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Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the relationship between the creator and the creature 

and the nature of man,  the universe,  life and the nature of knowledge in the Holy Quran and identify 

the educational applications of the philosophy of education in the Holy Quran. 

The study was based on the deductive approach because of  its relation to the Islamic legal 

sources and the extraction of aspects of the philosophy of education from the Holy Quran and related 

educational applications and methods. 

The results of the study showed that the philosophy of Islamic education in the Holy Quran has 

varied goals of faith, intellectual mentality, physical psychology, and moral socialism. It also urges the 

learner to seek knowledge and increase it  from childhood through attending to knowledge courses and 

workshops.  And it pays attention to the importance of respect for teachers. The study showed the 

qualities of the teacher and his duties towards his students.  It also showed that the philosophy of 

Islamic education has a variety of teaching methods as the good example and story, the stimulation, 

intimidation, indoctrination, dialogue and refining habits. 

The study recommended the need to refer to the Holy Quran and the Sunnah to elicit educational 

concepts and rooting them and to show the Islamic approach to them, and the need to pay attention to 

the philosophy of education because it is the first basic rule on which the educational institutions 

should determine their educational policy and objectives and methods and methods of evaluation. The 

educational philosophy transfers the scientific side into applied side in education and propose new 

plans and ideas in the field of education, and benefit the educational institutions of these fundamental 

research to carry out its role towards comprehensive educational establishment to build a 

comprehensive balanced Muslim. 
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 الممخص
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ، كعمى طبيعة اإلنساف، كطبيعة الككف كالحياة، كطبيعة ىدفت الدراسة إلى      

 المعرفة في القرآف الكريـ، كالتعرؼ عمى التطبيقات التربكية لفمسفة التربية في القرآف الكريـ.
كاستخراج جكانب فمسفة التربية مف القرآف الكريـ كما كاعتمدت الدراسة عمى المنيج االستنباطي؛ الرتباطيا بالمصادر الشرعية      

 يتصؿ بذلؾ مف تطبيقاتو كأساليب تربكية كتعميمية.
عقدية إيمانية، كعقمية فكرية، كنفسية  فمسفة التربية اإلسبلمية في القرآف الكريـ ليا أىدافان متنكعةكأكضحت نتائج الدراسة أف      

جسمية، كاجتماعية أخبلقية، كأنيا تحث الطالب المتعمـ عمى طمب العمـ كاالستزادة منو منذ الصغر مف خبلؿ حضكر حمقات العمـ، 
ا أساليب تعميمية متنكعة كأنيا تكجو إلى أىمية احتراـ المعمميف كبينت صفاتيـ ككاجباتيـ تجاه طبلبيـ، كأف فمسفة التربية اإلسبلمية لي

 متمثمة في أسمكب القدكة الحسنة، كالقصة كالترغيب كالترىيب كالتمقيف كالحكار، كتيذيب العادات. 
الرجكع إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية؛ الستنباط المفاىيـ التربكية كتأصيميا، كبياف المنيج كقد أكصت الدراسة بضركرة       

تعٌد القاعدة األساسية األكلى التي ينبغي أف تقـك عمييا المؤسسات التربكية في االىتماـ بفمسفة التربية؛ ألنيا  اإلسبلمي ليا، كضركرة
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تقـك بتحكيؿ الجانب العممي إلى جانب تطبيقي االىتماـ بيا؛ ألنيا ، ك تحديد سياستيا التربكية كأىدافيا ككسائميا كأساليبيا كطرؽ تقكيميا
فادة المؤسسات التربكية بيذه البحكث التأصيمية لمقياـ بدكرىا المنكط  خطط كاألفكار الجديدة في المجاؿ التربكم،في التربية، كتقترح ال كا 

 بيا نحك تأصيؿو تربكمو شامؿو لبناء المسمـ المتكامؿ بناءن شامبلن متكازنان.
 فمسفة التربية، القرآف الكريـ، التطبيقات التربكية. الكممات المفتاحية:

  مقدمة:
قاؿ أنزؿ ا القرآف الكريـ بمسافو عربيو مبيفو فجعمو عقيدةن كشريعةن كمنياج حياة لمناس جميعان، كجعمو تبيانٌا كتفصيبلن لكؿّْ شيء ف     

بيٍشرىل ًلٍمميٍسًمًميفى ﴿سبحانو كتعالى:  رىٍحمىةن كى مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا ًلكيؿّْ شىٍيءو كىىيدنل كى ٍلنىا عى نىزَّ كىدل الٌناس بو إلى العمـ كالنكر  [،ٖٗ]النحؿ: ﴾ كى
لى صراطو مستقيـو فقاؿ تعالى:  اًت ًإلىى النُّكًر ًبًإٍذًنًو كى ﴿كا  ـٍ ًمفى الظُّميمى يي ييٍخًرجي ـً كى ـٍ ًإلىى يىٍيًدم ًبًو المَّوي مىًف اتَّبىعى ًرٍضكىانىوي سيبيؿى السَّبلى يىٍيًديًي

ا كفٌضمو كشٌرفو كرفع شأنو عمى سائر الكتب المنزلة فقاؿ تعالى: ﴿ ،[ُٔ]المائدة:  ﴾ًصرىاطو ميٍستىًقيـو  دّْقنا ًلمى ؽّْ ميصى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى كىأىٍنزى
مىٍيوً  مييىٍيًمننا عى نَّوي ًفي أيْـّ كأعمى ذكره كتنزيمو في العالميف فقاؿ سبحانو: ﴿[، ْٖ]المائدة: ﴾بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب كى اٍلًكتىاًب لىدىٍينىا لىعىًميّّ  كىاً 

ًكيـه  ﴾﴿ ، كقكلو تعالى:[ْ﴾ ]الزخرؼ:حى مىؽى اأٍلىٍرضى كىالسَّمىاكىاًت اٍلعيبلى [، كحفظو مف عبث العابثيف كتحريؼ المبٌدليف ْ]طو: تىٍنًزيبلن ًممٍَّف خى
﴾قاؿ تعالى: ﴿ اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  ٍمًفًو تىٍنًزيؿه ًمٍف ﴿، كقاؿ تعالى: [ٗجر:]الح ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى
﴾ ًميدو ًكيـو حى الدة إلى قياـ الساعة بيف العالميف كتحدل الٌناس جميعان أف يأتكا بعشر سكرو مف مثمو ِْ]فصمت: حى [، كجعمو المعجزة الخى

﴾قيٍؿ فىٍأتيكا بً فقاؿ تعالى: ﴿ اًدًقيفى ًف اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو ًإٍف كيٍنتيـٍ صى يىاتو كىاٍدعيكا مى رو ًمٍثًمًو ميٍفتىرى ـٌ تحداىـ أف يأتكا ُّ]ىكد: عىٍشًر سيكى [، ث
اًدًقيف قيٍؿ فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍثًمًو كىاٍدعيكا مىًف اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف ديكًف المَّوً بسكرةو كاحدةو مف مثمو، قاؿ تعالى: ﴿ [، كبمغ ّٖ﴾ ]يكنس: ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

مىى أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ ىىذىا اٍلقيٍرآىًف الى يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو التحدم أف يجتمع اإلنس كالجٌف فيأتكف بمثمو فقاؿ تعالى: ﴿ ٍنسي كىاٍلًجفُّ عى قيٍؿ لىًئًف اٍجتىمىعىًت اإلًٍ
ـٍ ًلبىٍعضو ظىًييرن  يي لىٍك كىافى بىٍعضي لى الطريؽ ، ف[ٖٖ﴾ ]اإلسراء:اكى راطو المستقيـ، كنُّكره اليادم إلى الحؽ كا  ، كصّْ ٍبؿ ا المتيفي القرآف الكريـ حى

 القكيـ، كحجتو عمى الخمؽ أجمعيف.
كاألكلى، كلقد ربط ىذا القرآف العظيـ بيف الخالؽ سبحانو كتعالى كبيف المخمكقيف، كربط بيف السمكات كاألراضيف، كربط بيف اآلخرة      

؛ يأتمر الناس بأكامره كينتيكف عف زكاجره كنكاى يو، كبيف الديف كالدنيا، كبيف القكؿ كالعمؿ، فكاف محجةن بيضاء صالحان لكٌؿ زمافو كمكافو
ٍلنىا ًإلىٍيؾى اكيٍيتدكف بمحكمو، كيتحاكمكف إلى قكلو، كيقفكف عند حدكده كأحكامو كاتّْباع منيجو قاؿ تعالى: ﴿ ـى بىٍيفى ًإنَّا أىٍنزى ؽّْ ًلتىٍحكي ٍلًكتىابى ًباٍلحى

ًصيمنا﴾ اًئًنيفى خى ا أىرىاؾى المَّوي كىالى تىكيٍف ًلٍمخى ميكفى [، كقكلو تعالى: ﴿َُٓ]النساء: النَّاًس ًبمى ـٍ تيٍرحى ٍلنىاهي ميبىارىؾه فىاتًَّبعيكهي كىاتَّقيكا لىعىمَّكي ﴾ كىىىذىا ًكتىابه أىٍنزى
 [.ُٓٓ]األنعاـ:

قرآف الكريـ ليرسخ قكاعد العقيدة السميمة تجاه الخالؽ سبحانو كتعالى، كأنو الرب المالؾ كاإللو المعبكد لو األسماء جاء ىذا ال     
يَّاؾى نىٍستىًعيفي الحسنى كالصفات العبل، فبل يستحؽ العبادة كالربكبية إال ىك، كال ييسأؿ كال ييستعاف إال بو، قاؿ تعالى: ﴿ ﴾ ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً 

ىذه الحياة الدنيا كالحياة األخرل، حقيقة [، ككذلؾ تجاه األنبياء كالرسؿ كالكتب المنزلة، كيبيف حقيقة ىذا الكجكد كىذا الككف، ك ٓاتحة:]الف
كجاء ليربي المسمـ عمى سمكؾ منيج الصراط المستقيـ الذم يصمح بو الفرد كالمجتمع كيقـك عمى تمبية رغبات الناس كحاجاتيـ كآماليـ 

 يـ.كتطمعات
كلقد اىتـ القرآف الكريـ في ترسيخ العبلقة مع الخالؽ سبحانو كتعالى، فيك اآلمر الناىي المدبر الذم بيده ممككت كؿ شيء، كجعؿ     

ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً ﴿لو العبكدية المطمقة، كما قاؿ تعالى:  مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإلًٍ مىا خى ٍمؽي كىاأٍلىٍمري تىبىارىؾى أىالى ، كقاؿ تعالى: ﴿[ٔٓ]الذاريات: ﴾كى لىوي اٍلخى
، كىك المستحؽ بالتكحيد الكامؿ المطمؽ كما يترتب عميو مف اإليماف بو كبمبلئكتو ككتبو كرسمو [ْٓ]األعراؼ: ﴾المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى 

كيتي كباليـك اآلخر كبالقدر خيره كشره، قاؿ تعالى: ﴿ ًئكىًتًو كى مىبلى ًموً كيؿّّ آىمىفى ًبالمًَّو كى دو ًمٍف ريسي ًمًو الى نيفىرّْؽي بىٍيفى أىحى ، كاىتـ [ِٖٓ]البقرة:﴾ ًبًو كىريسي
يـ بالحياة الدنيا التي ىي معبره كطريؽ لآلخرة، كفييا حياة الناس كحاجاتيـ كمعيشتيـ، كنٌظـ ليـ قكاعد البقاء كأطير االستقرار كرٌسخ ل

يىكىافي ألخرل قاؿ تعالى: ﴿العبلقات االجتماعية بينيـ، كعٌمؽ قمكبيـ بالحياة ا فَّ الدَّارى اآٍلىًخرىةى لىًييى اٍلحى لىًعبه كىاً  يىاةي الدٍُّنيىا ًإالَّ لىٍيكه كى مىا ىىًذًه اٍلحى كى
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، كأكضح حقيقة ىذا الككف الذم سٌخره ليذا اإلنساف سماؤه كأرضو كنجكمو كأفبلكو كجبالو كبحاره [ْٔ]العنكبكت: ﴾لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى 
﴾جاره ككؿ شيء فيو، قاؿ تعالى: ﴿كأش ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى رى لىكي سىخَّ ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىاًئبىٍيًف كى رى لىكي سىخَّ ، كبيف طبيعة ىذا [ّّ]إبراىيـ: كى

لىقىٍد كىرَّمٍ اإلنساف المكٌرـ المككف مف ركح كجسد كعقؿ ككٌرمو كأعمى شأنو عمى سائر المخمكقات فقاؿ تعالى: ﴿ ـٍ ًفي كى ٍمنىاىي مى ـى كىحى نىا بىًني آىدى
﴾ مىٍقنىا تىٍفًضيبلن مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى رى ريسيبلن ، كأرسؿ لو الرسؿ كأنزؿ عميو الكتب ﴿[َٕ]اإلسراء: اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى

ميٍنًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى  ًكيمنا﴾ميبىشًّْريفى كى كىافى المَّوي عىًزيزنا حى ةه بىٍعدى الرُّسيًؿ كى جَّ مىى المًَّو حي ، كجعؿ لو السمع كالبصر كالفؤاد [ُٓٔ]النساء: ًلمنَّاًس عى
كفى  لتقـك عمى تحقيؽ أىدافو كمصالحو قاؿ تعالى: ﴿ ا تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى قىًميبلن مى ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي كجعمو خميفة  ،[ٗالسجدة:] ﴾كىجى

كفتح لو آفاؽ المعرفة ليتدبر كيتأمؿ كيعرؼ الحؽ مف سكاه كتعينو ا عمى أرضو ليعمرىا باإليماف كالعمؿ الصالح ككذلؾ بالبنياف، 
 عمى عبادة ا كطاعتو كيتكيؼ بيا في دنياه.

الشريفة تعٌد منيجان متكامبلن لمحياة كميا؛ ألنيا تضـ بيف طياتيا إٌف التربية اإلسبلمية المنبثقة مف الكتاب العزيز كالسنة النبكية      
جكانب طبيعة ىذا اإلنساف، كتتناكؿ حياتو الدنيا كمعاشو كعبلقتيا بالحياة األخرل، كتيتـ بكؿ سمككيات ىذا اإلنساف كعبلقاتو 

األمة المحمدية ما كصفيـ ا بو في كتابو العزيز  االجتماعية التي تربطو باآلخريف، كلقد كاف مف أثر تطبيؽ ىذا المنيج العظيـ ليذه
تيٍؤًمنيكفى ًبالمَّوً فقاؿ: ﴿ تىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى ، تمؾ األمة العظيمة التي [َُُ]آؿ عمراف:﴾ كيٍنتيـٍ خى

مىى النَّاًس لشاىدة عمى األمـ السابقة، فقاؿ تعالى: ﴿اختارىا ا سبحانو كتعالى لتككف ا سىطنا ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى كى
ـٍ شىًييدنا مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى فتحت مشارؽ األرض كمغاربيا كعمرت كبنت ، كلقد امتثمت ألمر ربيا كأخذت دعكة الناس ف[ُّْ]البقرة:﴾ كى

 اليدل كالعمـ كالنكر المبيف.كنشرت 
ف فمسفة ىذه التربية الكريمة ليي النشاط الفكرم كالسمككي المنٌظـ الذم ينظـ عممية التربية كيجعميا في منظكمة كاحدة  كا 

 كاآلخرة.متناسقة كمتكاممة، كيكضح األىداؼ كالقيـ التي تسعى لتحقيقيا راجيان بيذه التربية أعمى الدرجات كالمقامات في الدنيا 
 موضوع الدراسة: 

اىتـ القرآف الكريـ بتربية المسمـ كتنشئتو التنشئة المتكاممة المتكازنة في جميع الجكانب العقدية، كالتعبدية، كالعممية،     
ينان سر كجكده كاالجتماعية، كاألخبلقية، كالنفسية، كاالقتصادية، كالصحية، كالجمالية، كجعؿ لو مكانةن بارزةن مف بيف مخمكقات ا مب

 كىدؼ خمقو كطبيعتو اإلنسانية في ىذه الحياة الدنيا كعبلقة ىذا المخمكؽ بالخالؽ سبحانو كتعالى كبالككف كالحياة كالمعرفة.
ف فمسفة ىذه التربية في القرآف الكريـ؛ لتبيف العبلقة بيف اليدؼ كالغاية كتحقؽ المقصكد كتكضح ما ىي دالالت ىذه التربية         كا 

القرآف الكريـ كىي تكقظ الكعي كتفتح اآلفاؽ لمكصكؿ إلى غايات التربية المقصكدة، كتمثؿ بصكرة عامة الركيزة األكلى في العممية  في
 التربكية كمنيا تنبثؽ أىداؼ التربية كمناىجيا كقيميا كمؤسساتيا كطرقيا ككسائميا كأساليبيا.

ة فمسفة التربية في القرآف الكريـ التي تدكر حكؿ مكضكعات الفمسفة، كىي عبلقة لذا رأل الباحث أف يككف بحثو حكؿ معرفة ماىي     
ىذا اإلنساف بالخالؽ، كعبلقتو بالككف مف حكلو، كعبلقتو بالحياة التي فييا معاشو كبالحياة األخرل التي إلييا مآلو، كمكانة المعرفة 

تربكية حتى تككف كاقعان مممكسان، ككذلؾ لقمة الكتابة كندرتيا حكؿ ىذا كأىميتيا، كطبيعة ىذا اإلنساف المخمكؽ العظيـ كتطبيقاتيا ال
 المكضكع كتطبيقاتو التربكية سكاءن في الرسائؿ الجامعية أك البحكث العممية.

 تساؤالت الدراسة:
 ؤالت: السؤاؿ الرئيس: ما فمسفة التربية في القرآف الكريـ كما تطبيقاتيا التربكية؟ كينبثؽ مف ىذ السؤاؿ عدة تسا

 ما طبيعة العبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ في القرآف الكريـ ؟  -ُ
 ما طبيعة اإلنساف في القرآف الكريـ ؟ -ِ
 ما طبيعة الككف في القرآف الكريـ ؟ -ّ
 ما طبيعة الحياة في القرآف الكريـ ؟ -ْ
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 ما طبيعة المعرفة في القرآف الكريـ؟ -ٓ
 التربية في القرآف الكريـ ؟ما التطبيقات التربكية لفمسفة  -ٔ

 أهداف الدراسة: 
 التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ في القرآف الكريـ.  -ُ
 التعرؼ عمى طبيعة اإلنساف في القرآف الكريـ. -ِ
 التعرؼ عمى طبيعة الككف في القرآف الكريـ. -ّ
 التعرؼ عمى طبيعة الحياة في القرآف الكريـ -ْ
 مى طبيعة المعرفة في القرآف الكريـ.التعرؼ ع -ٓ 
 التعرؼ عمى التطبيقات التربكية لفمسفة التربية في القرآف الكريـ. -ٔ

 أهمية الدراسة:  
 تكمف أىمية فمسفة التربية في القرآف الكريـ فيما يمي:

الثانكية كالمتمثمة في ما سطره العمماء الرجكع إلى المصادر األكلية لمتربية اإلسبلمية كالمتمثمة في القرآف كالسنة، كالمصادر  -ُ
 العاممكف التي ال يستغنى عنيا في أم زماف لتأصيؿ المصطمحات كالمفاىيـ التربكية لمكاكبة متغيرات ىذا العصر.

دافيا ككسائميا القاعدة األساسية األكلى التي ينبغي أف تقـك عمييا المؤسسات التربكية في تحديد سياسة التربية كأى تعٌد فمسفة التربية -ِ
 كأساليبيا كطرؽ تقكيميا.

 تقـك فمسفة التربية بتحكيؿ الجانب العممي إلى جانب تطبيقي في التربية كتقترح الخطط كاألفكار الجديدة في المجاؿ التربكم. -ّ
ة عف البرنامج التعميمي، كتساعد تساىـ فمسفة التربية في مساعدة المعمميف لفيـ ككعي المفاىيـ التربكية، كتكٌكف لدييـ الفكرة الكامم  -ْ

 في إعطائيـ حمكالن لممشكبلت التربكية.
تفيد ىذه الدراسة المؤسسات التربكية في القياـ بدكرىا المنكط بيا نحك تأصيؿ تربكم شامؿ لبناء المسمـ المتكامؿ بناءن شامبلن  -ٓ

 متكازنان.
 منهج الدراسة:  

ال شؾ أف اختيار منيج الدراسة كتحديده لو دكره الفٌعاؿ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كالكصكؿ إلى نتائجيا، كلما كاف البحث حكؿ     
لىٍك ﴿استنباط جكانب فمسفة التربية مف القرآف الكريـ كاف المنيج المناسب ىك المنيج االستنباطي، كاالستنباط مأخكذ مف قكلو تعالى:  كى

دُّكهي  ﴾رى ـٍ لىعىًممىوي الًَّذيفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ لىى أيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنيي "االستنباط في  (:َِٓق ، صَُْٓ)قاؿ الرازم  .[ّٖ]النساء: ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً 
حجة في الشرع، كلكال أف  المغة: االستخراج، يقاؿ: استنبط الفقيو إذا استخرج الفقو الباطف باجتياده كفيمو، كدلت ىذه اآلية أف القياس

القياس حجة لما أمر المكمؼ بذلؾ فثبت أف االستنباط حجة، كالقياس إما استنباط أك داخؿ فيو فكجب أف يككف حجة إذا ثبت ذلؾ، 
لى أكلي األمر" ،  فيككف ىك استخراج  كالنبي صمى ا عميو كسمـ كاف مكمفان باستنباط األحكاـ؛ ألنو تعالى أمره بالرد إلى الرسكؿ كا 

الحكـ كالفائدة، كيككف "االستنباط في نصكص الكتاب كالسنة...، كمف طرؽ االستنباط مف النصكص الطرؽ المفظية كىي معرفة معاني 
. كتعرؼ الطريقة االستنباطية عمى أنيا: (َُْىػ، صػُُْٕ)أبك زىرة، ألفاظ النصكص كما تدؿ عميو في عمكميا كخصكصيا". 

يا الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي كنفسي عند دراسة النصكص، بيدؼ استخراج مبادئ تربكية مدعمة باألدلة "الطريقة التي يقـك في
 (ّْىػػ، صػ َُْٖ)فكدة كصالح، الكاضحة". 

كلما كانت البحكث في التربية اإلسبلمية تختمؼ عف غيرىا مف العمـك األخرل؛ الرتباطيا بالمصادر الشرعية لذلؾ " يعكؼ الباحث     
القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة كما دار في فمكيما مف اجتيادات عمماء المسمميف؛ الستخراج مبادئ كأسس التربية اإلسبلمية،  عمى
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طارىا الفكرم، كما يتصؿ بذلؾ مف أىداؼ كقيـ كطرائؽ تربكية كتعميمية، ككذلؾ استنباط كمناقشة عدد مف األفكار كالنظريات كاآلراء  كا 
 . (ّٖق، صُُْٖ)النقيب، بعض القضايا، كالمفاىيـ التي يحفؿ بيا عالـ التربية كالتعميـ" المتعمقة ب

 حدود الدراسة: 
  الحدكد المكضكعية: حكؿ البحث في القرآف الكريـ عف فمسفة التربية، كتطبيقاتيا التربكية في الميداف التربكم.

 مصطمحات الدراسة:
المعنى المغكم لمفمسفة يشير إلى أنيا ليست عربية األصؿ بؿ ىي ذات أصؿ يكناني مركب مف  ": "Philosophyفمسفة  -1

( sophas( كىك مشتؽ مف كممة )sophy( كمعناىا )محب( كالمقطع الثاني )philos( كىك مشتؽ مف كممة )philoمقطعيف )
كؼ أك الحكيـ ىك الشخص المحب لمحكمة الساعي كمعناىا الحكيـ، كبترتيب المقطعيف معان فإنيا تعني )محب الحكمة( كالفيمس

ةه " ، كجاء في معجـ المغة العربية (ِٓـ، صََُِ)الشرقاكم كآخركف، إلى تبييف الحقيقة مف كؿ جكانبيا كصكرىا المتعددة.  كىًممى
دي ًبيىا كيؿُّ األىٍفكىارً  ارى ييٍقصى ًة، كىصى بَّةى اٍلًحٍكمى بىاًدًئيىا  تىٍعًني ًفي األىٍصًؿ اٍلًحٍكمىةى، مىحى مى كدىاًت كى ٍكؿى اٍلمىٍكجي اًؿ اٍلًفٍكًر حى ٍعمى اٍلميٍستىٍنبىطىًة ًباٍلعىٍقًؿ كىاً 

، د.ت، ج"  كىًعمىًميىا  .(ُٖٗٗص  ُ)أبك العـز
خبلؽ عمـ ييعنى بدراسة المبادئ كالعمؿ األكلى لؤلشياء كتفسير األحداث كالظكاىر تفسيران عقمٌيان، كيشمؿ: المنطؽ كاألكاصطبلحا "      

  (ُّٕٗص ّق، ج ُِْٗ)عبدالحميد، ".كعمـ الجماؿ كما كراء الطبيعة كتاريخ الفمسفة
كمعرفي مركب يسعى لفيـ اإلنساف كالككف فيمان كميان متكامبلن بغرض تفسير كتحميؿ كنقد ما  فكرم كيتبيف مما سبؽ أف الفمسفة: نشاط   

يعيش فييا كمعرفة غاياتو كأىدافو كمصيره، كتسيؿ عميو اختيار األساليب  غمض مف قضايا تمٌكف اإلنساف مف فيـ نفسو كبيئتو التي
نظاـ  عنو أم يىستغني كالكسائط التي تحقؽ لو ذلؾ ليككف قادران عمى تحقيؽ الخير لنفسو كمجتمعو، كىي مطمب لمفرد كلممجتمع ال

  .اجتماعي
ق، ُّْٓ)العقيؿ، لزيادة كالتنشئة كالرعاية كاإلصبلح كالمعاىدة :تدكر معاني التربية المغكية عمى النمك كا" educationتربية " -2

، كاصطبلحان "تنمية الكظائؼ الحيكية المختمفة عند اإلنساف كزيادتيا خبلؿ مراحؿ عمره المختمفة في أم زماف كفي كؿ (ُّص
التيذيب كاالستمرار كالممارسة كالتعكد مكاف حتى تبمغ كماليا كرقييا كتماميا الذم خمقت لو عف طريؽ التدريب كالتثقيؼ كالتعميـ ك 

 (.ِٖق، صُّْٓ)أبكعراد، " 
ة فالتربية إذان ىي عممية تيدؼ إلى تنشئة الفرد كتنميتو في جميع الجكانب العقدية كالتعبدية كالعممية كاألخبلقية كاالجتماعية كالنفسي   

 حتى يحقؽ أىدافو كمقصكده.
مسفية في ميداف الخبرة اإلنسانية التي نسمييا التربية كتعمؿ عمى نقد العممية التربكية : ىي "تطبيؽ النظرية الففمسفة التربية -3

كتعديميا كالعمؿ عمى اتساقيا كتكضيحيا حتى تتبلءـ مع الخبرة اإلنسانية مع الحياة المعاصرة كتتضمف البحث عف مفاىيـ تكجو 
مة شاممة، كتضمف تكضيح المعاني التي تقـك عمييا التعبيرات اإلنساف بيف المظاىر المختمفة لمعممية التربكية في خطة متكام

 ،ـََُِكيرل ناصر )، (ُٔـ، صُٖٖٗ)الشيباني، " ماـ اإلنسانيالتربكية كتنمي عبلقة التربية بغيرىا مف مياديف االىت
(  أنيا "استخداـ الطريقة الفمسفية في التفكير كالبحث في مناقشة المسائؿ المتعمقة بالتربية، أم القياـ بجيد عقمي لمناقشة َِٕص

التدريس كتحميؿ كنقد جممة المفاىيـ األساسية التي يرتكز عمييا العمؿ التربكم مثؿ: طبيعة المعمـ كالمتعمـ، النشاط الدراسي، طرؽ 
( "ىي نمكذج اإلنساف الذم تتطمع التربية اإلسبلمية إلى ِٕص ،قَُْٕكيقكؿ الكيبلني) ،...الخ" ىج كالمعرفةكتنظيـ المنا

 ."كالحياة كما بعد الحياةإخراجو في ضكء عبلقاتو بالخالؽ كالككف كاإلنساف 
تكضيح العمؿ الكامنة في النظـ االجتماعية كمما يسبؽ يتبيف أف فمسفة التربية عمـ يسعى إلى تفسير كتحميؿ كنقد القضايا التربكية ك     

كالسياسية كاالقتصادية ذات العبلقة بالتربية، كتعتبر فمسفة التربية الميداف التطبيقي لمتربية كاستخداـ التفكير كالبحث في المسائؿ 
 التربكية.
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 بعد طكؿ بحثو لـ يتـ العثكر إال عمى بحثيف فقط ىما: الدراسات السابقة:
 كعنكانيا فمسفة التربية في القرآف الكريـ. ـ(َُِْ)الدراسة األكلى: دراسة محمد عمي عمكاف 

فمسفة التربية في القرآف الكريـ، كتعميؽ الكعى  كىدفت الدراسة إلى مشاركة اآلخريف في بمكرة األىداؼ كاألسس النظرية التي تقـك عمييا
جياؿ، كتعميؽ اإليماف با كالخضكع لو كتذكر عظمتو في كؿ لحظة مف خبلؿ الحديث بأىمية اتباع نمكذج القدكة الحسنة في تربية األ

ككانت أبرز النتائج ما يمي: تبيف فمسفة التربية العبلقة  عف أىمية فمسفة التربية القرآنية، كاستخدـ الباحث المنيج التحميمي االستقرائي،
التسميـ المطمؽ لمقتضيات األلكىية كالربكبية، كالعبلقة بيف اإلنساف كالدنيا عمى بيف اإلنساف كخالقة عمى أساس العبكدية  تعالى، ك 

بية أساس االبتبلء، تكضح فمسفة التربية القرآنية أف مصدر العممية التربكية كالتعميمية ىك ا سبحانو كتعالى كذلؾ في قكلو تعالى، كلتر 
 في األرض. االستخبلصير الفرد كتغيير سمككو كتدريبو عمى قيامو بمياـ القرآف أىداؼ كاضحة منيا تأكيد التكحيد، كالسعى لتطك 

 كعنكانيا فمسفة التربية في القرآف الكريـ. ق(ُُْٕ)الدراسة الثانية: دراسة عمر أحمد عمر 
يبيا كطرائقيا، كمنيا كىدفت الدراسة إلى بياف أف القرآف الكريـ يحدد أىداؼ التربية كغاياتيا كيضع المبادئ كالمقكمات كيشير إلى أسال

محاكلة إلثبات أف القرآف يحتكم فمسفة تربكية قكيمة، كدفع المربيف لبلعتماد في القياـ بميمتيـ الجميمة، كاستخدـ الباحث المنيج 
مة كىك الكصفي كاالستنباطي، ككانت أبرز النتائج: أىمية القرآف الكريـ كقد كشؼ عف حقيقة اإلنساف كمصيره، كتأثير القرآف عمى األ

 يضع بيف المربيف المبادئ، كفمسفة التربية تعتبر األساس في تحديد أىداؼ التعميـ كالمناىج كاألساليب كالخطط كالتقكيـ. 
كعبلقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة مف حيث التشابو كاالختبلؼ: أف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة اىتمت باألىداؼ      

ية التي تقـك عمييا فمسفة التربية اإلسبلمية كأىداؼ التربية القرآف الكريـ، بينما تميزت ىذه الدراسة الحالية بذكر التطبيقات كاألسس النظر 
 التربكية كتفعيميا في الميداف التربكم مف تطبيقاتو لممعمـ كلمطالب كلممنيج كاختيار أساليب التعمـ المتنكعة في التربية اإلسبلمية.

 "آف الكريـ كتطبيقاتيا التربكيةاسة " فمسفة التربية في القر أدبيات الدر 
  مقدمة:

إٌف ىذا القرآف الكريـ الذم أنزلو ا سبحانو كتعالى لمناس كافةن كعمى مر العصكر كاألزماف  ليك كتاب عقيدة كشريعة كمنياج 
يؿ إلى العمـ كمف ضيؽ الدنيا إلى سعة الدنيا كاآلخرة، حياة، كلقد اىتـ باإلنساف لينير طريقو كيخرجو مف الظممات إلى النكر كمف الج

نا كلقد أثبتت تجارب العمماء المسمميف في حقكؿ التربية كالتعميـ أف لدينا تراثان إسبلميان أصيبلن ال ينبغي أف ييغفؿ ميما كانت تطمعات
ٌف استيراد التربيات المختمفة مف غير المسمميف المستمرة إلى المشرؽ كالمغرب كأٌف لدينا المعيف الذم ال ينضب كالزاد الذم ال ين تيي، كا 

كاستجبلبيا مف غير أف نعرضيا عمى الكتاب العزيز كعمى ديننا كشخصيتنا اإلسبلمية أدل إلى مساكئو كثيرة في كؿ جكانب الحياة 
قصكر "كاالنفصاـ كالتمزؽ بصفة عامة كفى ناتج العممية التربكية بصفة خاصة، كلعؿ ما أصاب شخصيتنا اإلسبلمية بالضعؼ كال
 (ِٗـ، صُٖٓٗ)القزاز، نتيجة استيرادىا تمؾ الفمسفات التربكية الدخيمة عمى دينيا كعقيدتيا كأصالتيا كطمكحاتيا كأىدافيا كتطمعاتيا"

 كتربيتيا بصفة عامة.
كرغباتيـ كتطمعاتيـ فرادل كانكا كالديف اإلسبلمي الذم اختاره ا كاصطفاه لمناس شريعةن كمنيجان قد لٌبى حاجات الناس 

كجماعات كلـ يكف في يكـو ما معزكالن عف حياة الناس كمعيشتيـ، كلـ يغفؿ عف حاجات النفكس فقد رٌسخ مبادئ العقيدة كأيسس العبكدية 
 كقكاعد األخبلؽ.

ٌف التربية اإلسبلمية ىي ا ، كتضـ بيف طياتيا جكانب طبيعة ىذا اإلنساف المخمكؽ المكٌرـ لمنيج المتكامؿ لمحياة كمنيجياكا 
، كتتناكؿ حياتو الدنيا كقيمتيا كأىدافيا كما خمؽ ا في ىذه النفكس البشرية مف قكة كضعؼ، كفرح كحزف، كغنى كفقر، كعافية كببلء

كارتباطيا بالحياة األخرل، كتيتـ بكؿ مناشط كسمككيات ىذا اإلنساف المسٌخر لو كؿ شيء، كتنمى لديو العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية 
اإلطار العاـ لمنظاـ اإلسبلمي كامبلن،  التي تربطو باآلخريف، كال يمكف فيميا كتطبيقيا كاقعان مممكسان كما ينبغي إال في ظؿ إدراؾ كمعرفة

كذلؾ باستقراء آيات القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كنبعيف أساسييف عظيميف، كال يمكف تحديد أىداؼ ىذه التربية 
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إلنساف كالككف كالمعرفة كالحياة، اإلسبلمية دكف تصٌكرو كاضحو كمتكامؿو لحقيقة األلكىية كالعبكدية كعبلقة المخمكؽ بالخالؽ، كحقيقة ا
 .يتناكؿ الحياة اإلنسانيةفاإلسبلـ 

ف أبرز مكضكعات فمسفة التربية في القرآف الكريـ ىي معرفة "العبلقة بيف الخالؽ كاإلنس       اف كبيف اإلنساف كالككف، كبيف اإلنساف كا 
، كتكمف أىميتيا لمصمة الكثيقة بيف عمـ الفمسفة (ٕٓق، صَُْٕ)الكيبلني، " ف كالحياة، كبيف اإلنساف كاآلخرةكاإلنساف، كبيف اإلنسا

ية، كالتربية تمثؿ الجانب كعمـ التربية، فالفمسفة تمثؿ الجانب النظرم كالمعرفي كتسيـ في رؤية األمكر مف الناحية الفكرية كالنظر 
التطبيقي ليذه الفمسفة كتترجـ القضايا إلى سمككيات كاتجاىات، كال يمكف أف تستغني إحداىما عف األخرل؛ فالفمسفة نشاط نظرم كفكرم 

 ،ـََِٗرم )كالتربية بحاجة ليا في معرفة كتككيف النظرة الكاسعة عف الطبيعة اإلنسانية كعف المجتمع كأىدافو، كيكضح الحاج كالبد
تساعد فمسفة التربية عمى تفيـ أفضؿ لمعممية التربكية كأنكاع النشاط اإلنساني، كتساعد فمسفة التربية العبلقة بينيما فيقكالف: " (ُِٓص 

عمى فيـ عبلقة العمؿ التربكم بمظاىر الحياة األخرل أم أف يككف مطمعنا عمى تخصصات أخرل ذات عبلقة، كما تساعد عمى 
أنكاع الصراع المختمفة التي تنشأ، كتقـك الفمسفة التربكية عمى فركض أساسية تساعد عمى تنظيـ الفكر التربكم كتعبئة إمكاناتو تبصيرنا ب

 ".لخدمتو في المكقؼ العممي التربكمألجمو ك  الفرضكي يمكف الكصكؿ إلى الحؿ الذم قاـ 
القرآف الكريـ بدايةن بعبلقة المخمكؽ بخالقو سبحانو كتعالى كستحاكؿ الدراسة فيما يمى أف تكضح جكانب فمسفة التربية في 

كأىمية اإليماف با باعتباره أساس فمسفة الحياة كميا كعقيدة كديف، ثـ تتناكؿ طبيعة اإلنساف كطبيعة المعرفة كطبيعة الككف كطبيعة 
 الحياة في كتاب ا تعالى.

 رآن الكريم:أواًل: طبيعة العالقة بين الخالق والمخموق في الق
يعتبر اإليماف با كتكحيده كعبادتو ىك جكىر العقيدة اإلسبلمية في القرآف الكريـ كجكىر كؿ دعكات األنبياء كالمرسميف دكف 

ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا تحريؼ أك تبديؿ قاؿ تعالى: ﴿ ا أىٍرسى مى كىي تعني أف  ،[ِٓ]األنبياء: ﴾فىاٍعبيديكفً كى
الىان كاحدان يعبده كيكحده كيؤمف بو كيتككؿ عميو، كىك الذم يسبح بحمده ك ؿ مف في يعتقد اإلنساف عممان كيقينان أف ليذا الككف ربان خالقان كا 

عمى صفات أم كائف مف المخمكقيف، السمكات كمف في األرض، كأف ىذا الرب الخالؽ اإللو المعبكد الكاحد األحد لو صفات تعمك 
 كيكصىؼ بصفات الجبلؿ كالكماؿ المطمؽ كلو األسماء الحسنى كالصفات العبل كىك منزهه عف كؿ نقص كعيب كمشابية لممخمكقيف.

لحياة حكلو كاإلنساف ىذا المخمكؽ العظيـ يعرؼ ربو كييتدم إليو ألنو "يكلد كبو إيماف فطرل بكجكد قكة خفية تسيطر عميو كعمى ا      
(، كالقرآف الكريـ يعرض لجكانب اإليماف با ُٔـ، صُُٕٗقكة يفزع إلييا عندما يحتاج إلييا كيطمئف بكجكدىا فى حياتو" )نكفؿ، 

ٍيرى قيٍؿ ركنان أساسيان مف أركاف اإليماف كيكضح ذلؾ قكلو تعالى: ﴿يعٌد تكحيد ا بربكبيتو كألكىيتو كأسمائو كصفاتو سبحانو كتعالى ف أىغى
﴾ بِّا كىىيكى رىبُّ كيؿّْ شىٍيءو ـي ، كقكلو تعالى ﴿[ُْٔ]األنعاـ: المًَّو أىٍبًغي رى ـي كىالى ييٍطعى ًليِّا فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيكى ييٍطًع ٍيرى المًَّو أىتًَّخذي كى قيٍؿ أىغى

ـى كىالى تى  ٍف أىٍسمى ؿى مى ده )﴿، كقكلو تعالى: [ُْ]األنعاـ:﴾ كيكنىفَّ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى قيٍؿ ًإنّْي أيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى أىكَّ دي )ُقيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى مى ـٍ ِ( المَّوي الصَّ ( لى
ـٍ ييكلىٍد ) لى ده ّيىًمٍد كى ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى ؿي كىاآٍلىًخري كىالظَّاًىري كىاٍلبىاطً كقكلو تعالى: ﴿، [ْ-ُ]اإلخبلص: ﴾( كى ًميـه ىيكى اأٍلىكَّ ﴾ في كىىيكى ًبكيؿّْ شىٍيءو عى

ًميـه﴾. كقكلو تعالى: ﴿[ّ]الحديد: لُّكا فىثىَـّ كىٍجوي المًَّو ًإفَّ المَّوى كىاًسعه عى ا تيكى ًلمًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىٍينىمى الى ، كقكلو تعالى أيضان: ﴿[ُُٓ]البقرة: كى
اري كىىيكى ييٍدًرؾي اأٍلىبٍ  ًبيري تيٍدًركيوي اأٍلىٍبصى ارى كىىيكى المًَّطيؼي اٍلخى ـٍ ًمٍف ، كقكلو تعالى: ﴿[َُّ]األنعاـ: ﴾صى عىؿى لىكي فىاًطري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى

ـٍ ًفيًو لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي اٍلبىًصي ؤيكي ا يىٍذرى ًمفى اأٍلىٍنعىاـً أىٍزكىاجن ا كى ـٍ أىٍزكىاجن  .[ُُ]الشكرل: ﴾ري أىٍنفيًسكي
 كتشير ىذه اآليات كغيرىا كثيره إلى عقيدة اإليماف با كتكحيده في القرآف الكريـ، كىى أكمؿ عقيدة تتقبميا الفطر كتسمـ بيا العقكؿ     

كاأللباب، كىي تشير إلى كجكد خالؽ كاحد لو المثؿ األعمى، كىك األكؿ كاآلخر كالظاىر كالباطف، القدير عمى كؿ شيء، العميـ بكؿ 
يء، المحيط بكؿ شيء، كتشير إلى العالىـ المخمكؽ الذم أبدع ا صنعو كخمقو ا سبحانو كتعالى فأحسف خمقو لعبادتو كتكحيده، ش

حيد فيناؾ ربان مالكان لو ألكىية كعبكدية كىيمنة ككبرياء، ألكىية ينفرد بيا سبحانو كتعالى، كعبكدية يشترؾ فييا كؿ مف خمؽ، كحقيقة التك 
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ي إفراد ا سبحانو كتعالى بالعبكدة كاأللكىية كاألسماء كالصفات كاإلقرار المطمؽ بأنو الخالؽ كالرازؽ كالمدبر كالمحيي الخالص ى
 كالمميت كاآلمر كالناىي.

منزلة كيأتي اإليماف بالرسؿ كاألنبياء جميعان مكمبلن لئليماف با كبكجكده كربكبيتو كألكىيتو ككذلؾ اإليماف بالكتب السماكية ال
عمى رسؿ ا عمييـ الصبلة كالسبلـ كاإليماف برسالة محمد صمى ا عميو كسمـ حيث يحقؽ اإليماف بيا سعادة اإلنساف كيعتبر 

)أبك العينيف، "اإليماف بالرسؿ مكمبلن لئليماف بما جاء مف عند ا، باعتباره منيج ىداية كطريؽ حؽ كصبلح لئلنساف كالمجتمع " 
قاؿ تعالى: اإلسبلـ حيف يأمر باإليماف باألنبياء جميعان فإنو يعمف كحدة األصؿ كالتكحيد الذل جاء لؤلمـ جميعان، ، ك (ّٖـ، صُٖٔٗ

ري ﴿ كيتيًبًو كى ًئكىًتًو كى مىبلى بًّْو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آىمىفى ًبالمًَّو كى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى ًمًو الى نيفىرّْؽي بى آىمىفى الرَّسيكؿي ًبمى قىاليكا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا سي ًمًو كى دو ًمٍف ريسي ٍيفى أىحى
﴾ لىٍيؾى اٍلمىًصيري بَّنىا كىاً   .[ِٖٓ]البقرة: غيٍفرىانىؾى رى

مىٍقنىاهي ًبقىدىرو كيأتي اإليماف بالقضاء كالقدر ركنان أساسيان مف أركاف اإليماف، قاؿ تعالى: ﴿ ، ألف [ْٗ]القمر: ﴾ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى
ًة فىٍردناىك المسؤكؿ كالمكمؼ عف أفعالو كمعتقداتو، قاؿ تعالى: ﴿اإلنساف  ـٍ آىًتيًو يىٍكـى اٍلًقيىامى كيمُّيي ًإنَّا عىرىٍضنىا كقاؿ تعالى: ﴿ [ٓٗ]مريـ:﴾ كى

مى  مىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كىحى انىةى عى ييكالن اأٍلىمى ٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى ، ىداه ا [ِٕ]األحزاب: ﴾مىيىا اإلًٍ
مىا سىكَّاىىا إلى النجديف ككىبو التمييز بيف الخير كالشر، فأليـ النفكس فجكرىا كتقكاىا كغرس فييا االستعداد لمخير قاؿ تعالى: ﴿ نىٍفسو كى كى

تىٍقكىاىىا )ٕ) كَّاىىا )( ٖ( فىأىٍليىمىيىا فيجيكرىىىا كى ابى مىٍف دىسَّاىىاٗقىٍد أىٍفمىحى مىٍف زى قىٍد خى ، كمٌكنو مف الحرية كأعمى مراتبيا فبل [َُ-ٕ]الشمس:﴾ ( كى
تينشد إال منو سبحانو كتعالى، كجعؿ لو حرية االختيار كاإلرادة " فاإلنساف إذف لو إرادة حرة في اإلطار االجتماعي، كىك مجبر بمقدار 

)مرسي، الطبيعية كاالجتماعية كبمقدار ما سيتعامؿ مع القكانيف اإلليية التى ال سمطاف لو عمييا" ما تتحكـ فيو البيئة 
 . (ُُٔـ،صُّٖٗ

كمما سبؽ يتبيف أف فمسفة التربية في القرآف الكريـ ال تتضح إال بكضكح األساس العقدم، كحقيقة العبلقة بيف المخمكؽ كالخالؽ 
و كمالكو كمدبر أمره، كالعقيدة تعصـ العبد مف الزلؿ كالخطأ، كلذلؾ تعٌد األىداؼ العقدية أىـ كأنيا عبلقة خضكع كذؿ كانكسار لخالق

مىا أىداؼ التربية اإلسبلمية باعتبار أف في اإلسبلـ غايات كأىداؼ إنسانية كاجتماعية كىي خادمة لميدؼ األساسي قاؿ تعالى: ﴿ كى
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديك  مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإلًٍ ، كالعبادة بمفيكميا الشامؿ "اسـي جامع لكؿ ما يحبو ا كيرضاه مف األقكاؿ كاألفعاؿ [ٔٓ]الذاريات:﴾ فً خى

(، كىي الصمة الدائمة با في حياتو كمماتو كشأنو كمو َّق، صُُْٖالظاىرة كالباطنة كالبراء مما ينفي ذلؾ كيضاده" )حكمي، 
ٍحيىامى ﴿ مى نيسيًكي كى ًتي كى بلى اًتي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى ) قيٍؿ ًإفَّ صى مىمى ﴾ُِٔكى ؿي اٍلميٍسًمًميفى ًبذىًلؾى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّ ، [ُّٔ-ُِٔ]األنعاـ: ( الى شىًريؾى لىوي كى

 كبذلؾ تشمؿ العبادة الحياة كميا، كالعقيدة تنظـ حياة الناس كتربط بينيـ بسياج متيف.
 ثانيا: طبيعة اإلنسان في القرآن الكريم:

عٌد الطبيعة اإلنسانية مككنان مف مككنات فمسفة التربية في القرآف الكريـ كمعممان مف معالمو، كلقد جاءت اآليات القرآنية ت
كتحدثت عف طبيعة ىذا اإلنساف كنظرت إليو نظرة ثنائية الخمقة بيف الركح كالجسد فييا تكامؿ كتكازف، كلـ يبيف القرآف الكريـ ماىية 

نما ﴾أشار إلى أنيا مف أمر ا قاؿ تعالى: ﴿ حقيقة الركح، كا  ا أيكًتيتيـٍ ًمفى اٍلًعٍمـً ًإالَّ قىًميبلن مى بّْي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى كًح قيًؿ الرُّ ًف الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عى  كى
ـٍ ًمٍف كأما الجسد فقد خمقو ا سبحانو مف تراب األرض، قاؿ تعالى: ﴿ ،[ٖٓ]اإلسراء: مىقىكي ؿه ميسىمِّى ىيكى الًَّذم خى بلن كىأىجى ى أىجى ًطيفو ثيَـّ قىضى

 .[ِ]األنعاـ:﴾ ًعٍندىهي 
 كخٍمؽ اإلنساف يرجع إلى أمريف اثنيف أكليما: خمقتو األكلى مف الطيف حيف خمقو ا بيده سبحانو كتعالى كنفخ فيو مف ركحو،

نٍ قاؿ تعالى: ﴿ ٍمؽى اإلًٍ بىدىأى خى مىقىوي كى ًييفو )ٕسىاًف ًمٍف ًطيفو )الًَّذم أىٍحسىفى كيؿَّ شىٍيءو خى لىةو ًمٍف مىاءو مى عىؿى نىٍسمىوي ًمٍف سيبلى نىفىخى ًفيًو ٖ( ثيَـّ جى ( ثيَـّ سىكَّاهي كى
كًحًو﴾ ًمؽى )كآخرىما: حيف خمقو ا تعالى مف ماء أبيو، قاؿ تعالى ﴿ ،[ٗ- ٕ]السجدة: ًمٍف ري َـّ خي ٍنسىافي ًم ًمؽى ًمٍف مىاءو ٓفىٍميىٍنظيًر اإلًٍ ( خي

، كمع ىذه الخمقة العظيمة صفات ترجع إلى الركح كطبيعتيا، كثانية إلى الطبيعة المادية، كثالثة إلى مجمكع [ٔ-ٓ]الطارؽ: اًفؽو﴾دى 
اءو مى ىذيف التركيبيف، كلقد بٌيف القرآف الكريـ حقارة الماء الذل خرج مف صمب أبيو فقاؿ تعالى: ﴿ لىةو ًمٍف مى عىؿى نىٍسمىوي ًمٍف سيبلى ﴾ثيَـّ جى  ًييفو
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ليربيو عمى التكاضع كمعرفة حقيقة خمقو كييذب مف كبريائو كنفسو، كيجعمو كاقعيان في حياتو كتفكيره، كبيىف القرآف الكريـ  [ٖ]السجدة:
عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىكً قاؿ تعالى: ﴿ العناية اإلليية باإلنساف كىك في رحـ أمو فرٌباه كاعتنى بو حتى أتـ خمقو مىٍقنىا ُّيفو )ثيَـّ جى ( ثيَـّ خى

ا ثيَـّ أى  ـى لىٍحمن ا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامن مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى اًلًقيفى النٍُّطفىةى عى رى فىتىبىارىؾى المَّوي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آىخى  ﴾ٍنشىٍأنىاهي خى
ـٍ لىوي اٍلميمٍ يى  ، كقاؿ تعالى: ﴿[ُْ-ُّ]المؤمنكف: بُّكي ـي المَّوي رى ثو ذىًلكي ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو ثىبلى ٍمقنا ًمٍف بىٍعًد خى ـٍ خى ـٍ ًفي بيطيكًف أيمَّيىاًتكي ؾي الى ًإلىوى ًإالَّ ٍخميقيكي

فيكفى  ـى عالى: ﴿كبعد خركجو لمدنيا كٌرمو كأعمى قدره كمنزلتو عمى المخمكقات جميعان، قاؿ ت ،[ٔ]الزمر: ﴾ىيكى فىأىنَّى تيٍصرى ٍمنىا بىًني آىدى لىقىٍد كىرَّ كى
مىٍقنىا  مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى رى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى ﴾كىحى كأجمؿ خمقة كأحسنو تقكيمان، ، [َٕ]اإلسراء: تىٍفًضيبلن

ٍنسى قاؿ تعالى: ﴿ مىٍقنىا اإلًٍ الًَّذم ، كأجمؿ الصفات كأكمميا كزينو بالعقؿ كالعمـ كالنطؽ قاؿ تعالى: ﴿[ْ]التيف: ﴾افى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو لىقىٍد خى
مىقىؾى فىسىكَّاؾى فىعىدىلىؾى ) كَّبىؾى ٕخى كرىةو مىا شىاءى رى "خمؽ اإلنساف عمى  ( ُُِص  ُٗج، ـُٕٔٗ)، قاؿ القرطبي[ٖ-ٕ]اإلنفطار:﴾ ( ًفي أىمّْ صي

أحسف ما يككف اعتداالن؛ ألنو سبحانو كتعالى خمؽ كؿ شيء منكبان عمى كجيو أما اإلنساف فخمقو مستكيان، لو لساف ذلؽ كيد كأصابع 
بحرو يقبض بيا كمزينان بالعقؿ يتناكؿ أكمو بيده"، كسٌخر لو كؿ شيء في السمكات كاألرض مف شمسو كقمرو كنجكـو كجباؿو كليؿو كنيارو ك 

، قاؿ تعالى: ﴿ ـي اأٍلىٍنيىارى )كفمؾو كطيرو رى لىكي سىخَّ ـي اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمًرًه كى رى لىكي سىخَّ رى ِّكى سىخَّ ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىاًئبىٍيًف كى رى لىكي سىخَّ ( كى
ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى ) ا سىأى ّّلىكي ـٍ ًمٍف كيؿّْ مى ٍنسىافى لىظىميكـه كىفَّاره ( كىآىتىاكي كىىا ًإفَّ اإلًٍ ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي ، كجعمو [ّْ-ِّ]إبراىيـ: ﴾ٍلتيميكهي كىاً 

ًميفىةن خميفة ا في األرض يعمرىا باإليماف كالبنياف قاؿ تعالى: ﴿ اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى ، كعٌممو [َّ]البقرة: ﴾كىاً 
ـى اأٍلىٍسمىاءى كيمَّيىا﴾كؿ شيء قاؿ تعالى: ﴿ مَّـى آىدى ككٌمفو باألكامر كالنكاىي كالفرائض كاألحكاـ كأمره بالعبكدية الخالصة   [ُّ]البقرة: كىعى
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً تعالى، قاؿ تعالى: ﴿ مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإلًٍ مىا خى ـٍ ًفييىا﴾اؿ تعالى: ﴿، كق[ٔٓ]الذاريات:﴾ كى كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى  ىيكى أىٍنشىأىكي

، كأكدع فيو ما يؤىمو لمقياـ بكظيفتو ماديان كمعنكيان، ككمفو بيذا الككف يعمره كيحقؽ فيو "رسالة الحؽ كالخير كالجماؿ رسالة ا [ُٔ]ىكد:
 .(ُُّـ، صَُٗٗ)عبكد، في ىذا الككف" 

كفطر ا اإلنساف عمى العمـ كحب التعمـ فأكؿ اآليات التي نزلت عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ تحث عمى العمـ، قاؿ      
مىؽى )تعالى: ﴿ بّْؾى الًَّذم خى مىؽو )ُاٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ ـي )ِ( خى بُّؾى اأٍلىٍكرى رى مَّـى بً ّ( اٍقرىٍأ كى ـٍ يىٍعمىـٍ ْاٍلقىمىـً )( الًَّذم عى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإلًٍ  ﴾( عى
قيٍؿ رىبّْ ًزٍدًني ًعٍممنامف شيء سكل العمـ قاؿ تعالى: ﴿ دباالزديا، كما دعا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ [ٓ-ُ]العمؽ:  ،[ُُْ]طو:﴾ كى

ـي السٍَّمعى كىالمَّوي كآتاه أدكات التعمـ كىي السمع كالبصر كالفؤاد، قاؿ تعالى: ﴿ عىؿى لىكي ٍيئنا كىجى ـٍ الى تىٍعمىميكفى شى ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي أىٍخرىجى
﴾ كفى ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّكي  .[ٖٕ]النحؿ: كىاأٍلىٍبصى

و ا عمى سائر خمقو كيتبيف مما سبؽ أف اإلنساف خمؽ مف أجؿ غاية أساسية كىدؼ عظيـ باعتبار أنو الخميفة المكمؼ الذم كرم   
 القادر عمى عمارة األرض بالعمـ كاإليماف كالبنياف. 

 ثالثًا: طبيعة الكون في القرآن الكريم:
يعٌد الككف معممان مف معالـ فمسفة التربية في القرآف الكريـ، كالككف مخمكؽ مف مخمكقات ا سبحانو كتعالى يشمؿ كؿ شيء فيو      

 تيسىبّْحي لىوي السَّمىكىاتي مف األحياء كالجمادات كغير ذلؾ مما ال يعممو إال ا سبحانو كتعالى، تعرؼ ا كتسبحو كتؤمف بو، قاؿ تعالى: ﴿
ييـٍ  لىًكٍف الى تىٍفقىييكفى تىٍسًبيحى ٍمًدًه كى ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًبحى مىٍف ًفيًيفَّ كىاً  مؽ ىذا الككف بإبداع كتكازف [ْْ]اإلسراء:﴾ السٍَّبعي كىاأٍلىٍرضي كى ، خي

بيًؾ﴾كنظاـ عجيب، قاؿ تعالى: ﴿ اًء ذىاًت اٍلحي شٍَّمسي يىٍنبىًغي لىيىا أىٍف تيٍدًرؾى اٍلقىمىرى كىالى المٍَّيؿي سىاًبؽي الى ال، كقاؿ تعالى: ﴿[ٕ]الذاريات: كىالسَّمى
كيؿّّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى   . [َْ]يس:﴾ النَّيىاًر كى

 كالككف في اإلسبلـ يتككف مف عالميف: 
اؿ كالبحار كالشجر كالدكاب )أ( عالـ محسكس ييرل كييشاىد كيشمؿ كؿ الظكاىر المادية كالسماء كاألرض كالشمس كالقمر كالنجـك كالجب

كـي كىالٍ كما سٌماىـ ا في قكلو تعالى: ﴿ مىٍف ًفي اأٍلىٍرًض كىالشٍَّمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجي دي لىوي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى يىٍسجي ًجبىاؿي أىلى
كىًثيره ًمفى النَّاًس﴾ ري كىالدَّكىابُّ كى  .[ُٖ]الحج: كىالشَّجى
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الًَّذيفى رل كلكنو في عمـ الغيب عند ا كما قاؿ تعالى في كصؼ المؤمنيف: ﴿كعالـ غير محسكس كىك عالـ الغيب الذم ال يي  ()ب
كعالـ الرسؿ، كالمبلئكة، كالجف، كالكتب، كاليـك اآلخر كأىكالو كالصراط كالميزاف، كالجنة كالنار كىك  [ّ]البقرة: ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيًب﴾

"عالـ ال يدخؿ في حدكد الككف المادم الذل يمكف أف ندرؾ مككناتو بالحكاس، كمف ىذا العالـ الركح كالمبلئكة كالجف، كالمؤل 
كالمكح المحفكظ، كالبيت المعمكر، كغير ذلؾ مما ال يعممو إال ا تعالى"  األعمى الذل بو سدرة المنتيى، كالعرش، كالكرسي،

 .(ُٖـ، صُٖٗٗ)مدككر، 
ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىذا الككف البديع خمؽ لغايات كأىداؼ عظيمة كما قاؿ تعالى: ﴿  ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًإفَّ ًفي خى

اًء ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مىكٍ كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجرً  ا أىٍنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى مى بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿّْ دىابَّةو م ًفي اٍلبىٍحًر ًبمىا يىٍنفىعي النَّاسى كى ًتيىا كى
ىيىاتو  اًء كىاأٍلىٍرًض آلى ًر بىٍيفى السَّمى اًب اٍلميسىخَّ يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرّْ ﴾كى مىٍقنىا السَّمىاكىاًت ﴿، كقكلو تعالى: [ُْٔ]البقرة: ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى مىا خى كى

ًعًبيفى ) ا بىٍينىييمىا الى مى ﴾ّٖكىاأٍلىٍرضى كى ـٍ الى يىٍعمىميكفى لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽّْ كى ا ًإالَّ ًباٍلحى مىٍقنىاىيمى ، كىك مسخر لئلنساف في األرض [ّٗ-ّٖ]الدخاف: ( مىا خى
ؿو ميسىمِّى﴾لى: ﴿كما قاؿ تعا رى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كيؿّّ يىٍجًرم أًلىجى سىخَّ ـي اٍلفيٍمؾى ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمًرًه كقاؿ تعالى: ﴿ [ِ]الرعد: كى رى لىكي سىخَّ كى

ـي اأٍلىٍنيىارى  رى لىكي سىخَّ ﴾كقاؿ تعالى: ﴿[، ِّ]إبراىيـ:﴾ كى ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى رى لىكي سىخَّ رىاته ًبأىٍمًرهً ، كقاؿ تعالى: ﴿[ّّإبراىيـ:] كى كـي ميسىخَّ ﴾ كىالنُّجي
كفى كقاؿ تعالى: ﴿[، ُِ]النحؿ: ىيىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ًميعنا ًمٍنوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ا ًفي اأٍلىٍرًض جى مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى ـٍ مى رى لىكي سىخَّ ، [ُّ]الجاثية: ﴾كى

ًميفىةن﴾خميفة في ىذا الككف كما قاؿ تعالى: ﴿كاستخمؼ اإلنساف فيو كجعمو  اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى كر ، كأمٌده بالعقؿ كالف[َّ]البقرة: ًإنّْي جى
 "كالتركيب لئلنساف حتى يكتشؼ كيعيد البناء عبلقة التسخير القائمة عمى التحدم كاالستثارة العقميةكالفطرة كجعؿ عبلقتو بالككف "

ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ىذا الككف الفسيح مجاالن لمتأمؿ كالتدبر كالتفكر كالنظر قاؿ تعالى: ﴿، كجعؿ (ْٖـ،صُّٖٗ)مرسي،  ًإفَّ ًفي خى
ىيىاتو أًليكًلي اأٍلىٍلبىاًب ) ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر آلى يى َُٗكىاٍخًتبلى ـٍ كى نيكًبًي مىى جي قيعيكدنا كىعى كفى المَّوى ًقيىامنا كى ٍمًؽ السَّمىاكىاًت ( الًَّذيفى يىٍذكيري كفى ًفي خى تىفىكَّري

انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّارً  مىٍقتى ىىذىا بىاًطبلن سيٍبحى ا خى بَّنىا مى ـي اأٍلىٍرضى ذىليكالن كقاؿ تعالى: ﴿ [ُُٗ-َُٗ]آؿ عمراف: ﴾كىاأٍلىٍرًض رى عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى
كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو كى  نىاًكًبيىا كى لىٍيًو النُّشيكري فىاٍمشيكا ًفي مى ، كفتح لئلنساف آفاؽ التذكؽ فيرل جماؿ كحسف طبيعة الككف كينمي لديو [ُٓ]الممؾ:﴾ اً 

اًء الحس الجمالي كالكجداني ليذا الككف الجميؿ كىك في غاية مف الجماؿ كالزينة كبالغ في اإلتقاف كىك يتغير كما قاؿ تعالى: ﴿ كىالسَّمى
بيًؾ﴾ رى ىىٍؿ تىرىل قاؿ تعالى: ﴿، ك [ٕ]الذاريات:  ذىاًت اٍلحي ٍمًؽ الرٍَّحمىًف ًمٍف تىفىاكيتو فىاٍرًجًع اٍلبىصى ا تىرىل ًفي خى مىؽى سىٍبعى سىمىكىاتو ًطبىاقنا مى الًَّذم خى
ًسيره ًّمٍف فيطيكرو ) اًسئنا كىىيكى حى ري خى تىٍيًف يىٍنقىًمٍب ًإلىٍيؾى اٍلبىصى رى كىرَّ كا أىفَّ ؿ تعالى: ﴿كقا [،ْ-ّ]الممؾ:﴾ ( ثيَـّ اٍرًجًع اٍلبىصى ـٍ يىرى الًَّذيفى كىفىري لى أىكى

يٍّ أىفىبلى ييٍؤًمنيكفى  اًء كيؿَّ شىٍيءو حى عىٍمنىا ًمفى اٍلمى ٍتقنا فىفىتىٍقنىاىيمىا كىجى "كمما ارتقى العقؿ اإلنساني ك ،[َّ]األنبياء:﴾ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىانىتىا رى
")مدككر، جكانب القكة التي يصعب أف تتجمى لئلنساف في طكر كاحد مف أطكار حياتو اكتشؼ ناحية مف نكاحي الدقة، كجانبا مف 

 (.ُٗـ، صُٖٗٗ
كمما سبؽ يتبيف أىمية الحديث عف الككف في كتاب ا تعالى كآثارىا اإليمانية عمى الفرد كالمجتمع كيشعر المؤمف بالسعادة كىك      

ًلؤٍلىٍرًض ًاٍئًتيىا  تعالى كما قاؿ سبحانو: ﴿يرل ىذا الككف يسير في اتجاه التكحيد الخالص  افه فىقىاؿى لىيىا كى اًء كىًىيى ديخى ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى السَّمى
﴾ ا أىٍك كىٍرىنا قىالىتىا أىتىٍينىا طىاًئًعيفى  [.ُُ]فصمت: طىٍكعن

لمنشاط اإلنساني يستخدـ فيو اإلنساف كؿ طاقاتو  كبذلؾ يعد الككف مككنان مف مككنات حياة اإلنساف كحاضنان لمعممية التربكية كميدانان     
مكاناتو كتسخيره لتحقيؽ عبادة ا كالقياـ بشريعتو في المجتمع.  كا 

 رابعًا: طبيعة الحياة في القرآن الكريم:
يىاةى بٌيف القرآف الكريـ أف ا خمؽ الحياة الدنيا كجعميا داران لبلمتحاف كاالختبار كالببلء كما قاؿ تعالى: ﴿     مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى الًَّذم خى

ـٍ أىٍحسىفي عىمىبلن كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلغىفيكري  ـٍ أىيُّكي كي يىكىافي لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى ، كجعميا معبران لآلخرة ﴿[ِ]الممؾ:﴾ ًليىٍبميكى فَّ الدَّارى اآٍلىًخرىةى لىًييى اٍلحى  ﴾كىاً 
ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك  لمناس جميعان فردىـ كجماعتيـ كذكرىـ كأنثاىـ قاؿ تعالى: ﴿، كجعؿ فييا منيجان متكامبلن [ْٔ]العنكبكت: اًلحن مىٍف عىًمؿى صى
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ا كىانيكا يىٍعمىميكفى  ـٍ ًبأىٍحسىًف مى ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى ـ إلى طبيعة الحياة نظر القرآف الكريكلقد ، [ٕٗ]النحؿ: ﴾أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى
  إلى قسميف:نظرة شاممة كتنقسـ الحياة في التصكر اإلسبلمي 

زكجو )أ( الحياة الدنيا: كىي دار االمتحاف كاالختبار كاالبتبلء لئلنساف، فعندما امتحف ا آدـ عميو السبلـ كأمره أال يقرب الشجرة ىك ك 
ـي اٍسكيٍف أىٍنتى كى كما في قكلو: ﴿ قيٍمنىا يىا آىدى رىةى فىتىكيكنىا ًمفى الظَّاًلًميفى كى بىا ىىًذًه الشَّجى ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تىٍقرى كيبلى ًمٍنيىا رىغىدنا حى نَّةى كى ٍكجيؾى اٍلجى  ﴾زى

ـٍ ًمنّْي ، فمما أكبل منيا أيىبطا لؤلرض كما قاؿ تعالى: ﴿[ّٓ]البقرة: ًميعنا فىًإمَّا يىٍأًتيىنَّكي ٍكؼه قيٍمنىا اٍىًبطيكا ًمٍنيىا جى ىيدنل فىمىٍف تىًبعى ىيدىامى فىبلى خى
﴾ نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ، كنزؿ إلى األرض ىك كذريتو كأنزؿ ا عمييـ الكتب كأرسؿ الرسؿ كبدأ االختبار الحقيقي لبنيو [ّٖ]البقرة: عى

ـي الشٍَّيطى كذرياتيـ كحٌذره مف الشيطاف كمكره ﴿ ـى الى يىٍفًتنىنَّكي ا يىا بىًني آىدى ا ًلييًريىييمىا سىٍكآىًتًيمى ا ًلبىاسىييمى ٍنييمى نًَّة يىٍنًزعي عى ـٍ ًمفى اٍلجى ٍيكي ا أىٍخرىجى أىبىكى افي كىمى
عىٍمنىا الشَّيىاًطيفى أىٍكًليىاءى ًلمًَّذيفى الى ييؤٍ  ـٍ ًإنَّا جى ٍكنىيي ٍيثي الى تىرى قىًبيميوي ًمٍف حى ـٍ ىيكى كى ﴾ًإنَّوي يىرىاكي ، كقاؿ تعالى عمى لساف إبميس: [ِٕ]األعراؼ: ًمنيكفى

يَّتىوي ﴿ ىٍحتىًنكىفَّ ذيرّْ ٍرتىًف ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة ألى مىيَّ لىًئٍف أىخَّ ـى ًِٔإالَّ قىًميبلن )قىاؿى أىرىأىٍيتىؾى ىىذىا الًَّذم كىرٍَّمتى عى يىنَّ ـٍ فىًإفَّ جى ( قىاؿى اٍذىىٍب فىمىٍف تىًبعىؾى ًمٍنيي
زىاءن مىكٍ  ـٍ جى زىاؤيكي ـٍ ًفي اأٍلىٍمكىأّفيكرنا )جى شىاًرٍكيي رىًجًمؾى كى ٍيًمؾى كى ـٍ ًبخى مىٍيًي ٍكًتؾى كىأىٍجًمٍب عى ـٍ ًبصى ـٍ ( كىاٍستىٍفًزٍز مىًف اٍستىطىٍعتى ًمٍنيي ًد كىًعٍدىي ًؿ كىاأٍلىكالى

كرنا﴾ ـي الشٍَّيطىافي ًإالَّ غيري ا يىًعديىي مى ـٍ قاؿ تعالى ﴿، كحذره مف الدنيا كأنيا متاع ف[ْٔ-ِٔ]اإلسراء: كى نَّكي يىاةي الدٍُّنيىا كىالى يىغيرَّ ـي اٍلحى نَّكي فىبلى تىغيرَّ
كري  فَّ اآٍلىًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىارً ، كقاؿ تعالى: ﴿[ّّ]لقماف:﴾ ًبالمًَّو اٍلغىري تىاعه كىاً  يىاةي الدٍُّنيىا مى كحذره مف ، [ّٗ]غافر:﴾ يىا قىٍكـً ًإنَّمىا ىىًذًه اٍلحى

ًكيبلن ىذه الدنيا فقاؿ تعالى: ﴿ اتباع اليكل في مىٍيًو كى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي أىفىأىٍنتى تىكيكفي عى أىفىرىأىٍيتى ، كقاؿ تعالى: ﴿[ّْ]الفرقاف:﴾ أىرىأىٍيتى مىًف اتَّخى
مى  عىؿى عى قىٍمًبًو كىجى مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى مىى ًعٍمـو كىخى مَّوي المَّوي عى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي كىأىضى كفى مىًف اتَّخى ًرًه ًغشىاكىةن فىمىٍف يىٍيًديًو ًمٍف بىٍعًد المًَّو أىفىبلى تىذىكَّري  ﴾ى بىصى

ٍيره كىأىٍبقىى﴾، ككصؼ ا تعالى الحياة الدنيا بأنيا زائمة ال محالة فقاؿ تعالى: ﴿[ِّ]الجاثية: ا ًعٍندى المًَّو خى مى ، كأنيا [ّٔ]الشكرل: كى
مى متاع قميؿ إذا قكرنت باآلخرة فقاؿ: ﴿ تىاعه﴾كى يىاةي الدٍُّنيىا ًفي اآٍلىًخرىًة ًإالَّ مى يىاةي الدٍُّنيىا ، كأنيا ليك كلعب فقاؿ: ﴿[ِٔ]الرعد: ا اٍلحى ا اٍلحى مى كى

ٍيره ًلمًَّذيفى يىتَّقيكفى أىفىبلى تىٍعًقميكفى  لىمدَّاري اآٍلىًخرىةي خى لىٍيكه كى يىاةى الدٍُّنيىا : ﴿، كعٌمقيـ بالحياة األخرل فقاؿ[ِّ]األنعاـ: ﴾ًإالَّ لىًعبه كى مىٍف كىافى ييًريدي اٍلحى
سيكفى  ـٍ ًفييىا الى ييٍبخى ـٍ ًفييىا كىىي الىيي ـٍ أىٍعمى ؼّْ ًإلىٍيًي ًزينىتىيىا نيكى ا نىشىاءي ًلمىٍف ، كقكلو تعالى: ﴿[ُٓ]ىكد: ﴾كى ٍمنىا لىوي ًفييىا مى مىٍف كىافى ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ

عىٍمنىا لىوي جى  كرنا )نيًريدي ثيَـّ جى ىىا مىٍذميكمنا مىٍدحي ـى يىٍصبلى ـٍ مىٍشكيكرنا﴾ُٖيىنَّ سىعىى لىيىا سىٍعيىيىا كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى كىافى سىٍعيييي ٍف أىرىادى اآٍلىًخرىةى كى مى  ( كى
يىاًة الدٍُّنيىا كىمىاءو أىنٍ ككصفيا باألمر اليش فقاؿ: ﴿، [ُٗ-ُٖ]اإلسراء: ثىؿى اٍلحى ـٍ مى اًء فىاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي اأٍلىٍرًض كىاٍضًرٍب لىيي ٍلنىاهي ًمفى السَّمى زى

مىى كيؿّْ شىٍيءو ميٍقتىًدرنا﴾ كىافى المَّوي عى يىاحي كى كهي الرّْ ا تىٍذري ، ككعد سبحانو كتعالى أف مف أحسف في الحياة الدنيا أف [ْٓ]الكيؼ: فىأىٍصبىحى ىىًشيمن
اًلحن يعيش الحياة الطيبة فقاؿ: ﴿ ـٍ ًبأىٍحسىًف مىا مىٍف عىًمؿى صى ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى كىانيكا ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

﴾  ، ثـ ينتقمكف إلى اآلخرة.[ٕٗ]النحؿ: يىٍعمىميكفى
ينتقؿ إلى عالـ آخر كلحياة أخرل كصفيا ا في القرآف الحياة األخرل: ال تنتيي حياة المسمـ بعد فراقو لمحياة الدنيا كمكتو بؿ )ب( 

يمانو كعممو فقاؿ: ﴿ مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمفى الكريـ في أكثر مف آية، كما فييا مف جزاء كجنة كنار كثكاب كعقاب كؿه بحسب عبكديتو كا  كى
ميكفى اٍلجى  اًت ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي اًلحى ًإالَّ مىٍف تىابى كىآىمىفى ، كقاؿ تعالى: ﴿[ُِْ]النساء: نَّةى كىالى ييٍظمىميكفى نىًقيرنا﴾الصَّ

نَّةى كىالى ييٍظمىميكفى شىٍيئنا ميكفى اٍلجى ا فىأيكلىًئؾى يىٍدخي اًلحن عي اٍلمىكىاًزيفى  كعٌمؽ قمكب المؤمنيف بيكـ القيامة فقاؿ: ﴿، [َٔ]مريـ:﴾ كىعىًمؿى صى نىضى كى
كىفىى ًبنىا اٍلًقٍسطى لً  ٍردىؿو أىتىٍينىا ًبيىا كى بَّةو ًمٍف خى ٍف كىافى ًمٍثقىاؿى حى ـي نىٍفسه شىٍيئنا كىاً  ًة فىبلى تيٍظمى اًسًبيفى يىٍكـً اٍلًقيىامى ، كقاؿ تعالى: [ْٕ]األنبياء:﴾ حى

ـى اٍليىٍكـى ًإفَّ المَّوى سىًريعي ا﴿ ًإذىا الشٍَّمسي ، كذكر أىكاليا كعظمتيا فقاؿ: ﴿[ُٕ]غافر:﴾ ٍلًحسىاًب اٍليىٍكـى تيٍجزىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت الى ظيٍم
ٍت ) كـي اٍنكىدىرىٍت )ُكيكّْرى ذىا النُّجي ذىا اٍلًجبىاؿي سييّْرىٍت )ِ( كىاً  ذىا اٍلًعشىاري عيطّْمىٍت )ّ( كىاً  ًشرىٍت )ْ( كىاً  ذىا اٍلكيحيكشي حي رىٍت ٓ( كىاً  اري سيجّْ ذىا اٍلًبحى ( كىاً 

ذىا الٔ) ٍت )( كىاً  كّْجى ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي سيًئمىٍت )ٕنُّفيكسي زي ٍت )ٗ( ًبأىمّْ ذىٍنبو قيًتمىٍت )ٖ( كىاً  ذىا الصُّحيؼي نيًشرى ذىا السَّمىاءي كيًشطىٍت )َُ( كىاً  ( ُُ( كىاً 
ٍت ) ـي سيعّْرى ًحي ذىا اٍلجى نَّةي أيٍزًلفىٍت )ُِكىاً  ذىا اٍلجى رىٍت﴾ُّ( كىاً  ا أىٍحضى ًممىٍت نىٍفسه مى ، كخٌكؼ العاصيف مف ذلؾ اليكـ [ُْ-ُتككير:]ال ( عى

ٍنثيكرنافقاؿ: ﴿ عىٍمنىاهي ىىبىاءن مى ًمميكا ًمٍف عىمىؿو فىجى قىًدٍمنىا ًإلىى مىا عى فَّ الدَّارى اآٍلىًخرىةى ﴿، كذكر أنيا الحياة الباقية األزلية فقاؿ: [ِّ]الفرقاف:﴾ كى كىاً 
يىكىافي لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى  فَّ اآٍلىًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىارً ، كأنيا دار القرار فقاؿ: ﴿[ْٔعنكبكت:]ال ﴾لىًييى اٍلحى  .[ّٗ]غافر:﴾ كىاً 



 م0213 /نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        83العدد/

511 

، كىنا ترتبط (َُُـ، صُٖٕٗ)عبكد، كبذلؾ تكتمؿ العدالة اإلليية فى األرض كفى السماء، حيث يناؿ كؿ كاحد جزاء عممو كامبلن" "
ٍيرنا يىرىهي )فىمىٍف الدنيا باآلخرة كيتحقؽ العدؿ الرباني ﴿ ٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى ٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يىرىهي﴾ٕيىٍعمى ٍف يىٍعمى مى  .[ٖ-ٕ]الزلزلة: ( كى

كمما سبؽ يتبيف أىمية الحديث عف الحياة الدنيا كالحياة اآلخرة في القرآف الكريـ ككيؼ ربط بينيما فمف عاش الحياة الطيبة في الدنيا   
 كامر ا كالبعد عف نكاىيو فمصيره الحياة الكريمة يـك القيامة كمف أصدؽ مف ا قيبلن كحديثان.القائمة عمى تحقيؽ أ

 خامسًا: طبيعة المعرفة في القرآن الكريم:
 تعٌد المعرفة مككنان كمعممان مف معالـ فمسفة التربية في القرآف الكريـ، كلقد حٌث القرآف الكريـ عمييا كحٌث اإلنساف لينظر إلى ما

ٍمؽى ثيَـّ المَّوي ييٍنًشئي حكلو كيتعرؼ عميو كيتأمؿ الككف كما فيو مف آيات كعبر قاؿ تعالى: ﴿ كا كىٍيؼى بىدىأى اٍلخى كا ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍنظيري قيٍؿ ًسيري
﴾ مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر ًإفَّ ًفي خى ﴿كقاؿ تعالى: [، َِ]العنكبكت: النٍَّشأىةى اآٍلىًخرىةى ًإفَّ المَّوى عى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ٍمًؽ السَّمى

اًء ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا ا أىٍنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى مى بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿّْ دىابَّ  كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمىا يىٍنفىعي النَّاسى كى ٍكًتيىا كى ةو ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مى
﴾ ىيىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى اًء كىاأٍلىٍرًض آلى ًر بىٍيفى السَّمى اًب اٍلميسىخَّ يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرّْ ـٍ كقاؿ تعالى: ﴿ ،[ُْٔ]البقرة: كى ا بىٍيفى أىٍيًديًي ٍكا ًإلىى مى ـٍ يىرى أىفىمى

اًء كىاأٍلىٍرضً  ـٍ ًمفى السَّمى ٍمفىيي مىا خى ًفي ، كقاؿ: ﴿[ٗ]سبأ: ﴾كى كفى َِاأٍلىٍرًض آىيىاته ًلٍمميكًقًنيفى )كى ـٍ أىفىبلى تيٍبًصري ًفي أىٍنفيًسكي  ،[ُِ-َِ]الذاريات: ﴾( كى
تشير إلى بديع خمؽ ا سبحانو كتعالى في السمكات كاألرض مما يدؿ عمى أف خمؼ ىذا الككف خالؽ عظيـ حكيـ بيده مقاليد  ككميا

اًمدىةن كىًىيى بأنو نشأ طبيعيان مف غير خالؽو كمدبرو قاؿ تعالى: ﴿ األمكر كال يدع عند الناس مجاالن لمشؾ بالقكؿ تىرىل اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبييىا جى كى
﴾ ا تىٍفعىميكفى ًبيره ًبمى ٍنعى المًَّو الًَّذم أىٍتقىفى كيؿَّ شىٍيءو ًإنَّوي خى اًب صي ، كيضطر المؤمف بعد البحث إلى الجـز بأف قكة [ٖٖ]النمؿ: تىميرُّ مىرَّ السَّحى

، كيسعى اإلنساف بما (ّٗـ، صُْٕٗ)عمي، مدبره حكيمة محيطة باألشياء إحاطة تامة، كبذلؾ يزداد المؤمف إيمانان كيطمئف قمبو 
 أكتي مف فطرة كعقؿ كمف سمع كبصر كفؤاد لبمكغ المعرفة كلتحصيميا ألنيا شرطه لحصكؿ اإليماف. 

رفة في القرآف الكريـ عمى قسميف: فمنيا ما ىك ثابت ال يتغير كال يتبدؿ، كمنيا ما ىك متغير، فالمعرفة الثابتة تشمؿ كؿ كالمع     
المبادئ كالقيـ كالمسممات كالثكابت التي كردت في القرآف الكريـ فبل تتغير ميما كاف كال تتبدؿ ككؿ ما عدا ذلؾ مف المعارؼ فيك 

كاليدؼ كالغاية مف المعرفة ىك عمارة األرض كما أمر كرضي  ،(ُُٕق، صُّْٓ)العقيؿ، ا في الككف متغير، كيعد التغير سنة 
اًبديكفى كاختار ككفؽ منيج ا قاؿ تعالى: ﴿ نىٍحفي لىوي عى ٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو ًصٍبغىةن كى مى [، "كالتقكل بمعناىا الشامؿ ُّٖ]البقرة:﴾ ًصٍبغىةى المًَّو كى

 .(ُٔٗق، صَُْٕ)مدككر،  "رفةىي أساس المع
ـى اأٍلىٍسمىاءى كبالتعمؽ في فمسفة المعرفة فإف منيا ما ىك فطرم يكىب لئلنساف مف عند ا تعالى كما في قكلو تعالى: ﴿      مَّـى آىدى كىعى
ٍبدنا ًمٍف ًعبىاًدنىا آىتىيٍ ، كقكلو حكاية عف الخضر عميو السبلـ: ﴿[ُّ]البقرة: كيمَّيىا﴾ دىا عى افىكىجى مٍَّمنىاهي ًمٍف لىدينَّا ًعٍممن  ﴾نىاهي رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدنىا كىعى

ـٍ ، كمنيا ما ىك مكتسب كليس بفطرم كال يأتي إال بتعب اإلنساف كجيده كما قاؿ تعالى: ﴿[ٓٔ]الكيؼ: ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي كىالمَّوي أىٍخرىجى
ـي السَّمٍ  عىؿى لىكي كفى الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّكي ، ك" يحدد ابف سينا ثبلثة أساليب الكتساب المعرفة [ٖٕ]النحؿ: ﴾عى كىاأٍلىٍبصى

ىي معرفة بالفطرة، كمعرفة بالفكرة، كمعرفة بالحدس، أما الغزالي فيرل أف المعرفة نكعيف: نكع محسكس يتـ عف طريؽ الحكاس، كنكع 
كيرل أبك حنيفة أف مصادر المعرفة كتاب ناطؽ، كخبر مجتمع عميو،  (،َُُـ،صُّٖٗ)مرسي، عقؿ" معقكؿ يتـ عف طريؽ ال

جماع   . (ْٖـ، صُّٖٗ)مرسي،كاجتياد كا 
كالمعرفة في التربية اإلسبلمية تنقسـ مف حيث مصادرىا إلى: المعرفة المدنية: كىى التي يكشفيا ا تعالى لمف يشاء مف خمقو قاؿ    

مٍَّمنىاهي ، كقاؿ تعالى: ﴿[ِٓٓ]البقرة:  ييًحيطيكفى ًبشىٍيءو ًمٍف ًعٍمًمًو ًإالَّ ًبمىا شىاءى﴾كىالى تعالى: ﴿ ٍبدنا ًمٍف ًعبىاًدنىا آىتىٍينىاهي رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدنىا كىعى دىا عى فىكىجى
ا مىٍف كقاؿ تعالى: ﴿ [ٓٔ]الكيؼ:﴾ ًمٍف لىدينَّا ًعٍممن ٍف يىشىاءي كى ا يىذَّكَّري ًإالَّ أيكليك اأٍلىٍلبىاًب﴾ييٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى مى مى ٍيرنا كىًثيرنا كى  ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى

، كالمعرفة الكثقى: كىي التي تصدر عف كبار العمماء المجتيديف كالمختصيف، كمنيا المعرفة المكجكدة في دكائر المعرفة [ِٗٔ]البقرة:
ات لممؤلفيف الثقات، كالمعرفة المنقكلة عف سمؼ ىذه األمة جيبلن بعد جيؿ كىى تمثؿ خبلصة كأميات الكتب كالرسائؿ العممية كالمطبكع

فكرىـ كتجاربيـ كعصارة أقبلميـ كثمرة اجتيادىـ كخبرتيـ، كالمعرفة العقمية التي تكتسب عف طريؽ الفكر كالتأمؿ العقمي كما يرتبط 
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معرفة الحسية التي تأتى عف طريؽ الحكاس كتساعد الفرد عمى إدراؾ ما يحيط بذلؾ مف عمميات عقمية عميا كتحميؿ كتقكيـ كتركيب، كال
 .(ُُٗق، صُّْٓ)العقيؿ،  بو مف ظكاىر طبيعية

كيتضح مما سبؽ أف المعرفة في التربية اإلسبلمية كفي القرآف تمثؿ ركنان أساسيان مف أركاف فمسفة التربية في القرآف الكريـ كىى      
 اإلنساف كما حكلو كقد تعددت مصادرىا كطرقيا كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ. رؤية تشمؿ جميع جكانب

كبذلؾ تتبٌيف معالـ فمسفة التربية في القرآف الكريـ التي قدمت التصكرات حكؿ عبلقة المخمكؽ بالخالؽ سبحانو كتعالى كعف طبيعة 
لمعرفة كمصادرىا، كقد رسمت منيجان لئلنساف في حياتو، مما اإلنساف كخمقو كعف الككف كالتدبر فيو كالتأمؿ كعف الحياة كحقيقتيا كعف ا

 ينبغي أف يتبع ذلؾ أسمكبان عمميان لترجمة ىذه الفمسفة كتطبيؽ ىذا المنيج التربكم، كألىمية التطبيؽ في حياة المتعمميف ليتـ اكسابيـ
طبيقات التربكية لتمؾ الفمسفة التربكية اإلسبلمية كذلؾ الميارات المناسبة كالسمكؾ األمثؿ، كىذا ما ستحاكؿ الدراسة تبيانو مف خبلؿ الت

 فيما يمى:
 سادسًا: التطبيقات التربوية لفمسفة التربية في القرآن الكريم:

ال فبل فائدة لمعمـ الذم يتعممو اإلنساف، كىك حجة      إف قيمة العمـ كحقيقتو في العمؿ بو كفي تطبيقو كتحكيمو إلى كاقع مممكس؛ كا 
ـ ككباؿ عميو كحسرة كندامة، كلذا نجد أف ا سبحانو كتعالى نيى المؤمنيف في كتابو أف يككنكا ممف يقكلكف ما ال يفعمكف عمى المتعم

ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى ) فقاؿ:  نيكا ًل ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى ِيىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى بؿ قرف ا في  [،ّ-ِ]الصؼ: ( كىبيرى مى
ال أصبح كتابو بيف اإليماف كالعمؿ في أكثر مف خمسيف مكضعان، كما ذاؾ إال ألف الغاية مف العمـ كاإليما ف ىك العمؿ بو كتطبيقو، كا 

 ، كفيما يمي نستعرض التطبيقات التربكية لفمسفة التربية في القرآف الكريـ:عبئان عمى المتعمـ
 كيمكف إجماؿ أىـ أىداؼ التربية اإلسبلمية كما كردت في القرآف الكريـ كما يمي: األهداف:  -أواًل 

 مي: كتتضمف ما ي األهداف العقدية واإليمانية: -أ
 التعميـ كالتأكيد عمى أىمية العبكدية كأف الغاية مف خمؽ الناس ىك التكحيد المطمؽ  تعالى في ربكبيتو كألكىيتو كأسمائو كصفاتو. -
 التربية عمى أىمية اإليماف با سبحانو كتعالى كجزاؤه في الدنيا كاآلخرة كتحرير المسمـ مف التعمؽ بغيره كاإلذعاف لما سكاه.  -
 غرس اإليماف بالمبلئكة كالرسؿ كبالكتب باعتبارىا مكمبلن لئليماف با كلما فييـ مف إثبات عناية ا بالناس كتييئة الخير ليـ. -
تأصيؿ مسألة اإليماف بالقضاء كالقدر كمكانتيا في تسميـ المسمـ كتصديقو كتفكيض أمره  كيعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو كما  -

 ف ليصيبو.أخطأه لـ يك
التأكيد عمى أىمية استشعار كتطبيؽ أعماؿ القمكب كاإلتياف بيا عمى أكمؿ كجو: كاإلخبلص كالصدؽ، كاليقيف كالقبكؿ، كاالنقياد  -

 كالتككؿ، كالرغبة كالرىبة، كالخشية  تعالى، كمحبتو كرجائو كخكفو.
 المطمؽ مع الرضى كالشكر بما أمر بو أك نيى.تعظيـ اآلمر الناىي كمراقبتو في األكامر كالنكاىي كالتسميـ  -
 أىمية دعكة اآلخريف كاألخذ عمى أيدييـ كتذكيرىـ كنصحيـ بأىمية كمكانة اإليماف. -

 كتشمؿ ما يمي:  األهداف العقمية والفكرية: -ب 
 التربية عمى أىمية العمـ كمكانتو عند ا كعمك أىمو كرفعة درجاتيـ كمكانة األمـ المتعممة.  -
 فتح اآلفاؽ لمتفكير اإلبداعي كدكره في تطكير الذات كالرقي بثقافة اإلنساف. -
الحث عمى طمب المعرفة كالبحث عف طرقيا كمصادرىا كاستخداـ الحكاس مف سمع كبصر كفؤاد كحس في طمبيا كالرقي بالعقؿ  -

 كتفكيره.
 تعٌمـ األسمكب التجريبي كتأصيؿ الفكر السميـ كالتخيؿ الكاسع. -
كجيو العقؿ لمنظر كالتأمؿ في الككف مف أرض كسماء، كجباؿ كبحار، كنبات كأمطار، كفمؾ كىكاء، كبالنظر لئلنساف ذاتو كما خمؽ ت -

 ا فيو مف أسرار.
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 تكسيع دائرة االتصاؿ بالحكار كالجداؿ كالمناقشة مع اآلخريف كاستخداـ أسمكب اإلقناع.  -
 يمي: كتشمؿ ما األهداف النفسية والجسمية: -ج
 االىتماـ بالركح كتزكيتيا كتنقيتيا مف الشكائب كاألدراف.  -
 ربط النفكس با سبحانو كتعالى كاالىتماـ بالقرآف الكريـ؛ ألنو طريؽ السعادة كالطمأنينة كالراحة النفسية. -
 تعميـ األفراد الصبلة التي ىي سر العبادة بيف المخمكؽ كالخالؽ كاستحضار الخشكع فييا.  -
 إيقاظ الضمير الحي الذم بداخؿ كؿ إنساف كتربيتو عمى الحمـ كالحكمة ككظـ الغيظ كالعفك كالبعد عف الغضب.  -
االىتماـ بالجسـ مف خبلؿ الغذاء الصحي المتكامؿ كالنظافة العامة سكاء داخؿ الجسـ أك فيما يحيط اإلنساف في بيتو كحيو كعممو  -

 كفي المرافؽ العامة، 
ب الرياضة إلعداد الفرد إعدادان متكامبلن ليككف عامبلن مجٌدان يخدـ نفسو كأىمو كدينو كأمتو كليككف قادران عمى عمارة االىتماـ بجان -

 األرض كالعمؿ فييا.
 كتتضمف ما يمي: األهداف االجتماعية واألخالقية: -د 
 غرس اآلداب االجتماعية كاألخبلقية مف أدب كتقدير كاحتراـ لآلخريف. -
 بمراعاة حقكؽ الفرد كأف كؿ إنساف لو حقكؽ ينبغي أال تتعارض مع مصمحة المجتمع.  التأكيد -
 تربية المجتمع عمى القيـ االجتماعية كالعدؿ كالصدؽ كاألمانة كالصبر كالمساكاة. -
 بٌث ركح الدعكة إلى الخير في نفكس الناشئة كالتعامؿ األمثؿ مع الصغير كالكبير.  -
محاكلة البعد عف الصفات االجتماعية السيئة التي تفرؽ الصؼ كتزيد مف التباغض كالغيبة كالنميمة كالبيتاف كالنفاؽ كالغش كالكذب  -

 كالحسد. 
 تقدير الماؿ العاـ كاالىتماـ بالبيئة المحيطة كالمحافظة عمييا مف العبث كالتخريب. -
 لزكاة كالصدقات عمى األرامؿ كالفقراء كالمساكيف كالمحتاجيف. نشر التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع كا -
فشاء السبلـ كحقكؽ المسمـ عمى المسمـ كنبذ االعتداء كالتطرؼ كاإلرىاب. -  غرس قيـ المحبة كا 

 الطالب: -ثانياً 
إٌف مف كاجبات الطالب كأكلكياتو طمب العمـ كالتبكير في تمقي العمـ كأخذه منذ صغره كنعكمة أظفاره؛ كذلؾ لنشاطو كحماسو      

كصفاء ذىنو كنفسو، كلقد كاف الصبياف قديمان يذىبكف إلى الكتاتيب لينتيكف مف دراستيـ األكلية ثـ يمتحقكف بحمقات العمـ كالدراسة 
ٌف أىـ كاجبات طالب العمـ أف يستشعر أىمية العمـ كمكانتو كأٌف تككف حياتو مبلئمةن بالمساجد كالمدار  س النظامية ليتمقكف تعميميـ، كا 

كعميو أف يستحضر اإلخبلص في قكلو كعممو كدراستو كحضكره لممدرسة، كأٌف يجعؿ نيتو خالصةن لكجو ا  ،كمقصكدةلشرؼ العمـ 
يتعاىده مف أمراض القمكب الفتاكة كالحسد لزمبلئو كالتكبر عمييـ، أك العجب بنفسو ك لدنائس كالعيكب ، كأف يطٌير قمبو كينقيو مف اتعالى

كالغركر كالكبر، أك ما يسرم في القمب مف أمراض تحكؿ بينو كبينيـ، كىك بطيارة القمب يسعى لتطيير جكارحو كتربيتيا، كتأتي العناية 
 ال ينظر إلى الصكر كال إلى األجساـ كلكنو ينظر لمقمكب كاألعماؿ ، فعمى الطالب أف بالقمكب؛ ألنيا ىي محط نظر ا تعالى، كا

 يحذر مف أمراض تضعؼ العبلقة مع ا أك مع الناس، كيككف منيا عمى حذر كبصيرةو.
ئدة كعميو المبادرة العمـ كالفا ًحمىؽأف يسارع لحضكر ك كعمى الطالب أف يبادر في تحصيؿ العمـ، كيبذؿ الجيد في تحصيمو       

العمـ مف نزكؿ السكينة كغشياف الرحمة، كنزكؿ المبلئكة كذكرىـ ا ليـ فيمف عنده كأف يحضر محتسبان  ًحمىؽكاستحضار أجر حضكر 
عمـ كال خطكاتو في خركجو لمعمـ، كأنو مما يثاب عميو يـك القيامة، كأف يطمب الثكاب كاألجر مف ا سبحانو كتعالى، كيزداد في طمبو لم

يكتفي بما ييعطىى في المدرسة مف مناىج كمقررات، بؿ عميو أف يستفيد كيقرأ كيبحث عف المعرفة كيتحصميا، كعميو أف يجعؿ عممو 
جبللو، كأف تككف دراستو حجة لو كتنفعو في حياتو كبعد مكتو،  الذم تعممو مما يقكده إلى اإليماف با كخشيتو كمحبتو كالخكؼ منو كا 
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يو إحساف الظف با سبحانو كتعالى، كأف يجٌد كيجتيد في دراستو كيقنع بما فتح ا لو كآتاه، كيثؽ بأف ا قسـ األعماؿ كينبغي عم
 كاألرزاؽ كىك المعطي.

اءه كعمى الطالب أف ييحٌصؿ العمـ كيستفيد مف قدراتو كمكاىبو، كال يكتـ ما تعممو مف العمـك بؿ يجب عميو أف يعممو أىمو كأصدق     
كينشر الخير فييـ، كعميو أف يحذر مف القكؿ بغير عمـ، ال سيما في مسائؿ الشرع، كعميو أف يمجأ كيخبت إلى ا في كؿ أحكالو، كأف 

و، ييتـ بالدعاء كالمجكء إلى ا كيسارع لمصمكات التي تشرح الصدكر، كتنير الطريؽ كتيطىٍمًئف بيا النفكس، كتزيد نكر العمـ الذم يتعمم
كأف يجمس كقكران  ميو أف يجٌؿ أستاذه كمعممو كينظر إليو نظرة إجبلؿ كتكقير، كأف يصبر عمى جفكتو في العمـ كيمتمس لو األعذار،كع

 كيصغي إليو إصغاء محبو لمعمـ كأىمو، كال يضايقو بكثرة األسئمة.
 المعمم: -ثالثاً 

األساسية لمعممية التعميمية، كخير العمـ ما جاء عف طريؽ المعمميف، كلقد لممعمـ مكانتو البارزة في التربية اإلسبلمية فيك أحد األركاف 
بيف اىتـ المسممكف بتمقي العمـ عمى يد المعمميف األكفاء، ككاف الخمفاء كاألمراء في الدكلة األمكية كالعباسية يحضركف المعمميف كالمؤدّْ 

ـ النافع، كأىـ كاجبات المعمـ في التربية اإلسبلمية ىي: أف يككف قدكة في إلى منازليـ لتعميـ أبنائيـ األدب كالخمؽ كالسمت الحسف كالعم
عيـ قكلو كعممو كسمتو قائمان بكاجبات دينو، كأف يككف عامبلن بعممو كقكران مع طبلبو سمحان مبتسمان ذك خمؽو رفيعو مراعيان حاجاتيـ كدكاف

و ألبنائو كمتكاصبل مع طبلبو، كأف يككف مراعيان لفركقاتيـ الفردية كقدراتيـ كميكليـ كرغباتيـ، كأف يككف محبان كمجيدان لمعمـ الذل يدٌرس
كأف يككف عمى قدر المسؤكلية المنكطة بو؛ ألنو محط أنظار طبلبو، فيـ  المختمفة ، مبدعا في عرض درسو شفيقان عمييـ عادالن بينيـ،

طبلبو باستمرار تجديد النية كاإلخبلص ، كتعميؽ قمكبيـ با في يحاككنو كيستفيدكف منيـ، كيتابعكف حركاتو كسكناتو، مذكرا كحاثا ل
كؿ حيف، كأف يذكرىـ بأف ىذه الدراسة مف طمب العمـ النافع المأجكر عميو إف أحسنكا النية  سبحانو كتعالى، كأف يحث الطبلب عمى 

ـي الطالبى إلى معرفة ا كخشيتو كحسف التعامؿ مع  أىمية العمـ كحضكر حمقتو كالسعي إلييا، كأف يربط العمـ با دائمان، كأف يقكد المعم
ربو سبحانو كتعالى، كأف يغرس في نفكس الطبلب أىمية الصبلة كااللتجاء إلى ا في كافة أحكاليـ، كحثيـ عمى المبادرة إلى الصبلة 

 كالكضكء ليا، كعدـ التأخر في أداًئيا كتذكيرىـ بفضائميا كأجرىا.
 نهج:الم -رابعًا 
إٌف اليدؼ األسمى كالغاية العظمى مف التربية اإلسبلمية المستنبطة مف الكتاب كالسنة النبكية ىك إعداد اإلنساف الصالح المصمح      

كالناجح في حياتو مف خبلؿ تنمية النفس البشرية، كتنشئتيا تنشئةن متكاممةن كمتكازنةن في جميع الجكانب العقدية كالتعبدية كالعممية 
خبلقية كاالجتماعية كالنفسية، كفي جميع جكانبو المعرفية كالكجدانية كالميارية؛ ألجؿ تحقيؽ اإليجابية في الحياة كعمارة الككف كاأل

كتطبيؽ منيج ا عز كجؿ، كيشمؿ ذلؾ تحقيؽ كؿ الكفايات التربكية الشاممة لممعارؼ كالميارات التي تسيـ في بناء اإلنساف الصالح 
 كل منيج فمسفة التربية فيما يمى:كجسميان، كيمكف أف نجمؿ محت ركحيان كعقميان 

كىى العمـك النقمية المنبثقة مف الكتاب كالسنة كعمـك القرآف كالقراءات كالتفسير، كعمـك السنة كمصطمح  العموم والدراسات اإلسالمية: -1
مكـ عمى اإلطبلؽ منزلة كأرفعيا درجة قاؿ تعالى: الحديث، كعمكـ العقيدة كاألدياف، كعمـك الفقو كأصكؿ الفقو، كىي أشرؼ الع

اتو ﴿ ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي   [ُُ]المجادلة:﴾ يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آىمى
العرب؛ ألنيا المغة التي كىي العمـك المنطمقة مف المغة العربية التي تفسر القرآف كتشرح العمـك الشرعية ، كلقد اىتـ بيا  عموم المغة: -2

نزؿ بيا القرآف الكريـ، كلما انتشر اإلسبلـ كتكسعت رقعتو كدخؿ في ديف ا األعاجـ كاف حتمان كالبد مف االىتماـ بيا كأصكليا 
غة كقكاعدىا كأدبيا كحرص العمماء المسممكف عمى حفظيا كأال يدخؿ شيئان مف لغة األعاجـ كالمنطقييف فييا، فكضعكا قكاعد الم

 العربية التي تحافظ عمى جكىرىا فظيرت عمـك المغة العربية، كعمـ النحك كالصرؼ كالعركض كالنقد، كعمـ األدب كالببلغة كالخط.
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 العموم العقمية:  -3
عماؿ الفكر كالتأمؿ في النفس البشرية كفي الطبيعة حكؿ اإلنساف كعمـك الركحانيات       كىي العمـك التي تيتـ بتنمية العقؿ كا 

كالغيبيات، كالعمـك الرياضية كعمـك اليندسة كعمـ الحساب، كعمـ الفمؾ، كالعمـك الطبيعية التي تشمؿ األجساـ العضكية كالمككنة مف 
كاألجساـ الفمكية كغيرىا، كالعمـك الفمسفية كتشمؿ عمـك السياسة، كعمـ المنطؽ، كيجب إعادة صياغة ىذه العمـك النبات كالحيكاف 

 المستكردة مف الغرب بعد تخميصيا مما يشكبيا مف نظريات كفمسفات تخالؼ التربية اإلسبلمية.
 أساليب التعمم: -خامسًا 
يب تربكية متنكعة كمتكاممةو فيما بينيا؛ لتحقؽ غايتيا الكبرل في بناء اإلنساف المسمـ إف منيج التربية اإلسبلمية يقـك عمى أسال     

 الذم استخمفو ا في األرض لتحقيؽ عبكديتو كعمارة األرض كما أمره ا كاختاره، كمف أىـ ىذه األساليب التربكية ما يمي:
طرؽ التربكية المؤثرة تربكيان كأىـ الكسائؿ جميعان كأقربيا نجاحان، كمف يعٌد أسمكب القدكة الحسنة مف أىـ الأسموب القدوة الحسنة:  -1

أفضؿ أساليب التربية اإلسبلمية؛ لقيمة كمكانة المعمـ في نظر المتعمميف، كيعٌد مف أىـ عكامؿ اإلصبلح في التعميـ، كلقد دعا 
عو الصكرة الكاممة لممنيج اإلسبلمي كالصكرة الحية القرآف الكريـ كحٌث إلى االقتداء كالتأسي بالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ككض

ذىكىرى المَّوى عمى مدار األمة فقاؿ تعالى: ﴿ ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلىًخرى كى ٍف كىافى يىٍرجي سىنىةه ًلمى ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  ﴾كىًثيرنا لىقىٍد كىافى لىكي
أيكلىًئؾى الًَّذيفى ا عميو كسمـ إلى االقتداء بالرسؿ كاألنبياء السابقيف فقاؿ تعالى: ﴿، كدعا القرآف الكريـ رسكلنا صمى [ُِ]األحزاب:

﴾ مىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيكى ًإالَّ ًذٍكرىل ًلٍمعىالىًميفى ـٍ عى ـي اٍقتىًدًه قيٍؿ الى أىٍسأىليكي ، كجعؿ شخصية رسكؿ ا صمى ا [َٗ]األنعاـ: ىىدىل المَّوي فىًبييدىاىي
مـ ىي الشخصية المثمى عمى مر العصكر كاألجياؿ فيك مثاؿ لمعبد الصالح المصمح الخمكؽ األميف الصبكر الذم يكفي عميو كس

بعيده ككعده، ككاف صمى ا عميو كسمـ حسف الخمؽ ليف الجانب دائـ االبتسامة، ككاف حسف التعامؿ مع الكبير كالصغير كالذكر 
 شي عمى األرض. كاألنثى كالمسمـ كالكافر فيك قرآفه يم

ا الى تىٍفعىميكفى )كلقد حذر ا مف انفصاؿ القكؿ عف العمؿ الذم ينافي القدكة الحقة فقاؿ تعالى: ﴿      ـى تىقيكليكفى مى نيكا ًل ( ِيىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى
ا الى تىٍفعىميكفى  ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا مى دعاء اآلباء الصالحيف الذيف ىـ قدكات ألكالدىـ ما ذكر ا ، ككاف مف [ّ-ِ]الصؼ: ﴾ كىبيرى مى

يَّاًتنىا قيرَّةى أىٍعييفو كىاٍجعىٍمنىا ًلٍمميتًَّقيفى إً ﴿ ذيرّْ بَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍف أىٍزكىاًجنىا كى امناكىالًَّذيفى يىقيكليكفى رى  .[ْٕ]الفرقاف:﴾ مى
كالمعممكف في المدرسة قدكات صالحة كنماذج طيبة في العمـ كالسمكؾ، حتى لذلؾ كاف مف الكاجب أف يككف الكالداف في المنزؿ      

 يؤثركا في الناشئة كيعينكىـ عمى العبادات كاألخبلؽ اإلسبلمية الطيبة منذ صغرىـ.
نفسي كالمعنكم يعٌد أسمكب القصة مف األساليب التربكية التي ليا أثران كعمقان تربكيان في نفكس الطبلب كليا أثرىا ال أسموب القصة: -2

في تكجيو السمكؾ كتشكيؽ المتعمميف كشد انتباىيـ كالتأثير في كجدانيـ كعكاطفيـ كتحريؾ الدكافع الخيرة لدييـ كحمميـ عمى مكاـر 
ف منيج التربية اإلسبلمية استخدـ أسمكب القصة لمتأثير في النفكس كتزكية القمكب فجاءت القصص في  األخبلؽ ككريـ الفعاؿ، كا 

الكريـ كثيرة حتى بمغت ثمث القرآف الكريـ كقصص األنبياء صمكات ا عمييـ كسمـ كدعكتيـ ألقكاميـ كصبرىـ عمييـ القرآف 
كقصص المكذبيف مف أقكاميـ، كتنكعت قصة آدـ كقصة مكسى كفرعكف كقصة عيسى كبني إسرائيؿ كقصة صالح كثمكد كىكد 

سرائيؿ كقصة مكسى كالخضر كقصة ذم القرنيف كقصة أصحاب السبت كعاد كشعيب كلكط كنكح مع أقكاميـ، كقصة بقرة بني إ
كقصة أصحاب الجنة كقصة جالكت كطالكت كقصة صاحب الجنتيف كقصة أصحاب األخدكد كقصة أصحاب الفيؿ كغيرىا كثير 

 ككذلؾ ما كرد مف القصص النبكية الشريفة.
يا إثبات كحي كرسالة محمد صمى ا عميو كسمـ في كاليدؼ التربكم مف أسمكب القصص ىك تحقيؽ عددان مف الفكائد كمن

حدة، إخباره لمغيبيات كمنيا قصص الرسؿ كاألنبياء كاألمـ السابقة في القراف كالسنة، كمنيا أف ديف األنبياء كالمرسميف كاحد كأمتيـ أمة كا
لى كعظمتو عمى كؿ شيء كقصة آدـ عميو السبلـ ككميـ جاؤكا باإلسبلـ كىك ديف الحؽ، كمنيا بياف معجزة ا كقدرة ا سبحانو كتعا

كخمقو مف تراب كالنفخ فيو مف ركحو كسجكد المبلئكة لو سبحانو كتعالى كقصة مكلد عيسى بف مريـ عميو السبلـ مف غير أب كقصة 
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أسباب مصارع األقكاـ  حفظ إبراىيـ عميو السبلـ مف النار كغيرىا، كمنيا بياف نيايات األمـ كعاقبة المعاصي كترؾ أمر ا كبياف
 كاألمـ. 

اىتمت التربية اإلسبلمية بأسمكب الترغيب كالكعد بالجنة كباألجكر المترتبة عمى األعماؿ الصالحة  أسموب الترغيب والترهيب: -3
تبة عمى المختمفة كبالسعادة كالراحة كالطمأنينة مف خبلؿ إقامتيا، كبالترىيب كالكعيد كالتخكيؼ مف النار كمف المعاصي المتر 

الكبائر كاألعماؿ السيئة كبالشقاكة كالكحشة كالكىف مف خبلؿ سمكؾ الطريؽ الغير مستقيـ، كطبيعة النفس البشرية أنيا تحب 
الترغيب كالكعد كتكره الترىيب كالكعيد، كلقد جاءت آيات الكعد كالكعيد كثيرة في كتاب ا تعالى فمف آيات الكعد قكلو تعالى: 

ٍغًفرىةه كىأىٍجره عىًظيـه﴾كىعىدى المَّوي ﴿ ـٍ مى اًت لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ًمميكا كقكلو: ﴿، [ٗ]المائدة: الًَّذيفى آىمى ـٍ كىعى نيكا ًمٍنكي كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آىمى
لىييمى  ـٍ كى ا اٍستىٍخمىؼى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض كىمى اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي اًلحى ـٍ أىٍمننا الصَّ ٍكًفًي ـٍ ًمٍف بىٍعًد خى لىييبىدّْلىنَّيي ـٍ كى ى لىيي ـٍ ًدينىييـي الًَّذم اٍرتىضى كّْنىفَّ لىيي

يىاةن طى كقكلو: ﴿، [ٓٓ]النكر:﴾ يىٍعبيديكنىًني الى ييٍشًركيكفى ًبي شىٍيئنا ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى اًلحن ـٍ مىٍف عىًمؿى صى لىنىٍجًزيىنَّيي يّْبىةن كى
﴾ ا كىانيكا يىٍعمىميكفى ـٍ ًبأىٍحسىًف مى كىعىدى المَّوي اٍلمينىاًفًقيفى كأما آيات الترىيب فكثيرة في كتاب ا فمنيا قكلو تعالى: ﴿ ،[ٕٗ]النحؿ: أىٍجرىىي

ٍسبيييـٍ  اًلًديفى ًفييىا ًىيى حى ـى خى يىنَّ ـٍ عىذىابه ميًقيـه  كىاٍلمينىاًفقىاًت كىاٍلكيفَّارى نىارى جى لىيي لىعىنىييـي المَّوي كى كىالًَّذيفى الى يىٍدعيكفى كقكلو تعالى: ﴿[، ٖٔ]التكبة: ﴾كى
ٍف يىفٍ  مى ؽّْ كىالى يىٍزنيكفى كى ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ رى كىالى يىٍقتيميكفى النٍَّفسى الًَّتي حى اعىٍؼ لىوي اٍلعىذىابي يىٍكـى ٖٔعىٍؿ ذىًلؾى يىٍمؽى أىثىامنا )مىعى المًَّو ًإلىينا آىخى ( ييضى

يىٍخميٍد ًفيًو مييىاننا ًة كى ، كمما يبيف أىمية ىذا األسمكب أنو يسير بطريقة كاقعية مع طبيعة اإلنساف [ٗٔ-ٖٔ]الفرقاف: ﴾ اٍلًقيىامى
 كعممو،كيستخدـ اإلقناع كالبرىاف العقمي في سمكؾ أم الطريقيف كمعرفة آثاره كنيايتو. 

ير أسمكب الترغيب كالترىيب الرغبة الداخمية لئلنساف، كالتربية اإلسبلمية تحث عمى اتباع الخير كفعؿ الفضائؿ، كتبيف كيستث       
األجكر الكثيرة المترتبة عمييا، كتصٌكر الخير بصكرة محببة لمنفكس، كتنيى عف سفاسؼ األمكر كعف الشركر التي يسمكيا اإلنساف 

كلذلؾ فيي تصٌكر الشر بصكرة قبيحة مقززة لمنفكس األبية، كلقد راعى اإلسبلـ طبيعة النفس البشرية  فيظمـ نفسو كيظمـ اآلخريف معو،
ككقكعيا في الزلؿ كالخطأ ففتح باب التكبة ليا كاالستغفار كحثيا عمى األعماؿ الصالحة التي تكفر الذنكب كالمعاصي كتزيؿ الخطأ 

 كتفتح لئلنساف أبكاب الخير عمى مصاريعيا.
كلقد جاءت آيات القرآف الكريـ متناكلة أسمكب الترغيب كالثكاب سابقان ألسمكب الترىيب كالعقاب لتبيف لمنفكس البشرية سعة رحمة      

 ا تعالى كرضكانو كسمكؾ صراطو المستقيـ كتستحث اليمـ لتناؿ المكانة العالية كتقكد النفكس إلى الراحة كالسعادة كىـ يركف كعد ا
 عباده الصالحيف في الدنيا كاآلخرة.كما أعده ل

كمف سمات منيج التربية اإلسبلمية أنو يؤمف بالفكارؽ الفردية بيف الناس المكمفيف، فيناؾ مف تتكؽ نفسو لعمؿ الخيرات إذا 
ترتعد خكفان  سمع كرأل آيات الكعد كالترغيب فيبادر كيسارع لتعٌرض نفحات ا كرضكانو، كىناؾ مف ال يحرؾ بيا ساكنان كلكنو نفسو

جبلالن مف الترىيب كالكعيد كيخاؼ مف العقكبة، كلذلؾ تنكعت أساليب التربية اإلسبلمية لمراعاة حاؿ النفكس كلمعرفتيا بقيمة األثر  كا 
 الذل يحدثو كؿ أسمكب.

مف أجؿ تحقيؽ القناعة إف أسمكب التمقيف كالتكرار مف األساليب الميمة في التربية اإلسبلمية  أسموب التمقين والتكرار في التعميم: -4
بالغايات الكبرل التي جاء بيا القرآف في العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ كالسمكؾ باعتبارىا األساس الذل يتحدد بيا مصير اإلنساف في 

قفي تعميـ الناس الدنيا كاآلخرة، كىك أسمكب ميـ  ناعيـ بالمعارؼ كالميارات كاآلراء كاألفكار، كيساعد في تثبيتيا بدرجات كا 
 متفاكتة.

كقد كاف ىذا األسمكب ىك األسمكب المتبع في صدر اإلسبلـ، كلقد نزؿ القرآف تمقينان عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف 
عميو كسمـ، ككانت المراحؿ األكلى مف التعميـ في اإلسبلـ في جبريؿ عميو السبلـ، كحفظو الصحابة تمقينان مف رسكؿ ا صمى ا 

 المساجد كالكتاتيب حكؿ حفظ القرآف الكريـ ثـ يتدرج األطفاؿ إلى تعمـ الكتابة كالقراءة.
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فظ القرآف الكريـ كحيفظت أحاديث النبي صمى ا عميو بالتمقي مف جيؿ الصحابة الكراـ إلى جيمنا ىذا كلـ يشكبيا ال تحريؼ كلقد حي
 كالنقصاف بفضؿ ا ثـ بفضؿ الحفظة مف العمماء الربانييف الذم أخذكا عمى عاتقيـ حفظ الكتاب كالسنة.

يعٌد أسمكب الحكار مف أىـ أساليب التربية اإلسبلمية ألنو يعتمد عمى الفيـ كاإلقناع العقمي كيستخدـ المناقشة  أسموب الحوار: -5
المعنى كيشرؾ المعمـ الطبلب معو في تصكر المفاىيـ كتحميؿ المكضكعات كتقكيـ األفكار،  كالسؤاؿ كالجكاب لشحذ الذىف كتقريب

كمحاكلة االتفاؽ بعرض كجيات النظر كتقكيميا، كاعتمدت طريقة الحكار كالمناقشة عمى تعريؼ الطبلب باألساس المنطقي 
 العقمي لمقضايا المطركحة كفيـ مضامينيا الحقيقية.

كريـ أىمية الحكار لممتربيف فجعمو أسمكبان مف أساليبو العظيمة كجاءت الحكارات القرآنية كثيرةن في كتاب ا كلقد أدرؾ القرآف ال
عز كجؿ كحكار إبميس مع ربنا سبحانو كتعالى لما أمره بالسجكد كأبى، كحكار ا تعالى مع آدـ عميو السبلـ في الجنة، كحكار ا 

ـ كمع عيسى عميو السبلـ، كحكار يعقكب عميو السبلـ مع بنيو، كحكار أصحاب الجنتيف كغيرىا سبحانو كتعالى مع مكسى عميو السبل
كثير، كلقد حظيت طريقة الحكار كالمناقشة كالمناظرة باىتماـ مف العمماء المسمميف، ككانكا يشجعكف طبلبيـ عمييا لما ليا مف أثر في 

 بير، كالتعكيد عمى الثقة بالنفس.شحذ الذىف كتصكر المفاىيـ كتقكية الحجج كسرعة التع
إف لمعادات في حياة الناس أثران كبيران فيي التي تكفر الجيد الطكيؿ كالكقت الكثير ليبذليا في حياتو العممية  أسموب تهذيب العادات: -6

لقضى اإلنساف حياتو  كفي مياديف البذؿ كالعمؿ، كتكفر الجيد البشرم لتحكيمو إلى عادة سيمة كميسرة تعتادىا النفكس، كلكالىا
 كميا في تعمـ ما ينفعو مف كبلـ كأفعاؿ كسمككيات حياتو.

كالتربية اإلسبلمية تيتـ بتيذيب العادات كتحكيميا إلى عبادات تقـك بيا النفكس البشرية مف غير جيد كتعب، كلذلؾ بدأ اإلسبلـ 
ما باستخداـ أسمكب التدرج  بتخميص المسمميف األكائؿ مف إزالة العادات السيئة السائدة لدييـ إما باألمر كالقطع الحاسـ كالكعيد بفعمو، كا 

حسب نكع العادة التي يعالجيا كطريقة تمكنيا مف النفكس، كتمجأ التربية اإلسبلمية كذلؾ إلى إنشاء باعث الرغبة في العمؿ كتحريؾ 
 لعقؿ كالحس ثـ يحكليا إلى عمؿ كسمكؾ. الكجداف كتككيف الميؿ كالرغبة الداخمية، ثـ تحكيميا إلى فكرة يتفاعؿ معيا ا

كمف العادات التي أكدتيا التربية اإلسبلمية في حياة الناس الشعائر التعبدية مف صبلة كزكاة كصـك كحج كعمرة فتحكليا مف 
نساف كأفعالو كال عادات اعتادتيا النفكس إلى عبادات يستشعرىا المسمـ كينكم بيا األجر كالمثكبة مف ا، كأصبحت لصيقةن بسمكؾ اإل

يمكف أف تستريح نفسو حتى يؤدييا عمى الكجو المطمكب، كيشعر بسعادة ال تكصؼ كىك يتقمب بيف سائر العبادات كتنكعيا، ككذلؾ 
تحكيؿ كثيرو مف العادات في حياة اإلنساف كىي األنماط السمككية المعتادة كآداب المشي كالجمكس كآداب النـك كاالستيقاظ كآداب المأكؿ 
كالمشرب كآداب المزح كالضحؾ كآداب الكبلـ كالصمت كآداب السفر كالصحبة إلى استشعارىا كىك يؤدييا كيربي نفسو عمييا مف 

 الصغر لتبقى في الكبر.
ىذه ىي أىـ التطبيقات التربكية لفمسفة التربية في القرآف الكريـ تبيف كماؿ الديف اإلسبلمي، كشمكليتو كنظامو المتكامؿ عمميان 

مميان، ككذلؾ عقديا كتعبديا كاجتماعيا كأخبلقيا، كىي ترسي مبادئ العقيدة اإلسبلمية في نفكس الناس كترتقي بيـ تعبديان لنيؿ درجة كع
العبكدية كالسمك باألركاح لتحقيؽ العبلقة مع ا تعالى، كامتثاؿ الجانب األخبلقي لتنتشر الطمأنينة كالسعادة الحقة في سائر 

بي حاجات الفرد كرغباتو كميكلو كضبطيا بضكابط الشرع حتى تتمشى مع المبادئ كالقيـ كمصالح المجتمع، كالقرآف المجتمعات، كتم
الكريـ قد أٌصؿ كبيف منطمقات الفمسفة التربكية كعقيدة اإليماف با كالتكحيد الخالص كطبيعة النفس البشرية كعبلقة اإلنساف بالككف 

 ربية القرآف التي تسمك باألفراد كالمجتمعات.كالمعرفة كالحياة لتظًير دكر ت
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 نتائج الدراسة: 
استعرضت الدراسة فمسفة التربية اإلسبلمية في القرآف الكريـ مف خبلؿ التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ 

الفكرية يترتب عمييا تطبيقاتو تربكية لجعميا سبحانو كطبيعة اإلنساف كالككف كالحياة كالمعرفة باعتبار أف النظرة اإلسبلمية ليذه القضايا 
 كاقعان مممكسان كفي ضكء ما سبؽ يمكف استنتاج ما يمي:

 أف فمسفة التربية اإلسبلمية ليا أىدافان متنكعة عقدية إيمانية، كعقمية فكرية، كنفسيو جسميو، كاجتماعية أخبلقية. -
المتعمـ عمى طمب العمـ كاالستزادة منو منذ الصغر مف خبلؿ حضكر  أف فمسفة التربية اإلسبلمية في القرآف الكريـ تحث الطالب -

 حمقات العمـ.
 أف فمسفة التربية اإلسبلمية في القرآف الكريـ تكجو إلى أىمية احتراـ المعمميف كبينت صفاتو ككاجباتو تجاه طبلبو. -
 ف كالمغة كالعمكـ العقمية.أف فمسفة التربية اإلسبلمية في القرآف الكريـ ليا منيج متنكع يشمؿ عمـك القرآ -
أف فمسفة التربية اإلسبلمية ليا أساليب تعميمية متنكعة متمثمة في أسمكب القدكة الحسنة كالقصة كالترغيب كالترىيب كالتمقيف  -

 كالحكار، كتيذيب العادات. 
 التوصيات: 

 كتأصيميا كبياف المنيج اإلسبلمي ليا.ضركرة الرجكع إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الستنباط المفاىيـ التربكية  -ُ
تعٌد القاعدة األساسية األكلى التي ينبغي أف تقـك عمييا المؤسسات التربكية في تحديد سياستيا ضركرة االىتماـ بفمسفة التربية؛ ألنيا  -ِ

 .التربكية كأىدافيا ككسائميا كأساليبيا كطرؽ تقكيميا
بتحكيؿ الجانب العممي إلى جانب تطبيقي في التربية كتقترح الخطط كاألفكار الجديدة في المجاؿ تقـك االىتماـ بفمسفة التربية؛ ألنيا  -ّ

 التربكم.
تدريب المعمميف كمساعدتيـ عمى فيـ ككعي المفاىيـ التربكية كمساعدتيـ في حؿ المشكبلت التربكية كىذا ال يككف إال بفيـ فمسفة  -ْ

 التربية.
ذه البحكث التأصيمية مف كجية نظر تربكية لمقياـ بدكرىا المنكط بيا نحك تأصيؿ تربكم شامؿ لبناء إفادة المؤسسات التربكية بي -ٓ

 المسمـ المتكامؿ بناءن شامبلن متكازنان.
 المقترحات:

عميو البحث عف فمسفة التربية في السنة النبكية كتأصيميا بتتبع األحاديث النبكية الصحيحة كمكاقؼ سيرة نبينا محمد صمى ا  -ُ
 كسمـ.

 البحث عف فمسفة التربية اإلسبلمية في حياة الصحابة الكراـ كتتبع مكاقفيـ العظيمة. -ِ
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 المراجع:
 ىػ(: أصكؿ الفقو، دار الفكر، القاىرة.ُُْٕأبك زىرة، محمد بف أحمد ) -ُ
 الحميصي.، الرياض، مطابع ّق(: مقدمة في التربية اإلسبلمية، طُّْٓأبك عراد، صالح بف عمي ) -ِ
، عبدالغني )د.ت(: معاجـ صخر، بيركت، دار الكتب. -ّ  أبك العـز
 ـ(: الفكر التربكم اإلسبلمي، الرياض، مجمة رسالة الخميج.ُٖٔٗأبك العينيف، عمي خميؿ)-ْ
 ـ(: التربية بيف األصالة كالمعاصرة، عماف، دار الثقافة. ََِٗفكزية، البدرم، عمي ) الحاج، -ٓ
 ق(: أعبلـ السنة المنشكرة، الرياض، مكتبة الرشد.ُُْٖحكمي، حافظ ) -ٔ
 .ـ(: فمسفة التربية اإلسبلمية، ليبيا، الدار العربية لمكتابُٖٖٗالشيباني، عمر التكمي) -ٕ
 ـ(: فمسفة التربية كتطبيقاتيا، القاىرة، مطبعة الجياز المركزم لمتعبئة العامة.ََُِالشرقاكم، مكسى كآخركف ) -ٖ
 ىػ(: التفسير الكبير كمفاتيح الغيب، دار الفكر، بيركت.َُْٓالديف محمد ) الرازم، فخر -ٗ

 ، جدة، دار الشركؽ.ِىػ(: المرشد في كتابة األبحاث، طَُْٖفكدة، حممي محمد، كصالح، كعبد الرحمف ) -َُ
 ـ(: الجامع ألحكاـ القرآف، القاىرة، دار الكاتب.ُٕٔٗالقرطبي، محمد بف أحمد) -ُُ
 ـ(: االتجاه السمفي في التربية اإلسبلمية، طنطا، كمية التربية.ُٖٓٗحمد سعد)القزاز، م -ُِ
 العربية المعاصرة، بيركت، عالـ الكتب ق(: معجـ المغةُِْٗعبدالحميد، أحمد مختار ) -ُٓ
 ـ(: اليـك اآلخر كالحياة المعاصرة، القاىرة، دار الفكر.ُٖٕٗعبكد، عبدالغني ) -ُٔ
 ـ(: التربية اإلسبلمية كتحديات العصر، القاىرة، دار الفكر.َُٗٗعبكد، عبدالغني ) -ُٕ
. الرياض، ْمفيكميا كخصائصيا كمصادرىا كأصكليا كتطبيقاتيا، طق(: التربية اإلسبلمية ُّْٓالعقيؿ، عبدا بف عقيؿ ) -ُٖ

 مكتبة الرشد.
 ـ(: ديمكقراطية التربية اإلسبلمية، القاىرة دار الثقافة.ُْٕٗعمي، سعيد إسماعيؿ) -ُٗ
 .ىػ(: فمسفة التربية اإلسبلمية، مكة، مكتبة المنارةَُْٕالكيبلني، ماجد عرساف ) -َِ
 ـ(: المفاىيـ األساسية لمناىج التربية، الرياض، دار أسامة.ُٖٗٗأحمد)مدككر، عمي  -ُِ
 ق(: منيج التربية اإلسبلمية، الككيت، دار الفبلح. َُْٕمدككر، عمي أحمد) -ِِ
 ـ(: أصكؿ التربية اإلسبلمية، عالـ الكتب، القاىرة.ُّٖٗمرسي،محمد منير ) -ِّ
 كائؿ. ألردف، دائرالتربية، ا ـ(: فمسفاتََُِإبراىيـ ) :ناصر -ِْ
 ىػ(: منيجية البحث في التربية، القاىرة، دار الفكر العربي.ُُْٖالنقيب، عبد الرحمف ) -ِٓ
 ـ(: ا كالعمـ الحديث، القاىرة، دار الشعب.ُُٕٗنكفؿ، عبدالرزاؽ ) -ِٔ

 


