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 Abstract : 

The educational curriculum in the Noble Qur’an is a necessary 

process for a person in his private and public life, as it is an 

integrated series of positive values, actions and behaviors that 
adults bring to young children with the aim of facilitating and 

facilitating their integration into society, and helping them to 

change their conditions and improve their actions in order to 

master life skills, and being a way To adapt to their surroundings, 

and achieve harmony and harmony with their environment, whose 
specifications, characteristics and foundations are rapid change 

and continuous transformatio. 

The educational curriculum in the Noble Qur’an shows how Islam 

raised divine emotions and the human mind, on sound logical 

thinking, and divine, righteous and righteous human behavior, 

thus making societies happy, and the world happy with the light of 
civilization. Islam on the day the Islamic nation led the nations of 

the earth to the light of knowledge, the transcendence of creation, 

and the liberation of the mind from myths and illusions; And the 

liberation of man from the oppression of man to the justice of Islam. 

The need of parents, teachers and educational and social 
institutions to know the educational curriculum in the Holy Qur’an 

To help them build the best nation brought out to people, especially 

in the midst of the proliferation and crowding of information and 

ease of communication between the societies of the world and the 

emergence of methodological, media and cultural influences that 

had a great impact on the behavior of some people, so it was 
necessary to highlight the educational approach in the Holy Qur’an. 
Key words: Educational Curriculum, Community Building, Life 

and Islam. 
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 مهيته يف بناء اجملتمع أاملنهج الرتبوي يف القران الكرمي و 
 

 2  حسني زبري ثلج الفهداوي
 

 : امللخص
القرآن الكرمي هو عملية ضرورية لإلنسان يف حياته اخلاصة والعامة، بعدِّها سلسلة   إّن املنهج الرتبوي يف 

هب الصغار  الكبار يف  دثها  اليت ُيح اإلجيابية،  واألفعال والسلوكيات  القيم  تيسري وتسهيل  متكاملة من  دف 
إدماجهم يف اجملتمع، ومساعدهتم على تغيري أوضاعهم وحتسني أفعاهلم قصد التمكن من مهارات احلياة،  
بيئتهم اليت من مواصفاهتا وخصائصها   للتكيف مع حميطهم، وحتقيق االنسجام والتناغم مع  وكوهنا سبيال 

 .وأسسها التغري السريع والتحول املستمر
بوي يف القرآن الكرمي كيف رىب اإلسالم العواطف الرابنية والعقل اإلنساين، على التفكري  ويبني املنهج الرت 

املنطقي السليم، والسلوك البشري الرابين السديد املستقيم، فسعدت بذلك اجملتمعات، وسعدت الدنيا بنور  
لق، وحترير العقل من  احلضارة اإلسالمية، يوم قادت األمة اإلسالمية أمم األرض إىل نور العلم، ومسو اخل

  .اخلرافات واألوهام؛ وحترير اإلنسان من ظلم اإلنسان إىل عدالة اإلسالم
الكرمي   القرآن  يف  الرتبوي  املنهج  معرفة  إىل  واالجتماعية  الرتبوية  واملؤسسات  واملعلمني  اآلابء  حاجة  ان 

دحامها وسهولة االتصال  لتساعدهم على بناء خري أمة أخرجت للناس خاصة يف خضم تكاثر املعلومات واز 
بني جمتمعات العامل وظهور املؤثرات املنهجية واإلعالمية والثقافية اليت برز أتثريها الكبري على سلوكيات بعض  

 .الناس، فاحتاج األمر إىل إبراز املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي 
 . ي، بناء اجملتمع، احلياة واإلسالماملنهج الرتبو  الكلمات املفتاحية: 

 
   :املقدمة 

  القيم   من   متكاملة   سلسلة  هاعدِّ ب   والعامة،  اخلاصة   حياته  يف   لإلنسان  ضرورية  عمليةهو  يف القرآن الكرمي  وي  الرتباملنهج    إنّ 
دثها   اليت  اإلجيابية،   اتيوالسلوك  واألفعال    تغيري   على   ومساعدهتم  اجملتمع،   يف   إدماجهم  وتسهيل   تيسري  هبدف  الصغار   يف   الكبار  ُيح

  بيئتهم   مع  والتناغم االنسجام  وحتقيق  حميطهم،  مع  لتكيف ل  سبيال وكوهنا  احلياة، مهارات  من   نالتمكّ  قصد  أفعاهلم  وحتسني  أوضاعهم 
املستم  والتحول  السريع التغري وأسسها وخصائصها  مواصفاهتا  من   اليت

الكرمي   القرآن  الرتبوي يف  املنهج    السليم   املنطقي   التفكري  على  اإلنساين  والعقل  الرابنية  العواطف  اإلسالم  رىب  كيفويبني 
  األمة   قادت   يوم  اإلسالمية،  احلضارة  بنور  الدنيا   وسعدت  اجملتمعات،  بذلك   فسعدت  املستقيم،   السديد  الرابين  البشري  والسلوك

  عدالة   إىل   اإلنسان   ظلم   من   اإلنسان   وحترير  واألوهام؛   اخلرافات  من   العقل   وحترير   اخللق،  ومسو  العلم،  نور   إىل  األرض   أمم  اإلسالمية 
 . اإلسالم 
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  خري بناء  على  لتساعدهم الكرمي  القرآن الرتبوي يف  نهجامل  معرفة  إىل  واالجتماعية   الرتبوية  واملؤسسات  واملعلمني  اآلابء  حاجة و 
  املنهجية   املؤثرات  وظهور   العامل  جمتمعات  بني   االتصال   وسهولة   وازدحامها  املعلومات   تكاثر  خضم  يف   خاصة  للناس  أخرجت  أمة 

   الكرمي. يف القرآن  املنهج الرتبوي إبراز  إىل األمر  فاحتاج  الناس،  بعض  سلوكيات  على الكبري  أتثريها برز   اليت والثقافية واإلعالمية 
  يف   الرتبوي   املنهج  :الثاين   املبحث ، وتضّمن  املصطلحات  تعريف   األول   املبحث تناولت يف  :  مبحثني   على   حبثي   قسمت   وقد

 . واملصادر  اخلامتة ث  الكرمي  القرآن 
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 . ملصطلحاتابتعريف : الاملبحث األول

 املطلب األول: تعريف املنهج لغة واصطالحا:  
 أواًل: تعريف املنهج يف اللغة: 

  لِّكحلّ  )  قوله تعاىل:  ويف   كاملنهج طريق هنج بني واضح، واجلمع هنجات وهنج وهنوج، وهنج الطريق وضحه، واملنهاج  املنهج:  
ْرَعة    مِّْنكحمْ   َجَعْلَنا  َهاج ا  شِّ ن ْ الدين، و األنصاري،    [٤٨:  اآلية  من   املائدة،   سورة( ]َومِّ ؛  3٨3ه ، صفحة    1٤1٤)بن على، مجال 

على ما هنجته لك، وهنجت الطريق سلكته،    أعمل وهنجت الطريق أثبته وأوضحته، يقال:    ، (506ه ، صفحة  1٤12األصفهاىن،  
 . ك مسلكة، والنهج الطريق املستقيموفالن يستنهج سبل فالن، أي: يسل
اللغة:   مقاييس  أيضا ، واجلمع  )ويف معجم  الطريق  املنهاج واملنهج  أوضحه، وهو مستقيم  األمر:  الطريق، وهنج يل  النهج 

 . (361، صفحة 1979)أبو احلسني،  (املناهج
 : االصطالح: تعريف املنهج يف اثنياً 

 هذا بوجه عام.  (195ه، صفحة 1399) املعجم،   (وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة ) املنهج يف االصطالح: 
 

 لغة واصطالحا:   الرتبية : تعريف ثايناملطلب ال
 يف اللغة:   الرتبيةأواًل: تعريف  

َها  أَنْ َزْلَنا  فَإَِّذا )  جنده يف القرآن الكرمي  املعىن الذي من فعل راب يربو مبعىن منا ينمو، وهو  :  لغة    الرتبية    َوَرَبتْ   اْهتَ زَّتْ   اْلَماءَ   َعَلي ْ
  ة واخللقي   والعقلية   واجلسدية   النفسية  قواه   تطور   تعن   اإلنسان   وتربية .  منت   أي   ، [5:  اآلية   من   احلج،  سورة( ]هبِّيج    َزْوج    كحلِّّ   مِّنْ   َوأَنْ بَ َتتْ 

 . (157٤ -1572ه ، الصفحات  1٤1٤)بن على، مجال الدين، و األنصاري، 
يني   الرتبية   مبعىن  ،الرابين   التعليم  ،الربّ   من  مشتق  اسم  الرتبيةو    وجه   بعلمه  يطلبح   الذي   أو   ،والدِّين   العلمِّ   يف  الراسخح   الَعاملح :  والرَّابَّ

  يف   يرتقى   مؤمنا    املؤمن  هبا   يكون   اليت   اجملاالت  لكافة  شاملة   لل   اليت   والربوبية ،  (٤50، صفحة  1979)ابن األثري و اجلزري،    هللا
  سياسية،   اجتماعية،  تربوية،  تعليمية،  الربوبية  وغاية   وكلمته،  دينه  إعالء  سبيل  يف  اجملاهدين   الصدِّيقني  املخلصني  من  ليكون   اإلميان، 

  واحلقل،   واملصنع،   والشارع،   والبيت،  والروح،   والنفس  والقلب،   البدن،   إصالح  تتوخى   روحية،  نفسية،  عقلية،  فكرية،   اقتصادية،
  نفوسِّ   محربِّّ   فهو  اخلحلحق،   تربية  فيه  الربِّّ   واسم.  األرض  يف   هللا  خبالفة  جديرا    ليكون  اإلنسان  هبا  ويتهيأ  أبسره،  والعامل  والدولة،  واجملتمع،
،  1996)احلنفي ع.،    الَكرم   بشهودِّ   األرواح   ومربِّّ   النعم،   بوجود   األبدانِّ   ومربِّّ   ابلتسديد،  الطالبني   قلوب   ومرّب   ابلتأييد،   العابدين 
 . ( ٤9صفحة 

  يف :  قومه  َراَبوة  يف   فالن :  اجملاز  ومن ):  فقال   الزخمشريي،  ذلك   ذكر  وقد  املنزلة،   وعلو   التهذيب  مبعىن  الرتبية  كلمة   وتستعمل
 . ( 15٨، صفحة  1992)الزخمشري،  ( أشرفهم

 : االصطالح يف    الرتبية: تعريف  اثنياً 
؛ الرؤوف،  1٨٤)األصفهاين، د. ت، صفحة  يء حاال  فحاال  إىل حد التمام : الرب يف األصل الرتبية وهو إنشاء الشالرتبية 

 . ( 169، صفحة 1990
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: تنشئة اإلنسان شيئا  فشيئا  يف  ، أولشيء إىل كماله شيئا  فشيئا  ، وهي تبليغ االرتبيةب يف األصل اللغوي مبعىن  : الر والرتبية
 . ه ( 1٤30)احلازمي،   مجيع جوانبه وفق املنهج اإلسالمي 

  احلياة   تكاليف  مواجهة  على   قادرا    معاىف  قوي    ليّشب  ومشرب  مأكل  من  إليه  ُيتاج  مبا  وتربيته  اجلسم  تغذية):  تعن   الرتبية
  وعقال    جسما    اإلنسان  يف  يحغذي  ما  كلّ   املفهوم  هبذا  ويقصد  الرتبية،  معىن   هو   الكمال  حد  إىل  به  والوصول  اإلنسان   فتغذية .  ومشقاهتا

 . ( 197٨)عباس،  ( وعاطفة ووجدان   وإحساسا   وروحا  
  قادر  وجعله   وخلقيا    عقليا    وتكوينه   واحد   آن   يف  والدنيا  للدين  الناشئ  إعداد   وسيلة   ا أهنّ )   : للرتبية  تعريفه  يف  سينا   ابن  ويرى

  العناية  ضرورة)  على  الرتبوية  آرائه  يف  دأكّ   فقد  خلدون  ابن  اأمّ .  ( عيشه  كسب  من  ومتكنه  وطبيعته  ميوله   تناسب  صناعة  اكتساب  على
   .( 1993)الزنتاين،    (العقلية  استعداداته  ومراعاة املتعلم عقل  بتنمية 

  األساس   فهي  واحليوان،  اإلنسان  بني  والفاصل  الفارق  هي  الرتبية  أنّ   بنّي   حني  الولد،  أيها   كتابه   يف  الغزايل  اإلمام  وعرف
  إىل   احليوانية  من   واالرتقاء   لإلنسان   والسعادة   التمدن   حتقيق   إىل   والسبيل  اجملتمع،   صالح   ويف   الفرد   صالح  يف   والضرورة  واملنطلق

)الغزايل    املرب   كذلكف  الصاحل،  على  لي حْبقِّي   الفاسد  الشوك   لينزع  يوميا  احلقل  إىل  خيرج  فالفالح   ابلفالح،  املرب  الغزايل   هوشبّ .  اإلنسانية
 . بن حممد، د. ت(

 
 املطلب الثالث: تعريف القرآن لغة واصطالحا:  

 أواًل: تعريف القرآن يف اللغة: 
َنا مَجَْعهح َوق حْرآنَهح )ىل: }القرآن يف األصل مصدر قرأ قراءة وقرآن ، قال هللا تعا  قراءته،    أي: {،؛  ( فَإَِّذا قَ َرْأَنهح فَاتَّبِّْع ق حْرآنَهح 17إِّنَّ َعَلي ْ

 . )الزيْرقاين، د.ت.(   والشكران  كالغفران  -ابلضم  فهو مصدر على وزن فعالن 
كتااب  وقرآن  وفرقان ،    ،حممد   : يسمى كالم هللا تعاىل الذي أنزله على نبيه منظور نقال  عن أبو إسحاق النحوييقول ابن  و 

َنا  إِّنَّ }  وقوله  .، فيضمهاومعىن القرآن معىن اجلمع، ومسي قرآن  ألنه جيمع السور  أي    ،  [  17:  اآلية   القيامة،  سورة{ ]َوق حْرآنَهح   مَجَْعهح   َعَلي ْ
: مجعته وضممت بعضه إىل  وقرأت الشيء قرآن  .أي قراءته   ،[1٨:  اآليتان   القيامة،  سورة{ ]ق حْرآنَهح   فَاتَّبِّعْ   قَ َرْأَنهح   فَإَِّذا  } ،مجعه وقراءته

 .ه (  1٤1٤)بن على، مجال الدين، و األنصاري،   بعض 
  فَإَِّذا }  :تعاىل   قال  والضم   اجلمع:  اللغة   يف   ومعناه  وقرآن ،  قراءة  يقرأ  قرأ  مصدر  األصل  يف  القرآن):  فيقول  اللغة،  يف   القرآنو 

  صار   وقد   وعمال   وبالغا  تالوة  مجع   الذي   ذلك   فاتبع   صدرك  يف   لك   مجعناه   أي   ، [1٨:  اآليتان   القيامة،   سورة { ]ق حْرآنَهح   فَاتَّبِّعْ   قَ َرْأَنهح 
 . (67/  2م، صفحة 19٨7 -ه  1٤07)اجلوهري،   الشرع علماء عرف يف  العزيز  الكتاب على  ابلغلبة  علما  

 : االصطالح: تعريف القرآن يف  اثنياً 
كالم هللا املنزل على خامت األنبياء واملرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم، املعجز بلفظه ومعناه،  )هو:    القرآن يف االصطالح 

دراز،  )الزيْرقاين، د.ت.؛    (بسورة الناس ة، املختتم  حتاملكتوب يف املصاحف املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفا
 . الصاحل( ؛ 2000القطان ، أبو شهبة، د.ت؛ د.ت؛  

  على  وأنزله   قوال ،  كيفية  بال  بدأ  منه  هللا  كالم  الكرمي  القرآن  وإن)  :القرآن  تعريف  يف  تعاىل  هللا  رمحه  الطحاوي  اإلمام  قوليو 
  ه أنّ   فزعم  مسعه   فمن   الربية،   ككالم   مبخلوق  ليس   ابحلقيقة،   تعاىل   هللا   كالم   هأنّ   وأيقنوا   حقا ،   ذلك   على   املؤمنون   وصّدقه   وحيا ،   رسوله 
  سورة ]  { َسَقرَ   َسأحْصلِّيهِّ (  25)  اْلَبَشرِّ   قَ ْولح   إِّالَّ   َهَذا   إِّنْ : } تعاىل  قال   حيث   بسقر   وأوعده   وعابه   هللا  ذّمه   وقد   كفر،   فقد  البشر   كالم 

 . (172، صفحة  1997)احلنفي و الدمشقي،      البشر(  قول  يشبه   وال  البشر،  خالق   قول   ه أنّ   وأيقنا  علمنا  [26  -25:  اآليتان   املدثر،
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ويطلق القرآن على جمموعة، وعلى كل آية من آيته من ابب إطالق اجلزء على الكل، فإنك إذا مسعت من يتلو آية منه  
َوإَِّذا قحرَِّئ  : }تعاىل، قال  ( 20، صفحة  2000القطان ،  ؛  16-15)الزيْرقاين، د.ت.، الصفحات    ه يقرأ القرآننّ إصح أن تقول  

تحوا َلَعلَّكحْم ت حْرمَححونَ   . [ 20٤: آية  األعراف سورة{ ]اْلقحْرآنح فَاْسَتمِّعحوا َلهح َوأَْنصِّ
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مي. املنهج الرتبوي يف القرآن الكر :  املبحث الثاين   
ساليب املنهج الرتبوي يف القرآن الكرمي أملطلب األول: ا

مكانياهتم  إ رية واملتعددة األمناط واألشكال واليت تراعي أحوال الفئات املستهدفة و جند يف القرآن الكرمي األساليب الرتبوية الكث
 :نذكر منها ، ستيعابيةوقدراهتم العلمية واال

   (:احلوار)  ابجلدل الرتبية أوال: 
  كتابه  من  املواضع  عشرات   يف   املؤمنني   عباده  هللا  خاطب  وقد  للمتقني،  وبشرى   للبشرية،   هداية   ليكون  القرآن   تعاىل  هللا  أنزل 

ذحوا  : } وكذلك قوله تعاىل   [   6:  اآلية   احلجرات،  سورة]  {آَمنحوا  الَّذِّينَ   أَي يَها  يَ   }   ابإلميان  التعريف  بنداء   خطابه  مصدر ا  َوقَاَل اَّللَّح اَل تَ تَّخِّ
َي فَاْرَهبحونِّ  ٌد فَإِّيَّ َا هحَو إَِّلٌه َواحِّ  . [ 51: اآلية النحل،  سورة{ ]إِّهَلنَْيِّ اثْ َننْيِّ إِّمنَّ

  ينتبهوا   أن القرآن،  وقراء  واملربني   املدرسني  على هامة،  أمورا   اخلطاب أو  التعبدي،  احلوار  بواسطة  الناشئة  نفوس  يف  القرآن  يرب
 : مبقتضاها وعلمهم هبا، الناشئني  أتثر  مدى  ويراعوا إليها، 

 . مبعناها والتفكري   القرآن أسئلة  مع  لتجاوبا .أ
 . عظيم ا مبلغ ا   هللا  برسول  التأثر بلغ فقد القرآن، مبعاين  العاطفي  التأثر  .ب 
  أسلوب   عن  الناشئة  الفكرية،  والقناعة  العاطفي   للتأثر   طبيعية  نتيجة  وذلك   الكرمي،  القرآن  مبقتضى   والعمل   السلوك  توجيه .ت 

 احلوار. 
،  2007)النحالوي،      به  بوصفهم  عباده  خاطب  حىت  هللا  عند  ومكانته  اإلميان،  بعزة  للقرآن  القارئ  واملسلم  الناشئ،  إشعار .ث 
 . (170صفحة 

 :  والرتهيب  الرتبية ابلرتغيب  : اثنياً 
  البقاء،   وحسن   والرفاهية  والنعيم،  اللذة  يف   الرغبة  من  اإلنسان  عليه  هللا  فطر   ما   على  اإلسالمي  الرتبوي  األسلوب  هذا  بن

رِّ } : ، قال تعاىلاملصري وسوء والشقاء  األمل  من  والرهبة  َاتِّ  َوَعمِّلحوا آَمنحوا  الَّذِّينَ  َوَبشِّّ   كحلََّما   اأْلَهْنَارح  حَتْتَِّها مِّنْ  ََتْرِّي  َجنَّات   هَلحمْ  َأنَّ  الصَّاحلِّ
َها  رحزِّقحوا ن ْ :  اآلية  البقرة،   سورة{ ]َخالِّدحونَ   فِّيَها  َوهحمْ   محَطهََّرةٌ   أَْزَواجٌ   فِّيَها  َوهَلحمْ   محَتَشاهبِّ ا  بِّهِّ   َوأحتحوا  قَ ْبلح   مِّنْ   رحزِّقْ َنا   الَّذِّي  َهَذا   قَالحوا  رِّْزق ا  ََثََرة    مِّنْ   مِّ
  أنَّ   ومع [،  ٨7{ ]سورة الكهف:  قَاَل أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف ن حَعذِّبحهح ثحَّ ي حَردي إِّىَل رَبِّّهِّ فَ ي حَعذِّبحهح َعَذااب  نحْكر ا  ابلرتهيب: }الرتبية أما    ،[25

  استجابتهم،   حالة   يف  خري  من   الدنيا  يف   املدعوين  يصيب  مبا  يكون  أن  جيوز  فإنه   اآلخرة،  يف  ابجلزاء  يكون  والرتهيب   الرتغيب  يف  األصل
ا  سلمامل  يغفل  ال  أن  على  رفضهم،  حالة  يف   شر  من  يصيبهم  وما ، صفحة  2001)زيدان،    اآلخرة  يف  ابجلزاء  والرتهيب  الرتغيب  عن   أبد 

  الطبيعة   عن   صادرة  مبيزات"  والعقاب  الثوب "  الغربية  الرتبية  يف  يسمونه   عما  اإلسالمية   الرتبية  يف  والرتهيب  الرتغيب   ميتاز و ،  (٤3٨
  والربهان،   اإلقناع   على   نيوي دوال  القرآين،   والرتهيب   الرتغيب   يعتمد  حيث   اإلسالمية،   الرتبية  هبا   تتسم  اليت   اإلنسان   لفطرة  املواتية  الرابنية
  أن  تربوي  معناه  وهذا  . املؤمنني   إىل   خطاب   توجيه   فيها   أو   عالقة  وهلا  إال،   اآلخرة  أمور   من  أبمر   ترهيب  أو  ترغيب  فيها   آية   من   فليس 
  هلذا   وليكون   هللا،  عذاب  من   نرهبهم   أو   ابجلنة،  نرغبهم   أن  لنا  ليتسىن   الناشئني،  نفوس   يف  الصحيحة   والعقيدة   اإلميان،   بغرس   نبدأ 

 . (231، صفحة 2007)النحالوي،  سلوكية عملية َثرة  والرتهيب  الرتغيب
   ابلقصة: الرتبية  : اثلثاً 

َا  اْلَقَصصِّ   َأْحَسنَ   َعَلْيكَ   نَ قحصي   نح قال تعاىل: }نَْ  َنا   مبِّ   يوسف،  سورة{ ]اْلَغافِّلِّنيَ   َلمِّنَ   قَ ْبلِّهِّ   مِّنْ   كحْنتَ   َوإِّنْ   اْلقحْرآنَ   َهَذا   إِّلَْيكَ   َأْوَحي ْ
   . [ 3: اآلية
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"  النبوية   القرآنية   القصة"  أعن   أهنا   ذلك  .اللغوي   األداء  ألوان  من   آخر  لون   ُيققها  ال  تربوية   وظيفة  اإلسالمية  الرتبية   يف  للقصةو 
  حيوية   ومن  العاطفة،  حرارة  من   تثريه   ما   مع   الزمن،   مر  على   املدى  بعيدة   حمكمة،   بليغة،  وتربوية   نفسية   آاثرا   هلا   جعلت   مبيزات   متتاز 

  تشد  منها،  والعربة  وخامتتها،   وتوجيهها  القصة  مقتضى  حبسب  عزميته  وَتديد  سلوكه،   تغيري  إىل  اإلنسان   تدفع  النفس،  يف  وحركية
  وموضوعاهتا   بشخصياهتا   والتأثر  ملواقفها،   والتتبع  معانيها   يف  التأمل  دائم  فتجعله  تراخ،   أو  توان  دون  انتباهه،  وتوقظ   القارئ،  القصة
 . ( 1٨9، صفحة 2007)النحالوي،    فيها  كلمة   آخر حىت

 الرتبية ابملوعظة:  : اً رابع
  متثل   القابلية   وهذه .  للتشكيل  وقابلية   مرونة   من   اإلنسانية   الطبيعة  به   تتمتع  ملا   والتشكيل،   ابلتوجيهات  للتأثر  قابل   اإلنسان

  لألساليب  مكمل األسلوب  وهذا  النشء،  نفس  يف تثبت  حىت مناسبة  كل  يف التوجيهات  تكرار  يستلزم  الذي  األمر  مؤقت ا، استعداد ا
 . ( 1٤3، صفحة 199٨)السمالوطي،   املطلوب األثر  لتحدث  إهنا   ذكرها، سيأيت اليت والالحقة   السابقة

  يوجد   ملا   الراشدين،   وجمتمع  الكبار   إىل   احلاجة   هذه  متتد  وإمنا   فقط،  األطفال  على  قاصرة   ليست   والتوجيه  املوعظة  إىل   واحلاجة
  ََيْمحرح   اَّللََّ  إِّنَّ  } الكرمية  والتوجيهات  املواعظ  من  ابلعديد   الكرمي  القرآن  وُيفل  املؤمنني،  تنفع  والذكرى  ضعف،  من  اإلنسانية  النفس يف

ْلَعْدلِّ  ْحَسانِّ   ابِّ  . [ 90: اآلية  النحل، سورة{ ] َتذَكَّرحونَ  َلَعلَّكحمْ   يَعِّظحكحمْ  َواْلبَ ْغيِّ   َواْلمحْنَكرِّ   اْلَفْحَشاءِّ  َعنِّ  َويَ ن َْهى  اْلقحْرىَب  ذِّي َوإِّيَتاءِّ  َواإْلِّ
  غري   الدعوة   من   نوع ا  يكون  وبذلك  - موقف  كل  حسب-  موقف  كل  يف  النشء  توجيه  يف  يستمروا  أن   املربني   على   وجيب

  مع   اجلفاف   عن   والبعد   احلسن  ابألسلوب  والتوجيهات   املواعظ  تتسم  أن  وجيب .  وأثبت   أقوى   أتثريه  يكون   احلالة   هذه  ويف   املباشرة،
حلِّْكَمةِّ َواْلَمْوعِّظَةِّ احلََْسَنةِّ : }تعاىل يقول   صاحلهم على حريص  املرب أن   النشء إشعار   [. 25]سورة النحل:  {ادْعح إِّىَل َسبِّيلِّ َربَِّّك ابِّ

 : الرتبية ابلعبادة ًا: خامس
  وجدان   من  اإلنسان به   ميد  وملا  هللا، عبادة  إىل  اإلنسانية النزعة  يلب  حيث اإلنسان حياة يف  أمهية   من للدين  ما  اإلسالم رقدّ 

  اإلميان   أبصول  اليقني   ترسيخو  .وطمأنينة   سعادة  من  حياته   على  يضفي  وما  والفضيلة،   اخلري   عناصر   من  نفسه  يف   يقوى   وملا  وضمري،
َا  الرَّسحولح   آَمنَ : }تعاىل  هللا  يقول  وشره،  خريه  والقدر  اآلخر  واليوم   ومالئكته  وكتبه  ورسله  ابلل   اإلميان  وهي  وأركانه،    َربِّّهِّ   مِّنْ   إِّلَْيهِّ   أحْنزِّلَ   مبِّ

َّللَِّّ   آَمنَ   كحل    َواْلمحْؤمِّنحونَ    أَي يَها   يَ : }تعاىل   ويقول   [2٨5:  اآلية   من   البقرة،   سورة{ ]رحسحلِّهِّ   مِّنْ   َأَحد    َبنْيَ   ن حَفرِّقح   اَل   َورحسحلِّهِّ   وَكحتحبِّهِّ   َوَماَلئَِّكتِّهِّ   ابِّ
َّللَِّّ   آمِّنحوا   آَمنحوا  الَّذِّينَ  َّللَِّّ   َيْكفحرْ   َوَمنْ   قَ ْبلح   مِّنْ   أَنْ َزلَ   الَّذِّي  َواْلكَِّتابِّ   َرسحولِّهِّ   َعَلى   نَ زَّلَ   الَّذِّي  َواْلكَِّتابِّ   َوَرسحولِّهِّ   ابِّ   َورحسحلِّهِّ   وَكحتحبِّهِّ   َوَماَلئَِّكتِّهِّ   ابِّ
رِّ  َواْليَ ْومِّ  ا  َضاَلال    َضلَّ  فَ َقدْ  اآْلخِّ  ها: وللرتبية ابلعبادة آاثر عظيمة وكثرية من   .[136: اآلية  النساء، سورة{ ]بَعِّيد 

 : بشرطني اتصفت  إذا إال هللا يقبلها عبادة  من   فما الدائم،  الفكري  الوعي تعلمنا اإلسالم  يف  العبادات .1
 . لل  والطاعة   النية إخالص أوال:  •
  تنتهي  حىت  الشرطني هذين على االستمرار ث  هللا، رسول  سنه  الذي واألسلوب الشكل  على  ابلطاعة واإلتيان اثنيا:   •

 : أي  ؛ العبادة
 . له  ابالنقياد  والشعور   بعظمته،  والتفكري لل  اخلضوع  يف  االستمرار أوال :  

  كل   دامت وما  وموضوعها، بشكها  الشرعية والتعاليم الشريعة  مع  ومتشيها لعبادته،   اإلنسان وعي  يف  واالستمرار  اثنيا:
 هللا.  وجه  هبا  يقصد عبادات  املسلم أعمال

  صادقة،   عاطفة  على  مبنيا  متينا   منظما   واعيا   ارتباطا   كان،   حيثما  ابملسلمني،  االرتباط   على   املسلم  ترب   العبادات   أن  كما .2
 عظمية.  ابلنفس   وثقة

 ابلل.   واالعتزاز الضيم،  وإابء والكرامة،  العزة على  املسلمة النفس ترب  اإلسالم يف  والعبادة  .3
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 : ابلقدوة   الرتبية: سادساً 
  احملاكي   كان   فإذا  واحملاكاة،  التقليد  إىل   مييل  طفولته  يف  فاإلنسان  ، النجاح  إىل   وأقرهبا   الرتبية   أساليب  أفضل   احلسنة  القدوة   تعد

  ترتسخ  الشباب   خطى  وخيطو  الطوق   عن   الفرد   يشب   وعندما  الرفيعة،   والقيم  الكرمية   واخلصال  الطيبة   اخلالل   النشء   يف   أتصلت  قدوة
 . (5٤؛ السيد، د. ت، صفحة  56ه ، صفحة  1٤1٤)قطب،  القدوة عن  أخذه  ما ويعي   نفسه يف  القيم  هذه

  وحياته   مواهبه   وتنظيم  اإلنسان،   لنمو  حمكمة  خطة  ورسم  متكامل،  تربوي  منهج  جيادإل  أمر مهم جدا  القدوة   إىل  احلاجةو 
  واقع  وجود   عن يغن  ال  فإنه  كله،  ذلك من  يكن   مهما، و وجه أكمل على طاقاته واستنفاد   والسلوكية والوجدانية  ، واالنفعالية النفسية 
  لذلك ،  عليها  الرتبوي  املنهج  إقامة  يراد  اليت   واألهداف  واألساليب   األسس  كل   الرتبوي،  وأسلوبه  بسلوكه  ُيقق  مرب   إنسان  ميثله   تربوي
  َلَقدْ : } (205، صفحة  2007)النحالوي،    اإلسالمي   الرتبوي   املنهج   ُيقق   للناس   قدوة   ليكون   ورسوله،   عبده     حممدا  هللا   بعث 
 .[21: اآلية من   األحزاب، { ]سورةَسَنةٌ حَ  أحْسَوةٌ  اَّللَِّّ  َرسحولِّ  يفِّ  َلكحمْ   َكانَ 

  وآدابه   وتعاليمه،  القرآن  حلقائق  حية  بشرية  عملية  ترمجة  الناس،  مع  وتعامله  وسلوكه  ومشائله  بشخصه،    هللا  رسول  كان  وحقا
 . (5٤؛ السيد، د. ت، صفحة  56ه ، صفحة  1٤1٤)قطب،    قرآنية   تربوية   وأساليب   إسالمية،   تربوية   أسس  من   فيه  وملا   وتشريعاته، 

 .وغري ذلك من الوسائل الرتبوية 
 

 . الرتبوي يف القرآن الكرمي  املنهج أمهية  : ثايناملطلب ال
  ويتمسك   ،اإلسالم   وتعاليم  مبادئ  يتبع  كي  للمسلم؛  الكرمي  القرآن  رمسه  الذي  ، السوي  البنيِّّ   الطريق  هو  اإلسالمي   املنهج

  أفضل،   حلياة   اإلنسان   إعداد  ووظيفته   ، احلياة  أمور  كل  يشمل  الرابين   املنهج  هذا  إن .  واآلخرة   الدنيا  يف  سعادته  أجل   من  أبحكامه
  فكري   منهجا   للرتبية   اإلسالم   وضع  وقد  ،عبادة   هللا  إىل   الفرد   به   يتوجه  عمل  كل  إن  بل  الدينية،   العبادات  على  يقتصر  ال   اإلعداد  وهذا
  منطلقه  للعقل   فجعل  ،معا   وروحي   عقلي   أساس   على   اإلسالمي   املعرفة   منهج )   أقام   أنه   كما  وعقائدها،  األخرى   األمم  ملناهج  مغايرا

  ظل  ويف.  (13، صفحة  19٨1)اجلندي،   (الطبيعة  وراء  وما  الغيبيات   جمال  يف منطلقها  للروح  وجعل  واحملسوسات، العلوم  جمال  يف
  املنهج   إن و   . الغرب   العامل   يف  حادث   هو   كما  والعلم  الدين   بني  فصل  دون   العقيدة   ظالل   يف   العامل   سار   والروحي   العقلي   األساس   هذا

اإلسالمي  الكرمي جيب  الرتبوي  القرآن    أسس   على  ويبن  أهداف،  وُيقق  ومميزات   صفاتب   ويتصف  بطابع،  ينطبع  أن  النابع من 
 : اآلتية  الصفات  فيه  تتحقق  أبن  وذلك  واإلنسان،  واحلياة الكون،  عن  فكرية  وتصورات 

 : وتعاىل سبحانه  هللا شرع  حتقيقأواًل: 
  وتعاىل   سبحانه   هللا  أن   حيث   وتعاىل،   سبحانه  هللا   شرع  حتقيق   يف   خاصة   عناية   يعتن  الكرمي  القرآن   يف   بوي الرت   منهج  أنّ   جند

  هَنَاكحمْ   َوَما   َفخحذحوهح   الرَّسحولح   آََتكحمح   َوَما  }  :تعاىل   وقال   ، خلا   ...والنار   واجلنة   والشر،   واخلري   واحلرام،  احلالل   وبني   لعبادته  اإلنسان  خلق
  هناكم  ومهما   فافعلوه  به   أمركم  مهما   أي:  كثري  ابن  وقال   ،[ 7:  اآلية   من   احلشر،  سورة{ ]  اْلعَِّقابِّ   َشدِّيدح   اَّللََّ   إِّنَّ   اَّللََّ   َوات َّقحوا   فَانْ تَ هحوا  َعْنهح 
    [ 7: اآلية  من احلشر، سورة{ ] اْلعَِّقابِّ  َشدِّيدح   اَّللََّ  إِّنَّ   اَّللََّ  َوات َّقحوا}  :تعاىل  وقوله  شر، عن ينهى وإمنا خبري َيمر إمنا فإنه فاجتنبوه عنه
)الدمشقي،    وهناه  زجره  عنه  ما  وارتكب  وأابه  أمره  وخالف  عصاه  ملن  العقاب  شديد  فإنه  زواجره  وترك   أوامره  امتثال  يف  اتقوه  أي

 . الكرمي القرآن يف  جاء  الذي وجل عز هللا شرع  حتقيق  بيان  فهذا . (360ه ، صفحة 1٤07
 
 

 . التعبدي   اجلانب اثنيا: حتقيق 
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  سيتحقق   الكرمي  للقرآن  الرتبوي   املنهج  خالل   من  أنه   الشك، و من أهم ما مييز املنهج الرتبوي اإلسالمي أنه منهج عباده
  اخلالصة   ابلعبادة عباده  وجل  عز   فيه  أمر الذي  الكرمي  القرآن  من األصل  يف  مستمد املنهج  ألن  وذلك  وجل  عز  لل التعبدي  اجلانب
ْنَس إِّالَّ لِّيَ ْعبحدحونِّ : } تعاىل  قال   حيث   الكرمي   لوجهه    هللا   أن :  كثري  ابن  ويقول     ،[ 56:  اآلية   الذاريت،   سورة{ ]َوَما َخَلْقتح اجلِّنَّ َواإْلِّ
  حمتاج   غري  أنه   وأخرب .  العذاب  أشد  عذبه  عصاه   ومن   اجلزاء،  أمت  جازاه  أطاعه   فمن   له،   شريك  ال   وحده  ليعبدوه   اخللق  خلق  تعاىل 
 . ( 255ه ، صفحة 1٤07)الدمشقي،  ورازقهم خالقهم وهو  أحواهلم،  مجيع  يف  إليه  الفقراء  هم بل  ،إليهم 

 مصادرها من  قوهتا اثلثًا: تستمد 
  وال  واحده  مصادر  على  األنواع  هذه  تعتمد  ال  ولكن  األرض،  بقاع  مجيع  يف  الرتبية  أنواع  من  العديد  هناك  أن  املعلوم  من

  اليت   الياابنية  الرتبية  مثل   فقط  دنيوية   متطلبات  على  قامت  وبعضها  املفكرين  آراء  على   قامت  الرتبية  أنواع  فبعض  مصادرها،   يف   تتشابه
  اليت   للرتبية   الضعف   موطن  فهنا  واضعيها،   متطلبات   مع  تتوافق  اليت   املناهج   تنتهج   فكانت  للدولة   خملصني  موظفني  إجياد   إىل  هتدف
  ونفسيته،  ومزاجه  وعلمه  قائلة،  لشخصية   انعكاسا    يكون  إمنا  البشر   كالم   من  كالم   أي  إن  حيث البشر   آلراء  موضوعة مناهج  تنتهج 
  القوية   مصادره  من   تلقائيا    قوته   يستمد   الكرمي  القرآن   يف   الرتبوي   املنهج   ولكن .  آاثره  من   أثر   ألنه   قائلة،   وروح   صفة   ُيمل   كالم   وكل
  الذِّْكرَ  نَ زَّْلَنا  َنْنح  إِّنَّ : }تعاىل  قال  حيث  حبفظه  وتعاىل  سبحانه  هللا وتعهد    حممد  نبينا على  تعاىل  هللا  أنزله  الذي  الكرمي  القرآن وهي
  ؛ { حَلَافِّظحونَ   َلهح   َوإِّنَّ د :}حمم  ي   القرآن   عليك   نزلنا   شأننا  بعظمة   نن   أي:  الصابوين  ويقول   [ 9:  اآلية   احلجر،   سورة { ]حَلَافِّظحونَ   َلهح   َوإِّنَّ 
  موكول   حفظها   فإن    الكتب  من  غريه   يف  جرى  كما   والتغيري  والتبديل  والنقصان،  الزيدة   عن  نصونه  القرآن،   هلذا  احلافظون   ونن   أي
 . (106ه، صفحة 1٤02)الصابوين،  أهلها   إىل

ثْلِّهِّ    :}تعاىل  قال  حيث  القرآن  هذا   مبثل  َييت  أن  إنسان  أي  ويعجز   { َوإِّْن كحن ْتحْم يفِّ َرْيب  ممَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبدَِّن فَْأتحوا بِّسحورَة  مِّْن مِّ
  أنزلناه   الذي  ونظمه  وتشريعه  بيانه  يف  املعجز  القرآن  هذا  صدق  من  وارتياب  شك  يف  الناس  أيها  كنتم  وإذا  أي:  الصابوين  ويقول  [

ثْلِّهِّ }  حممد   ورسولنا  عبدن   على تحْم يفِّ رَْيب  ممَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبدَِّن َفْأتحوا بِّسحورَة  مِّْن مِّ   هذا   مثل   من   واحدة  بسورة  فأتوا   أي {؛  َوإِّْن كحن ْ
 . (٤2ه، صفحة 1٤02)الصابوين،   والبيان  والفصاحة   البالغة يف  القرآن 

   الشخصية  بناءل  تكاملالنمو امل إىل   يسعى : رابعاً 
  واخللقية   والوجدانية   والعقلية  الروحية   جوانبها  مجيع   يف  اإلنسانية   الشخصية   لبناء   يسعى   الكرمي   القرآن   يف   الرتبوي   املنهج  إنّ 

  مجيع   على   يركز  بل  ،األخرى  اجلوانب   ويرتك  اجلوانب   ببعض   يهتم  أو   فقط   الروحي   ابجلانب  املنهج  يهتم   فلم   ،واجلسمية   واالجتماعية
 .  (٨3٤، صفحة 1993)الزنتاين،  ا  بني بعضها بعض املنسجم والتنسيق  ابلتكامل الشخصية  اجلوانب

  العديد  من   يتضح   كما  البشر  بني   للتمايز   احلامسة   املعايري   أحد   العلم   أن   اعترب   ووجدانه،  وقلبه   اإلنسان   عاطفة   خياطب   واإلسالم
  حترر   الرتبية   إن   القول   نستطيع   عام  وبوجه .  والسنة  ابلكتاب   العلم  على   تقوم   ذاهتا   والتقوى   إليها،   أشرن   أن  سبق   اليت   العلم   آيت   من 

 . (135، صفحة 199٨)السمالوطي،  وجسم ا وعقال   وروح ا نفس ا  اإلنسان
فالقرآن خياطب العقل مبنطق قوي وحجة ظاهرة ودليل قاطع، وتراه يف الوقت نفسه خياطب الشعور والوجدان خطااب يستدر  

 . ( 772-773ه ، الصفحات 7202) دراز،  آخر ده يغذي جانبا ويهمل جانباجن  فال، حساس اإلبه العطف ويوقظ 
  العلوم   هذه  بعض  فإن   معرفة،  كل  وال  علم  كل  ليس  ولكن  ،وينميانه   العقل  يزودان  واملعرفة  والعلم  واملعرفة،  ابلعلم  العقل  تنميةو 
  ، صحيحة   أمينة  املصادر  هذه كانت  فكلما املعرفة،  وتلك  العلم  هذا مبصادر  العربة  وإمنا والتحجر  ابجلمود   العقل يصيب   قد واملعارف 

 [. 2٤{ ]سورة حممد: أََفاَل يَ َتَدب َّرحوَن اْلقحْرآَن أَْم َعَلى ق حلحوب  أَقْ َفاهلحَا: } تعاىل هللا  ويقول. العقل تنمية يف  أسهمت كلما
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:  نقول   أن   نستطيع  بل   عنه،  يصدر  وما   اإلنسان  سلوك  يف   كبري   أتثري  من   هلا  ملا   لألخالق  ابلغة   أمهية  الناحية اخللقية جند  ا أمّ 
  كل   فإنَّ : "إحيائه   يف   يقول  إذ   الغزايل   اإلمام  كلمة   أصدق  وما  وصفات،   معان    من  نفسه  يف  مستقر  هو  ملا   موافق  اإلنسان  سلوك  إن

)الطوسي, أبو حامد حممد بن حممد الغزايل;،    حمالة  ال  وفقها  على  إاّل   تتحرك   ال   حىت  اجلوارح،  على  أثرها  يظهر  القلب  يف  تظهر  صفة
  ومعىن.  الرتاب   يف   املغيبة   أبصوهلا  الشجرة   فروع   صلة   وصفات   معان    من   نفسه   يف   مبا   دائم ا   موصولة   إذن   اإلنسان  فأفعال   ، (59صفحة  

  الفرع   فسد  األصل  فسد  وإذا  الفرع،  صلح  األصل  صلح  إذا  أبصله،   الفرع  ألنَّ   أخالقه؛  بصالح   اإلنسان  أفعال   صالح  أنَّ   ذلك
  إصالح   يف   السديد  النهج  كان   وهلذا،  [57]سورة األعراف:  ا  خَيْرحجح نَ َباتحهح ِبِِّّْذنِّ َربِّّهِّ َوالَّذِّي َخبحَث اَل خَيْرحجح إِّالَّ َنكِّد  َواْلبَ َلدح الطَّيِّّبح  }

  فيها،   اجليدة   األخالق   معاين   وغرس   وتزكيتها،   النفوس   ِبصالح   املصلحون   يبدأ   أن   هلم   الطيبة   احلياة  سبل   وتيسري   سلوكهم  وتقومي   الناس 
  وقلق،   وطمأنينة  وضيق،   ورخاء  وعسر،   ويسر   وشقاء،   سعادة  من   الناس  أحوال  تغيري   أنَّ   وبني   النفوس   صالح   على   اإلسالم   أكد   وهلذا
 . ( 79، صفحة 2001)زيدان،    وصفات   معان  من أبنفسهم ما  لتغيري  تبع  ونوه ذلك   كل  وذل، وعز

 . للفرد  النفسي  األمنخامسًا: 
  يف  الرتبوي  املنهج  على  يرتىب  الذي   الفرد  ألن  النفسي  االستقرار  على  عديدة  فوائد  هلا  الكرمي   القرآن  يف  الرتبوي  املنهج  إنّ 

  لعبادته   اخللق   وتعاىل خلق   سبحانه   فالل :  اجلوزية   قيم  ابن   ويقول   لغريه،   يتحقق   ال   ما   النفسي  السكون  من  له   يتحقق   الكرمي   القرآن 
  له  حتقق  اإلميان   على   النفس  وتربية  ، نفوسهم  وتسكن  قلوهبم،  تطمئن   فبذكره  له،  واإلخالص   وحمبته،  إليه،  واإلنبة  ملعرفته،  اجلامعة 
) اجلوزية،    والقدر  ابلقضاء   الرضا   إال   عليه   فما   ، ليصيبه  يكن   مل  أخطأه  وما   ليخطئه   يكن   مل   أصابه  ما   أن   يؤمن  ألنه   نفسيا    اطمئنان  
    . (37ه ، صفحة 13٨1

  اإلنسان  ليكون   البشرية؛ النفس يرب اإلسالمية  الرتبية  ومنهج   ، اإلسالمي املنهج  بناء  يف  أساسية  ركيزة  النفسي األساس  دي ويع
  ت واستعدادا  اإلنساَن،   اإلسالمية   الرتبية   ملنهج  النفسي   األساس  ويتناول   ،املتكامل   اإلسالمي   اجملتمع  بناء  على   قادرا  صاحلا   عبدا

  نو   اإلنسان  حمرك  هي  القرآن  يف   والنفس   الوجود،  يف  هللا  خملوقات  أفضل   هو  اإلنسان   . وميوهلم  ، بينهم  الفردية   والفروق   ، املتعلمني
  طبيعته  وأن  عنها، خارجي  عامل إال اإلنسانية فطرته يفسد وال  ،وألوهيته هللا بوحدانية  اإلميان على اإلنسان فطر وقد. أهدافه   حتقيق

  توجيهه   ميكنها  قدرات  فيه  هللا  وأودع  والشر،  للخري  متساوية   ابستعدادات  وروح   مادة  من  اإلنسان  خلق   فقد  مزدوجة،  طبيعة  اإلنسانية
   . (39-3٨)السيد، د. ت، الصفحات  الشر وإىل اخلري  إىل

 : والتجديد  احملافظة   بني اإلسالمية   الرتبيةسادسًا: 
  البدع،   وترفض   عريضة،  وقيم  راسخة  وتقاليد  خالدة  مساوية  مبادئ  من  عليه  تقوم  وما   املعتقدات  جملال   ابلنسبة  حمافظة   فهي

تحْم حتحِّبيوَن  : }تعاىل   وقال   ، [7:  اآلية  من  احلشر،  سورة{ ]فَانْ تَ هحوا  َعْنهح   هَنَاكحمْ   َوَما  َفخحذحوهح   الرَّسحولح   آََتكحمح   َوَما : } تعاىل   يقول قحْل إِّْن كحن ْ
  الرتبية  كانت   وإذا.  ضاللة   بدعة   كل  فإن  األمور،  حمداثت  من  والسالم  الصالة  عليه  وحذر{،  اَّللََّ فَاتَّبِّعحوينِّ ُيحْبِّْبكحمح اَّللَّح َويَ ْغفِّْر َلكحمْ 

  بشرط   عصر،   كل   يف  املتغرية   احلياة   مبطالب   الوفاء   أجل   من   التجديد  إىل   تدعو   فإهنا   والتشريعية،   العقلية   األصول   على   حتافظ   اإلسالمية 
 . (1٤1-1٤0، الصفحات 199٨)السمالوطي،  العامة  ابألصول  االلتزام

   االجتماعية: مبدأ البيئة  سابعًا:  
، وعناصر هذه البيئة متنوعة متقلبة بعضها خري يتفق مع أهداف  اإلنسايندور رئيس يف تشكيل السلوك    االجتماعية   للبيئة

للتعلم يف أي جمتمع، ولكن   االستعداد، وحني يولد الطفل يكون لديه األهدافوبعضها يتعارض مع هذه  املنهج الرتبوي اإلسالمي
التطبيع    االجتماعية النماذج   وعمليات  للدور    واالَتاهات   ابالعتقاداتمتده    تماعياالج والثقافية  هتيؤه  اليت  السلوك  وأشكال 

  االجتماعية على تطهري البيئة    املنهج الرتبوي اإلسالميومن أجل هذا اهلدف يركز  ه،  يلعبه وقيم اجملتمع الذي ينشأ فيالذي    االجتماعي
وتنال من كرامته واستبداهلا    اإلنسان يت تنتقص إنسانية  ال   االجتماعية من مجيع إىل املمارسات والثقافات والنظم وشبكة العالقات  
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م،  ٤001)الكيالين،    .خلا  ... والكرامة حتت أي ظرف من ظروف الفقر أو الغىن، والضعف أو القوة  اإلنسانية بتلك اليت تصون هذه  
    (793-79٤الصفحات 

 . الفطرية  غرائزه  وتعلي النقية اإلنسان   فطرة على حتافظ اإلسالمية  الرتبية اثمنًا: 
  هللا   خلق   وقد   الفطرة،   على   ويولد   إال   مولود   من   ما     الرسول   خيربن   فكما   النقية،   اإلنسان   فطرة   على   اإلسالمية   الرتبية   حتافظ 

هِّمْ   َعَلى  َوَأْشَهَدهحمْ   ذحرِّي َّتَ هحمْ   ظحهحورِّهِّمْ   مِّنْ   آَدمَ   َبنِّ   مِّنْ   رَبيكَ   َأَخذَ   َوإِّذْ   }:  تعاىل   يقول.  حنفاء  عباده  سبحانه   قَالحوا   بِّرَبِّّكحمْ   أََلْستح   أَنْ فحسِّ
(  7) َسوَّاَها  َوَما  َونَ ْفس  : }تعاىل  وقال ،[  172:  اآلية  األعراف،  سورة{ ]َغافِّلِّنيَ   َهَذا  َعنْ   كحنَّا  إِّنَّ   اْلقَِّياَمةِّ   يَ ْومَ   تَ قحولحوا َأنْ  َشهِّْدنَ   بَ َلى

  أمهية  تربز  وهنا   ،[10  – 7:  اآليتان الشمس، سورة{ ]َدسَّاَها َمنْ  َخابَ  َوَقدْ (  9)  زَكَّاَها َمنْ  أَفْ َلحَ  َقدْ ( ٨)  َوتَ ْقَواَها فحجحوَرَها َفَأهْلََمَها
  واإلسالم .  عليها   الناس  فطر  اليت   هللا  فطرة  على   واحلفاظ   الفجور  جانب   ومقاومة  التقوى   جانب  ودعم  وتطهريها   النفس   تزكية   يف   الرتبية 

  املؤمن   الفرد   اإلسالم   ويعلم   واجملتمع،  الفرد  صاحل  ُيقق  مبا   الشريعة   حسب  ممارستها   ينظم  لكنه   املادية،   الفرد   رغبات   ضد  يقف  ال
  Emotional Marturity  االنفعايل  النضج  مؤشر  هو  وهذا  أتجليها،  على  والقدرة  رغباته   يف  والتحكم  اإلرادة  وقوة  الصرب
  استطاع   من   الشباب   معشرَ )ي  :    قال   يستطيع،   ال   ملن   ابلصوم   االستعانة   وإىل   يستطيع   ملن   الزواج  إىل   الشباب     الرسول   ويوجه 
  صوره،   أمسى   يف   الغرائز  إعالء  هو   وهذا  ،( وجاء له  فإنه ابلصوم فعليه  يستطع مل  ومن  للفرج  وأحصن  للبصر  أغض  فإنه  فليتزوج  الباءة
  إخل ..  .والقراءة   الريضية   كالرتبية  ابلنفع  أمتهم  وعلى   عليهم   يعود   فيما   الفراغ  أوقات  قضاء  إىل  املسلم  الشباب  اإلسالم   ويوجه 

                                           . (13٨، صفحة 199٨)السمالوطي، 
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 اخلامتة 
وهداية، ومنهج شامل وبيان لكل جوانب احلياة وما ُيتاجه االنسان من  القرآن الكرمي هو دستور احلياة وكتاب نور وعلم  

معرفة حتدد له أطر العالقة بربه ونفسه وجمتمعه، وهو كتاب تربية واعداد مساوي انطالقا من اإلميان ابلل الواحد األحد رب العاملني،  
اين العناية والرعاية واإلصالح والتأديب، وعليه فان هللا  وكلمة الرب مشتقة من الرتبية وهي حتمل مع   ،فالل تعاىل هو رب العاملني 

والرساالت السماوية اليت تضمنت أمسى وأرفع القيم األخالقية اليت    األنبياءاخلالق تعاىل ذكره هو املرب واملؤدب اإلنسان من خالل  
 . ترتقي ابإلنسان وَتعله مؤهال ملسؤولية خالفة هللا يف األرض

الرتبوي يف القران الكرمي من أهم املناهج يف احلياة وذلك ألنه يضبط سلوك الفرد من مجيع النواحي ويصقل النفس  يعد املنهج  
 اإلنسانية وجيعلها تسلك السلوك الصحيح املستمد من القرآن الكرمي وألمهية هذا املوضوع يف مجيع جوانب احلياة قمت ابختياره. 

ويف القرآن الكرمي جند أهداف  ،  وحتقيق اجلانب العبادي  هو حتقيق شرع هللا سبحانه وتعاىل   منهج الرتبية يف القرآن الكرمي  دويع
بية االجتماعية،  الرتبية ومواضيعها السبعة وهي: الرتبية العقيدية، والرتبية اخلحلقية، والرتبية اجلسمية، والرتبية العقلية، والرتبية النفسية، والرت 

 والرتبية اجلنسية. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hussein Zubair Snow AL FAHDAW 

 

 

 

 

 

 

 

 
285 

 واملراجع  املصادر
  القرآن الكرمي 

 (. بريوت،: عامل الكتب. 1\)اإلصدار ط جممع اللغة العربية ه(. 1399الفلسفي املعجم. )
 .بريوت: املكتبة العلمية  (.Ed ,الطناحي ط. أ. ) .النهاية يف غريب األثر .(1979) .اجلزري, أ. ا & ,ابن األثري

)اإلصدار ط/ األخرية(. ) حممد كيالين، احملرر( مصر: مكتبة    إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ه (.  13٨1ابن القيم اجلوزية. )
 مصطفى احللب. 

املعروف ابلراغب األصفهاىن. ) القاسم احلسني بن حممد  القرآن ه (.  1٤12أبو  (. )صفوان  1\)اإلصدار ط   املفردات يف غريب 
 عدنن الداودي، احملرر( دمشق بريوت: دار القلم، الدار الشامية. 

 ر( لبنان: دار املعرفة. )حممد سيد كيالين، احملر  املفردات يف غريب القرآن . أب القاسم احلسني األصفهاين. )د. ت(. 
(. )عبد السالم حممد هارون، احملرر(  5)اجمللد    معجم مقاييس اللغة(.  1979أمحد بن فارس بن زكريء القزوين الرازي أبو احلسني. )

 دار الفكر. 
 الم. )مجيل إبراهيم حبيب، احملرر( دار الس  أيها الولد.اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل بن حممد. )د. ت(.  

بريوت: دار   (.Ed ,أ. ع. العطار) .(الرابعة  .Vol)  الصحاح َتج اللغة وصحاح العربية .(م19٨7  -ه   1407) .اجلوهري, أ. إ
 .العلم للماليني 

 (. بريوت: دار املعرفة. 1\ )اإلصدار ط   تفسري القرآن العظيمه (. 1٤07احلافظ أب الفداء امساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي. )
 بريوت: دار املعرفة.  إحياء علوم الدين. أبو حامد حممد بن حممد الغزايل;. )بال َتريخ(. الطوسي,  

 )حممد رضوان الداية، احملرر( بريوت: دار الفكر املعاصر.   والتوقيف على مهمات التعاريف.(. 1990املناوي حممد عبد الرؤوف. )
 (. مؤسسة الرسالة. 1\)اإلصدار ط اإلسالم قضاي العصر ومشكالت الفكر حتت ضوء (. 19٨1أنور اجلندي. )

 (. املدينة املنورة: دار الزمان. 2)اإلصدار ط/ أصول الرتبية اإلسالمية ه (. 1٤30خالد حامد احلازمي. )
 (. بريوت: دار العلم للماليني. 11\ )اإلصدار ط مباحث يف علوم القرآن صبحي الصاحل. )بال َتريخ(.  

عليّ  الدين  بن عالء  الدين حممد  الدمشقي. )صدر  الصاحلي  األذرعي  و  احلنفي،  الطحاوية (.  1997  العقيدة  )اإلصدار    شرح 
 (. )شعيب األرنؤوط ، و عبد هللا بن احملسن الرتكي، احملررون( بريوت: مؤسسة الرسالة. 1، اجمللد 10\ط

 د. ط.  الرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها ومعلمها.عاطف السيد. ) د. ت(. 
 (. دار الفكر. 25\)اإلصدار ط   أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع(.  2007وي. )عبد الرمحن النحال

 (. مؤسسة الرسالة. 9\)اإلصدار ط أصول الدعوة (.  2001عبد الكرمي زيدان. )
يات يف أمساء هللا احلحسىن. (. 1996عبد املنعم احلنفي. )  القاهرة: مكتبة مدبويل.  َتلِّّ

 (. ليبيا: الدار العربية. 2)اإلصدار ط/  أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية(. 1993يد الصيد الزنتاين. )عبداحلم
 (. دب: دار القلم للنشر والتوزيع. 1\)اإلصدار ط   منهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيهام(.  ٤001ماجد عرسان الكيالين. )

 دمشق: دار ابن كثري.   الرتبوي يف اإلسالم.أصول الفكر (.  197٨حمجوب عباس. )
 الكويت: دار القلم.  النب   أ العظ   يم نظ   رات جدي   دة ف   ي الق   رآن . ه (. 7202حمم   د عب   دهللا دراز. )
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 (. بريوت: دار القرآن الكرمي. 2)اجمللد  صفوة التفاسري ه(. 1٤02حممد علي الصابوين. )
 (. دار الشروق. 1٤\)اإلصدار ط رتبية اإلسالمية، حممد قطب منهج ال ه (.  1٤1٤حممد قطب. )

 (. القاهرة: دار الكتب. 2\ )اإلصدار ط   املدخل لدراسة القرآن الكرمي حممد أبو شهبة. )د.ت(. 
(.  3\)اإلصدار ط   لسان العربه (.    1٤1٤حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل مجال الدين، و ابن منظور الرويفعى األنصاري. )

 رر( بريوت، ، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى: دار صادر. ، احمل2)
 (. عيسى الباب احللب وشركاه. 1، اجمللد 3)اإلصدار ط/  مناهل العرفان يف علوم القرآن حممد عبد العظيم الزيْرقاين. )د.ت.(. 

 الكويت: دار القلم.  (. 2\)اإلصدار ط   النبأ العظيمحممد عبدهللا دراز. )د.ت(. 
 (. القاهرة: دار الكتب. 1)اإلصدار ط/  أساس البالغة(.  1992حممود بن عمر جار هللا الزخمشري. )

 (. مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. 3\)اإلصدار ط  مباحث يف علوم القرآن (.  2000مناع بن خليل القطان . )
)اإلصدار دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة(. دار الشروق للنشر والتوزيع    اإلسالمي بناء اجملتمع  (.  199٨نبيل السمالوطي. )

 والطباعة. 
 

 


