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 مقدمــــــــة:
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن، نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن.

انبعًة من كتاب هللا  تربيًة إديانية بناء شخصية االنسان ادلسلم بناءاً قودياً سليماً  من خبلل تربيتوعلى  -تعاىل  -حث هللا 
من أجل احملافظة عليو يف الدنيا من االضلرافات والفنت اليت عمَّت الببلَد والعباد، وفوزه يف اآلخرة برضوان هللا  - ملسو هيلع هللا ىلص -وسنة رسولو 

َها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنُفَسُكْم َوأَْىلِيُكْم اَنرًا َوقُوُدَىا النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعلَي َْها ََي أَي    : فقال هللا  تعاىل .وب ُْعده عن سخطو وغضبو -تعاىل  -
َ َما أََمرَُىْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ  وتربيتو  ناالنساتنشئة بكما صلد القرآن الكرمي تعهد  (.ٙالتحرمي: ) َمبَلئَِكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد الَّ يَ ْعُصوَن اَّللَّ

و ََك َوإِلَٰوَ أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل لِبَنِيِو َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَالُوا نَ ْعُبُد ِإذلََٰ  :على طاعة هللا فقال هللا تعاىل
ًا َواِحًدا َوضَلْنُ   الرتبيةوفق ادلنظور الديين اإلسبلمي ىي  فالرتبية، (ٖٖٔالبقرة:  ) لَُو ُمْسِلُمونَ  آََبِئو ََك إِبْ رَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإذلَٰ

واليت تعد من أفضل الطرق والسبل لتنشئة الطفل وتكوين سلوكياتو وربديد نوع شخصيتو، َبعتبارىا انبعة من كتاب هللا  احلقيقية،
جلية لنا يف صور وأساليب متعددة كاألساليب االقتصادية  النسانيةلبناء الشخصية ا تعاىل، وتظهر األساليب الرتبوية القرآنية

وسوف تقوم ىذه الدراسة على ربليل آَيت القرآن الكرمي الستخبلص اآلَيت القرآنية ادلتضمنة  واالجتماعية والثقافية والدينية.
 .واليت ذلا أتثًن كبًن يف بناء شخصية الفرد اجلوانب الرتبوية

 البحث اشكالية
وذلو َك من خبلل إبراز أىم جوانب  آَيت الذكر احلكيم،يف ادلتضمنة اجلوانب الرتبوية  دراسةيف  البحث اشكالية تتمثل

 .ادلسلم ذلو َك يف بناء شخصية الفردالرتبية القرآنية، وآثر  مبلمحو الرتبية يف القرآن الكرمي، 
 تساؤالت الدراسة: وسبثلت 

 ؟مكوانهتا، وما خصائصها، وما الشخصيةما  .ٔ

 ؟لبناء الشخصية االنسانية رتبوية يف القرآن الكرميالبلمح ادلما  .ٕ

 ؟بناء شخصية الفرديف  اآلَيت القرآنية أاثرما  .ٖ

 أىداف البحث
  .خصائصها، مكوانهتا، الشخصيةمفهوم  التعرف على .ٔ

 . لبناء الشخصية اإلنسانية القرآنيةاستقراء النصوص القرآنية اليت ربدثت عن الرتبية  .ٕ
 ، وما احِلَكم ادلستنبطة من ذلو َك. لبناء الشخصية اإلنسانية لرتبوية يف القرآن الكرميوصف اجلوانب ا .ٖ

 . ببناء شخصية الفردربط اجلوانب الرتبوية يف القرآن  .ٗ

 .بناء شخصية الفرديف  اآلَيت القرآنية أتثًنالتعرف على  .٘
 أمهية البحث
 تكمن أمهية البحث يف: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura66-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura66-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura66-aya6.html
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أساس ىذا الدين، وأحد مصدريو الرئيسٌن؛ وشرف الشيء بشرف الذي يُعترب مي أن ىذا ادلوضوع لو عبلقة َبلقرآن الكر  .ٔ
 . متعلقة

 . واليت ذلا أتثر على شخصية الفرد أن ىذا البحث يساعد على إبراز اجلوانب الرتبوية يف القرآن الكرمي .ٕ

 ليمة ادلستمدة من القرآن الكرمي. الس القرآنيةمن خبلل الرتبية  بناء شخصية الفردأن ىذا البحث يفتح آفاقاً لبيان كيفية  .ٖ
 منهج البحث: 

حيث إن ىذه الدراسة سوف تقوم على ربليل آَيت القرآن الكرمي الستخبلص اآلَيت القرآنية ادلتضمنة اجلوانب 
 سيعتمد الباحث يف منهجو على طريقتٌن:لبناء الشخصية اإلنسانية الرتبوية للقرآن الكرمي 

 لبناء الشخصية  استقراء النصوص القرآنية اليت ذلا عبلقة َبجلوانب الرتبوية يف القرآن الكرمي : ويتمثل يفادلنهج االستقرائي
 .اإلنسانية

 :ويتمثل يف بيان معاين ودالالت النصوص القرآنية اليت ذلا عبلقة َبجلوانب الرتبوية يف القرآن  ادلنهج الوصفي التحليلي
 لها وتفسًنىا، واستخبلص ادلقصود منها لبناء شخصية الفرد.، وزلاولة ربليلبناء الشخصية اإلنسانية الكرمي
 حدود البحث: 

 . واليت ذلا أتثًن يف بناء شخصية الفرد اجلوانب الرتبوية يف القرآن الكرمي .ٔ
 االقتصار على ما ورد من ذلو َك يف القرآن الكرمي.  .ٕ

 مصطلحات البحث: 
 : الشخصية

اعّية واجلسمّية والعقلية اليت سبيز الفرد عن من حولو سواًء كانت بيولوجّية فطريّة رلموعة من الصفات والسمات االنفعالّية واالجتم
 .(1) موروثة أو بيئية مكتَسبة
 الدراسات السابقة:

من خبلل حبثي يف الفهارس، وادلواقع اإللكرتونية، مت الوقوف على بعض الدراسات السابقة اليت ذلا عبلقة دبوضوع البحث، ومن 
 تلو َك الرسائل:

سالة )معامل األسرة ادلسلمة يف القرآن الكرمي( لشرين زىًن أبو عبدو، إبشراف الدكتور/ وليد دمحم العامودي. كلية أصول الدين، ر 
فيها  تناولت م،ٕٓٔٓ غزة :اجلامعة اإلسبلمية القرآن، وعلوم التفسًن يف رسالة ماجستًن عن عبارة اجلامعة اإلسبلمية بغزة وىي

 الزوج والزوجة وواجبات وحقوق ونشأهتا، يف التاريخ، األسرة وأصل واصطبلحاً، لغة تعريف األسرة :منها عدة موضوعات الباحثة

                                      
 .ٖ٘)الطبعة الرابعة(، مصر: عامل الكتب، صفحة  فسية والعالج النفسينالصحة ال(، ٕ٘ٓٓحامد زىران )( ٔ)
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 الباحثة وقد استخدمت األبناء، مشكبلت عن ختمت َبحلديث مث وعبلجها، األسرة أىم مشكبلت عن ربدثت مث األسرة، يف

 .القرآنية ادلشاىد هبذهادلرتبطة  الدالالت بيان النصوص القرآنية، تبلىا عرض أسلوب
 وخيتلف عن ىذا البحث يف أمور: 

 ، فيما أن الرسالة ادلذكورة ىي يف معامل األسرة ادلسلمة يف القرآن الكرمي. الشخصيةوبناء  َبلقرآنأن ىذا البحث خيتص  .ٔ
يقها لبناء شخصية يف القرآن الكرمي وزلاولة تطباليت تبين شخصية الفرد أن ىذا البحث سيهتم بذكر اجلوانب الرتبوية  .ٕ

 الفرد ادلسلم، فيما أن الرسالة ادلذكورة اىتمت َبجلانب النظري أكثر من التطبيقي. 

رسالة )معامل يف الرتبية األسرية على ضوء سورة النور( حملمد ايت بتسقيل، إبشراف الدكتور/ حسن بن على الزومي. كلية العلوم 
 اإلسبلمية، جامعة ادلدينة العادلية.

 ن ىذا البحث يف أمور: وخيتلف ع
فيما أن الرسالة ادلذكورة ىي يف الرتبية األسرية  ،لبناء شخصية الفرد الكرمي ككل أن ىذا البحث خيتص َبلرتبية يف القرآن .ٔ

 على ضوء سورة النور فقط. 

يقها، فيما أن يف القرآن الكرمي ككل وزلاولة تطباليت تبين شخصية الفرد أن ىذا البحث سيهتم بذكر اجلوانب الرتبوية  .ٕ
 الرسالة ادلذكورة اىتمت َبجلانب النظري أكثر من التطبيقي.

 أسباب اختيار موضوع البحث: 
 خدمة كتاب هللا تعاىل من خبلل خدمة جانب من جوانبو.  .ٔ

 قلة من تناول ىذا ادلوضوع وأعطاه حقَّو.  .ٕ

 .الفردشخصية  تسهم يف بناءاليت  إبراز أىم اجلوانب الرتبوية يف القرآن الكرمي .ٖ

 .ببناء شخصية الفردالتعرف على التوجيهات القرآنية ادلتعلقة  .ٗ

 .ادلستندة على اجلوانب الرتبوية يف القرآن الكرميبناء الشخصية ادلسلمة  .٘

 خطة البحث:
 جاءت خطة البحث يف مقدمة، وسبهيد، وأربعة مباحث، وخاسبة، وفهارس.

 . ةوخطتو، ومنهج البحث، والدراسات السابقأما ادلقدمة ففيها أسباب اختيار ادلوضوع وأمهيتو، 
 وأما التمهيد، ففيو تعريف َبأللفاظ الواردة يف عنوان البحث.

 .مكوانهتا، خصائصها، الشخصيةوأما ادلبحث األول: مفهوم 
 .لبناء الشخصية االنسانية مبلمح تربوية يف القرآن الكرميوأما ادلبحث الثاين: 

 .بناء شخصية الفرديف  ت القرآنيةاآلَي أتثًنوأما ادلبحث الثالث: 
 اخلاسبة: وفيها أىم النتائج، والتوصيات.

 : فهرس ادلصادر وادلراجع، وفهرس ادلوضوعات.مث الفهارس
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 .مكوانهتا، خصائصها، الشخصيةادلبحث األول: مفهوم 
 

 :الشخصيةمفهوم 
" مجاعة سان العرب "شخصص " و قد ورد يف لكلمة الشخصية يف اللغة العربية من " شخ  لغة: الشخصية

رأيت لو َك سواء اإلنسان الذي تراه من بعيد أو كل شيء رأيت جسمانو فقد اإلنسان و غًنه، و ىو كذشخص 
 .(1) إثبات الذات ، و قد وردة يف ادلعجم نفسو معىن آخر للشخص و ىو كل شيء لو ارتفاع و ادلراد بوشخصو

َبختبلف رلال دراستها والعلم الذي يدرسها،  اختلفت ةيدتعريفات عدب ُعرفت الشخصية :اصطالحاً  الشخصية
 :اليت تناولت الشخصيةومن أبرز التعريفات 

رلموعة السمات اليت تكّون شخصية األفراد، وىذه السمات زبتلف من شخص إىل آخر، حيث يتفّرد كّل ىي 
 .(2) شخص بصفات سبّيزه عن غًنه

تجاَبت الفرد االنفعالّية الذاتّية واخلارجّية، َبإلضافة إىل العمليات التنظيم اذليكلّي الداخلّي الس كما تعرف أبهنا
 .(3) العقلية العليا، كاإلدراك والتذّكر اليت ربّدد شكل األمناط السلوكّية االستجابية للفرد

 :الشخصية خصائص
 ذلا. ليست صلبة جامدة، بل متغًنه َبستمرار نتيجة التفاعل بٌن العناصر ادلكونة فهيالدينامية:  .ٔ
 التكامل والتفاعل. .ٕ
 الشخصية ليست مثًن واستجابة بل ىي مكنون افرتاضي. .ٖ
 التعددية والتنوع: فالشخصية ذلا مكوانت عديدة متنوعة مثل ادلكوانت اجلسمية والعقلية واالنفعالية. .ٗ
 .(4)التميز والتفرد: فبل يوجد شخصان متشاهبان يف كل شيء بشكل كامل  .٘

 
 

                                      
 .ٖٙ، صفحة ادلعارف اجلامعية: دار مصر ،األبعاد األساسية للشخصية(، ٜٚٛٔبد اخلالق )أمحد ع (ٔ)
الطبعة الرابعة، اإلسكندرية: دار ادلعرفة االجتماعية، صفحة  ،األبعاد األساسية للشخصية(، ٜٚٛٔأمحد عبد اخلالق )( ٕ)

ٕٜ. 
 .ٕٔ٘، القاىرة: دار النهضة العربية، صفحة يالشخصية وعلم النفس االجتماع(، ٜٚٚٔعبد السبلم عبد الغفار ) (ٖ)
، رسالة ماجستًن غًن مسات الشخصية وعالقتها ابلتوافق النفسي للمسنني يف حمافظة غزة(، ٕٓٔٓعيسى صيام ) (ٗ)

 منشورة، قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة االزىر، غزة.
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 :مكوانت الشخصية
، ت اجلسمية : تتعلق َبلشكل العام للفرد وصحتو من الناحية اجلسمية، مثل اللون ، الطول ادلكوان .ٔ

ألمراض اجلسمية ، واإلعاقات ووظائف احلواس وأجهزة اجلسم ا، الصحة العامة ، األداء احلركي ، نالوز 
  . ادلختلفة ، العصيب ، الدوري ، الغدد ... اخل

وظائف العقل العليا كالذكاء العام والقدرة اخلاصة كالقدرة العددية بتتعلق و ادلكوانت العقلية ادلعرفية:  .ٕ
  .واللغوية وادليكانيكية والفنية وكذلو َك العمليات النفسية كاالنتباه والتذكر واإلدراك

أو تكوين عبلقات مع  األفرادقدرة الفرد على تكوين عبلقات مع كثًن من  وىىادلكوانت االجتماعية :  .ٖ
  .مجاعات

النفعالية: وتتعلق َبلنشاط االنفعايل والنزوعي كادليل إىل االنطواء أو االنبساط وادليل للسيطرة ا ادلكوانت .ٗ
  . أو ادليل للخنوع

ا الفرد  فيه تتعلق َبلعواطف واالذباىات والقيم اليت تكتسب من البيئة اليت يعيش البيئية:ادلكوانت  .٘
  .(1) تمعجملكاألسرة وادلدرسة وا

 ادلبحث الثاين
 .لبناء الشخصية االنسانية تربوية يف القرآن الكرميح مالم

 :مقدمة
 ضل و ويوجه و ط رق الرش اد، يلهم و فائق ة، عناي ة َبإلنس ان تربي ة، يعت ين ومنهج حياة، دستور الكرمي القرآن

قص ة، ال أس لوب منه ا سلتلف ة، وطرقاً  أساليب متعددة اإلنسان تربية سبيل يف الكرمي هنج القرآن وقد الفاضلة، احلياة
 يف األفض ل ضل و بس لوكياتو اإلنس ان واالرتق اء توجيو هبدف ادلتعددة، األساليب الرتبوية من وغًنمها احلوار وأسلوب

 زم ان لك ل وى و ص اح وتوجيهات و، وقيم و وأحكام و لتع اليم اإلس بلم األول ادلص در ى و الك رمي ف القرآن .حيات و
 وأش ار تض منو، إال وآخ رهتم حي اهتم يف أم ور الناس تنفع اليت وادلبادئ واألسس من األصول شيئاً  يرتك ومل ومكان،

 الذي الصاح فإنو ادلصدر نظرية، وال فلسفة ليس نفسو القرآن الكرمي كان وإذا مباشرة، غًن أو مباشرة إليو بطريقة

                                      
. حبث منشور،  ري ادلمارسات لألنشطة الرايضيةعض السمات الشخصية لدى ادلمارسات وغب(، ٕٓٔٓىيام عبود ) (ٔ)

 .مركز أحباث الطفولة واألمومة، جامعة دَييل
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 وأنظم تهم الرتبوي ة فلس فتهم ذل و َك دب ا يف حي اهتم، ونظ رَيت فلس فات مب ادئ من و ادلس لمون يش تق أن ديك ن
 .(1)لتعليميةا

 منه ا ونس تخلص هب ا أن نس تأنس ديك ن ال يت النم اذج م ن الكث ًن الك رمي لوج دان الق رآن آَيت اىل نظ ران ول و
 عليه ا أن ي رتى ينبغ ي ال يت الرتبوي ة واألس اليب َبآلداب وادلع اين غ ين الك رمي كم ا أن الق رآن التوجيه ات الرَبني ة،

 التوجيه ات م ن فيه ا أن ص احلة، كم ا نش أة وينش أ نفس و، تزك و ح ى نعوم ة أظ افره، من ذ حبه ا ويتش رب ادلس لم،
  :اىلق ال تع  احلني ف، الدين ىذا منهج على تربية أبنائهم يف السليمة الرتبوية للطرق لآلَبء واألمهات العظيمة   

                                                             

               :أس س عل ى وبنائه ا األس رةبتك وين  كب ًناً  اىتمام اً  اإلس بلم اى تمكم ا  .(ٔ٘ٔ)البق رة 

 : اىلتع قال الزواج اىل فدعا الكرمي، من القرآن مستمدة سليمة                            

                                                            : النحــ(

 : اىلتع  ق ال والرمح ة ادل ودة عل ى الواح دة األس رة أف راد ب ٌن العبلق ة وأق ام. (72                

                                            :(21)الروم. 
من خبلل األسلوب الذي تسلكو يف حياهتا إلمناء لبناء شخصيتو يف تنشئة الطفل  األسرةويتحدد اذباه 

لذي يتبلور يف ربقيق االلتزام َبلعادات والتقاليد وطرق التصرف ادلبلئمة واآلداب االجتماعية، اخلربات لديو، وا
 .وربقيق االنضباط القيمي الثقايف ألنظمة الرموز وادلدركات

 لبناء الشخصية االنسانية مالمح الرتبية يف القرآن الكرمي
 يف النقاط التالية: ردلبناء شخصية الف مبلمح الرتبية يف القرآن الكرميأىم  تتحدد

 والتحلي دبكارم لئلديان احلسن واألسلوب واإلرشاد َبدلوعظة النصح أبيو على االبن واجب إن الوعظ: .1
 :اىلتعكما يف قولو   األخبلق                              

                                          

                                      

                                         

                                      
 .ٗٓٔص. ٜ٘ٛٔ، ٔ، طشرللن العامة ادلنشأة طرابلس، ،النظرية والتطبيق بني الرتبوي الفكر ،التومي عمر ( الشيباين،ٔ)
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                   :( صلد يف ىذه اآلَيت الكرديات أنٜٔ-ٖٔ)لقمان 
 وأدب وأدب ادلعاملة، واألعمال، االعتقادات، :وىي أصول الشريعة ادلوعظة ىذه يف مجع لقمان
 .(1)النفس

: اىلالوالدين كما يف قولو تع اىلحث القرآن الكرمي األبناء َبألدب عند التحدث  :األدب .2     

                                          

                                              

                                         

                                          

                                               :مرمي(
مجًا واحرتاماً  أدَبً  يفيض ينتهج أسلوَبً أنو  أبيوإبراىيم عليو السبلم مع  سيدان( فنجد يف حوار ٚٗ-ٔٗ

ثىّن  مث" :بقولو الكشاف صاحب إليها قد أشار اجلميلة ادلعاين وحناانً، وىذه تفيض رقة وذلجة شديداً،
 كل ذلو َك بل الفائق، َبلعلم نفسو وال ادلفرط أَبه َبجلهل يسم فلم متلطفاً، بو مرتفقاً  احلق اىل بدعوتو

 .(2)العلي احلكيم وىو واذلداية العلم مصدر من جاءه
 :اىلوصلد ذلو َك يف قولو تع: والزكاةاألمر ابلصالة  .3                      :قد ف( ٘٘)مرمي

للتهذيب للجماعة اليت يدعوىا؛   أبمرين: َبلصبلة؛ وىذا رمز -عليو السبلم  - إْساعيل مر نيب هللاأُ 
الركن األول يف ادلقاصد الدينية؛  والرتبية الروحية اليت تكون َبلصبلة؛ وما يشبهها يف روحانياهتا؛ وتكون

                                      
 .ٗ٘ٔص، ٕٕجه، ٕٓٗٔ، ٔالعريب، ط التاريخ سسةمؤ  بًنوت، ،التحرير والتنوير ،دمحم بن الطاىر دمحم عاشور، ابن( ٔ)
، ٛه، جٕٓٗٔ، ٔالع ريب، ط الت اريخ مؤسس ة ب ًنوت، ،التحريـر والتنـوير ،دمحم ب ن الط اىر دمحم عاش ور، ( نق بًل ع ن اب نٕ)

 .٘ٔٔص
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مث جييء األمر الثاين؛ وىو األمر َبلزكاة؛ فإهنا تكون الركن االجتماعي الذي يكون بو التعاون بٌن 
اجلماعة يف ربقق الركن اإلنساين يف الصبلت بٌن الناس؛ وىذا ديثل الركن الثاين من ادلقاصد الدينية؛ وال 

ق على وجهو األكمل إال َبألول؛ فاألول ىو الرَبط الروحي؛ والثاين بد للثاين من األول؛ فهو ال يتحق
ألن الصبلة  الرتبية،فاألمر َبلصبلة والزكاة مهم جداً يف   .(1)رَبط مادي؛ ال يؤدي مؤداه إال برتبية الروح

كما أن الصبلة سبب لطهارة جسم   ،تنهى عن الفحشاء وادلنكر وتزكي اإلنسان من الدنس واخلطاَي
مث يتغذى َبحلبلل  ،والزكاة تطهر مال اإلنسان وتنميو حى يكون حبلاًل طيبا وبيتو،ان ولباسو اإلنس

 وإذا دعا هللا استجاب لو. منو،حى إذا عمل صاحلاً تقبل هللا  حسناً،وينبت بو نبااتً 
 لو دلا محةالس يف الشريعة بو التمسو َك على حثت اليت ادلهمة ادلواضيع من الوالدين بر إنَّ  بر الوالدين: .4

 وأداء واالحرتام واإلحسان وادلودة احملبة أساس على بناًء قائماً  وبنائها األسرة على احملافظة يف َبلغ أثر من
 وجوب بر يف القرآن الكرمي على موضع من أكثر يف  اىلاحلق سبحانو وتع احلقوق والواجبات، أكد

: اىلتع قولو منها ، اعتهمابط وأمر غًن مسلمٌن، كاان وإن إليهما واإلحسان الوالدين     

                   :اىل( وقولو تعٖٙ)النساء :                

   :اىل(، وقولو تعٖٛ)البقرة :            :اىل(، وقولو تعٔ٘ٔ)االنعام :    

                                         

                                         

                                             :لقمان(
 .ية انجحةستكون الرتب ،فاألوالد إذا فهموا أمهية بر الوالدين مث أطاعومها( ٘ٔ -ٗٔ

ال يقتنع  هللا،ألن الذي ال يشكر  يف الرتبية، واألساسيةمن ادلبادئ اذلامة الرتبية على الشكر  الشكر هلل: .5
  :اىلقولو تعىذا يؤخذ من و وتكون حياتو مليئة َبذلموم والغموم  األمور،بشيء من         

                                             :لقمان(

ولوالديو َك تربيتهما  عليو َك،وعهدان إليو أن اشكر يل على نعمي  -جل يف عبله –فيقول احلق  (.ٗٔ
إىل هللا  يقول: صًن(ادل )إىل وقولو: قواك.وعبلجهما فيو َك ما عاجلا من ادلشقة حى استحكم  إَيك،

                                      
 .ٓٙٙٗ، صٜ، دار الفكر العريب، جزىرة التفاسري،  أبو زىرةدمحم( ٔ)

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=221&ID=2207
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وعما كان من شكرك  عليو َك،وىو سائلو َك عما كان من شكرك لو على نعمو  -أيها اإلنسان  -مصًنك 
وما اصطنعا إليو َك  وصباك،وبرك هبما على ما لقيا منو َك من العناء وادلشقة يف حال طفوليتو َك  لوالديو َك،
 .(1) عليو َكوربننهما  بو َك،يف برمها 

من  شيء فهو يعلم سران وجهران ويسمع كبلمنا ويرى مكاننا وال خيفى عليو هللا يف سران وجهران:مراقبة  .6
  :اىلعليم خبفيات األمور يدل عليو قولو تع فاهلل  أمران                 

                                  ( :ٙٔلقمان). قد ف
 .(2)سبحانو ال شريو َك لو ؛نطقت ىذه اآلية أبن هللا تعاىل قد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا 

: يقول لقمان البنو ،الرتبية على الصرب أمر عظيم الصرب: .7                    

   :يقول ابن عاشور: مث أعقب ذلو َك أبن أمره َبلصرب على ما يصيبو. ووجو تعقيب  .(ٚٔ)لقمان
األمر َبدلعروف والنهي عن ادلنكر قد جيران للقائم  الصرب أناألمر َبدلعروف والنهي عن ادلنكر دببلزمة 

ا يصيبو من جراء األمر َبدلعروف هبما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض فإذا مل يصرب على م
د والنهي عن ادلنكر أو شو َك أن يرتكهما. ودلا كانت فائدة الصرب عائدة على الصابر َبألجر العظيم عُ 

ما يف ربمل أذى الناس من حسن  اىلالصرب ىنا يف عداد األعمال القاصرة على صاحبها ومل يلتفت 
 ادلعاملة معهم حى يذكر الصرب مع قولو:          ( :ٛٔلقمان).  ألن ذلو َك ليس

 .(3)ىو ادلقصود األول من األمر َبلصرب
 التحبيب ألفاظ استخدام ضرورةو والشفقة  التحبيب اىلدعا القرآن الكرمي  دفقحسن اختيار األلفاظ:  .8

 :اىلاألبناء كما يف قولو تع سلاطبة يف والشفقة واحلنو                       
 (.ٕٓٔ)الصافات: 

فقد نبو  من الغًنة واحلسد والعقوق األسرةحى تسلم  دون اآلخرين: أحد األبناء اىل ادلي  خطورة .9
إخوتو عداوتو، كما يف  قلب يف يورث والعطف ألنو َبحملبة أحد األبناء اىل ادليل خطورة اىلالقرآن الكرمي 

  : اىلتعقولو                                 

                                      
 (ٖٛٔ/  ٕٓ( تفسًن الطربي )ٔ)
 ( ٖٙ/  ٗٔ( تفسر القرطيب )ٕ)
 (ٜٓٔ: ٕٔ( التحرير والتنوير )ٖ)
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وإخوتو آَيت دلن سأل عن  يوسف يقول تعاىل ذكره : لقد كان يف : أبو جعفر قال(. ٓٔ-ٛ)يوسف: 

يقولون :  ( أحب إىل أبينا منا وضلن عصبة ) من أمو ( ليوسف وأخوه يوسف إخوة قالشأهنم حٌن 
و"العصبة" من الناس ، ىم عشرة فصاعدا ، قيل : إىل مخسة ، وضلن مجاعة ذوو عدد ، أحد عشر رجبل

يعنون : إن  إن أَبان لفي ضبلل مبٌن . عشر ، ليس ذلا واحد من لفظها ، كالنفر والرىط
وأخاه من أمو علينا َبحملبة ويعين ب"ادلبٌن" : أنو  يوسف لفي خطأ من فعلو ، يف إيثاره يعقوب أَبان

بٌن  لال نظن أن يعقوب عليو السبلم مل يعدو . (1)خطأ يبٌن عن نفسو أنو خطأ دلن أتملو ونظر إليو
وىف  .سلتلفةفطرة ال يستطيع أن يقاومها األب ألسباب  ولكن حب بعض الولد عن البعض اآلخر ،أبنائو
 اآلخرين، دون األبناء بعض العواطف ذباه هبم تشتط وأال أبنائهم، بٌن أن يعدلوا لآلَبء صرحية دعوة ىذا

 َبحلذر الشديد مطالبون اآلَبء أن إال ضبطها ديلو َك اإلنسان ال قلبيةً  تكون قد األمور ىذه أن مثل ورغم
 بعض، على األبناء بعضهم نفوس يف والغًنة احلسد انر وعدم إشعال أنفسهم، سبالو َك خبلل من

 اجملتمعات اإلنسانية. على الكارثية وآاثره احلسد نعلم خطورة وضلن خصوصاً 

ألبناء والصفح عنهم يف عدم معاتبة ا اىلالقرآن الكرمي  افقد دععدم معاتبة األبناء والصفح عنهم:  .10
 : اىلتعحالة الوقوع يف اخلطأ  واالعرتاف خبطئهم كما يف قولو                      

                            :يقول  .(ٜٛ-ٜٚ)يوسف
، َي أَبان سل لنا ربو َك يعف عنا : يوسف الذين كانوا فرقوا بينو وبٌن يعقوب تعاىل ذكره : قال ولد

، فيما  إان كنا خاطئٌن فبل يعاقبنا هبا يف القيامة يوسف ، ويسرت علينا ذنوبنا اليت أذنبناىا فيو َك ويف
ول جل ثناؤه : ، يقسوف أستغفر لكم ريب يقول فإذا برمحة االب فعلنا بو ، فقد اعرتفنا بذنوبنا

فرغم اخلطيئة   .(2)يوسف سوف أسأل ريب أن يعفو عنكم ذنوبكم اليت أذنبتموىا يف ويف : يعقوب قال
من أساليب الرتبية اجلمو اليت ترتقي  ننا صلد أسلوَبً أال إالكربى اليت ارتكبها األبناء يف حق أخيهم وأبيهم 

ضرورة االعرتاف أبخطائهم وأن يقابل اآلَبء  اىل َبلعبلقات األسرية، فقد وجهت اآلية الكردية األبناء
 .والعفو الصفح فضل على يدل وىذا ذلو َك َبلصفح والعفو برغم ُجرم الفعل،

                                      
 (ٖٙ٘/٘ٔ( تفسًن الطربي )ٔ)
 .(ٕٕٙ/ٙٔ( تفسًن الطربي )ٕ)
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 :اىلالتعب كما يف قولو تع من إليو يسرتحيون لعباً مجيبلً  يلعبوا : وأنابللعب  للصغار ذناإل .11      

                   :عن معمر عن قتادة يف قولو تعاىل يرتع ويلعب  .(ٕٔ)يوسف
 وينغص ذكاءه، ويبطل قلبو، دائمًا دييت َبلتعليم وإرىاقو اللعب من منع الصيبف .(1)قال نسعى ونلهو

 منو. اخلبلص يف احليلة يطلب حى عليو العيش

 :اىلكما يف قولو تع  الرمحة ابألبناء: .12                       

       :وأما  . اندى وىي إرشاد لو ورفق بو بيان جلملة َي بين اركب معنا .(ٕٗ)ىود
إلعبلمو أبن إعراضو عن الركوب جيعلو يف  اركب معنا فهي معطوفة على مجلة وال تكن مع الكافرين مجلة

عليو السبلم  - نوح صف الكفار إذ ال يكون إعراضو عن الركوب إال أثرا لتكذيبو بوقوع الطوفان . فقول
 .(2) كناية عن دعوتو إىل اإلديان بطريقة العرض والتحذير اركب معنا لو -
: اىلقولو تعىف و                          :يوصي ان لقمف (ٖٔ)لقمان

ففي ىاتٌن ، (3)ولده الذي ىو أشفق الناس عليو وأحبهم إليو ، فهو حقيق أن دينحو أفضل ما يعرف
، الدنيا واآلخرة، يف اذلبلك من لينجو إديانو يف بولده ورغبتو الوالد رمحة مظاىر من اآليتٌن الكرديتٌن مظهر

 األبوة كما يف سورة ىود. رقة انداه أن على ومحل وإمنا
   :اىلتع قولو سورة يوسف يفوصلد ذلو َك جلياً يف  نوات التواص  مع األبناء:فتح ق .13     

                                   ( :ٗيوسف.) العبلقة ف
قوهتا اىل درجة أن  وصلتواليت  السبلم،عليهما  بنو الصغًن يوسفيعقوب مع ا األب ربطتالقوية اليت 

 ،حى على مستوى الرؤى واألحبلم اليت يراىا الصغًن يف منامو ،خيرب الطفل والده بكل شيء حيدث لو
 ،تعبًناً أَبه هباتو الرؤَي ألنو علم إبذلام أو بتعليم سابق من أبيو أن للرؤَي  -عليو السبلم  - يوسف وأخرب

وأن سجود ادلخلوقات الشريفة لو كناية  شريفة،عن موجودات  لم أن الكواكب والشمس والقمر كنايةوع

                                      
 (.ٖٛٔ/ٔ)تفسًن عبد الرزاق:  (ٔ)
 .(ٙٚ/ٖٔ(  التحرير والتنوير )ٕ)
 .(ٖٖٙ/ٙ( تفسًن ابن كثًن )ٖ)
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، وأن الشمس والقمر كناية عن لكواكب كناية عن موجودات متماثلةولعلو علم أن ا شأنو.عن عظمة 
 .(1)أصلٌن لتلو َك ادلوجودات فاستشعر على اإلمجال داللة رؤَيه على رفعة شأنو فأخرب هبا أَبه

األب على كل ادلستجدات اليت تطرأ  اطبلعيعين  وىذه العبلقة تفتح آفاق احلوار بٌن األب واالبن، شلا
 لية التعامل مع ىذه ادلستجدات حبسب طبيعتها يف الوقت ادلناسب.ميف حياة ابنو، حبيث تسهل لو ع

 غرس على قائمةً  تكون نجيب أ وأبنائو األب بٌن أن العبلقة احلوار وغرس الثقة ابلنفس: يفاألدب  .14
 مبصر ويظهر جم وحياء راق أدب من ذلو َك ما يغلف مع الرأي وبيان ادلشاركة على َبلنفس والقدرة الثقة
: اىلتع قولو يف ذلو َك                                  

 حقيقة يُظهر األبناء واآلَبء والذي بٌن احلوار من ياً راق اً آلية الكردية صلد منوذج( ففي إٙ)القصص: 
 راق وأدب الرأي وبيان ادلشاركة على والقدرة الثقة َبلنفس، غرس على القائمة وبناتو األب العبلقة بٌن

وغًن  ودمحم بن إسحاق ، ، ، وقتادة وأبو مالو َك ، ، وشريح القاضي وابن عباس ، عمر قالجم،  وحياء
: ا أبوىا : وما علمو َك بذلو َك ؟ قالتقال ذل  ( إن خًن من استأجرت القوي األمٌن ) : واحد : دلا قالت
جئت معو تقدمت أمامو ، فقال يل : كوين ، وإنو دلا ليت ال يطيق محلها إال عشرة رجالإنو رفع الصخرة ا

  . حبصاة أعلم هبا كيف الطريق ألهتدى إليو )يل  (من ورائي ، فإذا اجتنبت الطريق فاحذيف 
قال : أفرس  - ىو ابن مسعود -عبد هللا  ، عن أيب عبيدة ، عن أيب إسحاق ، عن سفيان الثوري قال

 (ٕٔيوسف :  ( أكرمي مثواه:  حٌن قال يوسف عمر ،وصاحب حٌن تفرس يف أبو بكر : الناس ثبلثة
 .(2) َي أبت استأجره إن خًن من استأجرت القوي األمٌن : حٌن قالت موسى ، وصاحبة

 فهو واالحتكاك َبلناس، العمل مؤونة وأختها موسى ليكفيها سيدان َبستئجار أبيها على تشًن الفتاةف
سوء الظن  زبشى وال وال تضطرب، اإلشارة ىذه يف تتلعثم ال وىي على ادلال، أمٌن العمل، على قوي

 وىي تعرض مجمذب وال تتمتم وال شيئاً، ال زبشى مث ومن احلس؛ نظيفة النفس، بريئة ، فهيوالتهمة
 أبيها أبدب جم. على اقرتاحها

 كل يعرفها زلسوسة ملموسة بصورة اجملردة األفكار على تقدمي يساعدان فالتمثيل ادلث : بضرب الرتبية .15
اإلقناع كما يف قولو  يف الزجر، وأقوم يف وأقوى الوعظ، يف وأبلغ النفس، أوقع يف األمثال وتبقى الناس،

 :اىلتع                                

                                      
 .(ٜٕٓ/ٖٔالتحرير والتنوير ) (ٔ)
 (ٜٕٕ/ٙ( تفسًن ابن كثًن )ٕ)
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1374&idto=1374&bk_no=49&ID=1404#docu
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    ( :ٕٔاحلجرات،)                         

         :لقمان(ٜٔ). 

 أشخاص من فيها دبا تساعد حيث الفعالة الرتبوية األساليب من القصة أسلوب يعد القصصية: الرتبية .16
 :اىلتع فقال اجملردة ادلفاىيم تقريب على وأحداث               :األعراف(

: يف كتابو العزيز أيضاً (، وقال ٙٚٔ                       :يوسف(ٔٔٔ )
 تقوم على تربية، وحفل القرآن الكرمي َبألساليب الرتبوية اليت النفس يف وتؤثر الوجدان ربرك فالقصة

 مع إبراىيم كقصة شاملة متكاملة من خبلل سرد القصص تربية فهي اجلسم وتربية العقل، الروح، وتربية
فالقرآن الكرمي ىو الذي يقوم فعبل  وغًنه. وأخيو قومو مع موسى وقصة مع إخوتو، يوسف وقصة أبيو،

لسليمة والقلب الذكي والعقل الواعي الفطرة اعلى بدور الرتبية ولو يف ذلو َك منهج فريد يريب اإلنسان 
 .(1)والقدوة احلسنة

: اىلوىذا يستفاد من قولو تع توجيهات األب يف بناء مستقب  أوالده وتنمية طموحاهتم: .17   

                                       

                          ( :ٙيوسف) .عطف ىذا الكبلم على ف
كي يزيد سبليا من ْسو األخبلق   كمالو،ربذيره من قص الرؤَي على إخوتو إعبلما لو بعلو قدره ومستقبل  

 للصبلح،وصفحا عن غًنهتم منو وحسدىم إَيه ليتمحض ربذيره  إخوتو،فيتسع صدره الحتمال أذى 
  .انجعاحكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا  وضلوىا،وتنتفي عنو مفسدة إاثرة البغضاء 

أي ومثل ذلو َك االجتباء جيتبيو َك  بو،وكذلو َك إىل ما دلت عليو الرؤَي من العناية الرَبنية  قولو:واإلشارة يف 
  العلة.لتشبيو ىنا تشبيو تعليل ألنو تشبيو أحد ادلعلولٌن َبآلخر الرباد وا ادلستقبل،ربو َك يف 
ذلو َك بتعبًن الرؤَي وداللتها على رفعة شأن يف ادلستقبل فتلو َك إذا  -عليو السبلم  - يعقوب وقد علم

 - يعقوب وإمنا علم بنبوءتو.وذلو َك يؤذن  إَيه،ضمت إىل ما ىو عليو من الفضائل آلت إىل اجتباء هللا 

                                      
ادل    دخل ادلنظ     ومى يف  -ادل    ؤسبر الع    ريب الثال    ث  ، منهج القرآن يف تربية اإلنسان : رؤية منظوميةحوامده،  مصطفى زلمود( ٔ)

 .ٜٛ، صٖٕٓٓالتدريس والتعلم، 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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 -تعاىل  -يف مستقبلو رفعة إذلية ألنو علم أن نعم هللا  -عليو السبلم  - يوسف أن رفعة -يو السبلم عل
 .(1)متناسبة فلما كان ما ابتدأه من النعم اجتباء وكماال نفسيا تعٌن أن يكون ما يلحق هبا ، من نوعها

)يوسف( فهو األب بناء مستقبل ابنو  ىعلحيرص السبلم( األب )يعقوب عليو ومن ذلو َك صلد أن 
الناجح الذي يتلمس مواىب ابنو، ويستكشف تلو َك اليت تكمن يف نفس ابنو، مث يسعى بعد ذلو َك 

، ويزرع فيو اذلمة العالية، والغاية النبيلة ليكون علماً، ومصلحاً، إليهالتنميتها ومساعدة ابنو للوصول 
 وانفعاً يف رلتمعو، ليواصل بذلو َك مسًنة ادلصلحٌن.

 :اىلكما قال تع  والعجب،فمن وصاَي لقمان البنو اجتناب الكرب  كرب والعجب:التحذير من ال .18  

                                ( :لقمان

ٔٛ) .      صعر وجهو  يقال: َبأللف،ر " " تصاع اآلخرون:وقرأ  ألف،بتشديد العٌن من غًن
ال تتكرب فتحقر  يقول: عباس:ابن  قال العنق.مائل  أي: أصعر:ورجل  تكربا،مال وأعرض  إذا وصاعر:

ىو الرجل يكون بينو َك وبينو إحنة فتلقاه فيعرض  رلاىد: وقال كلموك.الناس وتعرض عنهم بوجهو َك إذا  
وال  : وقتادة الربيع بن أنس وقال .تكرباً قو ىو الذي إذا سلم عليو لوى عن عكرمة: وقال بوجهو.عنو َك 

إن هللا ال حيب كل  ) خيبلء ( وال سبش يف األرض مرحا ) ربتقر الفقراء ليكن الفقًن والغين عندك سواء
 أي : ليكن مشيو َك قصدا ال زبيبل وال ( واقصد يف مشيو َك ) . يف مشيو ( ) فخور ( على الناس ( سلتال

 .(2)إسراعا
عليهم،  رالتفاخيعلم ابنو اآلداب يف معاملة الناس فينهاه عن احتقار الناس وعن لقمان من ذلو َك نرى أن 

 وىذا يقتضي أمره إبظهار مساواتو مع الناس وعد نفسو كواحد منهم.

 :اىلقال تع ادلتواضعٌن،وىذا من ْسات  صد يف ادلشي والكالم:األمر ابلق .19        

                      (:ٜٔلقمان) يقول ابن عاشور يف تفسًن .
اآلداب يف حالتو اخلاصة، وتلو َك ىذه اآلية: بعد أن بٌن لو آداب حسن ادلعاملة مع الناس قفاىا حبسن 

والقصد: الوسط العدل بٌن طرفٌن،  حالتا ادلشي والتكلم، ومها أظهر ما يلوح على ادلرء من آدابو.

                                      
 (.ٕٙٔٓ/ٖٔ( التحرير والتنوير )ٔ)
 (ٜٕٓ/ٙتفسًن البغوي ) (ٕ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1424&idto=1424&bk_no=51&ID=1438#docu
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فالقصد يف ادلشي ىو أن يكون بٌن طرف التبخرت وطرف الدبيب ويقال: قصد يف مشيو. فمعىن 
       (1)ارتكب القصد

. 

 وخيمة وعواقب سيئة آاثر من دلا فيهما اإلسرافهنى القرآن الكرمي عن والتبذير:  اإلسرافالنهي عن  .20
 اىلقبح التبذير إبضافتو  اىلفبلس وقد بٌن احلق سبحانو وتعالفقر واإل اىلاإلنسان ألنو يؤدي  على

 :اىلالشياطٌن فادلبذرون يف نظر القرآن إخوان الشياطٌن فقال تع               

         :وىو مرادف  وجهو،تفريق ادلال يف غًن  والتبذير: (.ٕٚ-ٕٙ)االسراء
 تبذير،وإنفاقو يف ادلباح إذا بلغ حد السرف  قليبل،ولو كان ادلقدار  تبذير،فإنفاقو يف الفساد  اإلسراف،

ال خًن يف  اخلًن:وقد قال بعضهم دلن رآه ينفق يف وجوه  بتبذير،س وإنفاقو يف وجوه الرب والصبلح لي
  .العكسفكان فيو من بديع الفصاحة زلسن  اخلًن،ال سرف يف  ادلنفق:فأجابو  السرف،

ووجو النهي عن التبذير ىو أن ادلال جعل عوضا القتناء ما حيتاج إليو ادلرء يف حياتو من ضرورَيت ، 
ن نظام القصد يف إنفاقو ضامن كفايتو يف غالب األحوال حبيث إذا أنفق وحاجيات ، وربسينات ، وكا

فيما ىو إليو  اخلصاصةيف وجهو على ذلو َك الرتتيب بٌن الضروري واحلاجي والتحسيين أمن صاحبو من 
أشد احتياجا ، وذباوز ىذا احلد فيو يسمى تبذيرا َبلنسبة إىل أصحاب األموال ذات الكفاف ، وأما 

ثروة فؤلن ذلو َك الوفر آت من أبواب اتسعت ألحد فضاقت على آخر ال زلالة ؛ ألن أىل الوفر وال
األموال زلدودة ، فذلو َك الوفر جيب أن يكون زلفوظا إلقامة أود ادلعوزين ، وأىل احلاجة الذين يزداد 

لقبيلة عددىم دبقدار وفرة األموال اليت أبيدي أىل الوفر واجلدة ، فهو مرصود إلقامة مصاح العائلة ، وا
 .(2)وَبلتايل مصاح األمة

 والقيام هبا اإلتيان على عباده اىلتع هللا حث : فقدإليهم واإلحسان القرىب ذوي اىل احلقوق إيصال .21
 الروابط على واحلفاظ االجتماعي والتكافل التعاون من ذلو َك يف دلا عدة؛ آَيت يف هبا وااللتزام

 :اىلتع فقال االجتماعية                              :االسراء(
وقد مجعهما جنس احلق يف قولو حقو واحلوالة فيو ما  ادلواساة،وحق  الصلة،حق  حقان:وللقرابة  .(ٕٙ

رلاز شائع يف واإليتاء : اإلعطاء ، وىو حقيقة يف إعطاء األشياء ، و  .أخرىىو معروف وعلى أدلة 
ورجل آاته هللا  : كحسن ادلعاملة ، والنصرة ، ومنو قول النيبء ملسو هيلع هللا ىلص  ؛التمكن من األمور ادلعنوية 
                                      

 (ٜٓٔ/  ٕٔ( التحرير والتنوير )1)
 (ٜٚ/ٙٔ) ( التحرير والتنوير2)

https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=1776&idto=1776&bk_no=61&ID=1794#docu
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: من ومراتبها القرى،وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي  . احلديث هبااحلكمة فهو يقضي 
واجبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة ، مبينة شروطها عند الفقهاء ، ومن غًن واجبة 

(1)مثل اإلحسان
 . 

 شلن يكون أنْ  عامة اإلنسان بصورة على فيجب وضرورية، مهمة مسألة َبلعهد الوفاء : إنَّ الوفاء ابلعهد .22
ذل و َك يف قول و  اىلش ارة الق رآن الك رمي إ م ن تنبث ق وى ذه اخلصوص ية خاص ة، ادل ؤمنٌن وعل ى عليه ا، افظحي 
 :اىلتع                             :هنع هللا يضر: أنَّ رس  ول  -وع  ن َأيب ىري  رة  (.ٖٗ)االس  راء

))آيَ ُة ادلن افق ث بلٌث: إذا ح دَّث ك ذب، وإذا َوَع د أخل ف، وإذا اْؤسُب ن قَ اَل:  -صلَّى هللا عليو وس لَّم  -هللا 
 .(2)زاد يف رواية دلسلم: ))وإن صام وصلَّى، وَزَعم أنو مْسِلم(( .خان((؛ متفق عليو

  :اىل: قال تعالعلم بغري الكالم عن النهي .23                     

                   :غًن كلمة أيَّ  اىلففي ىذه اآلية الكردية اشارة ( 36)االسراء 
 ارتكابو اىل إضافة اجتماعي، أو فردي أذىً  اىل بو يؤدي قد ذلو َك ألنَّ  هبا؛ يقيين علم اىل فيها مستندٍ 
 يف التدبر اىل صرحية دعوة وىذه الكبلم والعمل، يف األساس ىو العلم يكون أنْ  فبلبد والباطل، احلرام
 .شيء ُكلِّ 

 العفو أن ذلم وأكد العقبات وذباوزبينهم  فيما التسامحو  العفو اىل ادلسلمٌن القرآن وجو: والصفح العفو .24
  :اىلتعفقال  وأنبلها األخبلق مكارم من                     

                                  :الشورى(ٖٜ-ٗٓ ،)

 :أيضاً وقال                                  :النساء(ٜٔٗ ،)

 :اىلوقولو سبحانو وتع               :آل عمران(ٖٔٗ). 

 
 
 

                                      
 (ٙٚ/ ٙٔ) التحرير والتنوير (ٔ)
  .ٖٛٛ/ ص ٔج -َيض الصاحلٌن للنووي ( ر ٕ)
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 62من  08

 

 : الثالثادلبحث 
 .بناء شخصية الفرديف  اآلايت القرآنية راثأ

 مقدمة:
كماذلا،  تدَّعي اليت األنظمة سواه من دون بو هنتدي أنْ  علينا جيب الذي ادلبٌن نور هللا ىو القرآن

وبناء  برتبية الفرد الكرمي القرآن اىتم لقدالصبلح،  ضلو وىدايتهم واجملتمع الفرد حياة لتنظيم إذلي دستور فالقرآن
  .والتهذيب اءاألد يف السليمة األسس ذلا ووضع وبدنو، وروحو عقلو يف ادلختلفة اجلوانب يفشخصيتو 

 يف يةأمه ازدادت قد فإهنا ،يف تربية الفرد وبناء شخصيتو البناء السليم القومي ادلعروفة يتوأمه الكرمي للقرآن كان وإذا
  .األخًنة اآلونة

 األفراد حياة ية يفأمهدلا ذلا من  اىتمامًا كبًناً  تربية األفراد وبناء شخصيتهم وأوىل الشارع احلكيم قضية
 لتكون لو وموعظتو البنو وصيتو فذكر لقمان البنو وصية الكرمي القرآن خّلد يةمهىذه األ على وللداللة واألمم،

 لنا الطريق وهنجاً نسًن يف دربو. يضيءقدوة لنا ونرباساً 
 بناء شخصية الفرد يف النقاط التاليةيف  الرتبية َبلقرآن الكرمي أتثًنوديكن ربديد 
 واالجتماعية واخللقية، ،النواحي النفسية على عظيمة آاثرالرتبية القرآنية  على يرتتب. 
  ال وىو ورزقو حياتو على القلق الكافر عكس هللا بيداحلياة والرزق  أبن لئلديان النفسي َبالطمئنانالشعور 

 .ادلوت بعد مصًنه وما احلياة يف مهمتو وما خلق دلاذا يعلم
 ظهره حيين فبل عليو ويتوكل عزيز،ال القوي من قوتو ألنو يستمد قوي َبهلل فادلؤمن والكرامة والعزة َبلقوة الشعور 

 تعاىل قال شأنو ورفع ادلؤمن أعز ألن هللا نفسو يذل وال خلالقو إال                

            ( : ٛادلنافقون) 
 على رلزي نفسو يف جيول دبا عليم عملو على مطلع هللا أن يعلم ادلؤمن هتذيب النفس وتقومي سلوك الفرد ألن 

 فعلو                    ( : ٜٕال عمران) 

 ادلمنوحة واحلرية -وجل عز- هلل العبودية يف ظل إال صحيح بشكل تتحقق ال فاحلرية والعدل؛ وادلساواة احلرية 

 فيستغلها الطبيعة من منحة ليست ألهنا مجيعاً  الناس تشمل زلددة وإمنا فئة على قتصرت ال القرآن بشريعة

تشريعاً  وليست إليو، ادلقربٌن على فيغدقها إمرباطور أو ملو َك، من منحة وليست منها الفقراء، وحيرم األغنياء،
 نفس من مجيعاً  الناس خال هللا فؤلن ادلساواة أما .بعضهم دون الناس بعض لصاح فتكون الدولة سلطات من

قال تعاىل  واحدة                               



 

 62من  09

 

                                           

 (ٔالنساء: )
 السيئة. األخبلق عن والتخلي احلميدة َبألخبلق التحلي 
 فيها. يفكر اليت واآلفاق الفرد مدارك توسيع 
 الشهوات. عن وترفعو االنسان ْسو 
 واإلخبلص يف العمل. االستقامة 
 احلق. على والثبات القوة 
 وجو. أكمل على َبلواجب والقيم ادلسؤولية تتحمل 
 .الصرب على الشدائد وربمل ادلشاق 
  عدم اليأس والتحسر عند الفشل                             

      (  : ٕٙٔالبقرة) 

  والتواضع،  الغيظ، وكظم لصفح،وا والصرب، والتسامح، والعدل، والصدق، هللا، على تقوىتربية النفس
 واجلهاد. والتضحية، والبذل، واحملبة، والرمحة،

 والنميمة، والغيبة، والبخل، والعدوان، والنفاق، والكذب، والطغيان، النفس على شجب الظلم، تربية 

 .والتجسس الزور، وشهادة
 :بناء شخصية الفرديف  القرآنية اآلايت أتثريكيفية 

واضح ادلقاصد زلدد  من خبلل وجود منهج بناء شخصية الفرديف  القرآنية َيتاآلاالستفادة من ديكن 
 ربقيق على يساعد الذي نعيش وشلا الواقع يف ادلنهج ىذا سلوب لتحقيقالطريقة واأل زُلدد اإلديان، على ادلعامل قائم
 :يليذلو َك ما 

 أواًل: الثقة ابهلل
 ، م ع األخ ذ َبألس باب،كل و علي و، وتف ويض األم ر الي ووتو  -وج ل عز–تعين : تعلق القلب َبهلل الثقة َبهلل 

نف  وذه، وااللتج اء إىل هللا وح ده؛ إدي اانً ويقين  اً أبن و وح ده س  بحانو  والغ ين ع ن ادلخل وق مهم  ا ك ان مرك زه أو
 يف الغ رق م ن للنج اة س فينتنا َبهلل فالثق ة. (1)وإليو يرجع األمر كل والذي بيده األمر كلو، ومنو النفع كلو، 

                                      
، ٙ ع، ٕ٘ ،س ، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة اإلسالمي الوعي جملة، َبهلل والثقة َبلنفس الثقة بٌنىارون،  فرغلى (ٔ)

 .ٙص
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 الظن ون بلهي ب واض طرامها ال نفس اض طراب عن د م بلذان وى ي ووج وده، هللا ذات يف والش و َكّ  إلحل ادا حبر
 وثقة الفرد َبهلل ىي أساس ثقة الفرد بنفسة وبناء شخصية سليمة. .(1)احملرقة

 اإلسالمية ألخالقاثنياً: تربية األبناء على التخلق اب
 حبفظو هللا تكفل وقد دعوتو وبسطت دستوره شرع احملكمة آَيتو ويف ،ومادتو اإلسبلم روح القرآن نإ

 أخبلق هناأ الكرمي، القرآن يف األخبلق دييزوأمها ، اآلبدين أبد اخللود ذلا وكتب الدين، َبحلقيقة فصينت
 حولو من وأصحابو والسبلم الصبلة عليو والرسول يرتتل كان الكرمي فالقرآن والتطبيق النظرية بٌن مجعت
 عن النظرية فيها تنفصم اليت واحلديثة القددية األخبلقية ادلذاىب كل بذلو َك فاقف ويطبقون، ديتثلون
احلسنة، ونصت  ألخبلقالنصوص من كتاب هللا عز وجل على األمر َبلتخلق َب احتوتو ، (2)التطبيق

 :اىلعلى الكثًن منها، فمن ذلو َك قولو تع                       

                             ( :ٜٓالنحل).  وقولو

: اىلتع                     ( :ٜٜٔاألعراف). اىلوقولو تع:      

                                       

   ( :ٙاحلجرات).  اىلقولو تع ادلذمومة ومن ذلو َك: األخبلقوكذلو َك هنت عن:        

                                     

                                         

                                        

                                  

               ( :ٔٔاحلجرات-ٕٔ.) 

                                      
، رس الة ماجس تًن غ ًن منش ورة، كلي ة أص ول موضـوعية دراسـة : الكـرمي القـرآن ضـوء يف ابهلل الثقـة، دمحم  طلع ت عط اء( ٔ)

 ٕٗالسبلمية، غزة، صاالدين، اجلامعة 
األخالق العملية يف القرآن الكرمي ومدى التزام طالب كليات ادلعلمـني اـا مـن وجهـة نظـر ، العصيمي عبدهللا بن ماجد (ٕ)

 . ٕٔ، صٕٚٓٓ، جامعة أم القرى، ماجستًن غًن منشورة، كلية الرتبية ، رسالةالطالب وأعضاء ىيئة التدريس
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يف كلِّ شأنو قواًل وعمبًل، وأيسبر بكلِّ أخبلق حسنة ورد األمر  اىلودلا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ديتثل أمر هللا تع
 .(1)لقرآن؛ لذا كان خلقو القرآنهبا يف القرآن، وينتهي عن كلِّ أخبلق سيئة ورد النهي عنها يف ا

 : ترك اجملال للولد للرتويح عن نفسواثلثاً 
اللع  ب ى  و أح  د أب  رز شلي  زات اجملتمع  ات وم  دعاة لكث  ًن م  ن األى  داف الرتبوي  ة يف التع  اون واإليث  ار وال  رتويح 

ح  و، ى  و اجمل  ال ال  ذي يب  ين في  و جس  مو، وديت  ع ب  و رو  لع  ب الص  غًنف، تربوي  ةفاللع  ب ض  رورة .(2)ع  ن ال  نفس 
 ويغذي بو نفسو فهو خًن كلو.

 األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر: تربية األبناء على رابعاً 
 :اىلوصل         د ذل         و َك يف قول         و تع                                                     

                     :ق    ال اب    ن عاش    ور: وو    ل األم    ر َبدلع    روف اإلتي    ان  (ٚٔ)لقم    ان
َبألعم  ال الص  احلة كله  ا عل  ى وج  و اإلمج  ال ليتطل  ب بيان  و يف تض  اعيف وص  اَي أبي  و كم  ا و  ل النه  ي ع  ن 
ادلنك ر اجتن اب األعم ال الس يئة ك ذلو َك. واألم ر أبن أيم ر َبدلع روف وينه ى ع ن ادلنك ر يقتض ي إتي ان األم ر 

ه يف نفس  و ألن ال  ذي أيم  ر بفع  ل اخل  ًن وينه  ى ع  ن فع  ل الش  ر يعل  م م  ا يف األعم  ال م  ن خ  ًن وش  ر، وانته  اء
ومصاح ومفاسد، فبل جرم أن يتوقاى ا يف نفس و َبألولوي ة م ن أم ره الن اس وهني و إَيى م. فه ذه كلم ة جامع ة 

لش ر وزج ره الن اس ع ن فعل و اخل ًن وبث و يف الن اس وكف و ع ن ا اىلمن احلكمة والتقوى إذ مج ع البن و اإلرش اد 
 .(3) ارتكابو

 واليت تتمث  يف: :احلوار : تربية االبناء على آدابخامساً 
زواج مع بعض أو اآلَبء مع خر سواء األتباع أسلوب االستهزاء يف حوار كل طرف مع اآلاذبنب  .ٔ

 بناء.األ
 احرتام ادلتحاورين، واذلدوء وعدم الغضب وذبنب االنفعال. .ٕ
 اورة فهي ليست دليل على صحة قول احملاور.عدم رفع الصوت عند احمل .ٖ
 حسن االستماع واالنصات. .ٗ
 نفس ادلتحاور.يف اختيار االلفاظ يف احلوار دلا لو دور كبًن  .٘

                                      
 .(ٕٛٙ/ٖ) ( شرح مسلمٔ)
 ٙ-ٗبعم ر  ادلدرس ة قب ل م ا مرحل ة البش رية يف التنمي ة عل ى األطف ال عن د اللع ب ب رامج واق ع، ش اكر أب و غن يم، انج ي دمحم (ٕ)

 .ٕ٘، صٕٗٔٓالثامنة،  ، السنة ٘ٔع ، اإلنسانية للعلوم للبنات الرتبية كلية جملةسنوات، 
 (.ٜٓٔ/ٕٔ)ير والتنويرالتحر ( ٖ)
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 الصرب والتسامح. .ٙ
 .عدم التنابز َبأللقاب والسخرية .ٚ
 إظهار الشفقة والرمحة يف اخلطاب. .ٛ
 اختيار الوقت ادلناسب. .ٜ

 (1)اإلفساح للرأي اآلخر. .ٓٔ
، فاألنش طة والظ واىر االجتماعي ة فق د اش تمل احملت وي الق رآين عل ى تنمي ة ثقاف ة الق يمسـي  ثقافـة القـيم: سادساً: تر 

وع رب ع ن ذل و َك الق رآن  (2)إمنا تقاس دبقياس القيم وادلثل األخبلقي ة ال دبقي اس النس ب واجل اه والس لطان وادل ال
الك    رمي يف قول    و تع    اىل                                           

            ( : ٔٔادلدثر – ٔٗ) 
 اآلَيتف ادلتتبع آلَيت الق رآن الك رمي جي د اهن ا تطل ب ترمج ة فـرد أتثـرياً سـلوكياً عمليـاً: شخصـية ال يفسابعاً: التأثري 

إىل واقع عملي كما قال تعاىل                        ( فصلت: ٖٓ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ٜ٘-ٕٜص ، العدد الثالث،ادلعاصر ادلسلمجملة ، احلوار أدبأبو اجملد،  كمال أمحد (ٔ)
 .ٕٔٔه، ص ٙٔٗٔ، ٔ، مكتبة دار االستقامة، مكة ادلكرمة، طمقومات الشخصية ادلسلمةماجد عرسان الكيبلين،  (ٕ)
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 اخلامتة:البحث و نتائج 
وبن  اء الشخص  ية  الرتبي  ة يف واألس  اليب الرَبني  ة حف  ل الق  رآن الك  رمي َبلكث  ًن م  ن اآلَيت الغني  ة َبآلداب

 ف وزالافات والفنت اليت عمَّ ت ال ببلَد والعب اد، و من االضلر للوقاية اليت ينبغي أن يتحلى هبا كل مسلم االديانية السليمة 
 ت دعو ال يت والع رب َبلقص ص مل يء الك رمي الق رآنو  .ع ن س خطو وغض بووالُبع د  – اىلتع  -يف اآلخ رة برض وان هللا 

ق د ض رب لن ا أنبي اُء هللا أعظ م َمثَ ل يف س عيهم ادلس تمر لتأدي ب أبن ائهم، وعِلم وا أهن م الرتبي ة الس ليمة ف اىل اإلنس ان
قدوة متبعة ألبنائهم ولكل البشر؛ فكانوا كبارًا هِبَممهم، وبَنوا رلدىم أبنفسهم، وعلَّموا أوالدى م أال يفتخ روا بنس ب 

   .مرضاة هللا اىلأو بِعْرق، بل معيار التفاخر ىو مهمهم ادلوصلة 
ادلس لمة وضل ن يف  رةاألس م ن الواج ب عل ى . ل ذا فبناء شخصية الفرديف كبًناً  أتثًناً  القرآنية اآلَيتوتؤثر 
الص حيحة ترس يخ ادلف اىيم  اىلاختلطت فيو ادلف اىيم والِق َيم ل دى كث ًن م ن أبن اء ادلس لمٌن أن تعِم َد  ىذا العصر اليت

 وذلو َك من خبلل: من نعومة أظافرىم لدى أبنائها منذ السنوات األوىل
 يف عصر ادلعلوماتية ياةدلواجهة متطلبات احلذلم  والثقافية واالجتماعية توفًن ادلهارات النفسية. 
  واإلفصاح عنها مشاعرىمتْعويدىم على التَّعبًن عن. 
 والصفُح والُغفراِن. تربية األبناء على التَّساُمح  
  يف نفوس األبناءوالصدق ترسيخ األمانة. 
 لدى االبناء. تنمية الوعي، والصراحة، والوضوح 
 التشجيع الدائم لؤلوالد واالستحسان وادلدح. 
 وربمل ادلصاعب والشدائد.  يف أنفسهمغرس الصرب 
 احلرية وربّمل ادلسؤولية. 
 .تربيتهم على االستئذان والشكر 
 .تربيتهم على صلة الرحم وحفظ احلقوق 
 .تربيتهم على األدب يف احلوار وُحسن اختيار الكلمات 
  والتبذير والتكرب. اإلسرافتربيتهم على عدم 

 لبن   اء شخص   يتهم  الص   حيحة القودي   ة القرآني   ةعل   ى تربي   ة أبنائ   و الرتبي   ة  وم   ن األس   اليب والوس   ائل ال   يت تع   ٌن ادلس   لم
 ادلستمدة أسسها وفلسفتها من كتاب هللا عز وجل:و 

 ادلوعظة. .ٔ
 القدوة. .ٕ
 القصة. .ٖ
 التلقٌن ادلباشر. .ٗ
 الرتغيب والرتىيب. .٘
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ل   ى تكوين   و النفس   ي عت   ؤثر الطريق   ة واألس   لوب ال   ذي يُ   رَى ب   و الطف   ل يف س   نواتو األوىل أن  اىلش   ارة وىن   ا جي   ب اإل
س   اليب وع   دم اس   تخدام ؛ ل   ذا عل   ى ادل   ريب التنوي   ع ب   ٌن األكك   ل فيم   ا بع   د  شخص   يتوواالجتم   اعي، وم   ن مَثَّ عل   ى 

   .فقد الوسيلة أثرىاألن التكرار يُ سلوب واحد أ
 يف الغرب من خالل:اجلالية االسالمية  استثمار نتائج البحث يف خدمةوميكن 
ادلتبعة  ادلناىج التعليمية ية ادلتعددة اليت وردت يف القرآن الكرمي يف وضع و ساليب الرتباألاالستفادة من  .ٔ

 وفقاً دلتطلبات ادلرحلة العمرية لئلنسان ادلسلم.خدمة اجلالية االسبلمية يف مراكز 
 يف ادلناىج فكل يف مراكز خدمة اجلالية االسبلمية للتعليم زلوراً  اهجعلالتمسو َك َبلرتبية َبلقرآن الكرمي و  .ٕ

 .الكرمي القرآن رحيق من يوتستق تدور أن جيب العلوم فسلتل
 القرآنية.بٌن اآلَبء بثقافة الرتبية دبراكز خدمة اجلالية االسبلمية نشر الوعي الرتبوي  .ٖ
 .القرآنية لبناء شخصية الفرد الرتبية أبساليب للتوعيةراكز خدمة اجلالية االسبلمية دب تدريبية دورات إقامة .ٗ

 التوصيات:
القودية ادلتضمنة يف   القرآنيةكتاب هللا عز وجل واتباع طرق الرتبية   اىلصادقة من قبل ادلربٌن العودة ال .ٔ

 .واليت تقوم على بناء شخصية الفرد بناءاً سليماً  كتاب هللا عز وجل
 .القرآنيةتسخًن وسائل االعبلم ادلختلفة لنشر الوعي الرتبوي بٌن اآلَبء بثقافة الرتبية  .ٕ
استطبلع ما يف القرآن من خبلل  واألسس واألىداف ادلعامل القرآنية واضحة لرتبيةا يف نظرية استنباط .ٖ

 فكار تربوية.أالكرمي من 
 .القرآن الكرمي وأثره يف بناء شخصية الفردإجراء مزيد من الدراسات واالحباث حول  .ٗ

 قائمة ادلراجع
بًنوت( الواو والياء، -)دار صادر، ٔ، ط، لسان العربابن منظور، دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري

 .ٗٔ/ٖٗٓمادة: "رَب"، 
 يف الرتبية، كلية الرتبية، جامعة طنطا. ، رسالة دكتوراهاألىداف الرتبوية للعبادات يف اإلسالمأمحد، دمحم حسٌن، 

طاىر ، ربقيق النهاية يف غريب األثرم ) ٜٛٔٔى /  ٙٓٙابن األثًن، أبو السعادات ادلبارك بن دمحم اجلزري ) ت 
، َبب ٕ، (٘-ٔ)م، ٜٜٚٔى  /ٜٜٖٔأمحد الزاوي وزلمود دمحم الطناحي، بًنوت، ادلكتبة العلمية، 

 .ٓ٘ٗالراء مع الباء، 
ربقيق: سامي بن دمحم  ،فسري ابن كثريت .ى ( ٗٚٚ)ت:  أبو الفداء إْساعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي

 .ٛم. عدد األجزاء: ٜٜٜٔ -ى  ٕٓٗٔة دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثاني .سبلمة
عدد ، ه (٘ٚٙبًنوت. )ت:  -الفكر دار ،تفسري البيضاوي ،أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم البيضاوي

 .٘األجزاء:
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أساليب الرتبية االسرية وأثرىا يف االرتقاء َبخلربات احلسية للطفل: رؤية إمنائية إلثراء ادلداخل  أمال يوسف غراب:
 .ٜٙٔ-ٖٕٔ ص ،(ٕ٘ٔٓ)،  القاىرة ،ٕ العدد ،ٕٚاجمللد  ،علوم وفنون جملة طفولة،احلسية لل

طبعة اذليئة ادلصرية، الكرماين، مصر، م ، شرحصحيح البخاريه(، ٕٙ٘بن إبراىيم )ت – إْساعيلالبخاري، 
 .ٜٔ، جٖٜٚٔ

 طعيمي، ىيثم :ضبط القرآن غريب يف ادلفردات، )ه ٕٓ٘ ( دمحم بن احلسٌن القاسم أبو األصفهاين، الراغب
 .)وىف( مادة ٕ٘٘ ص .م ٕٛٓٓ ه ٕٛٗٔ العريب، الرتاث إحياء دار األوىل، الطبعة

 .ٜ٘ٛٔ، ٔ، طشرللن العامة ادلنشأة طرابلس، ،النظرية والتطبيق بني الرتبوي الفكر التومي، عمر الشيباين،
 .ٕٓٔٓ. ىابدور الرتبية األسرية يف محاية األبناء من اإلر ، اخلشمي سارة صاح عيادة

 العربية اإلمارات ،وادلعاصرة األصالة بني الرتبية أصول العيادي، محيدان ودمحم جبللة، أبو محدان صبحي
 .ٕٔٔٓالفبلح، مكتبة  :ادلتحدة

يف دولة اإلمارات  مفاىيم الرتبية األسرية البلزمة ألطفال مرحلة تربية الطفولة، مجال الزيدانيٌن أمحد الربكات و علي
 (.ٕ٘ٔٓ)، ٗ ، ملحقٖٛ، اجملّلد دراسات العلوم الرتبويةجملة ، ادلتحدةالعربية 

 ديسمرب .ٕٔعدد  العادلية. الليبية اجمللة .ادلعاصرة احلديثة الرتبية منطلقات وفق للطفل األسرية الرتبية ،فتوح فهيم
ٕٓٔٙ. 

 (.ٜٜٜٔ. )والتوزيعوكالة البنا للنشر  اإلسكندرية،، الرتبية األسرية وتنمية اجملتمع ،دمحم دعبس
لبنان. الطبعة:  -مؤسسة التاريخ العريب، بًنوت، التحرير والتنوير ،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور

 .مٕٓٓٓى /ٕٓٗٔ ،األوىل
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