التـــدخین مـــن خـــالل بعـــض تقـــوم المؤ

التطبیقات التربویة المناسبة لسنهم، مبینة لهـم أضـرار التـدخین علـى الجـسم عامـة وعلـى العقـل 
ًخاصــة، وأنــه طریــق موصــلة نهایتهــا إلــى عــالم المخــدرات، ال ســیما وأن بعــضها یكــون غالبــا 

لمناهج الدراسیة، ولعل أنـسب المـواد لتوجیـه الطالـب حـول بواسطة التدخین، ویكون ذلك عبر ا
ًهذا الخطر هي مواد التربیة اإلسالمیة، فمن خاللها یبین للطالب أنه حـرام شـرعا ألنـه مـضر، 
وضـــرره یتركـــز فـــي الـــدماغ، حیـــث القـــدرة العقلیـــة التـــي توجـــه الفـــرد لرعایـــة مـــصالحه الدینیـــة 

  ).1(والدنیویة
تفعیــل دورهــا فــي حفــظ الــدین مــن الغلــو والتطــرف الفكــري یجــب علــى المدرســة أن تقــوم ب

والتـصدى لتلـك الظــاهرة المنتـشرة بـین طــالب المـدارس، فینبغـي علــى المعلمـین غـرس المبــادئ 
وأســس الفكــر الــسلیم لــدى طالبهــم باإلضــافة إلــى المــواد التعلیمیــة المقــررة علــیهم، كمــا ینبغــي 

هرة وخطرهـا وواجـب األفـراد نحوهـا لحمـایتهم ًعلى المعلم أن یتـضمن منهجـه شـیئا یتعلـق بالظـا
  ).2(من االنحراف إلى هاویة التطرف

  التطبیقــات التربویــة المرتبطــة بتفعیــل دور المدرســة فــي التعامــل مــع الــسلوكیات-2
 : الخاطئة

ملء القلـوب الناشـئة والـشباب باإلیمـان بـاهللا وبقـضائه وقـدره وتعلـیمهم هـدي اإلسـالم فـي  - 
بة على النفس والتعامل مع المـشكالت واآلخـرین بالتعقـل واالتـزان مواجهة المواقف الصع

ووضع األمور في أحجامها الطبیعیة بدون مبالغـات وال انفعـال فاإلیمـان بالقـضاء والقـدر 
ً واالعتقاد بأن مع العسر یسرا تمأل القلب رضا وطمأنینة- () -والثقة في اهللا  ً)3( 

 بأخطـار التـدخین وأضـراره علـى البنیـة الجـسمیة تقوم المؤسسات التربویة بتوعیة الطـالب - 
 .والعقلیة لإلنسان

تزویـــد الطــــالب بالتــــصور اإلســـالمي الــــصحیح للجــــنس فـــي اإلســــالم، وتلقــــین الطــــالب  - 
 .المبادئ والتصورات والمفاهیم الجنسیة التي تتفق مع مبادئ هذا التصور

  
  
  

                                                             
قـــصد حفــظ العقـــل فــي اإلســـالم بمحتــوى منـــاهج التربیـــة التطبیقــات التربویـــة لم: منـــور حمــد حامـــد، الظبــي ) 1(

  .45 ص،ة بالمرحلة المتوسطة دراسة تقویمیة، مرجع سابقاإلسالمی
م ، ص 1992التربیــة فــي مواجهــة ظــاهرة التطــرف، كلیــة التربیــة، جامعــة أســیوط، :  الرشــیدي، أحمــد كمــال)2(

  . 474، 473ص
  .23م، ص1996، السعودیة، 15، مج161حیاة، عظاهرة االنتحار، مجلة األمن وال:  حامد، أیمن)3(



 في التعامل مع السلوكیات منھج القرآن الكریم وتطبیقاتھ التربویة
  )دراسة تحلیلیة(  آیات النھيفي ضوء الخاطئة
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  :وسائل اإلعالم) جـ(
 :التعامل مع السلوكیات الخاطئة  الدور التربوي لوسائل اإلعالم في -1

حتــى یتـــسنى لوســـائل اإلعـــالم تفعیـــل ركـــائز المـــنهج التربـــوي فـــال بـــد مـــن التركیـــز علـــى 
  :الوظائف التالیة

 :توجیه اإلعالم نحو تنمیة القیم األخالقیة -
نتیجة النفتاح المجتمعـات اإلسـالمیة المعاصـرة علـى العـالم الغربـي والـشرقي، ومـا حـدث 

فــي وسـائل اإلعــالم واالتـصال، ومــا صـاحبه مــن االنفجـار المعرفــي فـي العــالم، مـن ثــورة تقنیـة 
ومــع مــا نـــراه مــن ضـــعف للــوازع الــدیني عنـــد مــن لـــم یردعــه إیمانــه عـــن ارتكــاب االنحرافـــات 
السلوكیة، والوقوع فیما یؤدي الختالل النظام االجتماعي في المجتمع المـسلم، اقـتحم كثیـر مـن 

ًلــسلوكیة، األمــر الــذي أصــبحت فیــه الكثیــر مــن االنحرافــات حــالال األفــراد مجــال االنحرافــات ا
ًطیبــا نتیجــة عرضــها فــي وســائل اإلعــالم، وســرعة انتــشارها بــین النــاس، فباتــت ترتكــب بعــض 

  ).1(االنحرافات السلوكیة بشكل جماعي دون رادع أو ضابط
 :وضع ضوابط إعالمیة للتصدي لحریة نشر القیم واالتجاهات الهابطة -

ٕ أن یعـــین اإلعـــالم األســـرة والتربـــویین ویـــدفع برســـالة كـــل منهمـــا واشـــراك التربـــویین ال بـــد
وعلمــاء االجتمــاع وعلمــاء الــنفس والمهتمــین بتربیــة األجیــال ونهــضة األمــة لإلســهام فــي الــدفع 
بمحتوى البرامج المبثوثـة لیكـون اإلعـالم أداة فعالـة وعلمیـة، وهـذا یعنـي ضـرورة تـضافر جهـود 

مــین للعمــل علــى تنــشئة جیــل معــافي مــن األضــرار التــي أصــبح یعــاني منهــا التربــوین واإلعال
العـالم نـسبة الخـتالل منظومــة القـیم والتنـازع بــین قـیم المجتمـع ومـا یبثــه اإلعـالم ممـا أدى إلــى 

   ).2(تدني األخالق
الــسلوكیات  اإلعـالم فــي التعامـل مـع التطبیقـات التربویـة المرتبطـة بتفعیــل دور وسـائل -2

   :الخاطئة
لكي یتم تفعیل دور وسائل اإلعالم في التعامـل مـع الـسلوكیات الخاطئـة ال بـد مـن القیـام 

 :بتلك التطبیقات العملیة كما یلي
ضـرورة تعلــیم الناشــئة البعــد عـن رذیلــة الغیبــة واألخبــار الكاذبـة التــي تــؤجج الفــتن وتــدمر  - 

 .أواصر المحبة والتواصل بین أفراد المجتمع
مـة ترشـید االسـتهالك وحـسن اسـتخدام المـال وصـرفه فـي مـصارفه تربیة األجیـال علـى قی - 

 .المطلوبة لضرورات الحیاة االجتماعیة

                                                             
َ العمــري، محمــد بــن درویــش بــن أحمــد)1( الــضبط االجتمــاعي عنــد عمــر بــن الخطــاب وتطبیقاتــه فــي الواقــع : ُ

  .12م، ص2013المعاصر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 
، كلیة 2 مواجهة البث المباشر، مجلة دراسات تربویة، عدور المؤسسات التربویة في:  عثمان، تهاني وداعة)2(

  .312م، ص2012التربیة جامعة إفریقیا العالمیة، السودان، 
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ٕویجب على وسـائل اإلعـالم أن تعبـر عـن انعكـاس القـیم االجتماعیـة حـول التـدخین، واذا  - 
استطاعت أن تقدم النماذج التي محاكاتهـا، فهـي تـسهم فـي تقویـة اإلرادة الذاتیـة الخاصـة 

  .رارباتخاذ الق
  : المسجد) د(

المـسجد هــو المدرســة األولــى فــي اإلســالم، ففـي رحابــه وعلــى أیــدي أئمتــه وشــیوخه تلقــى 
ولهـذا كـان لمرتـاد . أجدادنا المسلمین تعالیم اإلسالم، ومن ثم نـشروها فـي شـتى أقطـار األرض

ر المسجد دور بارز یؤدیـه فـي مجتمعـه سـواء كـان فـي القریـة أو الحاضـرة ، وال غـرو فهـو أكثـ
ًالتـــصاقا والتحامـــا بـــأفراد المجتمـــع، فبالعـــدل یفـــصل بیـــنهم؛ ألن ارتیـــاد المـــسجد وتـــذاكر القـــرآن  ً
وسماع الدروس والفقه والحدیث كـل ذلـك یـضع الناشـئة علـى طریـق العلـم، ویكـسبه قـوة وحجـة 

  ).1(ًأسلوب وقدرة على متابعة المزید من العلوم، ومن یرد اهللا به خیرا یفقه في الدین
  : في التعامل مع السلوكیات الخاطئةالمسجد التربوي  دور-1

عنـدما یأخـذ المـسجد مكانـه الطبیعـي الــذي بنـي مـن أجلـه، وأراده اهللا لـه، یـصبح مــن  
  ).2(أعظم المؤثرات التربویة في نفوس الناشئین، فیه یسمعون الخطب والدروس العلمیة

ى إلــى تفعیــل مــنهج والخطیــب فــي المــسجد بمــا أنــه معلــم تربــوي، ینبغــي علیــه أن یــسع
القرآن في التعامل مـع تلـك الـسلوكیات المنتـشرة بـین النـاس، فینبغـي علیـه أن یوجـه النـاس إلـى 
ًالستر وذلك امتثاال ألوامر ربه وأوامر رسوله التي تدعو إلى الستر وتنهى عن التجسس وتتبـع 

بلـون علیـه ویقبلـون العورات، وذلك أن الستر یفیـد الداعیـة إلـى اهللا فـي دعوتـه ویجعـل النـاس یق
نــصحه ویــسرون إلیــه بأســرارهم، والــستر علــى الــذین یرتكبــون األخطــاء الــسلوكیة، ممــا یــدفعهم 

إذا هتـك الداعیـة إلى التوبة، ویجعلهم ال یعودون إلى تلك االنحرافات السلوكیة مرة أخـرى، أمـا 
خطـاء الـسلوكیة أسرارهم فسیكون له مردود عكسي على سلوكیات أفراد المجتمع بتكرار تلـك األ

  ). 3(أمام الناس والنیل من أعراضهم
ً المــسجد مــن أهــم المؤســسات المدنیــة فــي المجتمــع التــي قــد تلعــب دورا بــارزاویعــد  فــي ً

 ویظهـر هـذا الـدور البـارز فـي  المجتمـععقـول أفـرادحمایة تفعیل منهج القرآن الكریم في حفظ و
د النـاس وتـوجیههم علـى الخیـر وتقـدیم ٕحفظ العقل من خالل الخطب، والمـواعظ الدینیـة، وارشـا

                                                             
، اللجنــة الوطنیــة القطریــة للتربیــة 27المــسجد هــو البدایــة الــصحیحة، مجلــة التربیــة، ع: عبــد المــنعم، ســلیم )1(

  .84صم، 1978والثقافة والعلوم، 
، دار 25ط، أصول التربیة اإلسـالمیة وأسـالیبها فـي فـي البیـت والمدرسـة والمجتمـع: منعبد الرح، النحالوي )2(

  .110 ص،م2007الفكر، دمشق، 
، جامعة 8الستر، مجلة العلوم الشرعیة والعربیة، ع: من صفات الدعاة:  ابن راشد الطیار، حمزة بن سلیمان)3(

  .271م، ص2008اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
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النصح لهم؛ ألنهـم جانـب مـؤثر ومهـم فـي المجتمـع، وكلمـتهم تعـد وسـیلة مهمـة لتحقیـق الخیـر 
  : ).1(وحفظ العقول فمن خاللها

یحــث الخطیــب المــسلمین علــى تقــوى اهللا وعــدم االنحــراف مــع األهــواء، وأن العقــل نعمــة  - 
ــــا بهــــا عــــن ســــائر المخلوقــــات عــــن ــــسموم مــــن اهللا میزن  كــــل مــــا قــــد یذهبــــه مــــن تلــــك ال

 .والمخدرات
 .إقامة المحاضرات والندوات التي تثقف اآلباء واألبناء بخطورة المخدرات والحذرمنها - 
  .إقامة النشاطات الدعویة التي تسهم في ملء أوقات الفراغ لدى الشباب - 
   الخاطئة تالسلوكیا مع التعامل في المسجد ردول لتطبیقات التربویة المرتبطة بتفعیا -2

لكـي یـتم تفعیــل دور المـسجد فــي التعامـل مــع الـسلوكیات الخاطئــة ال بـد مــن القیـام بتلــك 
  :التطبیقات التربویة كما یلي

نشر التعالیم الدینیة التي یغرسها الدعاة إلـى اهللا فـي نفـوس أفـراد المجتمعـات اإلسـالمیة،  - 
ٕصره وعلمــه واطالعـــه مــن استــشعار معیــة اهللا للعبـــد، وقربــه منــه، واستــشعار ســـمعه وبــ

  .)2(بأفعال العباد، بغیة حفظ النسل من الفواحش ما ظهر منها وما بطن
تنــاول األئمــة والوعــاظ والخطبــاء األكفــاء المــواكبین لمــستجدات العــصر قــضیة التــدخین،  - 

وكیفیــة الوقایــة منهــا ومكافحتهــا، وتوضــیح مــضارها للناشــئین مــن أفــراد المجتمــع وســبل 
  .عالجها

 :ائج والتوصیاتالنت: ًخامسا
  : الواردة بالدراسةأهم النتائج والتوصیات یتناول هذا الجزء

  ما معالم منهج القرآن في التربیة؟: تبین من خالل اإلجابة على السؤال األول
  أن مــنهج القــرآن الكــریم مـــنهج أخــالق وعلــم وعمــل، وتنطلـــق تلــك المنهجیــة مــن فلـــسفة

 .التربیة في القرآن الكریم
 رآن فـي التربیـة علـى أسـس ثابتـة یرسـي مـن خاللهـا معـالم الفكـر المـستنیر یقوم مـنهج القـ

 .بغرس عقیدة التوحید في وجدان اإلنسان
  ًیتمیــز ـمـنهج القـــرآن الكــریم بالعدیـــد مــن الـــسمات التــي تجعلـــه متمیــزا ومتفـــردا عــن بقیـــة ً

 .المناهج الوضعیة
  

                                                             
دور مؤســسات التربیـة اإلســالمیة فـي محاربــة المخـدرات، المجلــة العلمیـة لكلیــة :  إحـسان محمــد علـي الفـي،)1(

  .1771، 1770 ص ص،م2016، جامعة األزهر، 2، ج28أصول الدین والدعوة بالزقازیق، ع
الـدور التربـوي الـدعوي لـبعض مـساجد لنـدن للجالیـة المـسلمة فـي المملكـة : أبو رزق، حلیمة علي مـصطفى )2(

المتحدة، المؤتمر القومي السنوي السادس عشر، التعلیم الجامعي العربي ودوره فـي تطـویر التعلـیم الجـامعي، 
  . 549م، ص2009مركز تطویر التعلیم الجامعي، جامعة عین شمس، شهر نوفمبر، 
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  ج القرآن في التربیة؟ما میادین منه: كما تبین من خالل اإلجابة على السؤال الثاني
  ًأن لمــنهج القـــرآن الكـــریم فـــي التربیـــة أهـــدافا فــي میـــدان التربیـــة اإلیمانیـــة فـــي إطـــار مـــن

التكامل والشمول لكل جوانب شخصیة الفرد من فكـر ووجـدان وعمـل بقـصد تربیتـه تربیـة 
 .شاملة

 وضــعت التربیــة الخلقیــة مرتكــزات لمواجهــة انحرافــات الــنفس عــن الــسلوكیات المحمـــودة 
 .ومواجهة السلوكیات المذمومة، بتربیة الضمیر األخالقي والدعوة إلى اإللزام الخلقي

  عالج منهج القرآن الكریم انحرافات النفس اإلنسانیة عن الطریـق المـستقیم بتلـك األسـالیب
ــــة منهــــا أســــلوب التوجیــــه والموعظــــة الحــــسنة، أســــلوب القــــدوة، أســــلوب التربیــــة : التربوی

 .ة، أسلوب العقاب، أسلوب الترغیب والترهیبباألحداث، أسلوب القص
مـع الـسلوكیات  تعامـلفـي ال القـرآن الكـریممـنهج مـا : وأوضحت اإلجابة عن السؤال الثالـث

   في ضوء آیات النهي؟الخاطئة
  أن منهج القرآن جاء لیرسـي قواعـد الـسلوك الـصحیح وأسـس التعامـل بـه، فمـا مـن سـلوك

الـشریعة ضـابط خلقـي وسـلوكي ووازع دینـي یحـاكم إال وله حكم من األحكام التشریعیة، ف
 .المرء نفسه إلیه

  أظهــرت الدراســة أن آیــات النهــي اشــتملت علــى العدیــد مــن الــسلوكیات الخاطئــة المتعلقــة
اإلشـراك بـاهللا، والغلــو والتطـرف، وأظهـرت الدراســة أن مـنهج القــرآن : بمقـصد حفـظ الــدین

 .یدة التوحیدالكریم تعامل مع سلوك اإلشراك باهللا، بغرس عق
  عــن كــل مــا یــؤثر علــى حیــاة اإلنــسان ىنهــتعامـل مــنهج القــرآن مــع ظــاهرة القتــل، حیــث 

شــرع األحكــام المناســبة لحمایــة حیاتــه، واعتبــر حیــاة اإلنــسان و،  الــنفس اإلنــسانیةویــؤذي
 .من الضرورات

 قـوم ًوأظهرت الدراسة أن منهج القرآن في التعامل المالي بین آحاد المجتمـع كلـه تنظیمـا ی
على أسس عادلة من شأنها أن تمكـن كـل امـرئ مـن أن یعمـل، ومـن أن تكـون لـه نتـائج 

 .َّعمله قلت أو كثرت
نحـو تفعیـل معـالم مـنهج القـرآن الكـریم فـي التعامـل مــع مـا دور المؤسـات التربویـة ًوأخیـرا 

  ؟السلوكیات الخاطئة الواردة بآیات النهي
 ظاهرة الـسلوكیة، وتـوفر لهـم قـدر المـستطاع أن تجنب أبناءها االقتراب من أسباب تلك ال

 .الجو النفسي األسري المشبع بالحب والود واألمن والتفهم والتقبل والتعاون والتشجیع
  أن مــنهج التعامــل مــع الــسلوكیات الخاطئــة لــدى المؤســسة التعلیمیــة أن تعمــل علــى مــد

 .الطالب بالوسائل المشروعة التي تكفل لهم الفهم الصحیح
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 تعامـــل مـــع الـــسلوكیات الخاطئـــة بالنـــسبة لوســـائل اإلعـــالم حیـــث یقـــع علـــى أن مـــنهج ال
إعالمنا الجزء األكبر في تثقیف الجماهیر بمثل هذه الثقافة التربویـة ذات اإلعـداد العـالي 

 .لیكونوا أقدر على المواجهة
  : في ضوء ما تم التوصل إلیه من هذه الدراسة فإن الباحث یوصي بما یلي

األذى واإلســــاءة بالمثــــل، واحتــــساب ذلــــك عنــــد اهللا تعــــالى أفــــضل الــــصبر علــــى مقابلــــة  .1
 . للمسلم

التوصـــیة إعـــداد القـــصص التلفزیونیـــة لجـــذب األطفـــال والـــشباب وتـــوجیههم إلـــى أفـــضل  .2
  .الطرق للوقایة من السلوكیات المدمرة ألفراد المجتمع

لفــواحش ضـرورة تربیـة أفـراد المجتمـع المـسلم علـى تطبیـق مـنهج القـرآن فـي التعامـل مـع ا .3
  .والمنكرات ألخذ الحیطة مما یبثه أعداء اإلسالم

المــسلم بإعفــاف جمیــع جوارحــه عمــا حــرم اهللا لیكــون خیــر معــین للتربیـــة  ضــرورة التــزام .4
  .تحقیق ما ترمي إلیه من بناء اإلنسانو ،اإلسالمیة


