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� التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية

احلمـد هلل ربِّ العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني 

ورحمة اهلل للعاملني �سيدنا حمـــمد، وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني .

وال  تنطوي حتته جزيئات كثرية،  كبرٌي  هذا مو�سوٌع 

�سك اأن القراآن يحتوي على منهٍج تربويٍّ عظيٍم اأخرَج 

االإن�سان من بناء �سنٍم يعبده من متر اإىل بناِء ح�سارٍة �ساخمة، و�سنِع 

ثقافة خالدة.

واأريُد هنا اأن اأ�سري اإىل ثالثة معامل من معامل هذه الرتبية:

املعلم األول: اهتمام القرآن بالعدل واإلحسان 

وأثر هــــذا يف التنمـــية البشريـــــة:

وحتقيق  العدل  باإ�ساعة  وا�سًحا  اهتماًما  يجد  اهلل  كتاب  يف  الناظُر 

وبعـــــد:
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وهي  النحل،  �سورة  من  الت�سعني  االآية  نقراأ  اأن  ويكفي  االإح�سان، 
قوله تعاىل: 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  ﴿  چ 
ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎڈ  ڈ  

ژ  ژ   ﴾.
هذه االآية من االآيات التي كان لها �ساأن يف تاريخ الدعوة، وهي 
من مفاخر االإ�سالم وامل�سلمني، وعنواٌن بارز لهذا الدين، وكان ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه يقروؤونها على من يدعونه اإىل االإ�سالم.
»البحر  تف�سريه  يف  عجيبة  ابُن  ونقله   - املكي  طالب  اأبو  وقال 

املديد«-: )هي قطب القراآن(.

يف  جاء  كما  مظعون  بن  عثمان  اإ�سالم  يف  �سبًبا  نزوُلها  كان  وقد 

»م�سند« االإمام اأحمد.

ثعلبة،  بن  �سيبان  بني  من  وفد  على  االآية  هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقراأ 
وعلى ر�سل اأكثم بن �سيفي، وعلى الوليد بن املغرية.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عم  على  قراأها  مظعون  بن  عثمان  فاإّن   وكذلك 

اأبي طالب.
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ومرَّ عليُّ بن اأبي طالب بقوم يتحدثون فقال: فيَم اأنتم؟ فقالوا: 

نتذاكر املروءة، فقال: اأو ما كفاكم اهلل عز وجل يف كتابه اإذ يقول:

﴿  چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾.

ل، فما بقي بعد هذا ؟ فالعدل: االإن�ساف، واالإح�سان: التف�سُّ

القراآن  يف  اآية  اأجمع  اإّن  قوله:  م�سعود  بن  اهلل  عبد  عن  وجاء 

خلرٍي اأو �سر، اآية يف �سورة النحل:

﴿  چ  چ  چ  ڇ   ڇ﴾.

وقد ُيقال: فما عالقة هذا بالتنمية الب�سرية؟

فاإذا كان من مهام  والرابطة حقيقية،  العالقة وثيقة،  فاأقول: 

ج�سمه،  يف  ال�سحيح  االإن�سان  اإيجاد  على  العمل  الب�سرية  التنمية 

ال�سوّي يف نف�سه، اجلاّد يف عطائه، فاإّن �سيوع العدل يف املجتمعات ي�سّب 

يف هذا االجتاه متاًما.

بفر�ص  �سيحظى  عادل  جمتمٍع  يف  يعي�ص  الذي  االإن�سان  اإنَّ 

متكافئة يف التعلم، ويف العناية ب�سحته، ويف توفري مورٍد كرمي له.
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وِمْثُل هذا االإن�سان - عند ذلك - لن يتخبط يف ظلمات اجلهل، 
ولن يهوي اإىل دركات املر�ص، ولن يعاين همَّ العي�ص.

وكلنا يعلم اأنَّ اجلهل واملر�ص والفقر هي اأ�سا�ص البالء، و�سبب 
التخلُّف.

املتكافئة  الفر�ص  يوّفر  ال  العدل  اأنَّ  اإىل  هنا  اأ�سري  اأن  ويح�ُسُن 
اأنَّ  جًدا  املهم  ِمَن  بل  فح�سب،  اجل�سدية  ب�سحته  العناية  يف  لالإن�سان 
ا، واإذا راأى االإن�ساُن  العدَل ُيوّفر لالإن�سان االأجواَء النف�سية ال�سحية اأي�سً
اأنه َيحظى مبثل ما يحظى به االآخرون، وُيعاَمل مبا ُيعاَمل به االآخرون 
هداأْت نف�ُسه وا�ستقّر، ومل جتد االأزماُت النف�سيُة اإليه �سبياًل، واالإن�ساُن 
املتاأزم يعاين �سراعاٍت داخليًة ُت�ستُِّت فكره، وُتربُك اأمره، وُت�سيُِّع عمره، 
اأن  اأن ينتفع وال  فال ينتفع بحياته، وال ي�ستمتع بها، وال يريد لغريه 

ي�ستمتع، واالإن�ساُن املتاأزم ال ميكُن اأن يعمَل اأو ُينتَج اأبًدا.

بالظلم،  ال�سعوَر  االإن�سان  نف�ص  ينتزُع كذلك من  اإذن  العدَل  اإنَّ 
اإن�ساًنا   يكون  اأْن  اإىل  به  ويرتقي  بالنق�ص،  وال�سعوَر  بالغنب،  وال�سعوَر 
، وُيقدم وال ُيحجم، وُيعطي  �سوًيا، اإن�ساًنا منتًجا فاعاًل، ينفُع وال ي�سرُّ

وال َيبخل.
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اإىل  والدفع  الت�سجيع  مبثابة  ذلك  كان  االإح�ساُن  العدَل  ج  توَّ واإذا 

ُه الكلمُة، ويثرُيُه الثناُء، ويحرُكُه ال�سكُر،  االأمام، واالإن�ساُن جملُة م�ساعر، تهزُّ

ر اأي اإن�ساٍن �سيكون لدينا. واإذا اأُ�سيف اإىل هذا )االإيتاُء( فلنا اأْن نت�سوَّ

وقدمًيا قال احل�سُن الب�سري:

وا�سطرابه  االآية،  يف  بها  املاأمور  بالثالثة  امللك  ا�ستقامة  اإّن   «

بالثالثة املنهي عنها فيها «.

ويف هذا يقول ابُن جعدويه يف »مراآة املرواآت«:

» فثمرُة العدل: البقاء، وثمرة االإح�سان: احلمد والثناء، وثمرة 

االإيتاء: االألفة والنماء «.

وبعــــُد: فلعله ِمن خالل هذه االإملامة ال�سريعة يكون قد ات�سَح 

لنا بع�َص االت�ساح اأثُر العدل يف تكوين اإن�ساٍن �سحيٍح يف نف�سه وج�سمه، 

وخطـواتـه،  ت�سـوراتـه  يف  متزٍن  فهمــه،  يف  م�ستقيٍم  عمــله،  يف   متنٍي 
ال ي�ستطيع املرتب�سون اأْن يجدوا فيه ثغرًة ينفذون منها اإىل ا�ستغالله 

وا�ستثارته، وتدمريه وت�سييعه واإ�ساعته.

 



التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية �

العدُل واالإح�ساُن واالإيتاُء اإذن �سبيٌل اأمثل اإىل االإن�سان املطلوب، 

االإن�سان الذي َيبني وال َيهدُم، وُيحبُّ وال َيكرُه، وَيبت�سُم وال َينتقُم.

املعلم الثاني: تغذيُة اإلحساس بقيمة الزمن:
ومن الرتبية القراآنية ودورها يف التنمية الب�سرية:

تغذيُة االإح�سا�ص بقيمة الزمن ِمْن خالل االإق�سام به على �سور 

ا بجزء منه، ومن ذلك قوله تعاىل: �ستى: اإق�ساًما عاًما اأو خم�سو�سً

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾.

قال ابن عبا�ص: » الع�سر هو الدهر «.

فيه  ملا  الدهر،  وهو  بالع�سر  �سبحانه  اأق�سم   « ال�سوكاين:  وقال 

وتعاقب  االأدوار  تقدير  على  والنهار  الليل  مرور  جهة  من  الِعَب  من 

الظالم وال�سياء «. 

بقيمة  معرفته  يف  االأمثلة  اأعظَم  القراآينُّ  االإن�ساُن  �سرب  وقد 

يف  وذلك  منه،  واالإفادة  عليه  احلفاظ  يف  والتفاين  و�سرفه،  الوقت 

املجاالت كافة: علمية واأدبية وح�سارية وثقافية، ويف هذا يقال: 
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نـا اهللُ بالديـ نحن قــوٌم أعـزَّ
ـن وذلَّــْت بذلـك األعـداُء

)أمٌة خري أمـة ُأخرجْت للـنـ
ـاِس والنّاُس بعدهـا أكفاُء(

أين كـرى وأين قيـر ممّـا
سطرتـُْه الّصحاُب واخللفاُء ؟

ُذِهَل الكــوُن إذ رأى أثمـاًرا
أنتَجـتـْهـا بالُدنـا اخلضــراُء

فاَض مـنـا العطاُء يف كل واٍد
وتوالــْت فتوُحـنـا الَغـــّراُء

وتنـادى العـباُد مـن ُكلِّ فـجٍّ
ذلـك احلقُّ ليـس فيــه خفاُء

ما مىض القرُن إذ غدونا بحقٍّ
سـادَة األرض وانحنى اخلصامُء

ومضينـا نبنـي احليـاَة فقامْت
يف قلــيـٍل حـضـارٌة  َشــّمـاُء
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فإذا  القفــر ُ جــنـٌَّة  غــنـّاُء
وإذا اجلهــُل هنضـٌة وارتقـاُء

وإذا احلـرُب والنـزاُع سـالٌم
وإذا الكـرُه بســـمٌة وإخــاُء )1(

األَّفها  التي  والكتِب  امل�سلمني،  لدى  العلمي  اجلانب  يف  نظرنا  ولو 
العلماُء يف العلوم والفنون واالآداب كافة لراأينا ما ُيثري العجَب واالإعجاب.

مّما  والغرب  ال�سرق  اليوَم متالأ مكتبات  امل�سلمني  اآثاُر  وها هي 
العطاء  وهذا  النجاح  هذا  اأ�سباب  من  اأّن  خفيٍّ  وغري  باملاليني،  يقّدر 
الكبري ح�سن ا�ستغالل الوقت، واالإفادة من دقائقه وثوانيه، ف�ساًل عن 

�ساعاته واأيامه ولياليه .

�سعة  يف  َعلَمان  عاملان  كتبه  ما  اإىل  هنا  اأ�سري  اأْن  املفيد  ومن 
التاأليف عند امل�سلمني، وهما االأمري �سكيب اأر�سالن يف جملة »امل�سرق«، 
واالأ�ستاذ حممد كرد علي يف جملة »املقتب�ص« قبل مئة عام، وقد تواردا 

على عنوان واحد هو �سعة التاأليف عند امل�سلمني، واليوم ظهر ما مل 
يظهر، وُعرف ما مل ُيعرف.

��� األبيات من قصيدة للكاتب.
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واآفاقها يف  اأح�سب - بتتبع جذورها  وهذه فكرة جديرة - فيما 

القراآن، لبيان قواعدها ومنطلقاتها و�سوابطها.

على  يحر�ُص  القرون  كل  يف  اأ�سبح  القراآين  االإن�سان  اإنَّ  اأجل 

وقته اأ�سدَّ من حر�ص االإن�سان على ماله، الأنَّ الوقَت هو اأ�سا�ص النجاح 

والفالح.

وبادرنا  وف�سله،  قيمته  وعرفنا  وتنظيَمُه،  فهَمُه  اأح�سّنا  فاإذا 

ُن�ْسلم  عة والبطالة، ومل  اإىل الدَّ اإىل ا�ستغالِلِه وا�ستثماِرِه، ومل نركْن 

قيادنا اإىل التواين والت�سويف، نكوُن عند ذلك قد و�سعنا اأقدامنا على 

الطريق ال�سحيح الذي يوؤدِّي بنا اإىل اأف�سل النتائج، واأجلِّ الغايات.

له  يكون  اأن  نتمنى  يجعلنا  بالوقت  نة  وال�سُّ القراآن  اهتمام  اإنَّ 

)اأي للوقت( مقرٌر درا�سيٌّ تتناوُل مفرداُتُه كلَّ ما يتعلق به يف املا�سي 

واحلا�سر، واأثَرُه يف االأمم وال�سعوب، واأهميته يف احل�سارات والثقافات، 

وارتباَطُه الوثيق بالعلوم واالآداب والفنون.

وليتنا نعلم اأنَّ )ثانيًة( واحدًة هنا قد يقابُلها يف االآخرة )مليار( 
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�سنة يف النعيم، اأو يف العذاب، اأقول هذا من باب التقريب لبيان قيمة 

واإال فاالآخرة ال حدَّ لها، واملقابلة - عند ذلك - غري  هذه )الثانية(، 

دقيقة. فلن�ستح�سر ونحن نعي�ص هذه الثواين يف عمٍل �سالٍح نافٍع - اأو 

غري �سالح نافع ال قدر اهلل ذلك - ما �سنعي�سه بناًء عليها يف االآخرة 

من ثواب اأو عقاب.

اإن الوقت جدير حقاً بالعناية والرعاية واالهتمام فهل نوليه ذلك ؟

واإنه اأغلى من كنوز الدنيا.

ْن�ص بابه الدمياين املوريتاين: يقول ال�سيخ حُمَ

فاعقْل وال تضيـع الُعْمَر القصرْي

وراقـِب البصـرَي واذكِر املصرْي

وُضـنَّ باألنفاِس إنَّ األَْنَفسـا

َنَفسـا ُيسـاوي  ال  تـراه  ممّـا 

ر قيمة هذه االأنفا�ص ؟ فهل ترانا نقدِّ

 



1� التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية

املعلم الثالث: زرُع اإلحساس باآلخرين، وحبهم،

وحب اخلري هلم، والسعي يف نفعهم:

يف  واحلديث  ال�سرعية،  الن�سو�ص  من  كثري  يف  هذا  ويتجلى 

ذلك يطول، وح�سبي االكتفاء باإملاعة من ذلك، وهي ال�سكر نيابة عن 

االآخر.

معي  فتعال  العجلة؟  ملاذا  ولكن  غريباً،  الكالم  هذا  يبدو   وقد 

- اأخي القارئ - اإىل اأفق جميل من اآفاق االإ�سالم الرحيبة:

قال تعاىل:

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       
پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ﴾. ]االأحقاف:15[.

التي  ڄ﴾  ڦ     ﴿ اجلملة  هذه  عند  اأتوقف  اأْن  اأريُد 
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الغري، وحبُّ  نيابًة عن  ال�سكُر  الرفيع، ذلك هو:  املبداأ  تدلُّ على هذا 

االآخرين، وال�سعُي الدائب فيما يعوُد باخلري عليهم.

فهمه  جميٌل،  فهٌم  عليه  دلَّني  االآية  من  املبداأ  هذا  وا�ستنباُط 

ُر الوزيُر ال�سالُح ابن ُهَبرية الُدوري )ت 560 هـ( اإذ  العامُل الفقيُه املف�سِّ

يقول يف خواطره يف القراآن على هذه اجلملة ﴿  ڦ  ڄ﴾:

» هذا من متام برِّ الوالدين، كاأنَّ هذا الولد خاف اأن يكون والداه 

را يف �سكر الرب عز وجل، ف�ساأَل اهلل اأن ُيْلهمه ال�سكَر على ما اأنعَم  ق�سَّ

را «. به عليه وعليهما، ليقوَم مبا وجب عليهما من ال�سكر اإن كانا ق�سَّ

ما اأجمَل هذا الفهم، وما اأح�سَن هذا اال�ستنباط، وما اأرفَع هذا 

ال�سعور!

األبْث اأن وجدُت هذا املبداأ - وهو ال�سكر نيابًة عن الغري  ثم مل 

لتبقى النعمُة عليه وتـزداد - يف كالم النبي املعلِّم الروؤوف الرحيم ملسو هيلع هللا ىلص 

نة - وكن معي: - وهو ِمْن توافق الكتاب وال�سُّ

عن  غّنام  بن  اهلل  عبد  عن  وغرُيهما  والّن�سائي  داود  اأبو  روى 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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» َمْن قال حني ُي�سبح: اللهم ما اأ�سبح بي من نعمٍة، اأو باأحٍد من 

خلقك، فمنَك وحدَك ال �سريَك لك، فلَك احلمُد ولَك ال�سكر. اإال اأدَّى 

�سكَر ذلك اليوم «.

هكذا ُيعلِّمنا ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويح�سنا اأَْن نقول: اللهم ما اأ�سبح 

اأو باأحٍد من خلقك، فمنك وحدك ال �سريك لك، فلك  بي من نعمة، 

احلمد ولك ال�سكر ... 

اإنَّ ال�سعور بف�سل اهلل يغمُر فوؤاَد النبي ملسو هيلع هللا ىلص .                 

اأْن ن�سكَر اهلل  ُيَعلِّمنا  للنا�ص ي�سغله، فلهذا فهو  واإنَّ حبَّ اخلري 

عن اأنف�سنا، وعن غرينا، لتبقى النعمة لنا وله.

ر عبد الرحمن بن زيد  واإنَّ لذلك اأثراً كبرياً ن�ستفيُده من قول املف�سِّ

بن اأ�سلم )ت 182هـ( اإذ قال: ُيقال: » اإنه ليكون يف املجل�ص الرجُل الواحُد 

يحمُد اهلل عز وجل فُتق�سى الأهل ذلك املجل�ص حوائجهم كلهم «.

فحمُد الرجِل الواحِد َي�سري خرُيه عليه وعلى جل�سائه، فكيف 

بنعمٍة  اأ�سبح  َمْن  كلِّ  والديه، وعن  نف�سه، وعن  االإن�ساُن عن  �َسَكَر  اإذا 

من اهلل؟ اإنَّ هذا ال�سكر ال ُبدَّ مقبول، وله االأثر العظيم.
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ويقرُب من هذا الباب قوُل املالئكة:

﴿ ې    ې    ې  ې  ى...﴾. ]غافر:7[.

املالئكة تدعو للموؤمنني باملغفرة ملا ع�سى اأْن يكون قد وقَع منهم.

الأبويه  يدعو  االإن�ساُن  والوجود:  الكون  هذا  يت�سابُك  وهكذا 

روا  وي�سكُر عنهم، وي�سكُر كذلك عن جميع النا�ص خ�سيَة اأْن يكونوا ق�سَّ

اأو غفلوا، واملالئكة تدعو لهم باملغفرة.

نعم اإنه ال مو�سَع يف �سفوفنا الأنايٍن ق�سرِي النظر.                

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على ر�سول اهلل القائل:

» ال ُيوؤمن اأحُدكم حتى يحبَّ الأخيه ما يحبُّ لنف�سه «.

والقائل:

» املوؤمن اآلف ماألوف، وال خري فيمن ال ياألف وال يوؤلف، وخري 

النا�ص اأنفعهم للنا�ص «.

 


