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 يعة الإنسانية في القرآن الكريمالطب

   :المقدمة
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لِ ُكلِ  } :تبيانا لكل شيء م؛هللا عز وجل القرآن الكري أنزل َوَنزَّ

.. على وجه . .( تبيانا لكل شيء.28النحل){ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 
 ا،ودنيان نافي أمر دين إليها نحتاجوالفنون التي  والمعارفكافة العلوم  لفهي تشم ،العموم
كل   :قال مجاهد ،وقد بين لنا هذا القرآن علم كل شيء  :سعودقال بن م كثير " ابنيقول 

فإن القرآن أشتمل على كل علم نافع من خبر  ،حالل وحرام، وقول بن مسعود أعم وأشمل
وما الناس إليه محتاجون في أمر  ،كل حالل وحرام كموح ،وعلم ما سيأتي ،سبق قدما 

 (. 178، ص7جهـ، 7111 ،كثير ابنومعاشهم ومعادهم ) ،دنياهم ودينهم
 : هي أقوم في جميع شؤون الحياة قال تعالى يكتاب هللا الذي يهدي للت فهو

 ءيغة )أقوم( لتعم كل شيالص بهذه( 8: اإلسراءَهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم{) ِإنَّ }
 وتشمل كل نشاط. 

كتاب قي التربية والتوجيه كما هو كتاب في العقيدة والعبادة والشريعة  وهو"
 (76،ص7110 عمر،وقد حدد النظرة إلى اإلنسان والكون والحياة" ) ،واألخالق

اإلنسانية(؛  الذات) ،ومن األمور التي خصها القرآن الكريم بالحديث وفصل فيها
 وتكفل ،عن حقيقة اإلنسان وغاية وجوده والمصير الذي ينتهي إليه قرآنكشف الفقد 

 بتربيته على أسس قويمة؛ بما يجعل هذا الكتاب الكريم هو أعظم مصدر للتربية.
في  اءبعض ما ج -بعد توفيق هللا عز و جل- يتناولفي هذا البحث س والباحث

من الدراسة فقد تم  حقهيأخذ الموضوع  وحتىالعظيم عن الطبيعة اإلنسانية.  الكتابهذا 
  :مبحثين إلىتقسيمه 

 اإلنسان في القرآن الكريم  :األول المبحث
 التربية القرآنية لإلنسان  :الثاني المبحث
  :الدراسة موضوع
 : عن السؤال الرئيس التالي اإلجابةموضوع الدراسة من خالل  يتحدد

 ؟الطبيعة اإلنسانية في القرآن الكريم  ما
  :على األسئلة الفرعية التالية اإلجابةلإلجابة عن هذا السؤال  ستلزموي
 ؟حقيقة اإلنسان في القرآن الكريم ما -1
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 ؟للفطرة البشرية  رآنيةالنظرة الق ما -2
  ؟القرآنية لإلنسان تربيةمعالم ال ما -3

  :الدراسة أهداف
  :الدراسة إلى ما يلي هدفت

 .صوص القرآنيةمن خالل تأمل الن اإلنسان حقيقةعلى  التعرف -1
  .البشرية لفطرةعلى النظرة القرآنية ل التعرف -2
 على بعض معالم التربية القرآنية.  التعرف -3

 : تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية :الدراسة أهمية
 اإلنسان.  ةبطبيع القرآني ماممدى االهت بتوضيحالدراسة  تقوم -1
فهي تبرز مدى اهتمام  ي،متسهم هذه الدراسة في الدفاع عن الدين اإلسال قد -2

 الدين بكرامة اإلنسان.
وتوضيح  ،للدراسة دور مهم في تجلية بعض حقوق اإلنسان في اإلسالم  -3

 هذه الحقوق، وكيف سبق اإلسالم غيره في تطبيقها. بعض
قواعد التعامل مع النفس ومع  ببعض نسانتسهم هذه الدراسة في تزويد اإل  قد -4

 اآلخرين. 
 الدراسة المنهج األصولي لمالءمته لتحقيق أهدافها متستخد :الدراسة منهج

 : السابقة الدراسات
ناته ت الكون،هللا في  آية اإلنسان ن من مكو  إلى دراسات  حتاجوكل مكو 

 - البحثية الدراسات تعددتمستفيضة للكشف عما فيها من عجائب التكوين؛ لذا 
 كل البدنية،و  النفسية والعقلية  :جوانبه المختلفة في - يولوجيةالسيكولوجية منها والفس

هذا  في كان للتربية اإلسالمية نصيبا كبيراً  وقدفلسفة تتناوله بحسب رؤيتها ونظرتها إليه. 
 ،الزوايا مختلفة ،المواضيع متباينة ببحوثباحثوها "اإلنسان وحقيقته "  تناولالشأن حيث 

  :يليما  حسبالبحث. وعنوان  الباحث اسميكتفي الباحث بذكر بعض منها مشيرًا إلى 
دراسة ناقدة  –" الكرامة اإلنسانية في التربية  :حامد بن سالم الحربي،، دراسة -1

كلية  ،جامعة أم القرى  ،من منظور تربوي إسالمي" )رسالة دكتوراه غير منشورة
 التربية(
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مصطفى محمد،،" تصور لتطبيقات تربوية مالئمة لنظرة اإلسالم إلى  نبيه دراسة -2
 جامعة أم القرى كلية التربية(  ،منشورة غير ،رسالة ماجستيراإلنسان " )

فهد بن غرم هللا الزهراني، "إنسانية اإلنسان في التربية اإلسالمية " )بحث  دراسة -3
مكة المكرمة عام  ،وبناء المسلم المعاصر يةلمؤتمر التربية اإلسالم ممقد

 هـ(7111
 ،")رسالة دكتوراهمفي اإلسال "حقوق اإلنسان،المرزوقي  هللاعبد  إبراهيم دراسة -4

 م(7881المجمع الثقافي اإلمارات  منشورة،
وتطبيقاته في القرآن الكريم  مفهومه :محمد زمزمي، "حقوق اإلنسان يحي دراسة -5

 ،مقدم لمؤتمر حقوق اإلنسان في السلم والحرب والمنعقد في الرياض بحث")
 هـ(.7111
في أنها تبحث في إنسانية  الدراسة الراهنة مع الدراسات السابقة تتشابه

عنها في أنها تحاول رصد مالمح الطبيعة اإلنسانية في كتاب هللا جل   وتختلفاإلنسان. 
  الرباني للتعامل مع النفس اإلنسانية تربويًا. هجالله؛ ومعرفة التوجي

 اإلنسان في القرآن الكريم حقيقة  :األول المبحث
  حقيقة اإلنسان في الخطاب القرآني. :أوال

( مفردا، أكثر من ست نسانجاء الذكر اإلنساني في القرآن الكريم بلفظ )اإل 
عمد القرآن  ولقدمرة.  وسبعين( جمعًا ما يقارب مائة واثنتين لناس)اوبلفظ ،وخمسين مرة

َك الَِّذي َخَلقَ  اْقَرأْ }: نزلتعلى ذاته من أول آية  إلنسانالكريم إلى تعريف ا َخًلَق  ،ِباْسِم َربِ 
مرات " إحداها تلفت  الثفقد تكرر ذكره في هذه السورة ث ،.(7العلقمْن َعَلٍق{) ِ اناإلنس

تشير إلى اختصاصه بالعلم الكسبي. والثالثة تنبه إلى ما  والثانيةآية خلقه من علق.  لىإ
هي  وهذهأنه استغنى عن خالقه.  يرى يتورط فيه من طغيان حين يتمادى به الغرور ف

ثم تتابعت اآليات  ،ن كما بدت في السورة األولى من القرآن الكريمالسمات المجملة لإلنسا
جالء وبيانًا، بما تضيف إليها من إضاءة كاشفة لدقيق المالمح وخفي  دهامن بعد ذلك تزي

 ،أوائل اآليات في هذا الكتاب تتحدث عن الناس أن(.كما 71م،ص7868،النوازع" )
خلق هللا  نثم تبي   ،صفات كل صنف منهم ني  وتب ،وتقسيمهم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين

ذلك في أوائل سورة  كلالمخلوقات وتفضيله عليها.  ئرآلدم ومنزلته بين سا
وطبيعته  نسانلجميع مكنونات اإل  لةشام الكريم،( بهذا اللفظ في القرآن نسان)اإل والبقرة.

 يراد عند إيرادها فالبشرية في كتاب هللا (ربخالف لفظ )البش ،وماهيته وكل ما يتعلق بخلقه
 كلفيها سائر المخلوقات،كخصائص األ  هوالتي يشارك نسانبها الخصائص الحيوية عند اإل 

 صوالشرب والجنس وغيرها وهي ما يطلق عليه في االصطالح العلمي " الخصائ
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آية  ترد" عند بني آدم، فعند التأمل في كتاب هللا نجد أنه ال ةالبيولوجية والفسيولوجي
فيها كلمة )بشر( إال إذا كان موضوع اآلية يتعلق بالحاالت الفسيولوجية  حدةقرآنية وا
"ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما ىكقوله تعال ،لإلنسان

من الخصائص  اعتبارهاوالتناسل ب نجاب( وكما قال تعالى في اإل 11 :ؤمنون تشربون")الم
 ال (. وهكذا10  :يمسسني بشر ولم أك بغيا")مريم " قالت أنى يكون لي غالم ولم البشرية

إال ويكون موضوعها متعلقا بالخصائص  البشريةبلفظ  نساناإل  ننكاد نجد آية تتكلم ع
 الحيوية المشتركة مع سائر الخلق.

ر الكريم فالقرآن إلى التأمل  ويدعوه ،طبيعته في له يفصل حقيقته،ب اإلنسان يبص 
: ارق )فلينظر اإلنسان مم خلق()الط ،(17: بصرون()الذارياتأفال ت سكمفي ذاته )وفي أنف

 عدةخالل  من وذلكمن نفسه لنفسه.  ةيعطي العبر  ،دليال ومدلوال نسانيجعل اإل  فهو (5
 : أمور
 . اإلنساني التكوين مادة : -1

فجعلناه سميعا  بتليهتعالى "إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج ن قال
الشوكاني  :قال ،مختلفة شياءممتزجة من أ أخالط :أي اجمش( فهو أ1: بصيرا")اإلنسان

األخالط ألنها ممتزجة من أنواع ُيخلق اإلنسان منها وطباع  :في فتح القدير " األمشاج
اآلية باالمتنان عليه بتزويده بوسائل  وختمت. (7561صهـ،7111 ،مختلفة ")الشوكاني

صر " وال شك أن العقل والسمع والبصر السمع والب همهاوالتي من أ واإلدراكالعلم والمعرفة 
فهي وسائل التمكين التي تمكنه من  ،من أعظم النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان

دراك الحقائق، وكثيرا ما ذ كره هللا سبحانه وتعالى بها رفةالمع وأمره أن يحسن االستفادة  ،وا 
 (11هـ،7115منها " )طهماز،

فتارة يجد قول تعالى  اإلنسانيالتكوين  ياتآفي كتاب هللا تستوقفه  والمتأمل
تعالى "  هوتارة يجد قول ،(55: همنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى " )ط"

( ففي كلتا اآليتين 18  :فيه من روحي فقعوا له ساجدين" )الحجر ختفإذا سويته ونف
 ساسينمكون من عنصرين أ مخلوق  فهووبيان لهذا التكوين.  نساني،توضيح للتكوين اإل 
على األول الجسد  يطلقسماوي.  عنصرأرضي واآلخر  عنصراألول   ،هما مادة تكوينه
 عنصر يستمد أهميته ومنزلته بحسب مصدره ومادة تكوينه.  وكل. حوعلى الثاني الرو 

إن طبيعة اإلنسان في نظرة اإلسالم في تكوينها المبدئي طبيعة  يالجن " يقول 
 يالجن،) من حقيقتين مختلفتين إحداهما روحية سماوية واألخرى أرضية " مزدوجة مكونة

 (. 12، ص7107
 
 



 م1076، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -171- 

 
   :يتكون من اإلنسانإلى أن  لتقدم ذكره نتوص مما
  :الروح - أ

نسبة إلى  السماوي وهو ما يسمى بالعنصر  نسان،األول من مكونات اإل  العنصر
ْيتُ  َفِإَذا} :فهي من روح هللا وينهمادة تك  {وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِدينَ ُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ر  َسوَّ
 إليه أضافها.( فالمادة األولى والمهمة في تكوين البشر هي هذه الروح التي 18: )الحجر
الروح إلى هللا عز  فإضافة"  (روحيجل  جالله ) هقول  عز وجل تشريفًا لها كما في المولى

ضافتها إلى هللا تقتضي تخصيصًا ومصنو  ،وجل إضافة مخلوق إلى خالقه ع إلى صانعه وا 
 (. 111، ص7102 ،وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره " )ابن القيم

هللا) يسألونك  الوكنهها ال يعلمه إ هيتهافحقيقتها وما ،هللا سرارمن أ سر وهي
 (  25 :اإلسراءعن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال( )

لهذا العنصر _ السماوي_ نجده تارة  ما هو مهم في كتاب هللا أنه عند ذكرهوم
 فما تقرير هذه المسألة؟  ،وتارة أخرى يسميه نفساً  ،يسميه روحاً 
 لالروح والنفس نجد أن الموضوع يعود لقضية االتصا ياتالتأمل في آ عند
نفسا وعند االنفصال يسمى العنصر العلوي  فعند االتصال  الروح والجسد بينواالنفصال 

 يسمى روحا. 
إذا اتصلت بالجسد فلغة  الروحكذلك الروح إذا اتصلت بالجسد ال يقال لها روح. "

جل و  أسند هللا وقدتسمى روح.  جسدانفصلت الروح عن ال فإذاالقرآن تسميها " نفس ". 
طتُ  َأن) :عال لهذه النفس القول ِ َوا ِ  َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ ُكنُت  نِفي َجنِب َّللاَّ

اِخِريَن( ) الزمر نَ َلمِ  َتْعَلُم َنْفٌس مَّا ُأْخِفَي  َفاَل ) :جل وعال إليها العلم هللا أسند(. 56 :السَّ
 (. 71 :ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن( ) السجدة اءَلُهم مِ ن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجزَ 
 وهذهح بالجسد تسمى نفس. مزجت الرو  فإذايتكون من جسد وروح.  فاإلنسان

َوَما َسوَّاَها "  َوَنْفسٍ ) :قالالنفس هي التي أقسم هللا جل وعال بها في سورة الشمس ف
بحث الروح  ،هللا بتزكيتها. ")المغامسي نا( وتعبد2: ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها( )الشمس اَفَأْلَهَمهَ 
 ه(.71/6/7111الثالثاء  ،صيد الفوائد ،والجسد

قال   :لها معنى آخر كما في قوله تعالى كون الروح لوحدها في فصالانعند  ماأ
وُح اأْلَِمينُ  َنَزلَ ) :الهللا جل وع (. 781: الشعراء) َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن( ،،ِبِه الر 

ْن َأْمِرَنا َما م ِ  حاً َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُرو  َوَكَذِلكَ ) :جل وعال وقالالمقصود به جبريل عليه السالم. 
يَماُن َوَلكِ  ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتابُ  نََّك  نَواَل اإلِْ َجَعْلَناُه ُنورًا نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َواِ 
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ْسَتِقيٍم( ) الشورى  يَلَتْهدِ  نما(. 51ِإَلى ِصَراٍط م  المقصود به ما فيه حياة الناس وهو  وا 
 اإلسالم والقرآن.

 البدن  :الجسد -ب
 نسبة ،وهو ما سمي) بالعنصر األرضي( اإلنسان كوناتمن م الثانيالعنصر  هو
ليهايعيش  ليهاوع لقفمنها خُ  ،ومصدر تغذيته تكوينه،إلى مادة  ُيعاد ومنها ُيخرج  وا 

أن  كما(.55: طهأخرى) ةنعيدكم ومنها نخرجكم تار  ا)منها خلقناكم وفيه :للثواب والعقاب
ومسببات بقائه )وآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها  ،نمائه ومادة تغذيته، فيها

إنسان مكون  يأثبتت األبحاث العلمية الحديثة "أن أ ولقد(. 11: حبا فمنه يأكلون()يس
والفوسفور  ،واألكسجين ،الكربون   :من يتكون فهو  ،من العناصر التي تتكون منها األرض

 ،والماغنيسيوم ،والبوتاسيوم، والصوديوم، والكلور ،سيوموالكال ،واألزوت ،والكبريت
والسلكون،  ،والزنك ،والكوبات ،والفلورين ،واليود ،والنحاس ،والمنجنيز ،والحديد

ن اختلفت نس سهاوهذه نف ،واأللمنيوم في كل  بهاهي العناصر المكونة لتراب األرض وا 
هـ 7111،ا واحدة " )الحمدإال أن أصنافه ،عن التراب نسانوفي اإل  ،إنسان عن آخر

 (.701ص
ففي كتاب هللا نجده تارة يسمي  ،إلينا ما ورد في موضوع التنوع في التسمية ويرد

 ؟كيف يكون التحقيق في هذه المسألةف ،يسميه جسماً  أخرى  وتارة ،هذا العنصر جسداً 
الروح  بيناالتصال واالنفصال  مسألة في؛ لما ذكرناه آنفاً  عودي هذا نقول

 ولفظجسما ) األرضييسمى العنصر  اإلنسانحال اتصال الروح وبقائها في  ففيد. والجس
الجسد في القرآن إذا أطلق هللا جل وعال الكالم عن البدن مقرونًا بالروح فإن لغة القرآن 

ن كان معزواًل عن الروح ال روح فيه فإن لغة القرآن تسميه " جسد ".   تسميه " جسم " وا 
ل وعال مثال ذكر طالوت فلما تكلم هللا جل وعال عنه في هذا أن هللا ج وبيان
َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسطَ  ِإنَّ ) :سورة البقرة قال (. 111: ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم( )البقرة ةً َّللا 

نما قال ف الجسم ألنه يتكلم عن جسد مقروٍن بالروح  يولم يقل بسطة في العلم والجسد وا 
 ي لغة القرآن بالجسم. فعبر عنه ف

َذا) :عن المنافقين وعال لهللا ج وقال  :ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم( ) المنافقون  ُهمْ َرَأْيتَ  َواِ 
جل وعال عن أجسام هؤالء المنافقين بالجسم ولم يقل باألجساد ألنها آنذاك  هللا فعبر(. 1

  صيد الفوائد( ،الروح والجسد مبحث)المغامسي،  .(حممزوجة بالرو 
 يهصنعه السامري لقوم موسى عل الذيحين أنه جل وعال لما ذكر العجل  في

عنه  فعبر(. 22 :َلُهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَواٌر( ) طه َفَأْخَرجَ )  :هللا جل وعال الالسالم ق
 بكلمة جسد ألنه ال روح فيه. 
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َجَعْلَناُهْم  اَومَ ) :هللا جل وعال عن النبيين في نفي أن يكونوا بال أرواح قال وقال
 . (2 :َوَما َكاُنوا َخاِلِديَن( ) األنبياء امَ َجَسدًا الَّ َيْأُكُلوَن الطَّعَ 

على ما تم ذكره نتوصل إلى أن الفرق بين الجسد والجسم في الكتاب  استنادا  
 واالنفصال بين الروح والجسد. التصالا تعود لقضية

وبهما تتم له  اإلنسانيةالذات والجسد في القرآن الكريم هما مكونات  فالروح
" ونفس وما  طهيرهابتزكيتها وت جاء األمر والتي اإلنسانية، النفستتكون  ماالحياة ومنه

 (. 70: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ")الشمس ،سواها فألهما فجورها وتقواها
 ما به العقل ،شارح العقيدة الطحاوية " النفس تشمل ما به الحياة يقول  

وعند الموت تقبضان  ،وتبقى التي بها الحياة ،فعند النوم تقبض النفس المميزة ،والتمييز
أما  ،ولكن غالبا ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة ،وعلى هذا تطلق النفس على الروح ،معا

 (181ص ،)د.ت( ،الروح أغلب عليها. ") الحنفي سميةإذا أخذت مجردة فت
 مادةالكريم قد جاء بأمور واضحة بشأن  قرآنأن ال سبق ذكره يتضح مما 

فأوجب مراعاة حق كل من الروح والجسد وبضرورة التوازن بينهما  نساني،اإل  التكوين
ال يرجح  حيثب ،في كفتي ميزان وضعهما بضرورةعلى جانب آخر و نبوعدم تغليب جا

يسمى  ماب ،المستمدة من الكتاب والسنة سالميةجاءت التربية اإل كماأحدهما على اآلخر. 
الهام في تنمية عنصري الروح  مادوره مااللتين له ،البدنية والتربية ،الروحية التربيةب

  وسالمتهما. بقائهماعلى  والحفاظوالجسد 
والتي  التي خلق من أجلها مهمةمؤهل لل إلنسانا االهتمام الرباني يجعل فهذا 

أنشأكم من  هو) األرض خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون..( وعمارة وماهي العبادة )
وقال تعالى )وهو  ،األرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب(

الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك 
نهسريع العقاب و   (765 :األنعاملغفور رحيم() ا 

وهذه الطبيعة مؤهلة  ،ن جسم وروحتكون م زدوجةذو طبيعة م فاإلنسانوعليه "
 .( 110ص   ،هـ7111 الغامدي،)تمال تبعات التكليف المناطة به"للخالفة في األرض واح

 .اإلنساني األصلوحدة   -2
ر الوحدة في خلق اإلنسان ونشأته وفطرته وغرائزه المتأصلة في  الكريم القرآن يقر 

ر البشر بأنهم ال فرق بينهم في كل  ذلك؛ ذاته، وكل هم خلقوا من  ،فكل هم آلدم وحواء ويذك 
" يا   :وقد خاطبهم بصفتهم اإلنسانية الواحدة، فقال تعالى ،ومنشؤهم واحد ،نفس واحدة

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال 
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: النساء سورةليكم رقيبا " )كثيرا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان ع
أن هذه الوحدة المذكورة في مسألة الخلق والنشأة، أنها  ما ذكر ال يفهم ومع.(. 7

المقياس يوم القيامة ال؛ بل إنما المقياس هو ما ذكره المولى عز  وجل  في آخر اآلية 
.( وكما 7: اءإن هللا كان عليكم رقيبا{ )سورة النس األرحامهللا الذي تساءلون به و  واتقوا}

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن    :قال تعالى
 (71: أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير )سورة الحجرات

 ،أصل الحياة بأنالقائلة  الفلسفات ويسقطينسف   ،الحكيم في هذا النص القرآن
بل ماليين السنين. وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل آسن ق عكانت في مستنق خلية

عن النشأة  المفصلحديثة  في الكريم القرآنف باإلنسان، انتهاءً (، 7منها، مرحلة القرد)
وقد أثبت العلم القائم على  "يقول بها.  منهذه النظرية ويسفه  قطيس نسانوأصل اإل 

نها ليست نظ  واإلسالمرية علمية على اإلطالق. التجربة بطالن النظرية بأدلة قاطعة وا 
الذي أحسن صنع  رالمدبر المصو  البارئ وكافة األديان السماوية تؤمن بوجود هللا الخالق 

نطفة في قرار مكين،  نكل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من ساللة من طين ثم خلقه م
 نُفِسُكْم َأَفاَل أَ  َوِفيواإلنسان يبقى إنسانًا بشكله وصفاته وعقله ال يتطور وال يتحول }

موقع "صيد الفوائد"  ،إعداد الندوة العالمية للشباب اإلسالمي الداروينية،ُتْبِصُروَن{. ")
 هـ(10/6/7111 األربعاء

لهذا  اعظيم اتكريم اإلنساني باألصل اإليمانأن في  ذكره تم مايستنتج م
ومع  ،حقوق البينيةوالتواصل واحترام ال لتعارفل دعوةالمخلوق العجيب؛ كما أن في ذلك 

حقوق ويجب  سلمالتوضيح بأن هذه الحقوق ال تقتصر على المسلم فحسب بل أن لغير الم
هي التقوى  فالمقياس ،من النص تحريم التعصب والعنصرية والتحزب يفهم كماأن تؤدى. 

النهي إال لما لتلك األمور من دور سلبي في  ذلك جاءما  و ،ليس الجنس وال اللون 
  ن بني الجنس الواحد.التعامل بي

  :اإلنسانتكوين  مراحل -3
 الدقيق، بالتفصيل إلنسانيةالقرآن الكريم عن الطبيعة ا لهاالتي تناو  موراأل من

مراحل تطور  هللا عز وجل ذكر فقد ،وكيفية النشأة نسانيالتكوين اإل  بمرحلةيتعلق  ما
َها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب َأي   َيا} اإلنسان ليعرف فضل هللا عليه وليتعظ من نفسه بنفسه

َن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكم مِ ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن ن ْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن م ْضَغٍة م َخلََّقٍة وَ  َغْيِر مِ 
                                                           

ة" إلى الباحث اإلنجليزي شارلز داروين الذي نشر كتابه أصل األنواع سنة تنتسب الفلسفة " الدارويني (7
م الذي طرح فيه نظريته في النشوء واالرتقاء مما زعزع القيم الدينية، وترك آثارًا سلبية على الفكر 7258
 العالمي.
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َن َلُكْم َوُنِقر  ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء ِإَلى َأَجٍل م سَ  مًّى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا ُمَخلََّقٍة لِ ُنَبيِ 
ُكْم َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّى َوِمنُكم مَّن ُيَرد  ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشيْ  ئًا َوَتَرى َأُشدَّ

( " 5: )الحج{ َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِ  َزْوٍج َبِهيجٍ  اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتزَّْت 
يحدد أطوار خلق اإلنسان والذي يتم على سبعة أطوار هي الطين  ،القرآن الكريم جاء

أن علم  قناعتنالتزداد  ؛والنطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم والنشأة من هللا لخق آخر
وجرت  ،قبل خمسة عشر قرنا رسولهكشفه ل لمين،العااألجنة رب  القاألجنة أصله من خ

 (.767ص 7111)الغامدي، منذ القدم " اإلنسانعليه سنة خلق 
يأخذ  أنفي تربيته وتعليمة البد  نسانأن اإل  ،من ذلك التدرج والتطور ميفه كما
 يصل إلى درجة الكمال البشري.  ىحت ،ويعمل بمقتضاه ،بهذا المبدأ

 . إلنسانيا والتكاثرالبقاء  وسيلة-1
شباع غريزة  اإلنساني والتكاثرتحدث عنه القرآن الكريم وسيلة البقاء  ومما وا 

ال تكبت  ن،وقوانين تنظم وتبي   اوجعل له أحكام ،فذلك مرتبط بالتزاوج والتناسل ،الشهوة
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  ومن) :وتمنع

بين أنها عالقة مبنية على المودة  فقد(. 17: آليات لقوم يتفكرون()الرومإن في ذلك 
لبناء  ساسيةالصالحة التي هي اللبنة األ مسلمةبقاء ونماء األسرة ال تضمنوالرحمة. 

 صالح.  إنساني معمجت
   :مخلوق مكرم على سائر المخلوقات اإلنسان-5

  :جاء في هذا الشأن ما يلي ومما
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي  َوَلَقدْ } اإلنسان على كافة المخلوقات كريملت القرآني الذكر -أ َكرَّ

مَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً  ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِ  َباِت َوَفضَّ َن الطَّيِ  )اإلسراء { اْلَبرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِ 
10) 

ذْ ه السالم }الرباني بخلق آدم علي واإلعالن االستهالل  -ب َجاِعٌل  ِإنِ يَقاَل َرب َك ِلْلَماَلِئَكِة  َواِ 
ُح ِبَحْمِدَك  ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلواْ  َماء َوَنْحُن ُنَسبِ  َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ   (10: )البقرة{ َوُنَقدِ 
َأي َها النَّاُس  َيا} بقبضة من تراب جل وعال خلقه بيده هللاللعناية الربانية وأن  التطرق  -ت

َن اْلَبْعِث َفإِ   (5: َخَلْقَناُكم مِ ن ُتَراٍب{ )الحج نَّاِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِ 
 (5: لتينِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم{ )ا نَسانَ َخَلْقَنا اإْلِ  َلَقدْ } اإلنسانخلق  حسنالتحدث عن   -ث
القرآن لإلنسان  حم لهاالتي يُ  فالوظيفة؛ األرض عمارةاالستخالف و  على قضية التركيز -ج

مجتمع  قامةتشمل إ وهي" ،الشامل والعام معناهافي الحقيقة إنما هي عمارة األرض ب
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شادة حضارة ،إنساني سليم ( قال تعالى 711،ص7111 الغامدي،" )شاملة إنسانية وا 
ذْ } َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها  َفةً ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِلي َقاَل َرب كَ  َواِ 

ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِ  َماء َوَنْحُن ُنَسبِ  : )البقرة{ َوَيْسِفُك الدِ 
10 ) 

قات من أجله. )وسخر لكم ما في السماوات وما في المخلو  جميعسخر  فقد :التسخير -ح
 (71 :األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون()الجاثية

 حرية االختيار وأعطاه. دىيتركه سُ  العقل وتبيان الخير والشر وأنه لم بمنحة االمتنان -خ
مَّ  ِإنَّا} ِبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َواِ   (1انَكُفورًا{)اإلنس اَهَدْيَناُه السَّ

 ال تقل أهمية عن الرجل..  المرأةمكون من جنسين و  اإلنسان -6
َأي َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِ ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ  َيا}

َ َعِليٌم َخِبيرٌ  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاَّ  .(.71: لحجرات)ا{ َأْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ
عمل عامل  ضيعبعضهم من بعض) ال أُ  وأنثىمن ذكر  األرضعلى هذه  فالبشر

أحدهما عن  يستغنىولن  (785: أو أنثى بعضكم من بعض()آل عمران كرمنكم من ذ
يمكن ذكره في هذه  ومما ،لكل واحد منهما طبيعته ومهمة في الحياة ولكن خر،اآل

   :المسألة
َأي َها النَّاُس اتَُّقوْا  َيا} زوجها آدم فهي تميل إليه قال تعالىهللا خلق المرأة من  أن .أ

َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيرًا  ْفسٍ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن نَّ 
َ الَِّذي تَ  تَُّقواْ َوِنَساء َوا : {)النساءَرِقيباً  َكاَن َعَلْيُكْم ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ َّللا َ  َساءُلونَ َّللا 

7 .) 
َذا} مثل الرجل قال تعالى لحياةفي ا حقها علىالقرآني  التأكيد جاء .ب َر َأَحُدُهْم  َواِ  ُبشِ 

ًا َوُهَو َكِظيٌم " } َر ِبِه  َيَتَواَرى ِباأُلنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود  ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِ 
ُه ِفي الت رَ َأُيْمِسُكُه َعلَ   (52 ،58النحلَأاَل َساء َما َيْحُكُموَن{) اِب ى ُهوٍن َأْم َيُدس 

 والتمتع بما كسبت من حالل مثل الرجل في قوله تعالى ،لها حق التملك أثبت .ج
َ ِمن} مَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوْا َّللا  َساء َنِصيٌب مِ  مَّا اْكَتَسُبوْا َوِللنِ  َجاِل َنِصيٌب مِ  َفْضِلِه  لِ لرِ 

َ َكاَن بِ   .(11: َشْيٍء َعِليمًا{)النساء ُكل ِ ِإنَّ َّللا 
َأي َها النَّاُس  َيا} مثل الرجل قال تعالى –حال التقوى  -لها الكرامة عند هللا  أثبت .د

ِ ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ  َباِئلَ ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِ ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ  ُكْم ِعنَد َّللاَّ
َ َعِليٌم   (71: )الحجرات{ َخِبيرٌ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاَّ
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َلُهْم َرب ُهْم َأنِ ي اَل  َفاْسَتَجابَ ثواب األعمال مثل الرجل قال تعالى } لها أثبت -هـ .ه
نُكم مِ ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِ ن َبْعٍض َفالَِّذيَن هَ  اَجُروْا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِ 

َئاِتِهْم  َوُأْخِرُجواْ  َرنَّ َعْنُهْم َسيِ  ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا أُلَكفِ 
ُ ِعنَدُه ُحْسُن  َوأُلْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َثَوابًا مِ ن ِعنِد َّللا ِ َوَّللا 

 .(785: مران)آل ع{ الثََّواِب 
أعطى النساء ما  ،قانون في أمة من األمم والوال شرع  ما وجد دين إنه" 

 (150، ص7116 ،)الدوسري  أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة "
  :فذ في هذا الكون  ائنتقدم يتضح "أن القرآن الكريم قد قرر أن اإلنسان ك مما
مخلوق  وهووفذ في مآله ومصيره.  ،يفته وغاية وجودهوفذ في وظ ،وتركيبه هفذ في تكوين

 (81ص، 7110 ،ولم يترك سدى. " )عمر ،ولم يخلق عبثا ،لم يوجد مصادفه وال جزافا
 . اإلنسانيةالغرائز  -1

 فيوالتي تطلق  :الغرائز اإلنسانية،في الطبيعة  األهميةالكريم  أواله القرآن مما
في أعماق النفس البشرية من خير أو  كبتورُ  رستوالقريحة التي غُ  ةمعناها على السجي  

)زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة : شر
والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن المآب( )آل 

ويعزز أهميتها في  وجودها، ثبتيُ  فهو ز،مع هذه الغرائ لفريدتعامله ا فللقرآن(.71: عمران
نما  ال ،إثباته لها معف ،متميزا للتعامل معها منهجاوينهج  الناس،حياة  يكبتها ويمنعها وا 

 هذهالسليم الذي تستعمل فيه  لطريق.فيبين انسانويعدلها لما فيه صالح اإل  هذبهايُ 
فيه وهو الزواج  قضىتُ  مشروعاغريزة الجنس نجد القرآن يجعل لها مخرجا  فمثال؛ الغريزة

على  إال) : ال تتجاوزه لضرره ممنوعالها حدا  جعلي بالمقابلو ،بالطرق المشروعة
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم  فمنأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " 

 في والتفكر النظرفهو يدعو إلى  االستطالع حب غريزة في وكذلك(17 :العادون( )المعارج
 قلمن التجسس وغيره، و  الغيرأذى  إلى يما يؤد مولكنه يحر   واألرض،لسموات ملكوت ا

يترك  لمالكريم  فالقرآنوغيرها من الغرائز.  ،فيما يتعلق بغريزة المال والمنصب ذلك بمثل
)ما فرطنا في الكتاب والتبيين التوضيحفي  هحق وأعطاهإال  نسانيةاإل  بالطبيعةشيئا يتعلق 
) ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من : من كتاب به مفأعظِ  ،من شيء(

 (11: فصلتحكيم حميد()
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  :في الطبيعة اإلنسانية لةالخطوط المتقاب منظومة -8
كل اثنين منها  ،المتقابلة المتوازنة الخطوط وجودمن عجائب التكوين البشري 

.. لرجاءالخوف وا مثل :اهاالتج يذاته مختلفان ف تمتجاوران في النفس وهما في الوق
  والكره.. والحب

ألن  ،الخطأ تفسير النفس بأي من هذه الصفات وحدها دون بقية الصفات ومن"
وكل تفسير لها بجزء منفصل ومستقل هو تفسير مشوه  ،النفس تعمل بمجموعها كله

 (11،ص7172 كرزون " ) ومخطئ
 علوج م هذه المنظومةالكريم قد نظ نومن المهم أن نعلم علم اليقين بأن القرآ

شرعية وتربوية تعين اإلنسان على معرفة هذا الصفات وكيفية االستفادة  ابطهناك ضو 
  :هذه الصفات على سبيل المثال ومنمنها في الحياة. 

 والرجاء.  الخوف -1
البشر فقد قال تعالى عن  شرفحتى نفوس أ جو،النفس بطبيعتها تخاف وتر 

َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنَُّهْم َكاُنوا  ْبَناَفاْسَتجَ األنبياء عليهم السالم }
 :فمعنى .(80: )األنبياء{ ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعينَ 

إذ هو الخوف من ؛ شروعبه الخوف والرجاء الم والمرادالخوف والرجاء.  هورغبا، ورهبا. 
 الخالق جل وعال. 

كما أن  ،والخوف والرجاء أوسع وأعمق الصفات المتقابلة في النفس البشرية
في  ينبهاتين الصفتين المتقابلت لنواهيآيات القرآن الكريم تربط التوجيهات واألوامر وا

 (15، ص7172 ،لكي يغرس فيها التوجه إلى الخير. )كرزون ؛ النفس
جاء أنواع فمنه الطبيعي الذي هو فطري في النفس المخلوقة ويشترك والخوف الر 

وهو مطلوب ولن  وجلالمحمود الذي يتعلق بالخالق عز  ومنهفيها جميع المخلوقات. 
 لغيره عز وجل.  وفالمذموم الذي يكون مصر  ومنه ،تستقيم الحياة بدونه

 والكراهية.  الحب -2
يشمالن مساحة واسعة  ،البشريةالحب والكره صفتان أخريان من صفات النفس 

 ومساحة واسعة من الحياة.  ،من النفس
منها  هو ما بيانوتنظيمهما و  تينالعالقة بين هاتين الصف بتنظيموقد جاء القرآن 

  :ذلك ومن ممذمو  منهامحمود وما هو 
نَّهُ } ذكر القرآن بأن اإلنسان يحب نفسه قال تعالى لقد -أ { ِلُحبِ  اْلَخْيِر َلَشِديدٌ  َواِ 

ال يكره للناس أن يحبوا أنفسهم ! فحب النفس دافع فطري  واإلسالم.( 2 :)العاديات



 م1076، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -110- 

نبيه  محبةالممنوع هو تقديم هذا الحب على محبة هللا عز وجل وعلى  ولكن  ،قوي 
ِ ْبَن ِهَشامٍ  َعنفكما جاء في الحديث "  ،عليه الصالة والسالم ُكنَّا َمَع   :َقالَ  ،َعْبد َّللاَّ

َفَقاَل َلُه ُعَمُر َيا َرُسوَل َّللاَِّ  ، عليه وسلم َوْهَو آِخٌذ ِبَيِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب صلى هللا النبي
         صلى هللا عليه وسلم النبي َفَقالَ . نفسيِإالَّ ِمْن  شيءأَلْنَت َأَحب  ِإَلىَّ ِمْن ُكلِ  

َفِإنَُّه اآلَن   :َلُه ُعَمرُ  َفَقالَ « ْن َنْفِسَك ِإَلْيَك مِ  َحبَّ َحتَّى َأُكوَن أَ  هِ ِبَيدِ  نفسي والذياَل » 
ِ أَلْنَت َأَحب  ِإَلىَّ ِمْن َنْفِسى.  «. َيا ُعَمُر  نَ اآل» صلى هللا عليه وسلم  النبي َفَقالَ َوَّللاَّ

 (111،ص6611هـ، رقم7115 ،)البخاري 
ه علي والرسول اإلنسان،في طبيعة  الطبيعيفعمر رضي هللا عنه هدف إلى الحب 

 ون ال يك والذي اإلنسان،باختيار  كون الحب التعبدي الديني والذي ي ادالصالة والسالم أر 
 فيه أهمية االستجابة ضحتت كما ،الحديث تربية نبوية عظيمة ففيمؤمنا إال به.  اإلنسان

 الخاطئ.  اإلنسانيتعديل السلوك  سرعةو  هية،اإلل للتوجيهات
يحب  فقدالكره شيئا بل هو بيد هللا عز وجل. ال يعلم عن خيرية الحب و  اإلنسان نإ  -ب

َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو  ُكِتبَ }  :ىله قال تعال ما هو شر له وقد يكره ما هو خير نساناإل 
ُ ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحب وْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم وَ  َّللا 

 (176لبقرة)ا{ َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُمونَ 
عن  وصيانتها ،يستوجب توجيهها لما في خيري  الدنيا واآلخرة الحب الحقيقي للنفس  -ت

ِه َجنََّتاِن{)الرحمن افَ خَ  َوِلَمنْ مذلة العبودية للشهوات. } ِإن ُكنُتْم  ُقلْ .( }16َمَقاَم َربِ 
َ َفاتَِّبُعو  ُ َوَيْغِفْر َلُكمْ ُتِحب وَن َّللا  ِحيٌم{)آل عمران ُكمْ ُذُنوبَ  ِني ُيْحِبْبُكُم َّللا  ُ َغُفوٌر رَّ  (17َوَّللا 

  :والمعنوية الحسية -3
وكل منهما تعمل في  ى كلتاهما مكملة األخر  ،والطاقة المعنوية حسيةالطاقة ال
مها إال المعنوية ال يعل والطاقةالحسية هي طاقة الحواس.  فالطاقة  :اتجاه وتؤدي مهمة

اإليمان بما تدركه الحواس وبما ال تركه مما جاء في الكتاب  ويجبهللا ولكنها ملموسة. 
 (12.18: )الحاقة }اَل ُتْبِصُرونَ  َوَما"  ُأْقِسُم ِبَما ُتْبِصُرونَ  َفاَل } العزيز فقال تعالى

من خالل التأمل في تلك الصفات وهذه المنظومة نجد أنها تتأرجح بين الخير 
مزود  نهوأ ،في طبيعة اإلنسان القابلية للخير والشر و أن هللا عز وجل قد جعل والشر

كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى  ،وقادر على التمييز بينهما ،باستعدادات لعملهما
لى الشر ومحاسب بما منحه هللا من عقل فيه القوة الواعية القادرة  مسئولوهو  ،الخير وا 

 على االختيار والتوجيه. 
 اإلنسان بين مظاهر التكريم ومظاهر التكليف.  :ثانيا
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 هتمامدالالت هذا اال تتعددت عناية هللا عز وجل باإلنسان في كتابه وتنوع لقد
 ،ومآله مصيرهوأخرى عن  ،اإلنسانية وغاية وجوده طبيعتهخلقه ومرة عن  أسرارعن  رةم

فيه مقومات الخالفة  دهللا أوجمخلوق كريم على  اإلنسانمما يؤكد أن هذا  ،وعقابه وثوابه
  النبيلة من خلقه وتكليفه لغاياتعلى تحقيق ا وقدرته األرضفي 

يبلغ اإلنسان  "  :وفصل فيها انيةجميع العالقات اإلنس بي ن القرآن الكريم لقد
   :كما يلي اآلخرةدرجة الرقي حين تتشكل عالقاته بالخالق والكون واإلنسان والحياة و 

 عبودية  عالقة –خالق وبين اإلنسان هي بين ال العالقة -1
 تسخير  عالقة–بين اإلنسان وبين الكون هي  العالقة -2
حسان –بين اإلنسان واإلنسان هي  العالقة -3  عدل وا 
 عالقة ابتالء –بين اإلنسان وبين الحياة هي  العالقة -4
عالقة مسؤولية وجزاء )الكيالني،  –بين اإلنسان وبين اآلخرة هي  العالقة -5

 (15،ص7101
  :مالتكري مظاهر -1

 في ٱإِلنَسـٰنَ  )َلَقْد َخَلْقَنا :تعالى قال: تقويم اإلنسان في أحسن خلقوجل  عزأن هللا -أ 
"إنه تعالى خلق اإلنسان في أحسن صورة وشكل،  :كثير ابن قال( 1: التينَأْحَسِن َتْقِويٍم()

 (211ص.ت، د ،كثير ابن. "(حسنها منتصب القامة سوي األعضاء

وِحهِ  ِفيهِ  َسوَّاُه َوَنَفخَ  ُثمَّ { :تعالى قال :روحه فيه من نفخ  قدهللا أن– ب : السجدة) }ِمن ر 
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن  َفِإَذا{  تعالى وقال )8  )11: ص) }َسـِٰجِدين َفَقُعوْا َلهُ  روحيَسوَّ
ذْ { : تعالى قال: آلدم بالسجود المالئكة أمر -ج  آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ  ٱْسُجُدواْ  َكةِ ِلْلَمَلـٰئِ  ُقْلَنا َواِ 

"وهذه كرامة عظيمة  :كثير بنا قال )11: البقرة} (ٱْلَكـِٰفِرينَ َوَكاَن ِمَن  َوٱْسَتْكَبرَ  ِإْبِليَس َأَبىٰ 
 امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر المالئكة بالسجود آلدم، من هللا تعالى

 (111، ص7111 ،كثير ابن"( آلدم
 ٱْلَمَلـِٰئَكةِ ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى  ُكلََّها ٱألْسَماءءاَدَم  َوَعلَّمَ {تعالى قال :كلها آدم األسماء تعليم -د

َعلَّْمَتَنا  َما اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ  َنكَ ُسْبحَٰـ  َقاُلواْ * ِدِقينَ ِإن ُكنُتْم َصٰـ  َهـُؤالء َفَقاَل َأنِبُئوِنى ِبَأْسَماء
"هذا مقام ذكر هللا تعالى فيه  :ابن كثير قال .(17: البقرة)}. ٱْلَحِكيمُ  ِليمُ ٱْلعَ ِإنََّك َأنَت 
 ،المالئكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم" )ابن كثير على شرف آدم
 (710ص ،7هـ، ج7117
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ذْ {: تعالى قال:  اإلنسان خليفة في األرض جعل -ه  فيٌل ِإن ي َجاعِ  ِئَكةِ َقاَل َرب َك ِلْلَملَٰـ  َواِ 
هللا في أرضه؛ إلقامة  خليفة "والصحيح أنه :الغوي  قال (10: البقرة} (َخِليَفةً  ٱألْرضِ 

 (701،ص7هـ،ج7111أحكامه وتنفيذ وصاياه" )البغوي، 
ْمَنا َوَلَقدْ ): تعالى قال: المخلوقات اإلنسان على كثير من تفضيل -و  ُهمْ ءاَدَم َوَحَمْلنَٰـ  بني َكرَّ
ْلنَٰـ  ٱلطَّي َبـٰتِ  م نَ  ُهمْ َوَرَزْقنَٰـ  رِ ٱْلَبحْ وَ  ٱْلَبر   في : اإلسراء} (َتْفِضيالً  َكِثيٍر م مَّْن َخَلْقَنا َعَلىٰ  ُهمْ َوَفضَّ
هذا الكثير ولم يبين أنواعه، فأفاد ذلك أن بني آدم  سبحانه "أجمل :الشوكاني قال )10

على عظم هذا  يدل (َتْفِضيالً ) ... والتأكيد بقولهمخلوقاته فضلهم سبحانه على كثير من
ويحذروا من كفرانه  بالشكر التفضيل وأنه بمكان مكين، فعلى بني آدم أن يتلقوه

 ( 151هـ،ص7118 ،")الشوكاني

رَ { : تعالى قال :لإلنسان المخلوقات تسخير -ز َمـٰٰوتِ  فيمَّا  َلُكمْ  َوَسخَّ  ٱأَلْرضِ  فيَوَما  ٱلسَّ
ْنُه ِإنَّ  ُرونَ  تٍ آليَٰـ  َذِلكَ  فيَجِميعًا م  "وهذا شامل  :ابن سعدي قال (71: الجاثية( }ل َقْوٍم َيَتَفكَّ

الشمس والقمر والكواكب والثوابت  من ألجرام السماوات واألرض ولما أودع هللا فيهما
وأجناس المعادن، وغير ذلك مما  والثمرات األشجار نافوالسيارات وأنواع الحيوانات وأص

 ه،7111 ،سعدي ابن" )ضروراته و منهو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما ه
 ( 111ص
مظهر آخر من مظاهر التكريم  :االختيار الضروريين لتحمل المسؤوليةمنحه الحرية و  -ح

لتحمل المسؤولية الملقاة على  إلعدادهحيث منحه هللا تعالى نعمة الحرية و االختيار 
ئتما و ال تقربا هذه ش ثمن حي فكال) :و زوجه في بداية خلقه لهما دمعاتقه حيث قال آل

و  بالثواب (. و مع منحة الحرية و االختيار فقد ربطها72  :الشجرة.( ) سورة األعراف
 عوقب عليه. بعلم ومعرفة المخالف ختاراختار الصواب ُأثيب عليه ومتى ا فمتى؛ العقاب

 وبه ومسئوال، مكلفا مظاهر هذا الكمال الذي صار به اإلنسان عظموهو من أ العقل-ط
 وبه المعرفة،نال  فبالعقلالعجماوات التي حرمها هللا من هذه النعمة؛  كافةتاز على ام

  وسنن الحياة من قوانين وشرائع. الكون، نواميسعرف 
 : مظاهر التكليف : -2

مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان أن جعله مكلفا ومسئوال عن تصرفاته القولية  من
ومن  النصوص العامة في كتاب هللا عز وجلظاهر من خالل  التكليفهذا  و والفعلية.

  :ذلك
فالوظيفة التي يحملها القرآن لإلنسان  "  :االستخالف في األرض وعمارتها -ا

بمعناها الشامل وهي تشمل فيما تشتمل  رضإنما هي عمارة األ  لحقيقةفي ا
شادة ،إقامة مجتمع إنساني سليم  الغامدي،) إنسانية شاملة" حضارة وا 



 م1076( يناير لسنة األول، الجزء 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -111- 

ذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة( ( ق711،ص7111 ال تعالى وا 
 .(18 :البقرة)
 ،مسؤولية األمانة التي أشفقت من حملها السماوات على علوها تحمل-ب

َماَواِت  ِإنَّاعلى قوتها } والجبال سعتها،واألرض على  َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ
نَساُن َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن أَ  ضِ َواأْلَرْ   وماً َكاَن َظلُ  ِإنَّهُ ن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلِْ

أن اإلنسان مؤتمن في هذا  علىداللة  ذلك ففي(. 11األحزابَجُهواًل{)
قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال العلماء في المراد ، عن أمانته مسئولالحياة،
بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها  "وكل هذه األقوال ال تنافي :باألمانة

 :1ه، ج7171 ،كثير ابنالتكليف وقبول األوامر والنواهي بشرطها..." )
 (111ص
تقف ما  والعز وجل من سمع وبصر وفؤاد ) مسئول عما وهبه هللا اإلنسان -ج 

 :ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال( )اإلسراء
16) 
النصوص الدالة على أن اإلنسان مخلوق من أجل العبادة والطاعة،  ذلكوك-ح

( والعبادة تكليف؛ 56 :الذاريات)وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون( ) :كقوله
المكلف  لكونواهيه، ليخرج بذ أوامرهألنها تقتضي االمتثال هلل رب العالمين في 

 هو عبٌد هلل اضطرارًا. عن داعية هواه، حتى يكون عبدا هلل اختيارًا كما 
النصوص الخاصة الدالة على التكليف فهي كثيرة، شاملة للعبادات  أما -د

: البقرة)يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام( ) :والمعامالت، كقوله تعالى
من  وغيرها( 176 :)كتب عليكم القتال وهو كره لكم()البقرة :وقوله ،(721

 المأمورات والمنهيات.
ذا كان اإلنسان مكلفا، فهو مسئول عن تصرفاته، محاسب عليها، ال أحد وا   -هـ

( 12 :)كل نفس بما كسبت رهينة() المدثر :أحد شيئا، قال تعالى نيتحمل ع
، 1ج ،التربوي  التفسير ،مقيدة بما تفعل ")الباز ،نفس رهينة بما تكسب كل" :أي

زرة وزر أخرى( )وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وا :وقوله، (501ص 
وحكمه  الى"إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء هللا تع :( أي761 :)األنعام

ن شر فشر ،إنما تجازى بأعمالها إن خير فخير لنفوسوعدله، أن ا وأنه ال  ،وا 
، 1ج ،هـ7171،كثير ابنعدله تعالى" ) يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من

 (178 ص
ال  ماً )واتقوا يو  :سان الفردية آيات كثيرة، مثل قولهدل على تبعة اإلن وقد -و 

)واخشوا يومًا ال يجزي والد  :وقوله،( 12 :البقرة( )ئاً تجزي نفس عن نفس شي
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)لكل امرٍئ : ،( وقوله11 :لقمانعن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئًا( )
 .(11 :عبسمنهم يومئذ شأن يغنيه( )

فيه أيضا، أن هذا التكليف  كألدلة؛ فإنه مما ال شوثبت با لتكليفهذا ا تقرر إذاف
تلك التكاليف من الخالق سبحانه، الذي ال  يتلقى فهوورفعة لمقامه؛  لإلنسانفيه شرف 

وال ينهى إال عما فيه مفسدة، كما يشعر اإلنسان بالسعادة وهو  مصلحةيأمر إال بما فيه 
 يستجيب لتلك التكاليف برضا نفس وطيب خاطر.

كما  أألذى،على العلم والعمل والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على  الحرص -ز
 العصر.  سورةفي 
االبتالء واالختيار في طريق العبودية بعد هداية هللا لإلنسان سبيل الرشاد  -ح
قال  خرةأو عذابا في اآل عيمالتبرز حكمة االبتالء ن ،كفورا ماإما شاكرا وا   ون ليك

ْبَتِليِه َفَجَعلْ َخَلْقَنا  ِإنَّاتعالى } نَساَن ِمن ن ْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّ  َسِميعًا َبِصيرًا{ َناهُ اإلِْ
 ِإَلْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن{ ُكمْ َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ  َأَفَحِسْبُتمْ } :تعالى وقال( 1اإلنسان)
   (77المؤمنون )

 اإلنسان للتوحيد واستعداده له.  قابلية -1
 لو -باإلنسان  تؤدي ة،إال ويولد بفطرة صافية نقي ود من بني البشرما من مول

 ،منزلة وأعالهاأولى النعم  منوهذا ال شك أنه  ،التوحيد وعبادة هللا عز وجل إلى - ركتتُ 
حسانا ينالخلق متساو  التي جعل هللا لنقيةا لصافيةالفطرة ا  ،في وجودها لديهم عدال منه وا 

قال  ،( 10 :الرومعليها ال تبديل لخلق هللا{ ) سي فطر الناهللا الت فطرة}: تعالى قال
عليها كل مولود يعرف بها ربه "  لقهي الخلقة التي خ الفطرة" :القرطبي مفسرا هذه اآلية

 ( 118ص، 7121 القرطبي،)
 بنغيره " ) لهعلى معرفته وتوحيده وأنه ال إ قهخل :ِفطرة وقال ابن كثير "

 (111ص ،7171،كثير
  :فطرةال مفهوم -1

 ،)الجرجاني الجبل ة المتهيئة لقبول الدين" :)الفطرة( يقول الجرجاني "  :اللغة في
 (. 711ص ،7111

 ،الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود وهي الجبلة ويقول الفيروز آبادي "
  (521، ص7175 ،آبادي الفيروزفطره " )  :تقول جبله هللا على كذا أي

الداخلي  حساسالفطرة عند اإلنسان هي اإل قال حمدان "  :حفي االصطال الفطرة
 ( 8، ص7175 ،)حمدان في أعماق نفسه بعبوديته لخالقه وأنه مخلوق مربوب "
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الخلقة وزنا ومعنى، والمراد منها القابلية للتوحيد : الفطرة" طهماز ويقول
لكونه مجاوبا  ،لهفاهلل خلق الناس قابلين له غير نابين عنه وال منكرين  ،واالستعداد له

 (78 ،هـ7115للعقل ") طهماز،
الخلقة السليمة التي خلق هللا الناس عليها والتي   :يرى أن الفطرة هي والباحث

 ،به والقيام الخيرلحب  هتدفع و ،في عبادته لربه جل وعال بالطمأنينةيشعر  نسانتجعل اإل 
 بالسلوك الحسن.  التطبعو 
  :الفطرة أهمية -2

اإلنسان داخله فطرة الحق التي فطره  يملكة اإلنسان إلى الحق " الفطرة فيها دالل
تهدي صاحبها إلى الحق بمعرفة ربه  هاعند نقائها وسالمت الفطرةوهذه  ،هللا عليها

وهذا  ،بحب الخير والرغبة في ممارسته والتمييز بين الخير والشر اإلحساسومن  ،وخالقه
 (118ص ،7111مدي،الغاهو الذي تطمئن إليه النفس والقلب. " )

  :رةالفط أساس -3
فقد جبلت النفس على معرفة ربها وقد تحجبها الغفلة  الفطرة هو التوحيد " أساس

والبيئة والتقليد أحيانا ولكن جذور هذه المعرفة عميقة قي النفس وال سبيل على إنكارها أو 
  (21،ص7175 ،)شديد، التخلص منها

 انية. المربي المسلم تجاه الفطرة اإلنس وظيفة -4
الفطرة السوية التي خلق هللا سبحانه اإلنسان عليها أصاًل ثابتًا من األصول  ُتعد 

هللا التي  فطرة} :التي قامت عليها تربية اإلنسان المسلم انطالقًا من قوله جل في عاله
فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكـثر الناس ال يعلمون{ 

على هذه الفطرة سليمًة صافيًة نقيًة كان البد  المحافظةيمكن  وحتى(. 10 :الروم)
وفي  ،كل شأن من شئونه يلإلنسان من تربيٍة تقوم على رعاية هذه الفطرة والعناية بها ف

كان للفطرة السوية هذه األهمية الواضحة،واالهتماُم  ولماَّ كل جانٍب من جوانب حياته 
اإلسالمية خاصًة، فإن ذلك يفرُض علينا  يته، وفي تربعامةً  سالميالكبير في ديننا اإل

جميعًا أن ُنعنى عنايًة خاصًة بسالمتها، وحمايتها، وصيانتها من كل ما من شأنه اإلضرار 
ويكون دور المربين  " بها، أو التأثير فيها سواًء أكان ذلك بطريقٍة مباشرٍة أم غير مباشرة.

 (111،ص7111)الغامدي  " خيريتهاا و هو تعهد الفطرة والمحافظة على سالمته
  :طرةالمعلم تجاه الف واجب -1

شاملة تقوم على تصفية العقائد والسلوك وما ينافي الدين  تربية ،لنفسه تربية -أ
 القويم. 
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 يكون قدوة لتالميذه  أن -ب
 المناسبة ةاستخدام وسائل التربي طريقالفطرة لدى طالبه وذلك عن  تعاهد -ت
وتقوي الوازع  اإليمانبالبرامج الهادفة التي تجدد  وتعاهدهافطرة الطالب  إيقاظ -ث

 .الديني لديهم
  :األبوان -2

يهودانه أو  فأبواهمولود يولد على الفطرة  كليقول النبي عليه الصالة والسالم )
 .( 1652رقم  7171 مسلم،( ). .،ينصرانه أو يمجسانه

ق التربية مسؤولية األبوين تتمثل في تعهد فطرة األطفال السليمة عن طري إن
سماعه  ،اإلسالمية الداعية من خالل أن يتمثل الوالدان القدوة وعليهم اختيار الصديق وا 

واإلجابة على تساؤالتهم االستطالعية عن نفسه وعن الكون  ريموتعليمه القرآن الك الخير
وتعريفه بنعم هللا عليه وربط كل نعمة تمر عليه بواهبها ومعطيها وحمده جل  ،وعن خالقه

  عليه. وعال
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 التربية القرآنية لإلنسان الممع بعض :الثاني المبحث
 طبيعة الجانب الوقائي وطبيعة الجانب العالجي.   :أوال
  :الوقائي الجانب -1

تعتمد في تربية اإلنسان على الوقاية أكثر  آليات القرآن الكريم يجد أنها المتتبع
ان مولود على الفطرة السليمة التي هي اإليمان وذلك ألن اإلنس ،من اعتمادها على العالج

 (717، ص7172 ،باهلل" )الحدري 
  :التربية الوقائية ركائز

تستند التربية المجتمعية الوقائية كما تتضح من آيات القران الكريم إلى مجموعة 
التي تصون المجتمع من معاول الهدم و الدمار ومن أهم  السلوكية والركائزمن الدعائم 

  :لدعائمتلك ا
   :لسوي  السلوك ا  :أوالً 

تتحقق التربية الوقائية للمجتمع بترفع أفراده عن صغائر األمور، وتجنبهم 
المعاصي، وحرصهم على المظهر الكريم، والسلوك القويم. قال تعالى في صفة عباد 

ذا خاطبهم الج. الرحمن). لتحية ( وليس المراد هنا سالم ا6: )الفرقان قالوا سالمًا( اهلون وا 
في  لالمعروفة ألن هذه اآلية مكية، وتشريع تحية السالم الذي ورد في سورة النساء نز

نما السالم في هذه اآلية معناه المفارقة والترك، أي أن المؤمنين إذا  المدينة بعد الهجرة، وا 
 سلمنا هللا منكم ومن أعمالكم.  :قولخاطبهم الجاهلون أعرضوا عنهم ولسان حالهم ي

ذا مروا باللغو مروا كرامًا(. .: أيضاً  الىتع وقال ( قال اإلمام 11: )الفرقان .)وا 
"اللغو، هو كل سقط من قول أو فعل، فيدخل  :(20-71القرطبي في تفسير هذه اآلية )

المؤمنين وذكر  مفيه سفه المشركين وأذاه لفيه الغناء واللهو، وغير ذلك مما قاربه، ويدخ
 ،7121 القرطبي،إذا أوذوا صفحوا. ) :وقال مجاهدالنساء وغير ذلك من المنكر، 

 ( 118ص
  :الصحيح المعتقد  :ثانياً 

من شأن المجتمع المؤمن أن ينافح عن عقيدته بكل ما أوتي من قوة، فال يدعو 
مع هللا إلها آخر، وال يرضى ألي من أفراده أن يشرك باهلل أحدًا، ويحافظ المؤمن على 

الكفر حيثما وجدت، والقضاء على الفتن  مظاهرة محارب :عقيدته بعدة طرق أهمها
وبهذا تتحقق ، التوحيد الحق في كل مناسبة ظهارالعقائدية في مهدها قبل أن تستفحل، وا  

أضل ممن يدعو من  ومن) :التربية الوقائية للمجتمع. قال تعالى ائمالدعامة الثانية من دع
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ذا حشر الناس له إلى يوم القيامة وهم عن د يستجيبدون هللا من ال  عائهم غافلون( )وا 
 (. 5،6-بعبادتهم كافرين( )األحقاف نواكانوا لهم أعداًء وكا

   :اإليجابية :ثالثاً  
يحرص القرآن الكريم في تربيته للمجتمع على إذكاء روح التفاعل بين أفراد 

 ذاته، ساعيًا وراء على منطفئاالمجتمع المؤمن، فال يقبل من المؤمن أن يكون منكفئا 
مصلحته الخاصة، غافاًل عن أحوال إخوته من المؤمنين ومن ثم فإن التربية الوقائية 
للمجتمع تسعى إلى استئصال جذور حب الذات وعبادة المصلحة الخاصة، من خالل 
تشجيع التعاون على البر والتقوى، وبذل العطاء المعنوي والمادي ـ كل حسب طاقته ـ بين 

يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم هللا من  الذين) :تعالى قال المؤمنين.
تقدم أن للتربية  مما يتضح"(، 11-)النساء عذابًا مهينًا( كافرينفضله وأعتدنا لل

ـ الترفع عن  :المجتمعية في ضوء القرآن الكريم ـ في شكلها الوقائي ـ ثالث دعائم هي
 (01/07/7888 - 85ندي المسلم عددصيانة العقيدة. ـ اإليجابية". )مجلة الج الدنايا.
  :التربية الوقائية أساليب

َ  َلَقدْ التربية الوقائية بالقدوة } -7 ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن َيْرُجو َّللاَّ َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ
َ َكِثيراً  ْومَ َواْليَ   (17: )األحزاب{ اآْلِخَر َوَذَكَر َّللاَّ
نْ  ِشعاً َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأْيَتُه َخا َلوْ رب المثل }التربية الوقائية بض-1 عًا مِ  َتَصدِ   م 

ُرونَ  ِ َوِتْلَك اأْلَْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  (17: )الحشر{ َخْشَيِة َّللاَّ
ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوْا َلَك َكْيدًا ِإنَّ  َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص  َقالَ التربية الوقائية بالقصة }-1

ِبينٌ  ْيَطاَن ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ م   (5: )يوسف{ الشَّ
َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى ُيْحِيـي َهـَِذِه  َأوْ } :قال تعالى وكما

ُ َبْعَد َمْوِتَها ُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل كَ  َّللا  َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل  تُ َلِبْثَت َقاَل َلِبثْ  مْ َفَأَماَتُه َّللا 
ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه َوانُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَيًة  َفانُظْر َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم 

َ َعَلى لِ لنَّاِس وَ  انُظْر ِإَلى الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحمًا َفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ َّللا 
تربية إرشادية للقارئ بعدم الوقوع في مثل ما وقع  فيه.(. 158: قرة)الب{ ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 

 فيه صاحب القصة. 
َ اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك  ِإنَّ ب والترهيب }التربية الوقائية بالترغي-1 َّللا 

ِ َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيماً   (12: )النساء{ ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك ِباّلل 
ن َيَرْوا  اْقَتَرَبتِ } باألحداثالتربية الوقائية -5 اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر،*َواِ   َوَيُقوُلواآَيًة ُيْعِرُضوا السَّ

ْسَتِمرٌّ     (7،1 :)القمر{ ِسْحٌر م 
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  :الجانب العالجي -1
 في المحذور من إصالح.  الوقوعهو ما يتم اتخاذه بعد  :به لمرادا
الوقائي، بل ال بد منه  نبيقل أهمية الجانب العالجي لإلنسان عن الجا ال
لذا ال بد من  خطاءذلك األ قبلو  مراض،للوقوع في األ عرضم اإلنسان نخصوصا أ

الجانب أيما  بهذا سالماإل نيحكيم قبل أن تستفحل وتتأصل ولقد عُ  بأسلوبالمعالجة لها 
  :نوعينيكون على  وهذاعناية 

 بأساليب.حالالروحي فيبدأ القرآن بمعالجته في ال جانبما يتعلق بال وهو :معنوي  -أ
اعه بما كان مفترض القيام به ومن ثم معالجة تربوية متعددة وذلك بالتعريف بالخطأ ثم إتب

من المؤمنين  حصلبعض ما  عز وجل يعالج قصة اإلفك، فيالموقف وتصحيحه. فمثال 
ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْيرًا َوَقاُلوا َهَذا  َلْواَل } :بقوله: عن حسن نية

ِبينٌ  قف بعض الصحابة من الحادثة .( وكذلك قوله عز وجل لمعالجة موا7: لنور)ا{ ِإْفٌك م 
َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن  ْأَتلِ يَ  َواَل } نفسها: ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ

ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحب ونَ  ُ غَ  ِفي َسِبيِل َّللاَّ ُ َلُكْم َوَّللاَّ ِحيمٌ  ُفورٌ َأن َيْغِفَر َّللاَّ  (11: {)النوررَّ
وهذا مستفيض في كتاب هللا  ،يكون العالج في القرآن الكريم بإيراد القصة وتارة

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجل لَُّهْم  َفاْصِبْر } :تعالى قولهعز وجل ومن ذلك  َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الر 
ِإالَّ اْلَقْوُم  كُ َأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة مِ ن نََّهاٍر َباَلٌغ َفَهْل ُيْهلَ كَ 

شأنه بقصص األنبياء ُيصب ر نبيه عليه الصالة  جل.( فاهلل 15: )األحقاف{ اْلَفاِسُقونَ 
 القصص.  تلكذكر مثل صحابته ب مواقف بعض يعالجوالسالم على أذى قريش و 

َبَلْوَناُهْم َكَما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصِرُمنََّها  ِإنَّا} :قال تعالى وقد
اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكَبُر َلْو  َكَذِلكَ ،( حتى قال في آخر القصة. }71: )القلم{ ُمْصِبِحينَ 

 (،أي كذلك العذاب لمن يقع في مثل هذه القصة.11: لقلم)ا{ َكاُنوا َيْعَلُمونَ 
المواقف بالقصص القرآنية ومن  بعضعالج النبي عليه الصالة والسالم  وقد

ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر  َوَجاَوْزَنا} :ذكرهم بقصة موسى مع قومه في قوله تعالى عندما :ذلك
ْصَناٍم لَُّهْم َقاُلوْا َيا ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإَلـهًا َكَما َلُهْم آِلَهٌة َقاَل َفَأَتْوْا َعَلى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى أَ 

والسالم موقف  الصالةعالج النبي عليه  فقد.( 712: )األعراف{ ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلونَ 
للمشركين ذات أنواط بالقصص  ماطلبوا من أن يكون لهم ذات أنواط ك ماالصحابة عند

  القرآني.
ومن أنواع المعالجة ما هو حسي وهو ما يتعلق بالصحة الجسمية أو البدينة وفي هذا -ب

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وال  وننزلبالتداوي والعالج. ) فقد أمر اإلسالم
 ثابت بالتجارب المستفيضة. هذا(، و يزيد الظالمين إال خسارا
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 الكريم آنفي القر  بعض مجاالت تربية اإلنسان :ثانيا
 والعقليةاإلنسان الجسمية  جوانبالتربية المتعلقة ب القرآن الكريم يتناول

 شاعربالم االهتمامو  والعواطفتهذيب االنفعاالت  التربية؛ إلى مجردتتجاوز  التي ،والروحية
إلى  ،أسس سليمة علىالتعامل  وتبي ن كيفية ه،بغير  نسانوتحدد عالقة اإل  ،واألحاسيس

 ذلك من ضاً من المناسب أن نتناول بع ولعل اإلنسان. ياةو مهم في حغير ذلك مما ه
 : بشيء من التفصيل

 مجاالت التربية العقائدية  -7
التي تحرر الضمير  فهي ،الذي تقوم عليه التربية سيالعقيدة هي المرتكز األسا

 رضاأل لخالفة  كله ليكون أهال حياتياإلنساني ليكون حي ا طاهرا بل إنها تشكل واقعه ال
الحضاري والثقافي  والتفاعلوهي التي تحدد مساراته ومسالكه في العبادة  ،وعمارتها
الميل إلى  اإلنسانية،أن مما هو ثابت في الطبيعة  كماأفراد وجماعات.  اآلخرين،وعالقته ب

 عن إله تركن إليه فهذه غريزة ال بد من إشباعها.  بحثالعبودية وال
  :تكون التربية العقدية بما 
ِفي َخْلِق  ِإنَّ العظيمة } وقاتوالمخل واألرضالنظر والتأمل في ملكوت السموات -7

َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ  َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس  َهارِ السَّ
َماِء ِمن مَّاء َفأَ  ُ ِمَن السَّ َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِ  َدآبٍَّة  ْوِتَهاْحَيا ِبِه األْرَض َبْعَد مَ َوَما َأنَزَل َّللا 

َماء َواأَلْرِض آلَياٍت لِ َقْوٍم َيْعِقُلونَ  ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخِ  َياِح َوالسَّ : البقرة){ َوَتْصِريِف الرِ 
761) 

ُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن ُيْؤمِ  الَِّذينَ } عن طريق اإليمان بالغيب يتعزيز المعتقد اإليمان-1
الَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقونَ   (1: البقرة){ الصَّ

اِلحَ  اْ آَمُنو  َوالَِّذينَ } تعزيز اإليمان بربطه بالعمل الصالح-1 ُأوَلـِئَك َأْصَحاُب  اتِ َوَعِمُلوْا الصَّ
 (21: البقرة){ اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 َفاِطرُ الحسنى وصفاته العال. } أسمائهآثار  ومعرفةهللا عز وجل،  ةاستشعار عظم-1
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َأْزَواجًا َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَس  َماَواِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلُكم مِ  السَّ

ِميُع الَبِصيرُ   (77: الشورى ){ َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
 

  :األجيالئل تأسيس العقيدة وترسيخها في قلوب أهم وسا
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بتعويده النطق بالشهادتين ومعرفة أركان  ،البدء بتعهد الفطرة المولود عليها الطفل-أ  
 . اإلسالم

يراهم ويسمعهم، ويعلم  ،أن يستشعر المتربي مراقبة هللا ومعيته له ولجميع المخلوقات-ب
ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن  َيا} سرهم ونجواهم َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِ 

ُ ِإنَّ َّللاََّ  َماَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها َّللاَّ  (76: لقمان){ َلِطيٌف َخِبيرٌ  السَّ
 وأن ما بنا من نعمة فمنه وحده ،محبة هللا عز وجل جيالأن ينمي المربي في قلوب األ-ج

ُ ِبَقْوٍم ُيِحب ُهْم َوُيِحب وَنُه  يِنهِ َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن دِ  نا الَِّذيَن آَمُنوْا مَ َأي هَ  َيا} َفَسْوَف َيْأِتي َّللا 
ِ َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئمٍ   َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل َّللا 

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  لُ َذِلَك َفْض  ِ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َوَّللا   (51: المائدة){ َّللا 
 ليعتادوا عليه اءويكون ذلك عن طريق الدع ،تدريب األجيال على االتصال باهلل مباشرة-د

َذا} اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيبُ  َواِ  وْا ِلي َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 (.20،ص 7111 الغامدي،( )726: البقرة){ ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدونَ  واْ َوْلُيْؤِمنُ 

 : ةالبدني ةالتربي-1
 ،تعالى قال ،التربية البدنية كالكريم كذل قرآنالتربية التي دعا إليها ال تمجاال من

 {نَ ُيِحب  اْلُمْسِرِفي الَ َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِ  َمْسِجٍد وُكُلوْا  َيا}
َ ُيِحب   ِفي َسِبيِل َّللا ِ  َوَأنِفُقواْ } .(17األعراف) َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ َّللا 

  (785البقرة){ اْلُمْحِسِنينَ 
بمبدأ التوازن  ،من حيث التربية البدنية نسانيةاإل القرآن الكريم الطبيعة  يراعي

والحمية  ،فالمعدة كما قيل بيت الداء ،فيه ضرر لما سرافوعدم اإل ،والشرب األكل في
كما يقر القرآن القيام بالتمارين  ،واضح في هذا المجال ثروللصيام أ؛ كل دواء أساس

أن  كماملموس في هذه الناحية. ال أثرهاالرياضية التي تزيد الجسم قوة ونشاطا وللصالة 
البارز في تنظيف الجسم وتنقيته من األوبئة  الصالة إال بها دورها تتمللطهارة التي ال 

واآلخرين، وحرم  وصحةإلى الحفاظ على صحة النفس  كما دعا القرآن الكريم ،واألمراض
 ضرر بالجسم.  يأ إيقاعاالنتحار والقتل دون حق أو 

 
 
 

 : ةلعقليا التربية-1
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ل فقد كثرت فيه  حفل القرآن الكريم باآليات التي ترفع من قيمة العقل والتعق 
كما حرص اإلسالم  ،(1){...لقوم يعقلون }و (1){...أفال تعقلون }اآليات التي فيها قوله تعالى 

م الخمَر وعاقب شاِربها.والعقل في  على سالمة العقل من كل  ما ُيذِهبه من الَمشاِرب فحر 
عليه األحكام فقد أسقطت الشريعة العقوبة والفريضة عن غير العاقل  بنىس تُ اإلسالم أسا

االستدالل العقلي الصحيح للتعر ف على قوانين الكون  ىدعا اإلسالم إل كما.مجنون أو ال
آَياِتَنا ِفي  َسُنِريِهمْ } :خالل االستقراء الصحيح من من جهة، وللتعر ف على قدرة الخالق

َك َأنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيدٌ اآْلَفاِق َوِفي َأن  {ُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحق  َأَوَلْم َيْكِف ِبَربِ 
 .[51: ]فصلت

  :الخلقية التربية-1
في هذا عدد من القيم الخلقية التي يحسن تمث لها وتعليمها ألبنائنا  ويدخل

من الصبر  يةالكريم حافل بالقيم الخلق رآنوالقباستخدام الوسائل التربوية المختلفة. 
اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  ِإنَّ } :تعالى..قال . والرأفة. الصدق، ،واإليثار

اِدقِ  اِبَراِت َواْلخَ  ينَ َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َوالصَّ
اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاكِ  اِئِميَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ِقيَن َواْلُمَتَصدِ  ِريَن َواْلُمَتَصدِ 

ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا{) ُ َلُهم مَّ َ َكِثيرًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َّللاَّ   (15: األحزابَّللاَّ
  :االجتماعية التربية-5

وال يمكنه أن يستغنى عن  ،يقضي اإلنسان حياته كلها في وسط اجتماعي
 ومعاملتهمبد من احترام الناس  وال. خرون يقدمها له اآل التيوالمعنوية  ديةالخدمات الما

وال يستطيع الفرد أن يتكيف مع المجتمع ويحصل على  ،بالحسنى ليتم التعاون فيما بينهم
 ونظرته إلى الحياة والوجود  هيمهمالم يتقبل آراء مجتمعه ومفا ؛واالحترام فيه يرالتقد

 وعني ،الصغير والكبير اتهعلى تماسك المجتمع بكل مؤسس آنعمل القر  وقد"
وأول مؤسسة اجتماعية ينتمي الفرد إليها هي ، بتربية األفراد تربية اجتماعية فاضلة

ي تجعلها متماسكة وتحقق األلفة والمودة بين شرع القرآن األحكام الت وقداألسرة. 
أن هللا غرس في  بين ،وتمكنها من القيام بدورها االجتماعي على أكمل وجه ،أعضائها

آَياِتِه َأْن  َوِمنْ ( }751هـ،ص7110،قلوب الزوجين ميل كل منهما نحو اآلخر. " )عمر
                                                           

د (1)  ذكر هذه العبارة القرآنية ثالث عشرة مرة. ترد 

د (1) دت في الذكر الحكيم اثنتين ذكر هذه العبارة القر  ترد  آنية ثماني مرات، أما عبارة )يعقلون( فترد 

 وعشرين مرة.
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َتْسُكُنوا إِ  ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لِ  َقْوٍم َخَلَق َلُكم مِ  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِ  َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودَّ
 (.17: الروم){ ُرونَ َيَتَفكَّ 
  :ومن التربية االجتماعية في القرآن ما يلي 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َيِحل  َلُكْم َأن َتِرُثوْا ا َياإليها } واإلحسان رأةالم احترام -7 َساء َكْرهًا َواَل َأي  لنِ 

َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ  َبيِ  َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوْا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة م 
ُ فِ  : النساء){ َكِثيراً  اً َخْير  يهِ ِباْلَمْعُروِف َفِإن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْجَعَل َّللا 

78) 
ْيَنا} والدجعل في قلوب الوالدين العطف والحنان على األ  -1 نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا  َوَوصَّ اإلِْ

ُئُكم ِبَما ُكنتُ  ن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِ  ْم َواِ 
 (2: كبوتالعن){ َتْعَمُلونَ 

َ َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَوا َواْعُبُدواْ } أآلخرينإلى  اإلحسان -1 اْلُقْرَبى  ِذيِإْحَسانًا َوبِ  ِلَدْينِ َّللا 
ِبيِل  َبىَواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقرْ  اِحِب ِبالَجنِب َواْبِن السَّ َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

َ اَل ُيِحب  َمن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوراً َومَ   (16: النساء){ ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ َّللا 
َ َلَعلَُّكْم  ِإنََّماوجوب التراحم والتعاطف } -1 اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا َّللاَّ

 (70: الحجرات){ ُتْرَحُمونَ 
  :لجماليةا التربية -6

لقد أضفى هللا على كثير من مخلوقاته جماال وزينة يحس به كل ذي حس مرهف 
َماء  َزيَّنَّا ِإنَّافالسماء يزينها القمر والنجوم } :وشعور دقيق ْنَياالسَّ { ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب  الد 

 .(6: الصافات)
نون إلى حتى إنهم يرك ،بالجمال تاعلقد فطر الناس على حب الزينة واالستم

َساء  ُزيِ نَ . }اآلخرةالدنيا التي يجب أن يجعلوها سبيال للدار  َهَواِت ِمَن النِ  ِللنَّاِس ُحب  الشَّ
َمِة َواأَلْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع  ُمَقنَطَرةِ َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر الْ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

ْنَيا وَ اْلَحَيا ُ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ِة الد  .( فالنفس البشرية بطبيعتها تستمتع 71: عمران آل{)َّللا 
إلى التجمل والتزين  القرآن الكريم هذا الجانب، فندب ىولقد راع ،بما هو جميل وتميل إليه

ُه اَل ُيِحب  ُتْسِرُفوْا ِإنَّ  َوالَ اْشَرُبوْا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِ  َمْسِجٍد وُكُلوْا وَ  َيا) :والتطيب
 .(17)األعراف {اْلُمْسِرِفينَ 

نهدف إلى المحافظة على جميع مواطن  نانتحدث عن التربية الجمالية فإن   وعندما
لى كل ما  ،والبيوت والممتلكات والمرافق العامة باألجسام،الزينة ومتطلباتها من العناية  وا 

ولكل حاسة  واس،عقل وخمس ح ولإلنسانيقول الغزالي "  ،فوسيدخل السرور على الن
فلذة النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة   :وفي مدركات تلك الحاسة ما يستلذ ،إدراك



 م1076، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -111- 

في مقابلة ما يكره  وهي ،سائر األوان الجميلة وبالجملة ،الحسن إلىوالماء الجاري والوجه 
 ،وهي في مقابلة اإلنتان المستكرهة ،ح الطيبةالروائ وللشممن األلوان الكدرة القبيحة. 

وللمس لذة اللين والنعومة  ،وهي في مقابلة المرارة المستبشعة ،وللذوق الطعوم اللذيذة
وهي في  ،لذة العلم والمعرفة وللعقل ،وهي في مقابلة الخشونة والضراسة ،والمالمسة

سم إلى مستلذة كصوت العنادل األصوات المدركة بالسمع تنق فكذلكمقابلة الجهل والبالدة. 
 (110ص ،1ج ،)د.ت(الغزالي،ومستكرهة كنهيق الحمير " ) مزامير،وال
  :الوجدانية التربية-1

الوجدان على المشاعر القوية لدى اإلنسان كاللذة واأللم والفرح والحزن  يطلق
 والغيرة.  قلقوال

اإلنسانية فوجه عواطف  ،وقد حرص القرآن على التربية االنفعالية السوية
؛ فالمحبة الخالصة سبوجعلها معتدلة بالشكل المنا ها،وانفعاالته نحو ما هو جدير ب

ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم  ُقلْ وال يوجد من يستحق الحب الكبير سواهما } ،ورسوله هللتكون 
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتمُ  وَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َواِ 

َن َّللا ِ  ُ اَل َيْهِدي  َأَحبَّ ِإَلْيُكم مِ  ُ ِبَأْمرِِه َوَّللا  َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي َّللا 
 (11: التوبة){ اْلَفاِسِقينَ  ْلَقْومَ ا

 لةل وعال يجعل هناك موازنة بين الفرح الحزن فهي معادثم نجد المولى ج
َتْأَسْوا  ِلَكْياَل } :عز وجل كما قال عظيمة لضبط الوجدان وخصوصا في مسألة األخذ والعطاء

ُ اَل ُيِحب  ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ   (11: الحديد){ َعَلى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم َوَّللاَّ
القرآن يهون المصائب واالنفعاالت بربطها باإليمان ومسألة الثواب  نجد كما

ِ َوَمن  َما}  :قبل اآلخرة كما قال تعالى نياوالعقاب في الد َأَصاَب ِمن م ِصيَبٍة ِإالَّ ِبِإْذِن َّللاَّ
ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  ِ َيْهِد َقْلَبُه َوَّللاَّ   :بالمعنى التربوي  ،ه( يهدي قلب77: التغابن){ ُيْؤِمن ِباّللَّ

 صدمة المصيبة  أي يهون عليه قوة
السيطرة على  اإلنسانوالقدر ليستطيع  القضاءب يضاأنه جل وعال يربط ذلك أ كما

َأَصاَب ِمن م ِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َأنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  َما} :عز وجل فيقولوجدانه. 
ْبَرَأهَ  ِ َيِسيٌر{) ا ِإنَّ مِ ن َقْبِل َأن نَّ  (11: الحديدَذِلَك َعَلى َّللاَّ

وأرشد إلى ما يجعلها متوسطة  فعاالته،نهى هللا عن مغاالة المرء بعواطفه وان وقد
َ اَل ُيِحب  اْلَفِرحِ }  :الشدة متزنة فقال هـ، 7110 ،.( )عمر16 :القصص{)ينَ اَل َتْفَرْح ِإنَّ َّللاَّ

 .(761ص 
  :الخاتمة
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لِ َكِلَماِت َربِ ي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد  اداً لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمدَ  ُقل} وجل هللا عز يقول
عز جل لهذا  ىهو وصف المول هذا.( 708الكهف){ َمَدداً َكِلَماُت َربِ ي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه 

حاول الكشف  لبحثوالباحث في هذا ا ،في القرآن الكريم تمثلالم ،والمعين الذي ال ينضب
 فنسأل نسانية،يتعلق بالطبيعة اإل  فيماالقرآن الكريم  عن جزئية من منهج التربية في

هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى وسددنا. وفقنانكون قد  نوجل أ زع المولى
 . جمعينأ

 البحث نتائج
 . نسانيةبيان تفصيلي عن الطبيعة اإل  هللافي كتاب  جاء -1
 ،إسقاط ونسف للفلسفات الغربية نسانيةعن الطبيعة اإل  الكريملقرآن ا ديثح في -2

 . نسانيالقائلة بالتطور واالرتقاء اإل 
ومبدأ  ،الوسطية منهج نسانيةفي التعامل مع الطبيعة اإل  الكريمالقرآن  اتبع -3

 . نسانيةبين جميع جوانب الشخصية اإل  توازن ال
 خذ العبرة من نفسه لنفسه. دليال ومدلوال يأ نسانالقرآن الكريم اإل  جعل -4
الوقائي والجانب العالجي  الجانبجاء به القرآن الكريم واستطرد فيه  مما -5

 وفيه تقديم الجانب الوقائي على الجانب العالجي.  لإلنسان،
 ،آية عظيمة فهو ،في القرآن الكريم بين مظاهر التكريم والتكليف إلنسانا أن -6

 خلق ألمر عظيم.
متقابلة، ومن الخطأ تفسير  اخطوط اإلنسانيةفي الطبيعة  نالقرآن الكريم أ بي ن -7

ألن النفس تعمل  ،النفس بأي من هذه الصفات وحدها دون بقية الصفات
 بمجموعها كلها.

من دالئل  وهو ،مكرم مميز ق أن اإلنسان مخلو القرآنية اآلياتمن خالل  تبين -8
 القدرة اإللهية.

ل -9  وكيفية التربية عليها.  نسانيةإل يتعلق بالفطرة ا فيماالقرآن الكريم  فص 
 ستنباطهاا في القرآن الكريم مستفيضة ومن المتيسر اإلنسانيةالتربية  معالم -11

  واستنتاجها وتطبيقها
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