
  األخالقیة وانعكاساتھا القرآن في اإلنسان لطبیعة التربویة المبادئ
 

 خلف بين هشام الدكتور
 التربية كلية - مساعد أستاذ

 ماليزيا -العاملية  املدينة جامعة

 :الدراسة ملخص
 مرتلـة  اإلسـالمية  التعاليم يف ولإلنسان ذاته، اإلنسان عن حديث هو التربية عن احلديث إنّ

 تكرميا االستخالف مقومات كلّ له ويسر األرض، يف خليفة منه وجعل اإلنسان خلق اهللا فقد مميزة،
 هذا، واالستخالف التكرمي معىن له ليتحقّق خملوقات من الكون يف كلّ ما له سخر كما وتشريفًا، له

 هذا مكانة إىل االنتباه تلفت إخبار مبرتلة هو -وتعاىل سبحانه-اهللا  من والتسخري االستخالف وهذا
 عـن  للكشف الدراسة هذه جاءت هنا ومن وكرامته عنده؛ مرتلته وإىل اهللا، عند )اإلنسان(املخلوق 

 السؤال عن اإلجابة خالل من وذلك وانعكاساا األخالقية؛ القرآن يف اإلنسان لطبيعة التربوية املبادئ
 :التايل

 األخالقية؟ اوانعكاسا القرآن يف اإلنسان لطبيعة التربوية املبادئ ما
 واسـتنتاج  اإلنسـان  بطبيعة املتعلقة اآليات بدراسة الباحث قام الدراسة سؤال عن لإلجابة

 السـلوكيات  واسـتنتاج  احلقائق هذه من التربوية املبادئ واستخالص ذه الطبيعة املتعلقة احلقائق
 اإلنسان بطبيعة متعلقة حقيقة عشر ثالثة إىل الباحث خلص املبادئ؛ حيث هذه من املنبثقة األخالقية

 بأحسـن  خملوق املخلوقات، بقية على مكرم اإلنسان من تراب، آدم خلق بدأ البشر، أبو آدم: وهي
 جسمية،ضـعف  وصفات وميول قدرات من فيما بينهم الناس تفاوت التوحيد، على مفطور تقومي،

 النفس: أنواع ثالثة إىل نسانيةاإل النفس والشر، انقسام اخلري بني االختيار على اإلنسان اإلنسان،قدرة
 حب شيئًا، املعرفة من ميلك ال اإلنسان وهو يولد املطمئنة؛ والنفس اللّوامة، والنفس بالسوء، األمارة
 .الدنيا يف خالد غري اإلنسان للشهوات، اإلنسان

 التكـرمي  حقيقة تقدير :هي احلقائق ذه مرتبطة تربوية مبادئ سبعة إىل الباحث خلص كما
 حريـة  اإلنسان، تقـدير  قدرة يف القصور جوانب مراعاة الفردية، الفروق لإلنسان، مراعاة ياإلهل

 رقابتـه،  واستشـعار  تعاىل اهللا من اخلوف اإلنساين، السلوك إمكانية تعديل اإلنسان، عند االختيار
 مستخلصـا  التربوية املبادئ مبناقشة الباحث قام املباحة شرعا،كما بالطرق البشرية الشهوات إشباع

 .األخالقية االنعكاسات



 :الدراسة مقدمة
 املختلفـة،  احلياة مناحي لكل شامل كلي دين مجعاء، فهو للبشرية ودستور نظام اإلسالم إن

 حمليـا  نظامـا  وليست التاريخ، فترات من لفترة تارخييا نظاما ليست الدين، من هذا املنبثقة والتربية
 البشـر  حليـاة  اهللا ارتضـاه  الذي املنهج هي إمنا معني، عصر أويف ينة،مع بيئة يف الناس من موعة

 اتمـع  يف قومي أخالقي مسلك لتحقيق متكاملة متزنة شخصية اإلنسان شخصية لصياغة املتجددة،
 بـذورها  ومنت وذريته، هو عليها ينشأ أن -السالم عليه- آلدم اهللا أرادها اليت التربية إا اإلنساين،

 .وسلم عليه اهللا صلى- حممد سيدنا برسالة واكتملت السالم، عليه- نوح دناسي برسالة
- وحـواء  آدم اهللا أمر حيث؛ اجلنة يف وجوده منذ باإلنسان اإلسالمية التربية ارتبطت ولقد

 هلم اهللا خطاب وكان الشر، وطريق اخلري طريق إىل وأرشدمها معصيته، وعدم بطاعته -السالم عليهما
 اجلَْنـةَ  وزوجك أَنت اسكُن آدم ﴿ويا: تعاىل اهللا قال ،اهللا منهج وفق سلوكهم لضبط ورشاد هدى
 ].٩١: األعراف[ الظَّالمني﴾ من فَتكُونا الشجرةَ هذه تقْربا ولَا شئْتما حيثُ من فَكُلَا

 لَـك  عـدو  هـذَا  إِنَّ آدم يا لْنا﴿فَقُ: إبليس من وزوجه -السالم عليه- آدم حمذرا اهللا وقال
جِكوزلا فَلَا وكُمنرِجخي نم ةقَى﴾ اجلَْنش١١٧: طه[ فَت.[ 

 مكائد من هلما اهللا حتذير ونسيا اإلهلي، للتوجيه -السالم عليهما- وزوجه آدم خمالفة وجاءت
 مـا  كل يف اهللا طاعة هو ؛ثابت مبدأ حنو هلم وموجها امربي اهللا خطاب فأتى الشر، وإغراءات إبليس

 سوآُُما هلَمَا بدت الشجرةَ ذَاقَا فَلَما بِغرورٍ فَدلَّامهَُا ﴿ :اهللا قال، تردد دون عنه ى ما وجتنب ،أمر
 إِنَّ لَكُمـا  وأَقُلْ الشجرة تلْكُما عن كُماأَنه مأَلَ رُما ونادامهَُا اجلَْنة ورقِ من علَيهِما يخصفَان وطَفقَا

 ].٢٢: األعراف[ ﴾مبِني و عد لَكُما الشيطَانَ
 حينما والفضيلة، واحلق باخلري الشعور ظهر األرض على اإلنسان لتاريخ األوىل البدايات ومنذ

 اهلـدى  منهج بذلك متجاوزا ؛احسد بقتله اآلخر أخوه فقام الشر، طريق سلوك آدم أبناء أحد رفض
 بعد الشر، إرادة على اخلري إرادة فيه انتصرت الذي الصراع دار حيث ؛السالم عليه– آدم ألبيه املبلغ

- الربـاين  التربيـة  منهج استمر ولقد ،أخيه قتل إىل به أودى الذي الشر سلوك على القاتل ندم أن
 اهلـدف  حتقيـق  عن اإلنسان احنرف كلما البشرية، تاريخ عرب -واهلدى واحلق اخلري مببادئ املتمثل

 سيدنا برسالة املنهج هذا اكتمل حىت اهللا، عبادة وهي األرض على وجوده غاية من واألمسى األساسي
 .وسلم عليه اهللا صلى- حممد

 الرسل رسلتوأُ الكتب نزلت فما به، واملخاطب -وسنة كتابا- الوحي موضوع هو واإلنسان
، لنفسـه  وتزكيـة  وجوده وحكمة خلقه لغاية بيانا -مذكورا شيئًا يكن ملَ الذي- اإلنسان هلذا إال

 تعاىل معبوده بصفات له وتعريفًا، والفساد الضالل سبل من وحتذيرا والصالح، احلق طريق إىل وهداية
 نإ مبصريه له وإخبارا اإلنسان صالح يف أثرا وأعظمها واملعارف العلوم أنواع أشرف معرفته الذي-



 ملَ فلهذا احلميد، الغين وهو احلاكمني أحكم واهللا، اهللا خلق والنفس اهللا دين فالدين عصى، أو أطاع
، رغباا كل ويشبع جوانبها، كل وميأل وحقيقتها، ويتناسق وطبعها يتفق ما إال الدين من هلا يشرع
 ضـرر  يعود وال ،صالحه وتكفل سعادته اإلنسان هلذا حتفظ مقررة وضوابط مقدرة حدود يف لكن

 ال علَيها الناس فَطَر الَّتي اهللا فطْرت حنِيفًا للدينِ وجهك ﴿فَأَقم: اهللا قال وحده، عليه إال جتاوزها
 ].٣٠ :الروم[ يعْلَمونَ﴾ ال الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلك اهللا خلَِلْقِ تبديلَ
 مع -والدراسة للفهم- اإلنسانية الطبيعة علم من االقتراب جيب ال أنه ):٢٠٠٩( لفردأ ويرى

 اإلنسـان  يسـقط  اإلنسانية الطبيعة فهم عدم أن :ويرى فيها، بالغٌم ادعاءات أو مسبقة، افتراضات
 وشكوى األبناء، فهم عدم سببه اآلباء شكوى سبب أن ويرى غرباء، وجيعلهم اآلخرين، مع بأخطاء
 صـارت  كافية معرفة اإلنسانية بالطبيعة الناس معرفة كانت فكلما آباءهم، فهم يسيئون مأل األبناء
 .االجتماعية العالقات اضطراب جتنب ميكن وحينهما وسهولة يسرا أكثر معا حيام

   وماهيتها؟ اإلنسانية الطبيعة عن ):٢٠١١( عوض ويتساءل
 إىل حاجـة  هناك :إذن ؛عليها اهللا فطره يتال اإلنسان فطرة اإلنسانية بالطبيعة يقصد: وجييب

 اتصـوير  جند حيث ؛الكرمي القرآن آيات يف بالنظر املاهية تلك وتتضح ،اإلنسان ماهية على التعرف
 وغـري  مادية من الطبعة تلك جوانب كل بني التكامل أساس على يقوم منظور من اإلنسانية للطبيعة
 خالل من املادي اجلانب ويتضح مادي، غري واآلخر ي،ماد أحدمها :عنصرين من تتكون فهي ؛مادية

 التراب أو كاألرض ،اإلنسان منها خلق اليت املادة عن -وتعاىل تبارك- احلق فيها يتكلم اليت اآليات
 اسـم  عليه تطلق وقد ،الروح اسم عليه يطلق ما فهو الالمادي اجلانب وأما، الصلصال أو الطني أو

 فيـه  فََختون ته سوي فَإِذَا﴿ :تعاىل قال ،امع وروح مادة اإلسالم رنظ يف اإلنسان أن واملهم النفس
ني موحوا رفَقَع لَه يناجِد٢٩: احلجر[ ﴾س[ 

 :الدراسة مشكلة
 بعيـدة  سلوكية ظواهر بروز اإلسالمية اتمعات يف التربية تواجه اليت املشكالت أبرز من إن

 اليت طبيعته على بناًء اإلنسان مع التعامل على القدرة عدم الظواهر هذه أهم ومن ،التربوية املبادئ عن
 .كرامته من واحلط سلوكه تعديل من واليأس إذالله أو اإلنسان، ظلم إىل أدى مما عليها اهللا خلقها

 هـو  واملـريب  اإلنسان، صناعة هي والتربية التربية، هذه موضوع اإلنسان أن نعرف أن ينبغي
 التربية هذه وظيفة حسب ويوجهه ويشكله ،معينة مواصفات ذا إنسانا اإلنسان ذاه من يصنع الذي

 .احلياة هذه يف اإلنسان لوظيفة التربية هذه تصور وحسب
 اإلنسـان  طبيعة من املريب موقف فإن اإلنسان، صناعة أا على التربية نظرة من انطلقنا وإذا

 مـا  بقـدر  الصانع فإن صناعته، يريد ما منه عيصن أن يريد الذي املعدن طبيعة من الصانع كموقف
  .صناعته يف ناجحا يكون الصناعة يف ماهرا يكون ما وبقدر، وصفاته املعدن طبيعة يعرف



 طبيعـة  مـن  يعرف ما وبقدر اإلنسان صناعة يف ماهرا يكون ما فبقدر ؛للمريب األمر وكذا
 به املنوطة واألهداف الوظائف لتحقيق هاستعدادات ومدى يريده الذي للتشكيل قابليته ومدى اإلنسان

 يف املـريب  يـنجح  واألهداف الوظائف تلك لتحقيق وتوجيه إعداد من يلزم ما ومدى احلياة هذه يف
 .فيها خيفف األمور بتلك جيهله ما وبقدر التربوية، مهمته حتقيق

 هـذا  ومن ،يةوحبث دينية اعتبارات إىل التصور هذا يرجع اإلنسان طبيعة عن تصور تربية ولكل
 ومن ،العصور عرب التربوي الفكر يف االختالف كان األساس هذا وعلى اإلنسان، تربية تنطلق التصور

أساس  على وتنشئتها توجيهها ميكن حىت اإلنسانية الطبيعة هذه عن اإلسالم يقوله ما نعرف أن املهم
 يف اإلنسـان  طبيعة حقائق من املنبثقة التربوية املبادئ عن للكشف ملحة ضرورة هناك لذلك سليم،
 .املبادئ هذه من املنبثق األخالقي التصور وبيان القرآن

 :الدراسة أسئلة
 القـرآن  يف اإلنسـان  لطبيعـة  التربويـة  املبادئ ما: هو رئيس سؤال حول الدراسة ترتكز
 األخالقية؟ وانعكاساا

 :الدراسة هدف
 الكرمي القرآن يف اإلنسان طبيعة من نبثقةامل التربوية املبادئ عن الكشف إىل الدراسة هذه دف

 .األخالقية نعكاساااو
 :الدراسة أمهية

 مرتلـة  اإلسـالمية  التعاليم يف ولإلنسان ذاته، اإلنسان عن حديث هو التربية عن احلديث إنّ
 تكرميا االستخالف مقومات كلّ له ويسر األرض، يف خليفة منه وجعل اإلنسان اهللا خلق فقد مميزة،

 هذا، واالستخالف التكرمي معىن له ليتحقّق خملوقات من الكون يف ما كلّ له سخر كما وتشريفًا، له
 هذا مكانة إىل االنتباه تلفت أخبار مبرتلة هو -وتعاىل سبحانه- اهللا من والتسخري االستخالف وهذا

 األوىل، بدايتها إلسالميةا األمة نشأت ولقد ،عنده وكرامته مرتلته وإىل اهللا، عند )اإلنسان( املخلوق
 حقيقـة  وفهموا ،التربوية اإلسالمِ مببادئ التزموا حينما وذلك ،األخالقي الرقي من سامية مكانة يف

 كتـاب  يف املتضمن التربويةاملبادئ  عن الكشف يف الدراسة هذه أمهية تأيت ولذا واإلنسان، الوجود
 ليجسدها األمم، باقي عن متميزة أخالقية هوية" للناس أخرجت أمة خري" منح والذي احلكيم، الذكر

 املدرك الواعي الفرد إجياد يف وتسهم الراهن، وضعهم تغيري يف تساعد كمبادئ واقعهم يف املسلمون
 امليـدان  يف العمـل  طبيعة فهم على املربني تساعد كما،اإلنسان طبيعة من املنبثقة التربوية للمبادئ
 وتصميم وتقومي تدريس تاستراتيجيا من التربوية العملية نبجوا على ذلك ينعكس حبيث ؛التربوي
 .املناهج



 :الدراسة حدود
 دراسـة  خالل من الكرمي القرآن يف اإلنسان لطبيعة التربوية املبادئ على الدراسة هذه تقتصر

 .الطبيعة ذه املرتبطة احلقائق واستنتاج اإلنسان، بطبيعة العالقة ذات القرآنية اآليات
 :لبحثا مصطلحات

 الشيء، يف البداءة مكان األصل يف وهو ،"مبادئ" على ويجمع ،"بدأ" من ظرف سما: املبدأ
 ...﴿ :تعاىل قال كما اإلنسان؛ مبدأُ كالطِّني منها، يتكون اليت ومادته أولُه،: الشيء فمبدأُ زمانه، أو

 مبدأُ احلروف: نقول كما منها، يتركَّب اليت مادته أو ،]١: السجدة[ طنيٍ﴾ من الْإِنسان خلْق وبدأَ
 وال عليهـا،  يقوم اليت األساسية قواعده: القانون أو الدستور، أو اخلُلق، أو العلم، ومبادئ الكالم،

 ).١٩٩٦ سيده، ابن( ".عنها خيرج
 من شتقاقُهوا ،وجب إذا "الشيء حق": قَولنا من احلقيقة :اللغة فقه يف فارس ابن قال: ةاحلقيق

 موضعه املوضوع الكالم: فاحلقيقةُ ،محكَمه أي: النسج حمقّق ثَوب: يقال ،احملكم وهو، احملقق الشيء
 ).١٩٧٩. (تأخري وال فيه تقدمي وال متثيل وال باستعارة ليس الذي

 تإثبـا  إىل حيتاج وال النقض يقبل ال ما هي :املناطقة عند احلقيقة أن ):١٩٩٢( صليبا ويرى
 .شأنه يقني األمر وحقيقة ،ملوضوعه الفكر مطابقة هي فاحلقيقة :الفالسفة عند وأما. جديد

 املنظمـة  والقواعد املبادئ عن عبارة: هو اإلسالمي االجتاه يف األخالق مفهوم إن: "األخالق
 هـذا  يف وجوده من الغاية حيقق حنو على اإلنسان حياة لتنظيم الوحي حيددها اليت اإلنساين للسلوك

 )٤٧ ص ،١٩٧٣( ياجلن". وجه أكمل على مالعالَ
 اإلنسـان  ا يؤمن مبادئ منظومة من تنطلق سلوكيات فاألخالق :الباحث نظر وجهة ومن

 .وقناعة حبرية
 .عليها اهللا خلقه اليت اخلصائص: اإلنسان طبيعة

 :السابقة والدارسات النظري األدب
 تعريفو األخالق، تعريفو املبدأ، بتعريف لقاملتع النظري األدب على باالطالع الباحث قام

 .اإلنسان إىل النظرةو التربية،
 :املبدأ تعريف
 ".للسلوك األساسية والقاعدة رئيسية، فكرة" :بأنه )٤٤٩ ص ،١٩٨٧( بودين يعرفه

يف تطبيقها وميكن فرعية، أفكار عليها تبىن ثابتة حقيقة كل" :بأنه )١٩٩٠( الرمحن عبد وعرفه 
 ".الضرورية احلاالت من لةحا من أكثر

 .للسلوك األساسية القاعدة هو املبدأ أن يف الباحث إليه ذهب ما مع تتفق التعريفات هذه
  :األخالق تعريف



 
  : لغة األخالق

 شـيئًا  وصار ألف للذي وتقول املروءة،: اخلُلق )١٠٩ ص ،١ ج ،٢٠٠٣( منظور ابن يرى
 اإلنسـان  لصوره وصف أنه وحقيقته احلسن، اخلُلق ذلك ومن عليه، قرن :أي ،خلُقًا له ذلك وصار
 مبرتلـة  ا املختصة ومعانيها وأصافها نفسه من عليه خلق ما وهي، وخليقة حسن خلق وله ،الباطنة
 .وقبيحة حسنه أوصاف وهلما ومعانيها صافهاووأ الظاهرة لصورته اخللق

 :ااصطالح األخالق
 غري من أفعاهلا هلا داعية للنفس حبالة: "األخالق )هـ٤٢١-هـ٣٢٥( مسكويه ابن ويعرف

 ،اإلمساك أو للبذل ومزاجه فطرته تسوقه كالذي ؛طبيعيا يكون ما منها احلالة وهذه ،روية وال فكر
 ،١٩٦٦ مسـكويه،  ابن(" راسخا خلقًا له يصري حىت عليه يستمر مث والتدرب للعادة يرجع ما ومنها

 ).٣١ ص
 تكـرار  مـن  مكتسب هي واليت الفضيلة، هو الطيب اخللق" )١٠١، ص١٩٦٩( أمني وعند

 ".خري هو ما كل فعل عادة فهي؛ األخالقي القانون مع تتفق طيبة أفعال
 املرغوبـة  األقـوال  عن التعبري يف أمثل أسلوب اخللق،"  :أن )٢٥، ص١٩٩٩( عكام ويرى

 ".املطلوبة األفعال وممارسة
 :التربية تعريف
 ؛لإلنسان نظرم اختالف إىل ذلك ويرجع للتربية، اصطالحي معىن حتديد يف والفالسفة املربني آراء تعددت

 :التربية تعريفات ومن خاصة نظر وجهة من إليه ينظر منهم فكل
 ومهاريـة  وقيميـة  معرفيـة  تنشئة عمليات التربية أن: ")٧٣، ص٢٠٠٣( اخلوالدة يعرفها
 ".واحلركية واالجتماعية واالنفعالية يةواإلدراك والعقلية الفطرية بقواه النهوض جلأ من واجتماعية،

 :اإلنسان إىل النظرة
 مزايـاه،  ومبختلـف  حبقيقته اإلنسان يبصر الكرمي القرآن :أن )٧٣، ص١٩٨٢( البوطي يرى

 وساللته تراب، من أصله أن: األوىل احلقيقة: مها اثنتني حبقيقتني تبصريه خالل من الدنيا، يف ومبهمته
 شـيئًا،  علـم  بعد يعلم فال العمر، أرذل إىل يعود أن احلياة به طالت إن فيه والشأن ،مهني ماء من

 اإلنسـان : الثانية احلقيقة ؛ويكابر وجيادل ويعاند وخياصم ويستكرب يشمخ أن ذلك مع عليه ويغلب
 ،األرض خبالفة تعاىل اهللا وشرفه املالئكة، آلدم سجدت األخرى، املخلوقات سائر على مكرم خملوق
 .األمور إدارة على والقدرة والتفكري بالعقل اىلتع اهللا وزوده

 من األول اجلزء فريدة، بطريقة جزأين من مكون اإلنسان أن )٤١، ص١٩٩٣( احلياري ويرى
 مجيع يف املتمثل امللموس املادي اجلانب ميثل :اإلنسان من الثاين واجلزء الروحي، اجلانب ميثل :اإلنسان



: وهـي  ،اإلنسانية النفس حبقيقة تتعلق أساسية مبادئ عشرة إىل احلياري توصل وقد ،اجلسم أعضاء
 وجهـل  واحلفظة، واخللود، للحساب، احلق أمام واملثول واملوت، والتكليف، واحلرية، اخللق، مبدأ

 .والروحي املادي جبزئيه تعين والنفس النفس، وأنواع الغيبية، األمور
 وأن ونفس، وقلب وروح وعقل جسم من مكونة اإلنسانية الذات أن )١٩٩٧(األمسر ويرى

 .اجلنسي التناسل خالل من اإلنسان خلق استأنف وقد السالم، عليه- آدم هو اإلنسان أصل
 طني، من قلخ حيث -السالم عليه- آدم إىل يعود اإلنسان أصل :أن )٢٠٠( حنالوي ويرى

 تعاىل، اهللا عبادة العليا هومهمت التعلم، عل قادر خمتار، مميز مكرم، خملوق وهو ،التناسل عرب تكاثر مث
 .أفعاله عن مسؤول وهو

ـ  احلياة مناحي شىت يف انعكاساته له اإلنسانية الطبيعة فهم يف االختالف إن العمليـة  يف اوخصوص 
 هلـذا  وكان... الزمان قدمي من واملفكرين للفالسفة الشاغل الشغل اإلنسانية الطبيعة كانت وإذا ،التربوية

 إىل خالهلا من ينظر متعددة زوايا فهناك الزمان قدمي من ورجاهلا التربية فالسفة لدى يةالتربو أمهيته املوضوع
 الطبيعـة  أن إىل بعضـهم  نـادى  فقد( التطبيق مث والتفسري الرؤى يف ااختالفً جند أن الطبيعي ومن الطبيعة

 وباختالف أنفسهم راداألف باختالف ختتلف اإلنسانية الطبيعة بأن نادى من اأيض وهناك؛ واحدة اإلنسانية
 وهناك ...حد على األفراد وبتغري اجلماعات بتغري متغرية التربوية اخلربة كانت وهلذا ؛وقدرام استعدادهم

 ويقـيم  ،الـدوام  على خيافه ،اإلنسان أخيه جتاه اذئب اإلنسان واعترب الطبيعة تلك إىل شريرة نظرة نظر من
 ؛الطبيعـة  تلك إىل متفائلة نظرة هناك فإن :املقابل وىف ،قرارهواست أمنه إىل يصل أن يستطيع حىت احلروب

 !! البشر يد مستها إذا شر إىل اتمع حييلها خرية فهي
 عنها يستغىن ال اليت املهمة املوضوعات من -أنه شك فال- اإلسالم ففي اإلنسانية الطبيعة عن وأما

 هـذه  عن اإلسالم يقوله ما نعرف أن املهم ومن ؛التربية موضوع اإلنسان ألن ؛اإلسالمية التربية دارس أي
 يف الفلسفات اختلفت قضايا عدة وهناك ،سليم أساس على وتنشئتها توجيهها ميكن حىت اإلنسانية الطبيعة
 فيمـا  وحلـول  تصورات قدم قد اإلسالم فإن الوقت نفس وىف الطبيعة، بتلك يتعلق فيما وتفسريها فهمها
 :منها واحد بكل يتعلق

 :واالختيار اجلرب بني ساناإلن -١
 يف السائد هو التشاؤم طابع كان وقد ،الزمان قدمي من والفالسفة املفكرين بعض القضية هذه شغلت

 هـذه  يف اإلنسان ألن ؛اختيار وال له حرية ال مسري فهمهم يف اإلنسان كان فقد ؛القدمية الفلسفات
 يف السـائد  هـو  التفـاؤل  طابع فإن :املقابل وىف.. .الطبيعة فوق أمام بعجزه حيس كان القدمية اتمعات
 :القول وميكن... أدواا من أداة جمرد ال الطبيعة سيد صار احلديث اإلنسان ألن وذلك، احلديثة الفلسفات

 .امليتافيزيقية يةرباجل منها التصرف يف حرية إزاءها ميلك ال اليت املواقف يف اجمرب يكون اإلنسان بأن
  :والشر رياخل بني اإلنسان -٢



 الشر أن :يرون فإم املسيحيني الفالسفة أما بطبعه خري اإلنسان أن القدامى اليونانيني الفالسفة رأى
 اإلنسان أن :ترى اإلسالمية الفلسفة أما اإلنسان، خبطيئة العتقادهم وذلك ،النفسي اإلنسان تكوين من جزء

 .شاسع قفر وهذا ؛بالطبع ال بالتطبع الشر أو اخلري جانب يكتسب
   :واجلماعية الفردية -٣

  كالمها؟ أم مجاعية أم فردية هي هل ؛البشرية الرتعة فهم يف الفلسفات اختلفت
 فرديـة  أن :تـرى  فهي اإلسالمية الفلسفة أما األنانية، حد إىل تصل الفردية الرتعة تسوده فالغرب

 .)٢٠١١، عوض (.اجلماعة إىل هميل يف ومتوازن فرديته يف متوازن فاإلنسان ؛اتمع يف تصب اإلنسان
 دراسة أجد ملَ علمي وحبد املوضوع هذا حول السابقة الدراسات على باالطالع الباحث قام

 الكـرمي  القرآن يف الواردة احلقائق استخالص على القائمة الرئيسة البحث فكرة إىل تطرقت واحدة
 الكرمي القرآن من عليها واالستدالل قاحلقائ هذه من تربوية مبادئ استنباط مث اإلنسانية الطبيعة حول

 .األخالقي السلوك توجه اليت التربوية املبادئ من األخالقية السلوكيات استنباط مث
 :واإلجراءات الطريقة

 اآليـات  هذه من احلقائق واستخالص اإلنسان بطبيعة املتعلقة اآليات بدراسة الباحث قام -١
 إىل الباحث خلص حيث ؛احلقائق هذه من التربوية املبادئ استخالص مث لآلية العام املفهوم على بناء
 .احلقائق ذه مرتبطة تربوية مبادئ وسبعة مفهوما عشر أحد

 ،اإلنسـان  بطبيعـة  املتعلقة احلقائق الستنباط اآلية حتمله الذي العام املعىن الباحث اعتمد -٢
 العام فاملعىن ؛]٥: اإلنسان[ ﴾ما شاكرا وإِما كَفُوراإِنا هديناه السبِيلَ إِ﴿: تعاىل اهللا قال: ذلك ومثال
: هي اآلية هذه من املشتقة واحلقيقة ،االختيار حرية اإلنسان تعاىل اهللا منح هو الكرمية اآلية من املراد
 .والشر اخلري بني االختيار على اإلنسان قدرة

 من احلقائق من املشتقة التربوية املبادئ على االستدالل يف العام املعىن باعتماد الباحث قام -٣
 .الكرمي القرآن

 واكتفى اإلنسان، طبيعة حول تدور اليت باحلقائق املتعلقة القرآنية اآليات جبمع الباحث قام -٤
  .ذلك يبين )٢(رقم وجدول ؛مستنتجة حقيقة كل على الكرمي القرآن من واحد بشاهد الباحث

 .منـها  املبـادئ  باستخالص الباحث قام اإلنسان، طبيعة ةحبقيق املتعلقة اآليات مجع بعد -٥
 .ذلك يبين) ٣( رقم وجدول
 .ذلك يبني )١( رقم وجدول. الدالّة اآليات وإحصاء واملبادئ احلقائق بفرز الباحث قام -٦
 يف املقصـود  املعىن على تدل اليت اجلمل أو الكلمات حتت أسود خط بوضع الباحث قام -٧

 .اآلية
 .معاين من يشكل ما لبيان القرآن ألحكام اجلامع القرطيب تفسري إىل حثالبا عاد -٨



 الداّلة اآلیات وعدد المشتقة المبادئ وعدد الحقائق عدد یبّین )١( رقم جدول

دد   العدد   اإلنسان طبیعة  ع
 اآلیات

 ١٢    ١٢   الحقائق
 ٥٦    ٧   المبادئ

 لتوضـيح  الكرمي، القرآن تفسري إىل ثالباح يعود كان لآلية، العام املعىن غموض حال يف -٩
 ومعرفـة  اللغـة  أجـل  من القرطيب، تفسري على الباحث اعتمد وقد الكرمية، اآلية من املراد املعىن

 .الدالالت
 .الكرمي القرآن إىل وعزوها القرآنية اآليات مجيع بتوثيق االلتزام -١٠

 الدراسة نتائج
 اإلنسـان  بطبيعـة  املتعلقـة  القرآنية آلياتا بتحليل الباحث قام الدراسة سؤال عن لإلجابة

 االنعكاسـات  وبيـان  احلقـائق  هذه من التربوية املبادئ استخالص مث منها، احلقائق واستخالص
 ).٣( رقم وجدول )٢(رقم جدول ذلك يوضح التربوية، للمبادئ األخالقية

 اإلنسان طبیعة حول القرآنیة اآلیات من المشتقة الحقائق یمثل )٢( رقم جدول
 اآلیة ورقم السورة   القرآنیة اآلیة   الحقائق
 على اإلنسان قدرة -١
  .والشر اخلري بني االختيار

 ٣ :اإلنسان  ﴾كَفُورا وإِما شاكرا إِما السبِيلَ هديناه إِنا﴿
  

  البشر أبو آدم -٢
  

﴿لَقَدا ولَقْنانَ خن اِإلنسالٍ ملْصص  ـنـإٍ  مَمح 
وننسم﴾  

  ٢٦ :احلجر

 بشرا خالق إِني للْملَائكَة ربك قَالَ وإذْ﴿  تراب من آدم خلق بدأ -٣
ننيٍ مفَإِذَا * ط يوس هت تنفََخو يهف ني موحر 

  ﴾ساجِدين لَه فَقَعوا

  ٧٢-٧١ص 

 بقية على مكرم اإلنسان -٤
 .املخلوقات

  

﴿لَقَدا ونمنِ كَريب مآد ماهلْنَمحي وف رالْب 
 علَـى  وفَضلْناهم الطَّيبات ورزقْناهم من والْبحرِ

  ﴾تفْضيلًا خلَقْنا ممن كَثريٍ

  ٧٠ :اإلسراء

 بأحسن خملوق اإلنسان -٥
 .تقومي

  

 فـي  جاعلٌ إِينِّ للْملَائكَة ربك قَالَ وإِذْ﴿
 فيهـا  ِسدفْي من فيها أَتجعلُ خليفَةً قَالُوا الْأَرضِ

كفسياَء ومالد نحنو حبسن كدمبِح نوسقَُد لَك 
  ﴾لَا تعلَمونَ ما أَعلَم إِني قَالَ

  ٣٠ :البقرة

 على مفطور اإلنسان -٦
 .التوحيد

﴿مأَق كهجينِ ولدنِيفًا لح طْرةَف ي اللَّهالَّت 
فَطَر اسا النهلَييلَ لَا عدبخلَِلْقِ ت اللَّه كذَل  ينالـد 

  ٣٠ الروم
  



  مالْقَي أَكْثَر نلَكاسِ وونَ لَا النلَمْيع﴾ 
﴿ا لَقَدلَقْنانَ خي الْإِنسنِ فسقْوِميٍ أَحت﴾  

  
  ٤: التني

 اإلنسانية النفس انقسام -٧
: أنـواع  ثالثـة  إىل أحواهلا باعتبار
 والـنفس  ،بالسـوء  األمارة النفس
 .املطمئنة والنفس، اللّوامة

 ال وهـو  اإلنسان يولد -٨
 .شيئًا املعرفة ميلك من

  

 ﴾اللَّوامة بِالنفْسِ أُقِْسم ولَا﴿
لَأَمـارة   الـنفْس  إِنَّ نفَِْسي أُبرِّئ وما﴿

 ﴾يرحم رب ما إِلَّا بِالسوِء
ارجِعي إِلَى  *يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ ﴿

 *فَادخلي فـي عبـادي    *ربك راضيةً مرضيةً 
 ﴾وادخلي جنتي

﴿واللَّه كُمجرأَخ نم طُونب كُماتهلَـا  أُم 
ـ  السـمع  لَكُـم  شيئًا وجعلَ تعلَمونَ صالْأَبوار 
  ﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ والْأَفْئدةَ

 ٢ القيامة
 ٣٠ يوسف

  
ــر  -٢٧ الفج

٣٠ 
  
  

  ٧٨ النحل

 فيمـا  النـاس  يتفاوت -٩
 وميول، وصـفات  قدرات بينهم من
  . جسمية

 عَـثَ  ب قَد اللَّه إِنَّ هم نبِي هلَمْ وقَالَ﴿
لَكُم كًا طَالُوتلكُونُ أَنََّّ قَالُوا مي ا لَهلْكا لْمنلَيع 

نحنو قأَح لْكلَْم بِالْمو هنم تْةً يؤعس نالِ مالْم 
 الْعلْمِ في بسطَة علَيكُم وزاده اصطَفَاه اللَّه إِنَّ قَالَ

 واسـع  واللَّه من يشاُء ملْكَه يؤْتي واللَّه واجلْسمِ
يملع﴾  

 ٢٤٧ البقرة
  

  ٢٨ النساء   ﴾وخلق اِإلنسانُ ضعيفًا﴿  اإلنسان ضعف -١٠
 اإلنســان حــب -١١

  للشهوات
زين للناسِ حب الشهوات من النسـاِء  ﴿

  ـةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنريِ الْماطالْقَنو نِنيالْبو
الْحامِ وعاَألنو ةموسلِ الْميالْخو  ـاعتم كذَل ثر

  .﴾الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآبِ

 ١٤ عمران آل
  

 خالـد  غري اإلنسان -١٢ 
 .يف الدنيا

  

كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت وإِنما توفَّـونَ  ﴿
 أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عن النارِ وأُدخلَ

  ﴾الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِالَّ متاع الْغرورِ

ــران آل  عمـ
١٨٥  

 )٣( رقم جدول
 .منها املشتقة التربوية واملبادئ اإلنسان بطبيعة املتعلقة احلقائق

 التربویة المبادئ   الحقائق
 .اإلنسان عند االختيار يةحر تقدير -١  .والشر اخلري بني االختيار على اإلنسان قدرة -١

  
  .لإلنسان اإلهلي التكرمي حقيقة تقدير -٢ .البشر أبو آدم -٢



 .تراب من آدم خلق بدأ -٣
 .املخلوقات بقية على مكرم اإلنسان -٤
 .تقومي بأحسن خملوق اإلنسان -٥
 .التوحيد على مفطور اإلنسان -٦
  .واملعرفة للعلم مكتسب اإلنسان -٧
: أنـواع  ثالثة إىل إلنسانيةا النفس انقسام -٨

  .املطمئنة والنفس اللّوامة، والنفس بالسوء، النفس األمارة
 اإلنساين السلوك تعديل إمكانية -٣
  

 .شيئًا املعرفة من ميلك ال وهو اإلنسان يولد -٩
 قـدرات  مـن  بينهم فيما الناس يتفاوت -١٠

  .جسمية وميول وصفات

  الفردية الفروق مراعاة -٤

  .اإلنسان قدرة يف القصور جوانب مراعاة -٥  .نساناإل ضعف -١١
  للشهوات اإلنسان حب -١٢
  

 املباحـة  بالطرق البشرية الشهوات إشباع -٦
  .شرعا

  .رقابته واستشعار تعاىل اهللا من اخلوف -٧  . الدنيا يف خالد غري اإلنسان .٩٠.
 وتشـكل  حتـدد  بوية،تر مبادئ ا يعتقد من عند ستعكس اإلنسان طبيعة حول احلقائق هذه

 :هي احلقائق ذه تتعلق اليت التربوية واملبادئ األخالقي، سلوكه
 :اإلنسان عند االختيار حرية تقدير: األول املبدأ
 وبـني  والباطـل  احلق وبني والشر اخلري بني اختيار وحرية ومشيئة إرادة اإلنسان اهللا منح لقد
 ما منها ليختار طرق مفترق على نفسه دائما جيد نفاإلنسا الشيطان، حزب أو اهللا حزب يف االنضواء

 أحـد  حيدد والذي غري، ال أحدها سلوك على جمبورا وليس مشيئته، ووفق وإرادته حريته مبلء يشاء
 .واختياره تفكريه أسلوب هو الطرق

 الذي -السالم عليه- آدم قصة خالل من اإلنسان، ا اهللا ميز اليت االختيار حرية اجلي وتظهر
 اسجدوا للْملَائكَة قلُْنا وإِذْ ﴿: تعاىل اهللا قال ومعصيته، اهللا طاعة بني االختيار على القدرة ميلك كان
مآدوا لدجإِلَّا فَس يسلى إِبا*  أَبا فَقُلْني مذَا إِنَّ آده ودع لَك جِكوزلا فَلَا وكُمنرِجخي نم ةاجلَْن قَىفَتش 
 يـا  قَالَ الشيطَانُ إِلَيه فَوسوس*  تضحى ولَا فيها تظْمأُ لَا وأَنك*  تعرى ولَا فيها تجوع أَلَّا لَك إِنَّ* 

ملْ آده لُّكلَى أَدع ةرجش اخلُْلْد لْكملَا و لَىيا فَأَكَلَا*  بهنم تدا فَبَآ هلَمواسُُم قَاطَفو  ـفَانصخي 
 .١٢١ -١١٦ طه فَغوى﴾ ربه آدم وعصى اجلَْنة ورقِ من علَيهِما

 أنـه  علـى  واضحة داللة يدل -السالم عليه- آلدم -وتعاىل تبارك- اهللا من املوجه فاخلطاب
 التكليف، موضع هو وملن عصية،وامل الطاعة حنو االستعداد ميتلك وملن االختيار، حبرية يتمتع ملن موجه



 منذ اإلنسان فطرة يف مغروسة فاحلرية اهللا، وعصى حريته، كامل -السالم عليه– آدم مارس ولذلك
 .السالم عليه- آدم تعاىل اهللا خلق

 اهلـدى  وبـني  والشـر  اخلـري  بني للتمييز وقدرات استعدادات اإلنسان يف أودع تعاىل فاهللا
 *أَلَم نجعلْ لَـه عينـينِ   ﴿: تعاىل اهللا قال اإلنسانية احلرية فطرية على الدالة اآليات ومن والضالل،

 ].١٠ -٨: البلد[ ﴾وهديناه النجدينِ *ولسانا وشفَتينِ 
إِنا هديناه  *صريا إِنا خلَقْنا اِإلنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا ب﴿ :تعاىل اهللا وقال

  ].٣-٢ :اإلنسان[ ﴾إِما شاكرا وإِما كَفُورا السبِيلَ
ومن شاَء فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمني  فَمن شاَء فَلْيؤمنوقُلْ الْحق من ربكُم  ﴿: تعاىل اهللا وقال

 ].٢٩ :الكهف[ ﴾… هانارا أَحاطَ بِهِم سرادقُ
-٢٧: التكوير[ يستقيم﴾ أَنْ منكُم شاَء لمن*  للْعالَمني ذكْر إِلَّا هو ﴿إِنْ: تعاىل اهللا وقال -

٢٨[ 
ليهِم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَه فَاعبدوا ما شئْتم﴿ :تعاىل اهللا وقال

بِنيانُ الْمرسالْخ وه كأَال ذَل ةاميالْق مو١٥: الزمر[ ﴾ي[ 
 الـدنيا،  احلياة يف يسلكه الذي األخالقي املنهج نوع اختيار يف حر فاإلنسان ؛ذلك على وبناًء

 :منها ،أخالقية بسلوكيات يتحلى فإنه واالستقامة احلق طريق ختارا الذي فأما
 رزقْناهم ومما الصلَاةَ ويقيمونَ بِالْغيبِ يؤْمنونَ ﴿الَّذين: تعاىل اهللا قال الغيبب اإلميان -

 ].٣: لبقرةا[ ينفقُونَ﴾
 وهم الزكَاةَ ويؤْتونَ الصلَاةَ يقيمونَ ﴿الَّذين: تعاىل اهللا قال ؛اهللا أمر كما بالعبادات القيام -

ةربِالْآخ هون﴾ منوق٣: النمل[ ي.[ 
 إِلَّا والْفَواحش الْإِثْمِ كَبائر يجتنِبونَ الَّذين ﴿: تعاىل اهللا قال والفواحش، اإلمث كبائر اجتناب -

م٣٢: النجم[ ﴾... اللَّم.[ 
 يخروا لَم ربهِم اتبِآي ذكُِّروا إِذَا ﴿والَّذين: تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا بآيات واالعتبار التفكر -
 ].٧٢: الفرقان[ وعميانا﴾ صما علَيها 
 إِهلًَا اهللا مع يدعونَ لَا ﴿والَّذين: تعاىل اهللا قال والزنا، النفس وقتل تعاىل باهللا الشرك اجتناب -

رلَا آخلُونَ ويقَْت فْسي النالَّت مرإِلَّا اهللا ح لَا بِاحلَْقونَ ونْيز نملْ ويفَْع كذَل ا﴾ يلَْق٦٨: الفرقان[ أَثَام.[ 
: النحـل [ يتَوكَّلُـونَ﴾  ربهِم وعلَى صبروا الَّذين ﴿: تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا على التوكل -

٤٢.[ 
 يوصـلَ  أَنْ بِـه  اهللا مـر أَ ما يصلُونَ ﴿والَّذين :تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا ألوامر االستجابة -
 ].٢١: الرعد[ احلْسابِ﴾ سوَء ويخافُونَ رُم ويخشونَ



 ].٢٠: الرعد[ الْميثَاق﴾ ينقُضونَ ولَا اهللا بِعهد يوفُونَ ﴿الَّذين: تعاىل اهللا قال بالعهد، الوفاء -

 لَـم  ثُـم  ورسوله بِاهللا آمنوا الَّذين لْمؤمنونَا ﴿إِنما: تعاىل اهللا قال تعاىل، باهللا الشك عدم -
وايابتْوا رداهجو هِمالوبِأَم أَنفُِسهِمي وبِيلِ فاهللا س كلَئأُو مقُونَ﴾ هاد١٥ :احلجرات[ الص.[ 

 شح يوق ومن ن خصاصة بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى ويؤْثرونَ.. .﴿: تعاىل اهللا قال اإليثار، -
نفَِْسه كلَئفَأُو مونَ﴾ هحفْل٩ :احلشر[ الْم.[ 

 ويأْمرونَ الْآخرِ والْيومِ بِاهللا ﴿يؤْمنونَ: تعاىل اهللا قال املنكر، عن والنهي باملعروف األمر -
وفرعنَ بِالْموهْينو نكَرِ عنالْم ارِعسيي ونَوف اتراخلَْي كلَئأُوو نم نيِاحلعمـران  آل[ ﴾ الص 

١١٤[ 
 ﴾...بيْنهم رمحَاُء الْكُفَّارِ علَى أَشداُء معه والَّذين اهللا رسولُ ﴿محمد: تعاىل اهللا قال التراحم، -
 ].٢٩: الفتح[
 تعملُونَ بِما إِنه تطْغوا ولَا معك تاب ومن مرتأُ كَما ﴿فَاستقم: تعاىل اهللا قال االستقامة، -
 ريص١١٢: هود[ ﴾ب.[ 
 * اهلْـوَى  عن النفْس وََى ربه مقَام خاف من ﴿وأَما: تعاىل اهللا قال الشهوات، يف التحكم -

 ]٤١-٤٠: النازعات[ الْمأْوى﴾ هي اجلَْنةَ فَإِنَّ
 والْعافني الْغيظَ والْكَاظمني والضراِء السراِء في ينْفقُونَ ﴿الَّذين: تعاىل اهللا قال الغيظ، كظم -

ناسِ عواهللا الن بحي ﴾ِسنِنيح١٣٤ :عمران آل[ الْم[ 
: الشـمس [ دسـاها﴾  نم خاب وقَد زكَّاها من أَفْلَح ﴿قَد: تعاىل اهللا قال النفس، طهارة -

١٠.[ 
 فرُوجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من غَُضوا ي للْمؤمنِني ﴿قُلْ: تعاىل اهللا قال البصر، وغض العفة -

ككَى ذَلأَز ْاهللا إِنَّ هلَم بِريا خونَ﴾ بِمعنص٣٠: النور[ ي.[ 
: التوبـة [ الصـادقني﴾  مع وكُونوا اهللا اتقَُّوا آمنوا ينالَّذ أَيهَا ﴿يا :تعاىل اهللا قال الصدق، -

١١٩.[ 
 خـاطَبهم  وإِذَا هونـا  الْأَرضِ علَى يمشونَ الَّذين الرمحْنِ ﴿وعباد: تعاىل اهللا قال التواضع، -
 ].٦٣: الفرقان[ سلَاما﴾ قَالُوا اجلَْاهلُونَ
 لَعلَّكُم اهللا واتقَُّوا ورابِطُوا وصابِروا اصبِروا آمنوا الَّذين أَيهَا يا ﴿: تعاىل اهللا قال الصرب، -

 ].٢٠٠: عمران آل[ ﴾ تفُْلحونَ
 قَواما﴾ ذَلك ينب وكَانَ يقَْتروا ولَم يسرِفُوا ملَ أَنفَقُوا إِذَا والَّذين ﴿: تعاىل اهللا قال االعتدال، -

 ].٦٧ :رقانالف[
 ما أَين اخلَْيرات فَاستبِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ﴿ولكُلٍّ: تعاىل اهللا قال اخلريات، فعل يف التنافس -



 ].١٤٨: البقرة[ ﴾قَدير شيٍء كُلِّ علَى اهللا إِنَّ مجَيعا اهللا بِكُم يأْت تكُونوا
 معـروف  أَو بِصدقَة أَمر من إِلَّا نجواهم من كَثريٍ في خير ﴿لَا: تعاىل اهللا قال ،النية إخالص -

لَاحٍ أَوإِص بناسِ يالن نملْ ويفَْع كاَء ذَلغتاب اةضراهللا م فوفَس نؤيها ترا﴾ أَجيمظ١١٤ :النساء[ ع.[ 
 خيرا بِأَنفُِسهِم والْمؤمنات الْمؤمنونَ ظَن مسَعتموه إِذْ ﴿لَولَا: تعاىل اهللا قال الصدر، سالمة -

 ].١٢: النور[ ﴾مبِني إِفْك هذَا وقَالُوا
 إِلَيك يدي بِباسط أَنا ما لتقْتلَنِي يدك إِلَي بسطت ﴿لَئن :تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا من اخلوف -
لَكأَقْتإِينِّ ل افاهللا أَخ بر ﴾نيالَم٢٨ :املائدة[ الْع.[ 

 سـيؤتينا  اهللا حسبنا وقَالُوا ورسولُه اهللا آتاهم ما رضوا هُم أَن ﴿ولَو :تعاىل اهللا قال القناعة، -
 ].٥٩: التوبة[ راغبونَ﴾ اهللا إِلَى أنا ورسولُه فَضله من اهللا

 من يضلُّ اهللا إِنَّ قُلْ ربه من آيةٌ علَيه أُنزِلَ لَولَا كَفَروا الَّذين ﴿ويقَُولُ تعاىل اهللا قال نابة،اإل -
 ].٢٧: الرعد[ أَناب﴾ من إِلَيه ديهوي يشاُء. 
 .باآلخرة للفوز يؤدي الذي السلوك الختيار السعي -
 .الشهوات سيطرة من التحرر -
 .والطغيان والظلم الذل من التحرر -
 .تعاىل اهللا أوامر مع تتناىف واليت أخالقية الال السلوكيات من التحرر -
 .تعاىل اهللا وطاعة واهلدى اخلري حنو السعي -
 .الفكري واخلمول والتقليد التبعية أغالل من التحرر -
 .وإذالهلم قهرهم عن والبعد اآلخرين آراء احترام -

 :لإلنسان اإلهلي التكرمي حقيقة إدراك: الثاين املبدأ
 كثري على فضله حيث ؛لإلنسان -وجل عز- اهللا تكرمي وعن اإلنسان، عن القرآن حتدث لقد

 ملَ وقدرات عقلية استعدادات من به متتع ومبا املخلوقات، باقي عن به متيز مبا وذلك املخلوقات، من
 خالفة مهمة إسناد املخلوقات بقية على لإلنسان اهللا تفضيل مظاهر ومن املخلوقات، من غريه ينلها

 األشـياء  بتسخري األرض على السيادة وتستلزم استخلفه من طاعة تستلزم واخلالفة لإلنسان، األرض
.. .﴿: تعاىل اهللا قال. ا اإلنسان خص تعاىل اهللا أن إالّ املرتبة هذه إىل املالئكة تاقت ولقد لإلنسان،

 الـدماءَ  ويسفك فيها فِْسدي من فيها أَتجعلُ قَالُوا خليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ إِني لْملَائكَةل ربك قَالَ إِذْ
نحنو حبسن كدمبِح سنقَُدو إِينِّ قَالَ لَك لَما أَعونَ﴾ لَا ملَمع٣٠: البقرة[ ت[. 

 عيسٰى مثَلَ إِنَّ.. .﴿: تعاىل اهللا قال تراب، من تعاىل اهللا خلقه -البشر أبو- األول اإلنسان هذا
دنع ثَلِ اللَّهكَم مآد لَقَهخ نم تابٍر قَالَ ثُم لَه كُونُ﴾ كُن٥٩ :عمران آل[ فَي.[ 



 والْبحرِ الْبر في مومحَلْناه آدم بنِي كَرمنا ولَقَد﴿: تعاىل اهللا قال لإلنسان، األشياء تسخري ويف
ماهقْنزرو نم اتبالطَّي ماهلْنفَضلَى وريٍ عكَث نما ملَقْنيلًا﴾ خفْض٧٠: اإلسراء[ ت[ 

 :التالية األمور خالل من لإلنسان تعاىل اهللا تكرمي اجلي ويظهر
 .وتشريفًا تكرميا آلدم املالئكة سجود: أولًا
 مـن  وكَانَ واستكْبر ىأَب إِبليس إِلَّا فَسجدوا لآدم اسجدوا للْملَائكَة قلُْنا ﴿وإِذْ: اىلتع اهللا قال
﴾رِين٣٤: البقرة[ الْكَاف.[ 
واملعرفة العلم مبنحه لإلنسان اهللا تكرمي: اثاني. 
 تفوقه -السالم عليه- آدم رأظه وقد واملعرفة، العلم بنعمة اإلنسان -وجل عز- اهللا أكرم لقد

 كُلَّها الْأَمسْاَء آدم وعلَّم﴿: تعاىل اهللا قال املسميات، دراكإ عن بعجزها اعترفت حيث؛ املالئكة على
ثُم مهضرلَى عع كَةلَائبِئُونِي فَقَالَ الْماِء أَنْلَاء بِأَمسؤإِنْ ه مكُنت نيقادقَالُوا * ص كانحبلَا س لْما عإِلَّا لَن 
 ].٣٢-٣١: البقرة[ ﴾ احلَْكيم الْعليم أَنت إِنك علَّمتنا ما

 علَّم * ﴿الرمحْن: تعاىل اهللا قال ،اإلنسان على واملعرفة العلم بإفاضة -وجل عز- اهللا ويصرح
 ].٤-١: الرمحن[ ﴾الْبيانَ علَّمه*  الْإِنسانَ خلَق * الْقُرآنَ

 الْـأَكْرم  وربـك  اقْرأْ* علَقٍ من الْإِنسانَ خلَق *َخلَق الَّذي ربك بِاسمِ ﴿اقْرأْ :تعاىل اهللا وقال
 ].٥-١: العلق[ لَم﴾عي لَم ما الْإِنسانَ علَّم * بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي*

 .تقومي سنأح يف خبلقه لإلنسان تعاىل اهللا تكرمي :ثالثًا
 القدرات حيث ومن ،الشكل حيث من ؛صورة أحسن يف اإلنسان -وجل عز- اهللا خلق لقد

 تكوينـه  طبيعـة  يف اإلنسان تكرمي على الدالة اآليات ومن لإلنسان، اهللا منحها اليت واالستعدادات
 الَّـذين  إِلَّا*  سافلني أَسفَلَ رددناه ثُم * تقْوِيٍم أَحسنِ في الْإِنسانَ خلَقْنا ﴿لَقَد: تعاىل اهللا قال وخلقه
 ].٦-٤: التني[ ممنون﴾ غَير أَجر فَلَهم الصاحلَِات وعملُوا آمنوا

 ﴾ الْمصري وإِلَيه صوركُم فَأَحسن وصوركُم بِاحلَْق والْأَرض السماوات ﴿خلَق: تعاىل اهللا وقال
 ].٣: لتغابنا[

 .واألرض السماوات يف ما تسخري :رابعا
 لَآيـات  ذَلك في إِنَّ منه مجَيعا الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَكُم ﴿وسخر: تعاىل اهللا قال

 ].١٣: اجلاثية[ ﴾ فَكَّرونَتي لقَومٍ
 :منها األخالقية السلوكيات من ظومةمن تعميق حنو السعي للمربني ميكن املبدأ هذا ظل ويف

 .تعاىل اهللا طاعة يف واملعرفة العلم تسخري -
 .والفؤاد والبصر السمع ،املعرفة وسائل تنمية -
 املخلوقات مستوى إىل يهبط فال لوجوده، تعاىل اهللا إرادة وفق وتفكريه بتعامله املسلم يسمو -



 .األخرى
 .قوامه على املسلم حيافظ -
 .ومكان وقت كل يف املشروعة ةالزين حتري -
 .واملرأة الرجل خيص فيما العورة تغطية -
 .إسراف دون األرض موارد استغالل -
 .البشر خلري عليها والسيطرة تطويرها على والعمل البيئة على احملافظة -

 :اإلنساين السلوك تعديل إمكانية: الثالث املبدأ
 جديـدة  ومهـارات  اجتاهات اكتساب على درةوالق والتعديل للتغيري قابل اإلنسان سلوك إن
 وذلك قدمية، ومعارف وعواطف واجتاهات عادات عن والتخلي وعواطف، وميول وعادات ومعارف

 مـن  ميلك ال وهو يولد اإلنسان أن القرآن صرح وقد به، احمليطة البيئة مع اإلنسان تفاعل خالل من
 اهللا قال إياها، تعاىل اهللا منحه اليت الطاقة أدوات خالل من وقيم مهارات اكتساب يتم مث ،شيئًا املعرفة
 والْأفْئـدةَ  والْأَبصـار  السمع لَكُم وجعلَ شيئًا تعلَمونَ لَا أُمهاتكُم بطُون من أَخرجكُم واُهللا﴿ :تعاىل

لَّكُمون لَعكُرش٧٨: النحل[ ﴾ت[ 
 ذلـك  وعـدم  ميانباإل نفسه تطهري على وقدرته ميانإلوا الكفر على اإلنسان قدرة بيان ويف

 وقَد * زكَّاها من أَفْلَح قَد * وتقْواها فُجورها فَأَهلْمَها * سواها وما ﴿ونفَْسٍ: تعاىل اهللا قال بالكفر،
ابخ نا﴾ ماهس١٠-٧: الشمس[ د[ 

 :منها ،األخالقية السلوكيات من منظومة ميقتع حنو السعي للمربني ميكن املبدأ هذا ظل ويف
 .الداخلية الرقابة -
 .املرغوب غري السلوك تعديل يف اإلسالمية التربوية واألساليب بالوسائل االلتزام -

 :الناس بني الفردية الفروق مراعاة: الرابع املبدأ
 قيـق حت حنـو  سـعيهم  ويف جسمية وصفات وميول قدرات من بينهم فيما متفاوتون الناس

 أن أجل من التعليم تفريد فراعت احلديثة التربية فطنت وقد وعواطفهم، العقلية ميوهلم ويف أهدافهم،
 اآليـات  يف النـاس  بني الفردية الفروق مبدأ على الكرمي القرآن أكد ولقد طالب، لكل املعرفة تصل
 :التالية

 الْملْك لَه يكُونُ أَنََّّ قَالُوا ملكًا طَالُوت لَكُم بعَثَ قَد اهللا إِنَّ هم نبِي هلَمْ ﴿وقَالَ: تعاىل اهللا قال
 فـي  بسطَة وزاده علَيكُم اصطَفَاه اهللا إِنَّ قَالَ الْمالِ من سعةً يؤْت ولَم منه بِالْملْك أَحق ونحن علَينا
 ].٢٤٧ :البقرة[ ﴾عليم واسع واهللا يشاُء من ملْكَه يؤْتي واهللا واجلْسمِ الْعلْمِ

ـ ب فَوق بعْضكُم ورفَع الْأَرضِ خلَائف جعلَكُم الَّذي وهو﴿ :تعاىل اهللا وقال ضٍع  ـاتجرد 
كُملُوبيي لا فم اكُمإِنَّ آت كبر رِيعقَابِ سالْع هإِنفُور ولَغ يمح١٦٥ :نعاماأل[ ﴾ر.[ 



 عضٍب علَى عضهمب فَضلْنا الرسلُ ﴿تلْك: تعاىل اهللا قال ،والرسل األنبياء يشمل التفاوت وهذا
مهنم نم اهللا كَلَّم فَعرو بمهضع اتجر٢٥٣: البقرة[ ﴾... د[ 

 نفسا اهللا يكلف ال يثحب ؛الناس من الفردية للفروق مراعية جاءت فقد الشرعية التكاليف أما
 مـا  وعلَيهـا  كَسبت ما هلَاَ وسعها إِلَّا نفَْسا اهللا يكَلِّف لَا ﴿ :تعاىل اهللا قال به، القيام تستطيع مبا إال

تبس٢٨٦: البقرة[ ﴾.. .اكْت[ 
 أَصحاب أُولَئك وسعها إِلَّا سانفَْ نكَلِّف لَا الصاحلَِات وعملُوا آمنوا ﴿والَّذين: تعاىل اهللا وقال

ةاجلَْن ما هيهونَ﴾ فدال٤٢ :األعراف[ خ.[ 
 قال أعمال، من كسب عما فردية مسؤولية مسؤول إنسان كل :الفردية الفروقات مبدأ ومن

 ثُم * يرى سوف سعيه وأَنَّ * سعى ما اإِلَّ للْإِنسان لَيس وأَنْ*  أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر أَلَّا﴿: تعاىل اهللا
اهزجاَء يىفَ﴾ اجلَْز٤١-٣٨: النجم[ الْأَو.[ 

 إِلَـى  فيه ترْجعونَ يوْما ﴿واتقَُّوا: تعاىل اهللا قال فقط، عمله على اإلنسان حياسب القيامة ويوم
 ].٢٨١: البقرة[ يظْلَمونَ﴾ الَ وهم كَسبت ما نفَْسٍ كُلُّ توَىفَّ ثُم اهللا

 احملتوم مصريه القى بل والده بعمل نوح ابن ينتفع ملَ حينما احلقيقة ذه تعاىل اهللا صرح وقد
 اهللا قال الضال، وابنه تعاىل اهللا نيب نوح بني الفردية قات الفرو برزت وبذلك أعمال، من قدم ما وفق
 إِينِّ علْـم  بِـه  لَك لَيس ما تسأَلْنِي فَلَا صالحٍ غَير عملٌ إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ ﴿: تعاىل

ظُككُونَ أَنْ أَعت نم ﴾نيل٤٦: هود[ اجلَْاه[. 
 ؛زوجامـا  وبـني  -السالم عليه- ولوط -السالم عليه- نوح بني الفردية الفروق وظهرت

 وامـرأَةَ  نوحٍ امرأَةَ كَفَروا للَّذين مثَلًا اهللا ﴿ضرب: تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا منهج عن احنرفتا حيث
ا لُوطَكانت تحنِ تيدبع نا منادبنِ عاحلَِيامهَُا صَانتفَخ فَلَم اينِيا غمهنع نئًا اهللا مييلَ شقلَا وخاد  ـارالن 
عم ﴾نيلاخ١٠: لتحرميا[ الد[ 

 :منها ،األخالقية السلوكيات من منظومة تعميق حنو السعي للمربني ميكن املبدأ هذا ظل ويف
 .عقوهلم قدر على الناس خماطبة -
 .إليهم املوكلة لألعمال الكفاءة ذوي اختيار -
 .املتعلم واستعدادات قدرات مع يتناسب مبا املناسبة املعرفة تقدمي -

 :اإلنسان قدرة يف القصور جوانب مراعاة:اخلامس املبدأ
 ؛اإلنسـان  قدرة قصور على متعددة مواضع يف املبدأ ذا املتعلقة القرآنية اآليات صرحت لقد

 قال ،له املوت مدامهة حال يف الدنيا احلياة إىل الرجوع أو التوصية على اإلنسان قدرة عدم حيث من
فَال يستطيعونَ توصيةً وال إِلَـى   *دةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ ما ينظُرونَ إِالَّ صيحةً واح﴿ :تعاىل اهللا

 ].٥٠: يس[ ﴾أَهلهِم يرجِعونَ



 ]٢٨: النساء[ ضعيفًا﴾ الْإِنسانُ وخلق عنكُم يخفِّف أَنْ اللَّه ﴿يرِيد: تعاىل اهللا وقال
 مشـقة  حصول أو السفر أو املرض حال يف لصياما على اإلنسان قدرة عدم اآليات وأظهرت

فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديـةٌ  ﴿ :تعاىل اهللا قال
 ].١٨٤: البقرة[ ﴾طَعام مسكنيٍ
: تعـاىل  اهللا قال ،السن صغر أو األنوثة أو الكرب بسبب اإلنسان قدرات قصور اآليات وبينت

 :النسـاء [ سـبِيلًا﴾  هتدونَي ولَا حيلَةً يستطيعونَ لَا والْوِلْدان والنساِء الرجالِ من الْمستضعفني لَّاإ﴿
٩٨.[ 

 تستطيعوا ولَن﴿: تعاىل اهللا قال الزوجات، بني العدل على اإلنسان قدرة عدم اآليات وأكدت
 ]١٢٩: النساء[ حرصتم﴾ ولَو النساِء ينب تعدلُوا أَنْ

: تعـاىل  اهللا قال عليه، املترتبة الضغوطات بعض حتمل على اإلنسان قدرة عدم اآليات وبينت
 ].٦٨ -٦٧: الكهف[ خبرا﴾ بِه تحطْ ملَ ما علَى تصبِر وكَيف*  صبرا معي تستطيع لَن إِنك ﴿قَالَ

 يف االنغماس حال يف اهلدى دالئل ورؤية احلق مساع على اإلنسان قدرة عدم اآليات وأكدت
الَّذين كَانت أَعينهم في غطَاٍء عن ذكْرِي وكَانوا ال يسـتطيعونَ  ﴿ :تعاىل اهللا قال الشهوات،

  ].١٠١: الكهف[ ﴾سمعا
قُلْ ال أَملك ﴿: تعاىل اهللا قال الضرر، أو النفع جلب على اإلنسان قدرة عدم اآليات وأكدت

عةً وال لنفِْسي ضرا وال نفْعا إِالَّ ما شاَء اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا جاَء أَجلُهـم فَـال يسـتأْخرونَ سـا    
 ].٤٩: يونس[ ﴾يستقْدمونَ

 يظْهِر فَلَا الْغيبِ م﴿عالَ: تعاىل اهللا قال ،الغيب معرفة على اإلنسان رةقد قصور اآليات وأكدت
 اجلـن [ رصدا﴾ خلْفه ومن يديه يْنِ ب من يسلُك فَإِنه رسولٍ من ارتضى من إِلَّا*  أَحدا غَيبِه علَى
٢٧ -٢٦[  

 الذي اإلنسان هذا ،الدقيقة احملكمة تعاىل اهللا صنعة هو يبالعج املخلوق هذا اإلنسان )١()بكار( يرى
 حـد  يف أنه مع خميفًا اقوي يبدو إنه التعقيد، أشكال كل على مشتمل البساطة منتهى يف األوىل للوهلة يبدو
 والعـزة  القـوة  من يدعيه ما سوى شيء يوازيه ال ضعفًا شخصيته جوانب من جانب كل يف ضعيف ذاته

 ومكانيـة  زمانيـة  ومعطيات شروط ضمن إال األمر يبصر أن يستطيع ال الضعيف إلنسانا هذا والسطوة،
 معينـة،  زاوية من النظر وضرورة الرؤية حمدودية من يتخلص أن يستطيع ال فهو ،وحمدودة خاصة وثقافية

 وصـية خص إن ،املطروحة والقضايا ملسائل ا من كثري حول نتفق أن منلك ال أننا يف األكرب السر هو وهذا
 وبسـط  الرؤية توحيد عن نعجز فإننا مث ومن التفرد، إىل وآراءنا مواقفنا تدفع ومشاعرنا وظروفنا تكويننا

                                                
 - اإللكتروين، الفوائد صيد موقع". ضعيفا اإلنسان وخلق"  اآلية تفسري. الكرمي عبد بكار، د. أ )١(

http://www.saaid.net/Doat/bakkar/٠١٧.htm، ٨\١٠\٢٠١١ 



 دفعـة  الكون هذا حقائق ألكثر النهائية األشكال إدراك عن عاجزون حنن شؤوننا، أكثر يف الواحد الرأي
 اإلنسـان  فـإن  ثَـم  ومن التدرج، يلسب على إال وأطوارها أبعادها كل عن لنا تسفر ال فاحلقائق ،واحدة

 جيهله كان ما على عنوانا إال ليس اليوم التقدم من حيرزه ما وكأن باستمرار، عجزه يكتشف يظل الضعيف
 مالزمني يظالن والتطوير التغيري فإن مث ومن اليوم، جيهله ما على رمزا إال ليس غدا إليه سيصل وما باألمس،

املخلـوق   هذا يفتأ ال اليت واملقولة ،والفهم العلم يف تقدم من حنرزه ما مقدار ليع وإبداعاتنا إنتاجاتنا لكل
 الضعيف اإلنسان هذا... كذا ولقلت كذا، لفعلت استدبرت ما أمري مناستقبلت  لو«: يرددها الضعيف

 العجـز  مـن  ذكرنـا  ما على اإلنسان كان إذا. املستقبل حوادث من مقطوع بشيء جيزم أن يستطيع ال
 املـدرك  بضعته العارف خضوع واألرض السموات لقيوم وخيضع نفسه، من يطمأن أن عليه فإن صوروالق

 فال ،وقدراته عقله حيترم أن ذلك مع اإلنسان وعلى الدائمة، والتوبة لألوبة بابا ذلك من متخذًا خالقه لعظمة
ى  ميلك ال وغيوب جماهيل يف به يزجاملنهجية ومن ،ذاته مع واقعه يتناقض ال حىت ؛فيها للبحث مقدماتأدن 

 التأكد قبل الكبرية األحكام إطالق إيل املسارعة وعدم والتأمل االستقراء على الصرب أنفسنا نعلّم أن القومية
 من حالة يف نظل أن حتتم اإلنسان فيها تعاىل اهللا وضع اليت الوضعية إن ،إليها تستند اليت املقدمات سالمة من

 املرونـة  فضـيلة  وامتالك الرأي وتعديل اخلطأ عن والتراجع مصدره كان اأي احلق للقبو الدائم االستعداد
 .الذهنية

 :منها ،األخالقية السلوكيات من منظومة تعميق حنو السعي للمربني ميكن املبدأ هذا ظل ويف
 .تعاىل اهللا عبادة يف االعتدال -
 .باإلنسان ضارة مرهقة أعمال يف االنغماس جتنب -
 .احلوائج وقضاء العون طلب يف إليه وااللتجاء تعاىل اهللا على التوكل -

 :رقابته واستشعار تعاىل اهللا من اخلوف: السادس املبدأ
 بطشه ومن تعاىل اهللا من اخلوف والرجاء، اخلوف بني الدنيا يف يكون أن املسلم اإلنسان على

 ملا يتعرض وال تعاىل اهللا أوامر وفق يستقيم أن املسلم فعلى اتقاه، إذا رمحته ورجاء عصاه، إذا وعذابه
 جتنـب  أوهلـا  خيرة، أخالقية دوافع املؤمن نفس يف يثمر تعاىل اهللا من اخلوف إن تعاىل، اهللا يسخط
 ألنه ؛والعزة الشجاعة املؤمن نفس يف ويثمر إخالص، بكل للعمل واالندفاع وجل، عز- اهللا معصية

 املؤمن منها خيشى وحدها اليت تعاىل اهللا قوة إىل املسلم نديست وحني تعاىل، اهللا إال الكون يف خياف ال
 آدم ابن امتنع ولقد البشرية، التحديات أعظم أمامه وتتهاون األرض، قوة كل أمامه تضعف تعاىل باهللا
 ما يلتقْتلَنِ يدك إِلَي بسطت ﴿لَئن: تعاىل اهللا قال، تعاىل اهللا خياف ألنه أخيه قتل عن -السالم عليه-
 ]٢٨: املائدة[ الْعالَمني﴾ رب اللَّه أَخاف إِينِّ لأَقْتلَك إِلَيك يدي بِباسط أَنا

 ذلك الطاغية، القوى أو الزائفة اآلهلة خياف ال الوجود حلقائق املدرك -السالم عليه- وإبراهيم
 بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ ولَا أَشركْتم ام أَخاف وكَيف﴿ :تعاىل اهللا قال ،العاملني رب خياف ألنه
 ]٨١: األنعام[ ﴾ علَمون ت كُنتم إِنْ بِالْأَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينَزلْ لََْ ما



 ﴿إِنما: وحده تعاىل اهللا من واخلوف الشيطان أولياء من اخلوف عن املؤمنني ناهيا- تعاىل وقال
كُمطَانُ ذَليالش فوخي اَءهيلفَلَا أَو مافُوهخافُونِي تخإِنْ و متنِني﴾ كُنمؤ١٥٧: عمران آل[ م[ 

 جنوم تتجافَى: تعاىل اهللا قال تعاىل، اهللا من اخلوف املؤمنني صفات من أن تعاىل اهللا ويذكر
 ].١٦: السجدة[ ينفقُونَ﴾ رزقْناهم ومما وطَمعا خوفًا رُم يدعونَ عِالْمضاجِ عنِ

 آياتـه  علَـيهِم  تليت وإِذَا قلُُوُم وجِلَت اللَّه ذكُِر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ ﴿إِنما: تعاىل اهللا وقال
ُمادا زًانلَى إِميعهِ وبركَّلُون﴾ موَ٢ :األنفال[ يت.[ 

 فَِْسك ن في ربك ﴿اذكُْر: تعاىل اهللا قال لذكره وخشوع منه خوف يصاحبه تعاىل اهللا ودعاء
 ].٢٠٥: األعراف[ الْغافلني﴾ من تكُن ولَا والْآصالِ بِالْغدو الْقَولِ من اجلَْهرِ ودونَ وخيفَة تضرعا

 مـن  ﴿هلَم: تعاىل اهللا قال ويتجنبوها، عباده خيافه أن أجل من النار مشهد تعاىل اهللا ويقرب
هِمقظُلَلٌ فَو نارِ من النمو هِمتحظُلَلٌ ت كذَل فوخاللَّه ي بِه هادبا عي ادبع ١٦: الزمر[ ﴾ فَاتقَُّون[ 

 للْمتقني اجلَْنةُ ﴿وأُزلفَت: تعاىل اهللا قال بالغيب تعاىل اهللا خيشون للذين أعدت تعاىل اهللا وجنة
رغَي يدعذَا*  با هونَ مدوعكُلِّ تابٍ لأَو يظفح  *نم يشن خْمحبِ الرياء بِالْغجنِيبٍ﴾ بِقَلْبٍ وق[ م :
٣٣-٣١[ 

 الْمـأْوى﴾  هي اجلَْنةَ فَإِنَّ*  اهلْوَى عن النفْس وََى هرب مقَام خاف من ﴿وأَما :تعاىل اهللا وقال
 ].٤١-٤٠النازعات[

 وعذابه، غضبه من واخلشية تعاىل، اهللا من اخلوف قلبه يستشعر من اإلسالم، بتعاليم وسينتفع
 ].١٠: األعلى[ يخشى﴾ من ﴿سيذَّكَّر: تعاىل اهللا قال

   سبحانه اهللا ألن عقابه، وخياف تعاىل، اهللا خيشى حذرا، متيقظًا يبقى أن املسلم تعاىل اهللا ويدعو
 أَنفُِسـكُم  فـي  ما عْلَم ي اللَّه أَنَّ ﴿واعلَموا: تعاىل اهللا قال خافية، عليه خيفى ال عليه مطلع

 ].٢٣٥: البقرة[ حليم﴾ غَفُور اللَّه أَنَّ واعلَموا فَاحذَروه
 النـاس  ختْشوا ﴿فال: تعاىل اهللا قال الناس، خشية وعدم خشيته إىل املسلمني اىلتع اهللا ويدعو

: املائدة[ الْكَافرونَ﴾ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَمَ ومن قَليلًا نامثَََ بِآياتي تشتروا ولَا واخشونِي
٤٤.[  

 أخفى فمهما أحواهلا، على واطالعه للمخلوقات -وجل عز- اهللا برقابة يؤمن أن املسلم وعلى
 معصـية  عن يبتعد أن املسلم على ولذا ؛أحواهلا على ومطلع ،يراها تعاىل اهللا فإن أعمال من اإلنسان

 ﴾قيبار شيٍء كُلِّ علَى اللَّه ﴿وكَانَ: تعاىل اهللا قال يراقبه، ألنه تعاىل اهللا من احلياء ويستشعر ،تعاىل اهللا
 ].٥٢ :األحزاب[



 وال السماوات يف ال خافية عنه ختفى ال اخللق على ورقيب املوجودات، بكل حميط تعاىل واهللا
: طـه [ ﴾وأَرى أَمسْـع  معكُما إِننِي تخافَا لَا ﴿قَالَ: وهارون موسى خماطبا تعاىل اهللا قال ،األرض يف

٤٦.[ 
 أن اإلنسـان  حاول ومهما شيء، عليه خيفى ال حيث ؛املطلق علمه على يؤكد تعاىل اهللا إن

 اهللا قـال . باألشياء علمه أحاط فقد ،أبدا اهللا على ختفى ال فإا الناس يراها ال حىت أشياء من خيفي
 ].٢٩: عمران آل[ السماء﴾ في والَ اَألرضِ في شيٌء علَيه يخفَى الَ اللّه ﴿إِنَّ: تعاىل

 ذَلـك  من أَصغر ولَا الْأَرضِ في ولَا السماوات في ذَرة مثْقَالُ عنه يعزب ال﴿ :تعاىل اهللا وقال
 ]٣: سبأ[ مبِنيٍ﴾ كتابٍ في إِلَّا أَكْبر ولَا

 شيء، منه اهللا على خيفى ال يعلمه اهللا فإن له خيطط وما وسريرته نيته يف اإلنسان خيفيه ما حىت
 في وما السماوات في ما ويعْلَم اللَّه يعْلَمه تبْدوه أَو صدورِكُم في ما تخفُوا إِنْ ﴿قُلْ: تعاىل اهللا قال

 ]٢٩: عمران آل[ ﴾قَدير شيٍء كُلِّ علَى واللَّه الْأَرضِ
 تجهـر  ﴿وإِن: تعـاىل  اهللا قال والباطنة، الظاهرة اإلنسان ألعمال مبصر أنه تعاىل اهللا ويؤكد

 ]٧: طه[ ﴾وأَخفَى السر لَمعي فَإِنه بِالْقَولِ
 كُنـا  إِلَّـا  عملٍ من تعملُونَ ولَا قرْآن من منه تتلُوا وما شأْن في تكُونُ ﴿وما: تعاىل اهللا وقال

كُملَيا عودهونَ إِذْ شيضفت يها فمي و بزْع عن كبر نثْقَالِ مم ةي ذَرضِ فلَا الْأَري واِء فملَـا  السو 
رغأَص نم كلَا ذَلو ري إِلَّا أَكْبابٍ فتبِنيٍ﴾ ك٦١: يونس[ م[ 

 جيري الذي الدم حدود يتجاوز قرب وهو ،صورة أرقى يف عباده من قربه تعاىل اهللا صور ولقد
 يستشـعر  أن بد ال احلقيقة هذه املسلم يعرف وحني املباشرة، الرقابة عل دلي تعبري وهو وريده، يف

 اهللا رقابـة  حتـت  ألا تعاىل، اهللا ترضي ال نية أو عمل أو قول كل يف تعاىل اهللا من واحلذر اخلوف
 حبـلِ  من إِلَيه أَقْرب ونحن نفَْسه بِه توَسوِس ما ونعْلَم الْإِنسانَ خلَقْنا ﴿ولَقَد: تعاىل اهللا قال. تعاىل

رِيد١٦: ق[ ﴾ الْو.[ 
 ابتغـاء  وعبادته عمله وأحسن معصية يعمل أن استحى عليه، مطّلع ربه أن علم من فإن ولذا

 .احلرام ارتكاب من فمنعها نفسه وراقب تعاىل، اهللا مرضاة
 :منها ،األخالقية لسلوكياتا من منظومة تعميق حنو السعي للمربني ميكن املبدأ هذا ظل ويف

 .نواهيه واجتناب بأوامره بااللتزام تعاىل اهللا حقوق حفظ -
 .تعاىل اهللا من احلياء استشعار -
 .الفضيلة ميادين يف والتسابق اخلري عمل -
 .وجتويده وترتيبه العمل إحسان -
 .تعاىل اهللا ترضي ال نية أو عمل أو قول كل جتنب -



 .الشر ونبذ اخلري حنو السعي -
 .والعزة الشجاعة -
 .الباطل قوى حتدي -
 .سلوكه أو فكره على اآلخرين سيطرة من املسلم حترر -
 .الناس مع التواضع -
 .بطن وما منها ظهر ما الفواحش عن املسلم يبتعد حيث ؛العفة -
 .والتجرب الظلم وعدم املعاملة حسن -
 األخرى الدول لتدخل السماح وعدم ه،وإجنازات وثرواته أرضه على اإلسالمي اتمع سيادة -

 .والتربوية اإلمنائية براجمه يف
 :اشرع املباحة بالطرق البشرية الشهوات إشباع: السابع املبدأ
 اليت واحلاجات الشهوات من جمموعة من مركب أنه على اإلنسان حقيقة لنا تعاىل اهللا بين لقد

 الـنفس  عليهـا  جبلت اليت الشهوات تلك إلشباع معينة سلوكية بأمناط القيام إىل باستمرار تدفعه
زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَـرة مـن   ﴿: تعاىل اهللا قال ،اإلنسانية

 كذَل ثرالْحامِ وعاَألنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه    ـنسح هـدنع اللَّـها وينالد اةيالْح اعتم
 ويشبع تعاىل اهللا يتقي أن التصور هذا وفق املسلم على لزاما كان ولذا. ]١٤: عمران آل[ ﴾الْمآبِ
 .شرعا املباحة بالطرق البشرية حاجاته

 :النتائج مناقشة
 بدون العمل هذا يتم ال ألنه ؛تربوي عمل أي يف هام مبحث اإلنساين الوجود مبحث يعترب

 هـذه  لتكون اإلنسانية، النفس مبفهوم املرتبطة التربوية املبادئ حتديد من بد ال ولذا اإلنسان،
 .القومي األخالقي والسلوك التربوي للعمل ومرشدا موجها املبادئ

 اإلهليـة  قائقاحل ملعرفة اإلنسان بطبيعة املتعلقة الكرمي القرآن آيات باستقراء الباحث قام ولقد
 املبـادئ  هـذه  تعكـس  حيث ،احلقائق هذه من التربوية املبادئ اشتقاق ومن ،الطبيعة هذه حول

 .واتمع الفرد تربية يف دور هلا أخالقية سلوكيات
 نتـائج  أظهـرت  فلقد -اإلنسان عند االختيار حرية تقدير وهو- األول بالتصور يتعلق وفيما

 يف واحلريـة  اإلرادة اإلنسـان  مـنح  تعاىل اهللا أن -القرآنية اتاآلي من عدد يف ورد كما- الدراسة
 اآلخر، دون الطرق أحد سلوك على جمبورا ليس وهو والباطل، احلق وبني والشر، اخلري بني االختيار

 السالم، عليه- آدم قصة خالل من جليا ذلك ظهر وقد. اختياره تبعية ليتحمل إرادته مبحض خيتار بل
 حبريتـه  آدم أن إال الشـر،  طريق سلوك ومن املعصية من -السالم عليه- آدم ىلتعا اهللا حذر حيث

 لوسـاوس  وباالسـتجابة  الشجرة، من بأكله تعاىل اهللا وعصى التحذير، هذا عكس سار واختياره



 عليـه - آدم تعاىل اهللا خلق منذ اإلنسان فطرة يف املغروسة احلرية على واضحة داللة يدل مما إبليس،
 هدي إِنا*  ابصري مسَيعا فَجعلْناه بْتليه ن أَمشاجٍ نطْفَة من الْإِنسانَ خلَقْنا ﴿إنا: تعاىل اهللا قال السالم،

اهبِيلَ نا السا إِمراكا شإِما﴾ واآلية هذه تفسري يف )١٩٨٦ القرطيب،(يقول. ]٣-٢ :اإلنسان[ كَفُور: 
 .كفر أو فآمن الرسل، ببعث والشر واخلري والضالل، اهلدى قطري وعرفناه له بينا أي

 االحنـراف  حنو أو باجلنة والفوز تعاىل اهللا رضا إىل الوصول حنو حرة بإرادة يتمتع اإلنسان إن
 ،وغاياتـه  تطلعاته حتقق أن يأمل حيث اإلنسان يوجهها طليقة حرة اإلرادة هذه تعاىل، اهللا منهج عن

 اإلنسـانية،  الـنفس  يف اخلري وحب التقوى جلانب استجابة اهلداية، ريقط الناس بعض اختار ولقد
 .اإلنسانية النفس يف الفجور جلانب استجابة الضالل طريق اآلخر البعض واختار

 وإذا تعـاىل؟  اهللا حياسبه فلماذا أفعاله على جمبورا كان فلو ،أفعاله على جمبورا ليس اإلنسان إن
 علـى  حياسب فكيف ؛تعاىل اهللا فعل من حقيقته يف هو له حيصل وما اإلرادة، مسلوب اإلنسان كان
 .واضحا تعارضا القرآنية اآليات مع يتعارض هذا كل ؟ذنب فيها له وليس كسبه من ليست إرادة

 إىل التربوية العملية عن املسؤولني تدفع أن جيب لإلنسان املمنوحة االختيار حرية فان وبذلك
 كل عن والبعد تعاىل، اهللا يريده الذي األخالقي السلوك إىل الوصول أجل من الطلبة عند احلرية تعزيز
 واالبتعاد احلوار على وتشجيعه الطالب احترام على والعمل تعاىل، اهللا إرادة مع يتناىف أخالقي سلوك

 .التعليم يف التلقني أساليب عن
 ورد كما- الدراسة نتائج تأظهر فلقد :اإلنسان عند اإلهلي التكرمي حقيقة بإدراك يتعلق وفيما

 لإلنسـان  اهللا تكرمي يشمل التكرمي هذا وأن ،مكرم خملوق اإلنسان أن -القرآنية اآليات من عدد يف
 خبلقه لإلنسان اهللا وتكرمي وتشريفًا، تكرميا -السالم عليه- آلدم املالئكة وسجود واملعرفة العلم مبنحه

 أحسـن  يف خلقه اإلنسان، تكرمي مظاهر ومن. األرض السماوات يف ما وتسخري تقومي، أحسن يف
 وهـذا  لإلنسان، اهللا منحها اليت واالستعدادات القدرات حيث من أو الشكل حيث من سواء تقومي
 اإلنسـانية  الـنفس  تقـدير  املسلم عند يريب املبدأ هذا إن ؛نفسه إىل اإلساءة عدم إىل اإلنسان يدفع

 .اإلنسان شخصية على إجيابية آثارا كسيع مما إذالهلا، أو إهانتها وعدم املكرمة،
 بيضاء صفحة البشرية وطبيعته يولد اإلنسان فإن اإلنساين، السلوك تعديل بإمكانية يتعلق وفيما

 الطبيعة وهذه. ]٧٨: النحل[ شيئًا﴾ تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم الذي ﴿هو: تعاىل لقوله
 وهـي  ،الطاقة أدوات خالل من وسلوكيات قيم،و مهارات اكتساب يتم حيث؛ البيئة بعامل تتأثر

 أخرجكم أن نعمه من أن ذكر: اآلية هذه تفسري يف )١٩٨٦ القرطيب،( يقول .والعقل والبصر السمع
 .منافعكم من شيئا تعلمون ال أو بشيء لكم علم ال اأطفالً أمهاتكم بطون من

 متصارعة وقيم مستقرة وليست ،مشوشة مبادئ نتاج وهذا ،والزلل للغواية معرض واإلنسان
: قولـه  -وسلم عليه اهللا صلى- الرسول عن ورد ما وهذا باآلخرة، اإلميان وبني الدنيوية النفعية بني



 فيعمـل  الكتـاب  عليه فيسبق ذراع إال وبينها بينه يكون ما حىت النار أهل بعمل ليعمل الرجل إن«
 ذراع إال وبينها بينه يكون ما حىت نةاجل أهل بعمل ليعمل الرجل وإن ،اجلنة فيدخل اجلنة أهل بعمل
 يف بـاب  ،٦٦٧٤ حديث رقم البخاري(» النار فيدخل النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق
 .)القدر

 غـري  األخالقيـة  السلوكيات ذوي األشخاص ضد مطلقة أحكاما نصدر أن جيوز ال ولكن
 خمـالف  فهـذا  عالج، هلم وليس لسوءبا أمارة نفوسهم ألن ؛بإصالحهم أمل ال أن عتقدنو احملمودة
 كل يف اإلنسانية للنفس متاحة والباطل واحلق الضالل اهلدى بني االختيار فرص أن حيث ؛للصواب

 .اإلنسان حياة حلظات من حلظة
 وميول قدرات من بينهم فيما متفاوتون فالناس الناس، بني الفردية الفروق مبراعاة يتعلق وفيما

 املعاصرة، للتربية احلديثة االستراتيجيات من التعليم تفريد فان ولذا ،يةعاطف وميول جسمية وصفات
 أن جيب املنهاج أن إىل إضافة ،الفكري مستواه عن النظر بغض طالب لكل املعرفة تصل حىت وذلك

: اهللا قـال  ،فاعليتها من ويزيد التربوية العملية يثري مما الفردية، الفروق تراعي بطريقة ويصمم يبىن
 أَحـق  ونحن علَينا الْملْك لَه يكُونُ أَنى قَالُوا ملكًا طَالُوت لَكُم ثَعب قَد اهللا إِنَّ هم نبِي هلَمْ الَ﴿وقَ

لْكبِالْم هنم لَمو يتةً ؤعس نالِ ماهللا إِنَّ قَالَ الْم طَفَاهاص كُملَيع هادزطَة وسي بلْ فمِ مِالْعسْاجلواهللا و 
 اإلمام صفة بيان اآلية تضمنت: ")١٩٨٦، القرطيب( يقول. ٢٤٧: البقرة ﴾ يشاُء من ملْكَه ؤْتي ي

 ".بالنسب ال والقوة والدين بالعلم مستحقة وإا ،اإلمامة وأحوال
 اهللا، منهج قوف الدنيا يف العمل إىل املسلم يدفع فهو اإلنسان، قدرة قصور بإدراك يتعلق وفيما

 الـتفكري  إىل اإلنسـان  ويدفع الندم، فيه ينفع ال يوم يأيت ال حىت ؛وطاعته عبادته يف اإلخالص ىلإو
 .الكون خلق يف اهللا عظمة وتقدير

 قـد  النـاس  أغلب أن احق املؤسف من فإن الشهوات، وحب اإلنسانية بالذات يتعلق وفيما
 تقاس القيم وأصبحت الطرق، بشىت شهوام إشباع قاعدة وفق الكون هذا يف وجودهم حقيقة فهموا
 رغباته أشبع فقد للحق امتثل الذي اإلنسان أما الناس، من النوع هذا ضل مما للشهوات، تلبيتها مبقدار

 ).١٩٩٤ احلياري،(. اهللا شريعة وفق املباحة بالطرق
 :الخالصة

 بطبيعـة  متعلقة حقيقة عشر اثين إىل الباحث خلص اإلنسان بطبيعة املتعلقة احلقائق خالل من
 خملوق املخلوقات، بقية على مكرم اإلنسان تراب، من آدم خلق بدأ البشر، أبو آدم: وهي، اإلنسان
 جسمية، وصفات وميول قدرات من بينهم فيما الناس تفاوت التوحيد، على مفطور تقومي، بأحسن
 ثالثـة  إىل اإلنسـانية  النفس نقساما والشر، اخلري بني االختيار على اإلنسان قدرة اإلنسان، ضعف



 املعرفة من ميلك ال وهو اإلنسان يولد املطمئنة، والنفس اللّوامة والنفس بالسوء األمارة النفس: أنواع
  . الدنيا يف خالد غري اإلنسان للشهوات، اإلنسان حب شيئًا،

 التكـرمي  ةحقيق تقدير: هي احلقائق ذه مرتبطة تربوية مبادئ سبعة إىل الباحث خلص كما
 حريـة  تقـدير  ،اإلنسـان  قدرة يف القصور جوانب مراعاة الفردية الفروق مراعاة لإلنسان، اإلهلي

 إشباع رقابته، واستشعار تعاىل اهللا من اخلوف اإلنساين، السلوك تعديل إمكانية اإلنسان عند االختيار
  . شرعا املباحة بالطرق البشرية الشهوات

 .األخالقية االنعكاسات مستخلصا التربوية بادئامل مبناقشة الباحث قام كما
 :التوصیات

 الطبيعـة  حـول  أخـرى  حقائق إىل للوصول الكرمي للقرآن مشولية أكثر دراسات إجراء -
 .اإلنسانية
 يف اإلنسانية بالطبيعة املتعلقة احلقائق حول املتخصصني آراء الستطالع ميدانية دراسة إجراء -

 .القرآن
 .املبادئ من املنبثقة األخالقية والسلوكيات منها املستخلصة تربويةال واملبادئ الكرمي
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