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 أىداف الرتبية اإلسالمية
 دمحم أمت اإلندونيسي

 
َعْثِن  ْن بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معلما ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. قال ملسو هيلع هللا ىلص : ِإنَّ هللَا َلَْ يَ ب ْ ِِ ا َول ًً  ُمَعنِّ

ًرا  1بَ َعَثِن ُمَعلًِّما ُمَيسِّ
(، وعلى ٘ٛ، قال هللا تعاىل : "كل من الصاحلني" )األنعام اإلنسان الصاحلالرتبية اإلسالمية هتدف لتِوين 

" وأحلقن ابلصاحلني"، وعلى لسان يوسف : (ٓٓٔالصافات لسان إبراىيم : "رب ىب يل من الصاحلني ")
: أما اإلسالم فال حيصر نًسو يف تلك احلدود الضيقة، وال يسعى إلعداد ادلواطن  قال دمحم قطب (ٔٓٔ)يوسف 

 2الصاحل، وإمنا يسعى لتحقيق ىدف أكرب وأمشل، ىو إعداد اإلنسان الصاحل.
: اذلدف من طلب العلم يف اإلسالم ىو لغرس اخلري أو العدل يف نًس اإلنسان  سيد نقيب العطاسالقال 

 goodلتحصيل اإلنسان الصاحل ) ىو شخصية. لذلك اذلدف من الرتبية يف اإلسالممن حيث ىو اإلنسان وال

man ما ادلراد ابلصاحل يف تصوران عن اإلنسان الصاحل ؟ العنصر األساسي ادللتصق منو يف تصور اإلسالم ىو .)
    3غرس األدب.

قال د. خالد بن ادلتِامل. نظرة شاملة من حيث ىو اإلنسان مبعناه الشامل الرتبية اإلسالمية تنظر اإلنسان 
يف تعريف الرتبية اإلسالمية : تنشئة اإلنسان شيئا فشيئا يف مجيع جوانبو ابتغاء سعادة الدنيا  حامد احلازمي

ين والروحاين إىل يف تعريف الرتبية اإلسالمية : قيادة اجلسما وقال دمحم انثر. 4واآلخرة وفق ادلنهج اإلسالمي
:  قال الراغب األصًهاينوىذا يناسب معىن الرتبية بذاهتا،  5الِمال ومشولية األوصاف اإلنسانية مبعناىا احلقيقي

ْيِء َحااًل َفَحااًل ِإىَل َحدِّ التََّمامِ  ًئا  وقال البيضوي 6الرتبية ىي ِإْنَشاُء الشَّ ْيِء ِإىَل َكَماِلِو َشي ْ : الرتبية ىي تَ ْبِلْيُغ الشَّ
ًئا   7َفَشي ْ

، قال هللا تعاىل : وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون )الذارايت وظيًة اإلنسان الصاحل ىي العبادة واخلالفة
ها ويسًك الدماء ( وقال : وإذ قال ربك للملئِة إين جاعل يف األرض خليًة، قالوا أجتعل فيها من يًسد فيٙ٘

 (ٖٓوحنن نسبح حبمدك ونقدس لك، قال إين أعلم ما ال تعلمون )البقرة 
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العبادة ال تِون إال هلل ألهنا غاية اخلضوع والتذلل، وىي تشمل كل حياة اإلنسان، قال ابن تيمية : الِعَباَدُة 
بُُّو هللُا َويَ ْرَضاُه ِمَن اأْلَق ْ  لِّ َما حيُِ ُِ واخلالفة ىي أمانة التِليف من  8.َواِل َواأْلَْعَماِل الَباِطَنِة َوالظَّاِىَرةِ ِىَي ِاْسٌم َجاِمٌع ِل

تشمل تطبيق حِم هللا يف األرض وعدم اإلفساد فيها بعد إصالحها وتعمريىا. ولِن أغلبية اإلنسان  هللا لإلنسان
ال حتمل ىذه األمانة، قال تعاىل : إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشًقن 

أن حيملها ىو اإلنسان الصاحل، قال  (. والذي يليقٕٚمنها ومحلها اإلنسان إنو كان ظلوما جهوال )األحزاب 
تعاىل : وعد هللا الذين آمنوا منِم وعملوا الصاحلات ليستخلًنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم 

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونن ال يشركون يب شيئا ومن كًر بعد  ذلم وليمِنن ذلم دينهم الذي ارتضى
 (٘٘ور ذلك فألئك ىم الًاسقون )الن

م بَ نْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ َواَل تَ تَِّبِع اذْلََوٰى :  تطبيق حِم هللا( ٔ) ُِ ًة يف اأْلَْرِض َفاْح ًَ اَي َداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِلي
( ٕ. )(ٕٙ)ص  َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ ْوَم احلَِْسابِ  َعَذابٌ  ذَلُمْ  اّللَِّ  َسِبيلِ  َعن َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ،فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اّللَِّ 

ِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا :  عدم اإلفساد يف األرض بعد إصالحها ًْ  اّللَِّ  َرمْحَتَ  ِإنَّ  َوَطَمًعاَواَل تُ 
نَ  َقرِيبٌ  : ومعىن "بعد إصالحها" : بعد أن أصلحها هللا إبرسال  قال الشوكاين (ٙ٘اْلُمْحِسِننَي )األعراف  مِّ

م مَ  اّللََّ  اْعُبُدوا قَ ْومِ  ايَ  َقالَ  ََثُوَد َأَخاُىْم َصاحِلًاَوِإىَلٰ :  تعمري األرض( ٖ) 9.الرسل وإنزال الِتب وتقرير الشرائع ُِ ا َل
رُهُ  ْن ِإلٍَٰو َغي ْ نَ  أَنَشَأُكم ُىوَ  مِّ ُروُه ُُثَّ تُوبُوا ِإَلْيوِ ْم ِفيَها َفاْستَ غْ َواْستَ ْعَمرَكُ  اأْلَْرضِ  مِّ يبٌ  ِإنَّ  ًِ وقال ( ٔٙ)ىود  َريبِّ َقرِيٌب رلُِّ

الظاىرة والباطنة, ومِنِم يف األرض,  ,َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها أي استخلًِم فيها, وأنعم عليِم ابلنعم : السعدي
 10.مبنافعها, وتستغلون مصاحلهاتبنون, وتغرسون, وتزرعون, وحترثون ما شئتم, وتنتًعون 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت قال تعاىل : . اإلنسان الصاحل لو صًتان أساسيتان مها اإلميان والعمل الصاحل
( فعملية الرتبية والتعليم تركز يف حتصيل ىاتني الصًتني، مثال عندما نعلم ٜٕ)الرعد  طُوََبٰ ذَلُْم َوُحْسُن َمآبٍ 

يستًيد منو لطلب الدنيا، بل نركز نباات و  زرعالنبات ال نتوقف على إعطاء ادلعلومات عنو ُث يستطيع الطالب أن ي
يف إدخال اإلميان أبن هللا ىو زارع النبات احلقيقي ومصوره تصويرا بديعا، "أفرأيتم ما حترثون؟ ءأنتم تزرعونو أم حنن 

( واحلث على العمل الصاحل من تلك الزراعة ٘ٙ-ٖٙون )الواقعة الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تًِه
ٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو ََبِيَمٌة ِإال  عمال من حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْغِرُس َغْرًسا  َأْو يَ ْزرَُع َزْرًعا فَ َيْأُكُل ِمْنُو طَي ْ

   ل العلوم.وكذلك ك )رواه مسلم( َكاَنْت َلُو َصَدَقةٌ 
ْساَلِم يف  قال دمحم قطب. الرتبية اإلسالمية تريب اإلنسان يف مجيع جوانبو ىي روحو وعقلو وجسمو : َطرِيْ َقُة اإْلِ

لُ  ًَ ًئا َواَل تَ ْغ ُرُك ِمْنُو َشي ْ اِئِن اْلَبَشرِي ُكلِِّو ُمَعاجَلًَة َشاِمَلًة اَل تَ ت ْ َِ ْيٍء، ِجْسَمُو َوَعْقَلُو َوُرْوَحُو،  َعْن شَ الت َّْربِيَِّة ِىَي ُمَعاجَلَُة اْل
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يََّة َواْلَمْعَنِويََّة وَُكلَّ َنَشاِطِو َعَلى اأْلَْرضِ  فلنتدبر من ىذه  كيف تِون تربية الروح والعقل واجلسم ؟ 11.َحَياَتُو اْلَمادِّ
ماواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنَّهاِر اآلية :  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اّللََّ ِقياًما . آَلايٍت أِلُويل األلبابِإنَّ يف َخْلِق السَّ

ماواِت َواأْلَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت ىذا ابِطاًل ُسْبحاَنَك  ُروَن يف َخْلِق السَّ َِّ ًَ  َفِقنا َعذاَب النَّارِ َوقُ ُعوًدا َوَعلى ُجُنوَِبِْم َويَ تَ 
وتربية  ابلتًِر يف خلق هللا، وتربية العقل الدائمة مع هللا الصلةفرتبية الروح بتِوين  (ٜٔٔ-ٜٓٔ)آل عمران 

إبطعامو حالال طيبا والراحة والتنظيف والتقومي ُث اثنيا ابستعمالو يف العمل الصاحل إبعطاء حقو يعن أوال اجلسم 
 .خوفا ووقاية من عذاب النار
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