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احلمـد هلل ربِّ العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني
ورحمة اهلل للعاملني �سيدنا حم ــمد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني .
وبع ـ ــد:

ري تنطوي حتته جزيئات كثرية ،وال
هذا مو�ضو ٌع كب ٌ
منهج تربويٍّ
عظيم �أخر َج
�شك �أن القر�آن يحتوي على ٍ
ٍ

�صنم يعبده من متر �إىل بنا ِء ح�ضار ٍة �شاخمة ،و�صن ِع
الإن�سان من بناء ٍ
ثقافة خالدة.
و�أري ُد هنا �أن �أ�شري �إىل ثالثة معامل من معامل هذه الرتبية:
املعلم األول :اهتمام القرآن بالعدل واإلحسان
وأثر هـ ــذا يف التنم ــية البشري ـ ــة:

الناظ ُر يف كتاب اهلل يجد اهتمامًا وا�ضحً ا ب�إ�شاعة العدل وحتقيق
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الإح�سان ،ويكفي �أن نقر�أ الآية الت�سعني من �سورة النحل ،وهي
قوله تعاىل:
﴿ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﴾.
هذه الآية من الآيات التي كان لها �ش�أن يف تاريخ الدعوة ،وهي
ٌ
وعنوان بارز لهذا الدين ،وكان ر�سول اهلل
من مفاخر الإ�سالم وامل�سلمني،
ﷺ و�أ�صحابه يقر�ؤونها على من يدعونه �إىل الإ�سالم.
وقال �أبو طالب املكي  -ونقله ُ
ابن عجيبة يف تف�سريه «البحر
املديد»( :-هي قطب القر�آن).
وقد كان نزو ُلها �سب ًبا يف �إ�سالم عثمان بن مظعون كما جاء يف
«م�سند» الإمام �أحمد.

وقر�أ النبي ﷺ هذه الآية على وفد من بني �شيبان بن ثعلبة،
وعلى ر�سل �أكثم بن �صيفي ،وعلى الوليد بن املغرية.
وكذلك ف�إ ّن عثمان بن مظعون قر�أها على عم النبي ﷺ
�أبي طالب.
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علي بن �أبي طالب بقوم يتحدثون فقال :في َم �أنتم؟ فقالوا:
وم َّر ُّ
نتذاكر املروءة ،فقال� :أو ما كفاكم اهلل عز وجل يف كتابه �إذ يقول:
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾.

فالعدل :الإن�صاف ،والإح�سانُّ :
التف�ضل ،فما بقي بعد هذا ؟
وجاء عن عبد اهلل بن م�سعود قوله� :إ ّن �أجمع �آية يف القر�آن
ري �أو �شر� ،آية يف �سورة النحل:
خل ٍ
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾.

وقد يُقال :فما عالقة هذا بالتنمية الب�شرية؟
ف�أقول :العالقة وثيقة ،والرابطة حقيقية ،ف�إذا كان من مهام
التنمية الب�شرية العمل على �إيجاد الإن�سان ال�صحيح يف ج�سمه،
ي�صب
ال�سويّ يف نف�سه ،اجلا ّد يف عطائه ،ف�إ ّن �شيوع العدل يف املجتمعات ّ
يف هذا االجتاه متامًا.
�إ َّن الإن�سان الذي يعي�ش يف جمتم ٍع عادل �سيحظى بفر�ص
متكافئة يف التعلم ،ويف العناية ب�صحته ،ويف توفري مور ٍد كرمي له.
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ومِ ْث ُل هذا الإن�سان  -عند ذلك  -لن يتخبط يف ظلمات اجلهل،
ولن يهوي �إىل دركات املر�ض ،ولن يعاين ه َّم العي�ش.
وكلنا يعلم �أ َّن اجلهل واملر�ض والفقر هي �أ�سا�س البالء ،و�سبب
التخ ُّلف.
ويح�س ُن �أن �أ�شري هنا �إىل �أ َّن العدل ال يو ّفر الفر�ص املتكافئة
ُ
للإن�سان يف العناية ب�صحته اجل�سدية فح�سب ،بل مِ َن املهم جدًا �أ َّن
العد َل يُو ّفر للإن�سان الأجوا َء النف�سية ال�صحية � ً
أي�ضا ،و�إذا ر�أى الإن�سا ُن
�أنه يَحظى مبثل ما يحظى به الآخرون ،ويُعامَل مبا يُعامَل به الآخرون
أزمات النف�سي ُة �إليه �سبي ً
نف�سه وا�ستق ّر ،ومل جتد ال ُ
ال ،والإن�سا ُن
هد� ْأت ُ
املت�أزم يعاين �صراعاتٍ داخلي ًة ُت�ش ِّت ُت فكره ،و ُت ُ
ربك �أمره ،و ُت�ض ِّي ُع عمره،
فال ينتفع بحياته ،وال ي�ستمتع بها ،وال يريد لغريه �أن ينتفع وال �أن
ي�ستمتع ،والإن�سا ُن املت�أزم ال ُ
ميكن �أن يعم َل �أو يُنت َج �أبدًا.
�إ َّن العد َل �إذن ينتز ُع كذلك من نف�س الإن�سان ال�شعو َر بالظلم،
وال�شعو َر بالغنب ،وال�شعو َر بالنق�ص ،ويرتقي به �إىل � ْأن يكون �إن�سا ًنا
منتجا فاع ً
ال ،ينف ُع وال ي�ض ُّر ،ويُقدم وال يُحجم ،ويُعطي
�سويًا� ،إن�سا ًنا ً
وال يَبخل.
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و�إذا توَّج العد َل الإح�سا ُن كان ذلك مبثابة الت�شجيع والدفع �إىل
ري ُه الثناءُ ،ويحر ُك ُه ال�شكرُ،
الأمام ،والإن�سا ُن جمل ُة م�شاعر ،ته ُّز ُه الكلم ُة ،ويث ُ
و�إذا �أُ�ضيف �إىل هذا (الإيتاءُ) فلنا �أ ْن نت�صوَّر �أي �إن�سانٍ �سيكون لدينا.
ُ
احل�سن الب�صري:
وقدميًا قال
« �إ ّن ا�ستقامة امللك بالثالثة امل�أمور بها يف الآية ،وا�ضطرابه
بالثالثة املنهي عنها فيها ».
ويف هذا يقول ُ
ابن جعدويه يف «مر�آة املرو�آت»:
« فثمر ُة العدل :البقاء ،وثمرة الإح�سان :احلمد والثناء ،وثمرة
الإيتاء :الألفة والنماء ».
وبع ـ ـدُ :فلعله مِ ن خالل هذه الإملامة ال�سريعة يكون قد ات�ض َح
لنا َ
�صحيح يف نف�سه وج�سمه،
بع�ض االت�ضاح �أث ُر العدل يف تكوين �إن�سانٍ
ٍ
م�ستقيم يف فهمــه ،متزنٍ يف ت�صـوراتـه وخطـواتـه،
ني يف عمــله،
مت ٍ
ٍ
ال ي�ستطيع املرتب�صون � ْأن يجدوا فيه ثغر ًة ينفذون منها �إىل ا�ستغالله
وا�ستثارته ،وتدمريه وت�ضييعه و�إ�ضاعته.
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العد ُل والإح�سا ُن والإيتا ُء �إذن ٌ
�سبيل �أمثل �إىل الإن�سان املطلوب،
ُحب وال يَكرهُ ،ويَبت�س ُم وال يَنتق ُم.
الإن�سان الذي يَبني وال يَهدمُ ،وي ُّ
املعلم الثانيُ :
تغذية اإلحساس بقيمة الزمن:

ومن الرتبية القر�آنية ودورها يف التنمية الب�شرية:
تغذي ُة الإح�سا�س بقيمة الزمن مِ ْن خالل الإق�سام به على �صور
خم�صو�صا بجزء منه ،ومن ذلك قوله تعاىل:
�شتى� :إق�سامًا عامًا �أو
ً
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾.

قال ابن عبا�س « :الع�صر هو الدهر ».
وقال ال�شوكاين� « :أق�سم �سبحانه بالع�صر وهو الدهر ،ملا فيه
من الع رَِب من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب
الظالم وال�ضياء ».
وقد �ضرب الإن�سا ُن القر�آ ُّ
ين �أعظ َم الأمثلة يف معرفته بقيمة
الوقت و�شرفه ،والتفاين يف احلفاظ عليه والإفادة منه ،وذلك يف
املجاالت كافة :علمية و�أدبية وح�ضارية وثقافية ،ويف هذا يقال:

التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية

نحن قـ�و ٌم أعـزَّن�ا اهللُ بالديـ
األعـداء
ـ�ت بذل�ك
ـن وذ َّل ْ
ُ
خرجت للـنـ
(أم ٌة خري أمـة ُأ
ْ

ِ
أكفاء)
ّاس بعدهـا
ـاس والن ُ
ُ

أين كسرى وأين قيصر ممّـا

واخللفاء ؟
حاب
الص ُ
سطرتـْ ُه ّ
ُ

أثمـارا
الكـ�ون إذ رأى
ُذ ِه َل
ُ
ً

اخلضــراء
أنتجـتـْه�ا بال ُدن�ا
َ
ُ
فاض مـن�ا العطاء يف كل وادٍ
َ
ُ

َــ�ر ُاء
ْ
وتوالـ�ت ُ
فتوحـن�ا الغ ّ
فـج
وتن�ادى العـبا ُد م�ن ك ُِّل ٍّ

خفاء
احلق لي�س فيـ�ه
ذل�ك ُّ
ُ
بحق
ما مىض
القرن إذ غدونا ٍّ
ُ
اخلصامء
س�اد َة األرض وانحنى
ُ
فقامت
ومضين�ا نبن�ي احلي�ا َة
ْ
ٍ
ـاء
يف
قلــيـل حـضـار ٌة َش ّ
ــم ُ
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ّاء
فإذا القفـ�ر ُ جــنـَّ ٌة غــنـ ُ
ُ
وارتقـاء
اجلهـ�ل هنضـ ٌة
وإذا
ُ

والن�زاع سلا ٌم
احل�رب
وإذا
ُ
ُ

وإخــاء
وإذا الكـر ُه بس�ــم ٌة
ُ

والكتب التي �أ َّلفها
ولو نظرنا يف اجلانب العلمي لدى امل�سلمني،
ِ
العلما ُء يف العلوم والفنون والآداب كافة لر�أينا ما يُثري العجبَ والإعجاب.
وها هي �آثا ُر امل�سلمني اليو َم متلأ مكتبات ال�شرق والغرب ممّا
خفي �أ ّن من �أ�سباب هذا النجاح وهذا العطاء
يقدّر باملاليني ،وغري ٍّ
الكبري ح�سن ا�ستغالل الوقت ،والإفادة من دقائقه وثوانيه ،ف�ض ً
ال عن
�ساعاته و�أيامه ولياليه .
ومن املفيد � ْأن �أ�شري هنا �إىل ما كتبه عاملان َعلَمان يف �سعة
الت�أليف عند امل�سلمني ،وهما الأمري �شكيب �أر�سالن يف جملة «امل�شرق»،
والأ�ستاذ حممد كرد علي يف جملة «املقتب�س» قبل مئة عام ،وقد تواردا
على عنوان واحد هو �سعة الت�أليف عند امل�سلمني ،واليوم ظهر ما مل
يظهر ،وعُرف ما مل يُعرف.
 األبيات من قصيدة للكاتب.
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وهذه فكرة جديرة  -فيما �أح�سب  -بتتبع جذورها و�آفاقها يف
القر�آن ،لبيان قواعدها ومنطلقاتها و�ضوابطها.
يحر�ص على
�أجل �إ َّن الإن�سان القر�آين �أ�صبح يف كل القرون
ُ
َ
الوقت هو �أ�سا�س النجاح
وقته �أ�ش َّد من حر�ص الإن�سان على ماله ،لأ َّن
والفالح.
ف�إذا �أح�س ّنا فه َم ُه وتنظي َم ُه ،وعرفنا قيمته وف�ضله ،وبادرنا
�إىل ا�ستغال ِل ِه وا�ستثما ِرهِ ،ومل ْ
نركن �إىل الدَّعة والبطالة ،ومل ُن ْ�سلم
قيادنا �إىل التواين والت�سويف ،نكو ُن عند ذلك قد و�ضعنا �أقدامنا على
الطريق ال�صحيح الذي ي�ؤدِّي بنا �إىل �أف�ضل النتائج ،و�أج ِّل الغايات.
وال�سنة بالوقت يجعلنا نتمنى �أن يكون له
�إ َّن اهتمام القر�آن ُّ
درا�سي تتناو ُل مفردا ُت ُه ك َّل ما يتعلق به يف املا�ضي
(�أي للوقت) مقر ٌر
ٌّ
واحلا�ضر ،و�أث َر ُه يف الأمم وال�شعوب ،و�أهميته يف احل�ضارات والثقافات،
َ
وارتباط ُه الوثيق بالعلوم والآداب والفنون.
وليتنا نعلم �أ َّن (ثاني ًة) واحد ًة هنا قد يقاب ُلها يف الآخرة (مليار)
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�سنة يف النعيم� ،أو يف العذاب� ،أقول هذا من باب التقريب لبيان قيمة
هذه (الثانية) ،و�إال فالآخرة ال ح َّد لها ،واملقابلة  -عند ذلك  -غري
�صالح ناف ٍع � -أو
دقيقة .فلن�ستح�ضر ونحن نعي�ش هذه الثواين يف عملٍ
ٍ
غري �صالح نافع ال قدر اهلل ذلك  -ما �سنعي�شه بنا ًء عليها يف الآخرة
من ثواب �أو عقاب.
�إن الوقت جدير حقاً بالعناية والرعاية واالهتمام فهل نوليه ذلك ؟
و�إنه �أغلى من كنوز الدنيا.
يقول ال�شيخ محُ َ ْن�ض بابه الدمياين املوريتاين:
ْ
القصري
فاعقل وال تضي�ع ال ُع ْم َر
ْ
ِ
ِ
املصري
واذكر
البصير
وراق�ب
ْ
َ
ِ
ُ
إن األَ ْن َفس�ا
�ن
باألنفاس َّ
وض َّ

ممّ�ا ت�راه ال ُيس�اوي َن َفس�ا

فهل ترانا نقدِّر قيمة هذه الأنفا�س ؟
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املعلم الثالثُ :
زرع اإلحساس باآلخرين ،وحبهم،
وحب اخلري هلم ،والسعي يف نفعهم:

ويتجلى هذا يف كثري من الن�صو�ص ال�شرعية ،واحلديث يف
ذلك يطول ،وح�سبي االكتفاء ب�إملاعة من ذلك ،وهي ال�شكر نيابة عن
الآخر.
وقد يبدو هذا الكالم غريباً ،ولكن ملاذا العجلة؟ فتعال معي
 �أخي القارئ � -إىل �أفق جميل من �آفاق الإ�سالم الرحيبة:قال تعاىل:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾[ .الأحقاف.]15:

�أري ُد � ْأن �أتوقف عند هذه اجلملة ﴿ ﭱ ﭲ﴾ التي

14

التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية

ُّ
وحب
تدل على هذا املبد�أ الرفيع ،ذلك هو :ال�شك ُر نياب ًة عن الغريُّ ،
وال�سعي الدائب فيما يعو ُد باخلري عليهم.
الآخرين،
ُ
ُ
ٌ
جميل ،فهمه
وا�ستنباط هذا املبد�أ من الآية د َّلني عليه فه ٌم
العا ُ
املف�س ُر الوزي ُر ال�صال ُح ابن ُهبَرية الدُوري (ت  560هـ) �إذ
مل الفقي ُه ِّ

يقول يف خواطره يف القر�آن على هذه اجلملة ﴿ ﭱ ﭲ﴾:

« هذا من متام ب ِّر الوالدين ،ك�أ َّن هذا الولد خاف �أن يكون والداه
ق�صَّ را يف �شكر الرب عز وجل ،ف�س�أ َل اهلل �أن ُي ْلهمه ال�شك َر على ما �أنع َم
به عليه وعليهما ،ليقو َم مبا وجب عليهما من ال�شكر �إن كانا ق�صَّ را ».
ما �أجم َل هذا الفهم ،وما � َ
أح�سن هذا اال�ستنباط ،وما �أرف َع هذا
ال�شعور!
ُ
ثم مل � ْ
وجدت هذا املبد�أ  -وهو ال�شكر نياب ًة عن الغري
ألبث �أن
لتبقى النعم ُة عليه وتـزداد  -يف كالم النبي املع ِّلم الر�ؤوف الرحيم ﷺ
وال�سنة  -وكن معي:
 -وهو مِ ْن توافق الكتاب ُّ

ريهما عن عبد اهلل بن غ ّنام عن
روى �أبو داود وال ّن�سائي وغ ُ

ر�سول اهلل ﷺ قال:
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« م َْن قال حني يُ�صبح :اللهم ما �أ�صبح بي من نعمةٍ� ،أو ب�أحدٍ من
فلك احلم ُد َ
�شريك لكَ ،
َ
خلقكَ ،
َ
ولك ال�شكر� .إال �أدَّى
وحدك ال
فمنك
�شك َر ذلك اليوم ».
هكذا يُع ِّلمنا ر�سو ُل اهلل ﷺ ويح�ضنا �أَ ْن نقول :اللهم ما �أ�صبح
بي من نعمة� ،أو ب�أحدٍ من خلقك ،فمنك وحدك ال �شريك لك ،فلك
احلمد ولك ال�شكر ...
�إ َّن ال�شعور بف�ضل اهلل يغم ُر ف�ؤا َد النبي ﷺ .
حب اخلري للنا�س ي�شغله ،فلهذا فهو ُي َع ِّلمنا � ْأن ن�شك َر اهلل
و�إ َّن َّ
عن �أنف�سنا ،وعن غرينا ،لتبقى النعمة لنا وله.
و�إ َّن لذلك �أثراً كبرياً ن�ستفيدُه من قول املف�سِّ ر عبد الرحمن بن زيد
بن �أ�سلم (ت 182هـ) �إذ قال :يُقال� « :إنه ليكون يف املجل�س الرج ُل الواح ُد
يحم ُد اهلل عز وجل ف ُتق�ضى لأهل ذلك املجل�س حوائجهم كلهم ».
ريه عليه وعلى جل�سائه ،فكيف
فحم ُد الرجلِ الواحدِ يَ�سري خ ُ
�إذا َ�ش َك َر الإن�سا ُن عن نف�سه ،وعن والديه ،وعن ك ِّل م َْن �أ�صبح بنعم ٍة
من اهلل؟ �إ َّن هذا ال�شكر ال ُب َّد مقبول ،وله الأثر العظيم.
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ويقربُ من هذا الباب قو ُل املالئكة:
﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ[ .﴾...غافر.]7:
املالئكة تدعو للم�ؤمنني باملغفرة ملا ع�سى � ْأن يكون قد وق َع منهم.
ُ
يت�شابك هذا الكون والوجود :الإن�سا ُن يدعو لأبويه
وهكذا
وي�شك ُر عنهم ،وي�شك ُر كذلك عن جميع النا�س خ�شي َة � ْأن يكونوا ق�صَّ روا
�أو غفلوا ،واملالئكة تدعو لهم باملغفرة.
ري النظر.
ين ق�ص ِ
نعم �إنه ال مو�ض َع يف �صفوفنا لأنا ٍ
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على ر�سول اهلل القائل:
يحب لنف�سه ».
يحب لأخيه ما ُّ
« ال ُي�ؤمن �أحدُكم حتى َّ
والقائل:
« امل�ؤمن �آلف م�ألوف ،وال خري فيمن ال ي�ألف وال ي�ؤلف ،وخري
النا�س �أنفعهم للنا�س ».

