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ملخص البحث

ــا،  ــتخالف يف األرض، وعامرهت ــادة، واالس ــة: العب ــق اخلمس ــد اخلَل ــة مقاص ــاس إىل دراس ــث باألس ــدف البح ــث: هي ــداف البح أه
واالبتــالء، واالختــالف بــن النــاس، وحتليــل العالقــات فيــام بينهــا، وعالقاهتــا بجوهــر الرتبيــة األصيــل، أال وهــو الرتقــي الســامي 
يف معــارج الكــامل، بنــاًء عــى حتليــل الباحــث ملفهــوم الرتبيــة األصيــل يف دراســة دالليــة تأصيليــة ســابقة، فهــذا البحــث متمــم لتلــك 

ــا. ــتجيب لتوصيته ــة ويس الدراس

منهــج الدراســة: ُأنجــز البحــث باتبــاع منهجيــة حتليليــة تأصيليــة يف ضــوء القــرآن احلكيــم، وذلــك باســتقراء اآليــات التــي كشــفت 
ــة كل  ــن دالل ــة ب ــل العالق ــياقاهتا، وحتلي ــوء س ــة يف ض ــًة مقارن ــًة داللي ــتها دراس ــرٍة، ودراس ــٍل ظاه ــِغ تعلي ــق بِصَي ــد اخلل ــن مقاص ع

ــة األصيــل، ثــم اســتخالص أهــم النتائــج وآفاقهــا. َمقصــد وداللــة جوهــر الرتبي

النتائــج: أهــم مــا كشــف عنــه البحــث هــو أنــه بمقــدار متثــل اإلنســان ملقتضيــات مقاصــد خلقــه اخلمســة -التــي تشــر إليهــا دالالهتــا 
حســب حتليلهــا يف ضــوء القــرآن - فإنــه حيقــق إنســانيته ويرتقــي يف معــارج الكــامل البــري ارتقــاًء شــاماًل وســامًيا، يقربــه إىل ربــه ذي 

املثــل األعــى للكــامل، وذلــك االرتقــاء هــو جوهــر الرتبيــة األصيــل.

ــا،  ــا مجيًع ــام بينه ــات في ــة، والعالق ــق اخلمس ــد اخلل ــن دالالت مقاص ــف ع ــه يكش ــث يف كون ــة البح ــن أصال ــث: تكم ــة البح أصال
ــا  ــًدا يعمــق تصورن ــا جدي وعالقاهتــا بجوهــر الرتبيــة األصيــل، وارتباطهــا بفكــرة التقــرب إىل اهلل ذي الكــامل املطلــق، كشــًفا تأصيلًي

ــامل.  ــو الك ــامل نح ــدي ش ــاين جتدي ــاء إنس ــق ارتق ــأنه حتقي ــن ش ــذي م ــل، ال ــا األصي ــة وجوهره ــوم الرتبي ــن مفه ع

ــد  ــامرة األرض، مقص ــد ع ــتخالف يف األرض، مقص ــد االس ــادة، مقص ــد العب ــل، مقص ــة األصي ــر الرتبي ــة: جوه ــات املفتاحي الكل
ــاس. ــن الن ــالف ب ــد االخت ــالء، مقص االبت
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Abstract
Purpose: This research mainly studies the five purposes of creation: worship “ʿibāda”, viceroyship 
“khilāfa” on earth, developing “ʿimār” on earth, testing “ibtilāʾ”, and human differences “ikhtilāf”. It also 
analyzes their interrelationships as well as their relationships with the authentic essence of tarbiya 
(education), i.e., the eminent progression along the stairway to perfection, based on the researcher’s 
analysis of the authentic concept of tarbiya in a previous semantically authenticating study. Thus, 
this research is complementary to the previous study and was conducted in response to the latter’s 
recommendations.
Methodology: The research follows a semantically analytical authenticating methodology in light of 
the Qur’an. It examines the Qur’anic verses that clearly convey the purposes of creation, studies them 
semantically, compares and contrasts them in light of their respective contexts, analyzes the relation-
ship between each purpose and the connotations of the authentic essence of tarbiya, and then derives 
the key findings and their contributions.
Findings: The key findings of the research reveal that, in as much as human beings commit to the 
requirements of the five purposes of their creation – to which their connotations point to, according 
to their analysis in light of the Qur’an - they fulfill their humanity and ascend comprehensively and 
nobly towards human perfection, which places them closer to their Lord, whose perfection is the 
loftiest. This ascension embodies the authentic essence of tarbiya.
Originality: The originality of the research lies in the fact that it newly and authentically reveals the 
connotations of the five purposes of creation and their interrelationship, their relevance to the au-
thentic essence of tarbiya, and the linkage between them and the notion of becoming closer to Allah, 
who has the ultimate perfection. This disclosure deepens our perception of the concept of tarbiya 
and its essence that can potentially fulfill a comprehensive and renewed human progression towards 
perfection.
Keywords: The authentic essence of tarbiya “education”; The purpose of worship “ʿibāda”; The pur-
pose of viceroyship “khilāfa” on Earth; The purpose of developing “ʿimār” on Earth; The purpose of 
testing “ibtilāʾ”; and the purpose of human differences “ikhtilāf”
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مقدمة

ــة األصيــل)1(. وال مطمــع لإلنســان يف ذلــك الرتقــي  إن الرتقــي يف معــارج الكــامل البــري هــو جوهــر الرتبي
الكــاميل دون متثلــه ملقاصــد خلقــه؛ بنــاًء عــى أن »حتقــق متــام الغايــة مــن الــيء هــو أحــد أبعــاد دالالت الكــامل«)2(. 
ــل »إن إنســانية اإلنســان ال تتحقــق إال بقــدر مــا حيقــق اإلنســان مــن مقاصــد خلقــه«)3( مــن حيــث إنَّ »كل مــا  ب
ُأوجــد لفعــل فمتــى مل ُيوجــد منــه ذلــك الفعــل كان يف حكــم املعــدوم، ولذلــك كثــًرا مــا ُيســلب عــن الــيء اســمه 

إذا ُوجــد فعلــه ناقًصــا، كقوهلــم للفــرس الــرديء: ليــس هــذا بفــرس ولإلنســان ليــس هــذا بإنســان«)4(. 

ــخ لــدى اإلنســان أن وجــوده ُمغّيــى بغايــات، هــي التــي متنحــه قيمتــه احلقيقيــة،  هــذه احلقيقــة مــن شــأهنا أن ترسِّ
بحيــث يبلــغ مــن الكــامل بقــدر مــا حيقــق مــن تلــك الغايــات)5(. وهبــذا نفهــم رس تشــنيع القــرآن عــى مــن عطلــوا 
إمكاناهتــم –التــي وهبهــا اهلل هلــم - عــن حتقيــق مــا ُخلقــوا مــن أجلــه، ونعتهــم بأهنــم كاألنعــام بــل هــم أضــل 
َســُب َأنَّ َأْكَثَرُهــْم َيْســَمُعوَن َأْو َيْعِقُلــوَن إِْن ُهــْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ َســبِياًل﴾ ]الفرقــان:44[. ســبياًل ﴿َأْم حَتْ

ــة، وإالَّ  ــا العملي ــق ومقتضياهت ــد اخلل ــق مقاص ــى حتقي ــل ع ــة العم ــن الرتبي ــد رضورة أن تتضم ــا تتأك ــن ُهن وم
كانــت غــر متمثلــة جلوهرهــا األصيــل، وغــر ُموِصَلــة لغايتهــا الُكــرى وهــي: بلــوغ الكــامل. األمــر الــذي يقتــي 
دراســة تلــك املقاصــد وبيــان َعالقــة كل منهــا بجوهــر الرتبيــة األصيــل، وذلــك هــو الغــرض مــن هــذا البحــث)6(.

منطلقات البحث:

ننطلق يف هذا البحث – أساًسا – مما كشفه لنا بحثنا التحليي التأصيي ملفهوم الرتبية من: 

• »أن ُهنــاك عالقــة وثيقــة بــن جوهــر مفهــوم الرتبيــة األصيــل - وهــو الرتقــي يف معــارج الكــامالت - وكــون 	
الكــامل املطلــق إنــام هــو هلل وحــده ســبحانه، كــام هــو مقــرر يف القــرآن الكريــم«)7( باعتبــار أن ذلــك الكــامل 

ــا  ــًرا جامًع ــل« حتري ــة األصي ــر »مفهــوم الرتبي ــه إىل حتري ــا في ــة، حيــث خلصن ــي ملفهــوم الرتبي ــي التأصي ــا التحلي ــه بحثن ــك مــا كشــف عن )1(  ذل
تأصيلًيــا عــى هــذا النحــو: »الرتبيــة عمليــة تنشــئة متواصلــة ورعايــة دائمــة وترقيــة متدرجــة للمربــوب إىل حــد الكــامل«. انظــر: حممــد أبوبكــر 
ــة الريعــة والدراســات اإلســالمية، املجلــد 36، العــدد 2، 1440هـــ/2019م،  ــاء مفهــوم الرتبيــة األصيــل، جملــة كلي املصلــح، نحــو إحي

جامعــة قطــر، ص: 110.
)2(  املصدر السابق، ص: 118.

)3(  املصدر السابق.
)4(  الراغب األصفهاين، تفصيل النشأتن وحتصيل السعادتن، )بروت: دار مكتبة احلياة، 1983م(، ص: 79.

ــس: دار  ــان، )تون ــدأ اإلنس ــار، مب ــد النج ــد املجي ــط - عب ــادة فق ــد العب ــه ملقص ــياق تناول ــى – وإن كان يف س ــذا املعن ــن ه ــب م ــار إىل قري )5(  أش
ــر، د.ت(، ص: 70. ــة للن الزيتون

)6(  خصصنــا هــذا البحــث لتحقيــق هــذا الغــرض اســتجابة للتوصيــة الــواردة يف ختــام البحــث التحليــي التأصيــي ملفهــوم الرتبيــة، )املصلــح، 
نحــو إحيــاء مفهــوم الرتبيــة األصيــل، ص: 120(.

)7(  املصلح، نحو إحياء مفهوم الرتبية األصيل، ص: 120.
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ه واهلــادي واملـُــلِهم واملــُـعن عــى تــرٍق شــامل ومتكامــل يف معــارج  املطلــق هلل إنــام هــو »املثــل األعــى املــُـوجِّ
الكــامالت للمربوبــن، بــل إنــه ال يتصــور - يف ضــوء القــرآن - أي: ترٍق شــامل ومتكامــل يف معــارج الكامالت 
للمربوبــن، ومــن ثــم متثــل أســمى جلوهــر الرتبيــة، بــدون االســتلهام واالســتهداء واالســتعانة باملثــل األعــى 

للكــامل الــذي ال نــد لــه«)1(.
•  وأن كــامل اهلل يقتــي أنــه مل خيلــق الوجــود عبًثــا، بــل إن خلقــه للوجــود ليــس إال مظهــًرا مــن مظاهــر الكــامل 	

يف مثلــه األعــى، وذلــك يســتلزم بالــرورة أن للخلــق مقاصــد وأرساًرا)2(.
وملــا كانــت تلــك املقاصــد واألرسار خفيــة اإلدراك، فقــد اهتــم القــرآن اهتامًمــا كبــًرا بتلــك القضيــة اخلطــرة، 
ولفــت عنايــة اإلنســان إليهــا مــن خــالل تعريفــه بصفــات خالقــه، ومقتضياهتــا، وتبصــره بذاتــه، وبحقيقــة وجوده، 
وبالغايــة مــن خلقــه، وبحقيقــة حياتــه الدنيويــة التــي يعيشــها، وبمصــره بعــد موتــه، وبطبيعــة عالقتــه بغــره مــن 
املخلوقــات، وبحقيقــة الكــون املحيــط بــه، وأمــره بالتفكــر يف ذلــك كلــه، والعمــل بــام يقتضيــه؛ ليحقــق اإلنســان 

إنســانيته والتــي ال تتحقــق إال بقــدر مــا حيقــق اإلنســان مــن مقاصــد خلقــه كــام أكدنــا عليــه آنًفــا.

ورس ذلــك االهتــامم الكبــر يف القــرآن بتبصــر اإلنســان بتلــك القضيــة الُكــرى، ولفــت عنايتــه إليهــا، يرتكــز 
ْمنَــا َبنـِـي آَدَم  أساًســا عــى أن اهلل خلــق اإلنســان وكّرمــه وفّضلــه عــى كثــر ممــن خلــق، كــام قــال تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكرَّ
ــا َتْفِضيــاًل﴾ ]اإلرساء:70[،  ْلنَاُهــْم َعــَى َكثِــٍر مِمَّــْن َخَلْقنَ يَِّبــاِت َوَفضَّ َوَحَْلنَاُهــْم يِف اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــَن الطَّ
وال شــك أن ذلــك التكريــم حلكــٍم ُعليــا وغايــات ُكــرى ومقاصــد عظيمــة؛ ذلــك أن اهلل –ســبحانه – حكيــم، فــال 
يصــدر منــه فعــل إال بمقتــى حكمتــه. وبــام أنــه مــن تلــك احلكــم والغايــات واملقاصــد مــا هــو متعلــق بأفعــال 
ــه مــن مراعاهتــا  ــه إليهــا، بالقــدر الــذي يمكن ــة، فــإن القــرآن بــّر اإلنســان هبــا ولفــت عنايت اإلنســان االختياري

وااللتــزام بمقتضياهتــا، وعــدم االنحــراف عنهــا وخمالفــة مرتتباهتــا، وذلــك حقيقــة التكليــف.

وباالســتقراء يتبــن لنــا أن القــرآن الكريــم، تنــاول قضيــة مقاصــد خلــق اإلنســان يف ســياقات متعددة وبأســاليب 
ــا  ــام بينه ــات في ــل الَعالق ــا، وحتلي ــي وردت فيه ــياقاهتا الت ــوء س ــة يف ض ــة واملقارن ــب الدراس ــا تتطل ــة، مم متنوع
والعالقــة بــن كل مقصــد منهــا وبــن جوهــر الرتبيــة األصيــل، وســنقتر هنــا عــى دراســة مقاصــد اخللــق التــي 
ــِغ تعليــٍل ظاهــرٍة، وهــي املقاصــد اخلمســة التاليــة: العبــادة، واالســتخالف يف األرض،  كشــف عنهــا القــرآن بِصَي

وعــامرة األرض، واالبتــالء، واالختــالف بــن النــاس. 

)1(  املصدر السابق، ص: 116.

)2(  املصدر السابق، ص: 118.
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أهمية البحث ومنهجيته:

وتــأيت أمهيــة هــذا البحــث مــن أن مقاصــد اخللــق رغــم أمهيتهــا يف حتقيــق إنســانية اإلنســان، ورغــم َعالقتهــا 
الوثيقــة بجوهــر الرتبيــة األصيــل الــذي كشــفنا عنــه، إال أنــه ال يبــدو لنــا - حســب بحثنــا يف الدراســات الرتبويــة 
ــط  ــن اخلل ــدًرا م ــاك ق ــًة إىل أن ُهن ــاًل، إضاف ــاًل وتأصي ــًة وحتلي ــا دراس ــق هب ــامم الالئ ــت االهت ــا نال ــة - أهن التأصيلي
واللبــس والنظــر القــارص لــدى البعــض يف دالالت تلــك املقاصــد، ويف َعالقــة كل َمقصــد باآلخــر، ويف املقتضيــات 
الرتبويــة لتلــك املقاصــد، كــام ســيتضح يف ثنايــا هــذا البحــث. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ حتليــل 
تلــك املقاصــد وَعالقتهــا بجوهــر الرتبيــة األصيــل، مــن شــأنه أن ُيســهم يف تعميــق مفهــوم الرتبيــة األصيــل ويثــري 
ــا يف منطلقــات  البحــث فيــه، إضافــة إىل مــا كشــفه البحــث التحليــي التأصيــي للمفهــوم، والــذي أرشنــا إليــه آنًف

هــذا البحــث. 

وال نعنــي ُهنــا أنــه ال ُتوجــد دراســات يف موضــوع مقاصــد اخللــق؛ إذ ُهنــاك مــن تنــاول هــذا املوضــوع - وإن 
ــظ  ــذا مل حي ــوع ه ــي أن املوض ــام نعن ــة - وإن ــد اخلمس ــذه املقاص ــع ه ــت مجي ــدة تناول ــة واح ــى دراس ــع ع ــا مل نق كن

باالهتــامم بالقــدر املكافــئ ألمهيتــه، وحيويتــه باألخــص يف جمــال تأصيــل الرتبيــة، كــام ســيتبن يف هــذا البحــث.

ولتحقيــق مــا نصبــو إليــه؛ ســنتبع املنهجيــة التحليليــة التأصيليــة يف ضــوء القــرآن احلكيــم باعتبــاره »املرجعيــة 
الُعليــا للتأصيــل وتأســيس منظومــة املفاهيــم والتصــورات الفكريــة اخلاصــة باألمــة اإلســالمية، ودســتورها اخلالــد 
ــد  ــا - وكــام يقــول األســتاذ الفيلســوف طــه عب ــًة إىل أنن ــه مناهــج حياهتــا كلهــا«)1(، إضاف ــذي ُتؤســس يف ضوئ ال
ــا وحتليالتنــا«)2(، وال ســيام يف  ــا أقــوى مــن النــص القــرآين نبنــي عليــه تصوراتن الرحــن: »ال نملــك أصــاًل تداوليًّ
ــوة إىل  ــم، والدع ــاس وتربيته ــة الن ــو هداي ــه ه ــرآن بأكمل ــه الق ــو إلي ــا يدع ــر م ــث إن »جوه ــوي حي ــال الرتب املج
التغيــر لألحســن... واملنهــج القــرآين يف التغيــر تربــوي باألســاس«)3(. وتتضمــن املنهجيــة املتبعــة يف البحــث القيــام 

بثــالث خطــوات رئيســة، هــي:

• حتديــد اآليــات القرآنيــة التــي كشــفت عــن مقاصــد اخللــق بِصَيــِغ تعليــٍل ظاهــرِة – وهــي املقاصد اخلمســة 	
- بنــاًء عــى االســتقراء الــذي أرشنــا إليــه يف منطلقــات البحــث، ومــن َثــم دراســتها دراســة دالليــة مقارنــة 
ــن  ــتفادة م ــع االس ــا، م ــام بينه ــات في ــا، والَعالق ــروق بينه ــان الف ــا وبي ــة دالالهت ــياقاهتا؛ ملعرف ــوء س يف ض

)1(  املصلح، نحو إحياء مفهوم الرتبية األصيل، ص: 101.
ــر  ــة للفك ــة العربي ــروت: املؤسس ــامين، )ب ــر االئت ــول النظ ــامين - أص ــه االئت ــامري إىل الفق ــه االئت ــن الفق ــاء: م ــن احلي ــن، دي ــد الرح ــه عب )2(  ط

واإلبــداع، 2017م(، ج1، ص: 36.
)3(  االقتباس مرتجم من ملخص البحث اآليت:

Nedim Haracic and M. Y .Zulkifli Mohd Yusoff ,The Reasons of Social Change and the Role of Mentoring Therein; Its Methods 
and Contexts from a Qur’anic Perspective ,Albayan Journal ,vol.14 ,issue ,2016 ,1 pp.89-118.
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ثــراء كتــب التفســر، وباألخــص تلــك التــي اهتمــت بتحقيــق املســائل الدقيقــة املتعلقــة بمقاصــد اخللــق، 
وتلــك التــي اهتمــت باجلوانــب الرتبويــة فيهــا ذات الصلــة بموضوعنــا.

• حتليــل الَعالقــة بــن داللــة كل مقصــد مــن املقاصــد اخلمســة – بنــاًء عــى اخلطــوة الســابقة - وداللــة جوهر 	
الرتبيــة الــذي أرشنــا إليــه يف مقدمــة هــذا البحــث ومنطلقاته.

• استخالص أهم النتائج من اخلطوتن السابقتن، وبيان اآلفاق التي تفتحها تلك النتائج.	

أوًلا: العبادة وجوهر التربية األصيل:

ــر  ــا يف تبص ــرآن، وأوضحه ــاليب الق ــن أرصح أس ــق وأرساره م ــد اخلل ــن مقاص ــث ع ــدأ البح ــا أن نب ــدر بن جي
ــنَّ  ــُت اجْلِ ــا َخَلْق ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــل يف قول ــع الم التعلي ــر م ــلوب الق ــو أس ــه، أال وه ــن خلق ــة م ــان بالغاي اإلنس
ــة  ــة إال ِعل ــم لِعل ــا خلقته ــة، »أي: م ــُدوِن﴾ الم العل ــالم يف: ﴿لَِيْعُب ــات:56[؛ فال ــُدوِن﴾ ]الذاري ــَس إاِلَّ لَِيْعُب ْن َواإْلِ
ــتخدام  ــًرا الس ــدوه«)2(. ونظ ــه أن يعب ــى إرادت ــن ع ــس واجل ــق اهلل اإلن ــة خل ــر ِعل ــا »ق ــاي«)1(، فُهن ــم إي عبادهت
أســلوب القــر هــذا يف التريــح هبــذه الغايــة مــن اخللــق؛ ســاد الزعــم بأهنــا هــي الغايــة الفريــدة التــي كشــف 
ــوء  ــة يف ض ــة اآلي ــق لدالل ــور الدقي ــن عاش ــق اب ــى حتقي ــاًء ع ــياق - بن ــذا الس ــر يف ه ــرآن! إال أن الق ــا الق عنه
ســياقها الــذي يفيــد التعريــض باملركــن، والتشــنيع بحاهلــم مــن االنحــراف عــامَّ ُخلقــوا مــن أجلــه، وعــن الفطــرة 
ــدوين  ــايف... أي: إال ليعب ــر إض ــن)3( - »ق ــالل املضلل ــم إلض ــنتها باّتباعه ــوا س ــا فخالف ــم اهلل عليه ــي خلقه الت
ــا وإن مل نطَّلــع عــى مقاديــر ِحكــم اهلل - تعــاىل - مــن خلــق اخلالئــق، لكنــا  وحــدي... وليــس قــًرا حقيقًيــا؛ فإنَّ
نعلــم أن احلكمــة مــن خلقهــم ليســت جمــرد أن يعبــدوه، ألن ِحكــم اهلل - تعــاىل - مــن أفعالــه كثــرة ال ُنحيــط هبــا، 
وِذكــر بعضهــا كــام ُهنــا ال يقتــي عــدم وجــود ِحكمــة ُأخــرى، أال تــرى أن اهلل ذكــر ِحكــاًم للخلــق غــر هــذه«)4(، 
كــام ســيأيت. وســياق هــذه اآليــة يفيــد كذلــك أن املقصــود - باألســاس - يف هــذا املقصــد هــم اإلنــس »وإنــام ذكــر 
اجلــن إدماًجا...ومــا ذكــر اهلل اجلــن ُهنــا إال لتنبيــه املركــن بــأنَّ اجِلــن غــر خارجــَن عــن العبوديــة هلل - تعــاىل - 
... وتقديــم اجلــن يف الذكــر لالهتــامم هبــذا اخلــر الغريــب عنــد املركــن الذيــن كانــوا يعبــدون اجلــن؛ ليعلمــوا أن 

اجلــن عبــاد هلل - تعــاىل -«)5(.

فام حقيقة مقصد العبادة؟ وما عالقته بجوهر الرتبية األصيل؟

)1(  حممد الطاهر بن حممد بن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنر، 1984م(، ج: 27، ص: 25.
)2(  املصدر السابق، ج: 27، ص: 26.
)3(  املصدر السابق، ج: 27، ص: 25.

)4(  املصدر السابق، ج: 27، ص: 27-26.
)5(  املصدر السابق، ج: 27، ص: 28.
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 إن مــا يســرتعي انتباهنــا - ونحــن نبحــث يف حقيقــة هــذا املقصــد مــن اخللــق - وجــود صلــة وثيقــة بينــه وبــن 
جوهــر الرتبيــة األصيــل - وهــو الرتقــي يف معــارج الكــامل - وأن اإلنســان مــا يــزال يرتقــى يف تلــك املعــارج مــا 
دام يرتبــى، مســتهدًيا باملثــل األعــى للكــامل. هــذا مــا يتضــح - ابتــداًء - مــن خــالل احلاجــة إىل الرتبيــة يف حتقيــق 
النــاس مقصــد عبــادة اهلل وحــده وعــدم إرشاكهــم غــره يف العبــادة الــذي يفيــده أســلوب القــر اإلضــايف يف اآليــة؛ 
»فــاهلل - تعــاىل - خلــق النــاس عــى تركيــب يقتــي النظــر يف وجــود اإللــه ويســوق إىل توحيــده، ولكــن كســب 
النــاس جيــرف أعامهلــم عــن املهيــع الــذي ُخلقــوا ألجلــه، وأســباب متكنهــم مــن االنحــراف كثــرة«)1(، ومــن ُهنــا 
يــأيت دور الرتبيــة بمفهومهــا األصيــل، التــي تعالــج أســباب انحــراف النــاس عــن هــذا املقصــد الــذي ُخلقــوا مــن 

أجلــه؛ لكــي حتقــق الرتبيــة غايتهــا وهــو العــروج نحــو الكــامل. 

إال أن الَعالقــة بــن الرتبيــة وبــن هــذا املقصــد ال تقتــر عــى معاجلــة أســباب االنحــراف عــن املقصــد، وإنــام 
ُهنــاك صلــة أخــرى تتعلــق بفكــرة الرتقــي نحــو الكــامل، فبقــدر حتقيــق هــذا املقصــد يرتقــي اإلنســان ارتقــاًء كامليًّــا؛ 
ذلــك »أن تكاليــف اهلل للعبــاد عــى ألســنة الرســل مــا أراد هبــا إال صالحهــم العاجــل واآلجــل - مًعــا - وحصــول 
الكــامل النفســاين بذلــك الصــالح، فــال جــرم أن اهلل أراد مــن الرائــع كــامل اإلنســان، وضبــط نظامــه االجتامعــي 
يف خمتلــف عصــوره. وتلــك حكمــة إنشــائه، فاســتتبع قولــه: ﴿إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾ أنــه مــا خلقهــم إال لُينتظــم أمرهــم 

بوقوفهــم عنــد حــدود التكاليــف التريعيــة مــن األوامــر والنواهــي«)2(. 

ــادة وتأثرهــا وَعالقتهــا  ــن عاشــور - رحــه اهلل - عــن رس العب ــان اآليت الب ــر بالبي ــة أكث وتتضــح هــذه الصل
ــاَك َنْســَتِعُن﴾ ]الفاحتــة:5[ وربطهــا بداللــة آيــة: ﴿َوَمــا  ــاَك َنْعُبــُد َوإِيَّ بالكــامل، وذلــك عنــد تدبــره لقولــه تعاىل:﴿إِيَّ
ْنــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾ ]الذاريــات:56[. اســتهل ابــن عاشــور بيانــه باإلشــارة إىل أن احلكمــة مــن  ــنَّ َواإْلِ َخَلْقــُت اجْلِ
ــه »جعــل قبــول اإلنســان  ــه – تعــاىل: الوجــود، والعلــم، والقــدرة، وأن خلــق اهلل هلــذا العــامل، إظهــار كــامل صفات
للكــامالت التــي بمقياســها يعلــم نســبة مبلــغ علمــه وقدرتــه مــن علــم اهلل - تعــاىل - وقدرتــه، وأودع فيــه الــروح 
والعقــل اللذيــن هبــام يــزداد التــدرج يف الكــامل؛ ليكــون غــر قانــع بــام بلغــه مــن املراتــب يف أوج الكــامل واملعرفــة، 
وأرشــده وهــداه إىل مــا يســتعن بــه عــى مرامــه؛ ليحصــل لــه باالرتقــاء العاجــل رقــي آجــل ال يضمحــل، وجعــل 
ــول  ــم بأص ــى إليه ــفرة املوح ــن الس ــن م ــى التلق ــا ع ــا متوقًف ــا وآجله ــا عاجله ــرات كله ــول اخل ــتعداده لقب اس
ــا توقــف ذلــك عــى  ــادة ورس تريعهــا وَعالقتهــا بالكــامل، فقــال: »ومل ــر العب ــك أث ــنَّ بعــد ذل ــل«)3(، وب الفضائ
ــت  ــده، رشع ــر وض ــازي باخل ــر املج ــاج إىل تذك ــة حتت ــك املراقب ــت تل ــا وكان ــا ورشداهت ــس يف نفراهت ــة النف مراقب

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 27، ص: 26.
)2(  املصدر السابق، ج: 27، ص: 27.
)3(  املصدر السابق، ج: 1، ص: 182.
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العبــادة لتذكــر ذلــك املجــازي؛ ألن عــدم حضــور ذاتــه واحتجابــه بســبحات اجلــالل يــرب نســيانه إىل النفــوس، 
كــام أنــه جعــل نظامــه يف هــذا العــامل متصــل االرتبــاط بــن أفــراده، فأمرهــم بلــزوم آداب املعــارشة واملعاملــة لئــال 
يفســد النظــام، وملراقبــة الــدوام عــى ذلــك أيًضــا رشعــت العبــادة لتذكــر بــه، عــى أن يف ذلــك التذكــر دوام الفكــر 
يف اخلالــق وشــؤونه، ويف ذلــك ختلــق بالكــامالت تدرجًيــا، فظهــر أن العبــادة هــي طريــق الكــامل الــذايت واالجتامعــي 

ْنــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾« )1(. ــنَّ َواإْلِ مبــًدًأ وهنايــًة، وبــه يتضــح معنــى قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ

 ومــا يشــر إليــه ابــن عاشــور ُهنــا - مــن ربــط عميــق لطيــف بــن مقصــد العبــادة وبــن التــدرج يف معــارج 
ــا –  ــامالت تدرجًي ــق بالك ــن ختل ــه م ــا في ــر وم ــن التذك ــادة م ــه العب ــا حتقق ــر م ــي، ع ــذايت واالجتامع ــامل ال الك
يؤكــد الصلــة بــن مقصــد العبــادة وجوهــر الرتبيــة األصيــل، ويتعــزز هــذا الربــط العميــق الــذي أشــار إليــه ابــن 
ــال:  ــبيل املث ــى س ــا ع ــدة منه ــات عدي ــه آي ــارت إلي ــا أش ــك م ــر، وذل ك ــو الذِّ ــام ه ــادة إن ــون روح العب ــور بك عاش
كــر مــن ارتقــاء نحــو املثــل  ــاَلَة لِِذْكــِري﴾ ]طــه:14[، ومــا يف الذِّ نـِـي َأَنــا اهللَُّ اَل إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا َفاْعُبــْديِن َوَأِقــِم الصَّ ﴿إِنَّ
ــامئه احلســنى مــن صفــات الكــامل)2(. »وإذا  ــه معــاين أس ــب األوىف ممــا ترمــز إلي ــذ بالنصي ــامل، واألخ األعــى للك
كانــت عبــادة اهلل ليســت إال االقــرتاب مــن الكامــل املطلــق الكــامل، فإهنــا ليســت يف احلقيقــة إال ارتقــاء بالوجــود 
ــامل يف  ــات الك ــى صف ــوب ع ــول والقل ــح العق ــر اهلل يفت ــد بذك ــك أن التعب ــامل«)3(. ذل ــات الك ــاين إىل درج اإلنس
ــه ســبحانه وتعــاىل - كــام هــو ثابــت يف القــرآن - أســامء بالغــة يف احلســنى غايتهــا، وتــدل عــى  مثلــه األعــى؛ فلّل
صفــات بالغــة يف الكــامل منتهاهــا، وال يامثلــه فيهــا أحــد بإطــالق، والتــي أمــر اهلل عبــاده أن يتعبــدوه هبــا وحــده 
ــا﴾ ]األعــراف:180[، وذلــك هــو مقتــى »األحديــة يف األســامء والصفــات«  ــاَمُء احْلُْســنَى َفاْدُعــوُه هِبَ ﴿َوهللَِِّ اأْلَْس
والتــي هــي إحــدى دالالت مفهــوم األحديــة »الــذي ُيعــد، باســتقراء الوحــي، أمجــع مفهــوم لتجليــات الكــامل يف 
مثلــه األعــى«)4(. والعلــم بأســامء اهلل احلســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــامل وجــالل، أســاس الرتقــي الســامي 
ــه أصــل للعلــم بــكل معلــوم؛ إذ كــام يبــن اإلمــام ابــن القيــم  يف معــارج الكــامل يف ضــوء القــرآن، مــن حيــث إن
- رحــه اهلل: »إحصــاء األســامء احلســنى والعلــم هبــا أصــل للعلــم بــكل معلــوم، فــإن املعلومــات ســواه: إمــا أن 
تكــون خلًقــا لــه - تعــاىل - أو أمــًرا، إمــا علــم بــام كّونــه، أو علــم بــام رّشعــه، ومصــدر اخللــق واألمــر عــن أســامئه 
احلســنى... وكــام أن كل موجــود ســواه فبإجيــاده، فوجــود مــن ســواه تابــع لوجــوده تبــع املفعــول املخلــوق خلالقــه، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 182.  )1(
)2(  انظــر يف هــذا املعنــى مــا ذكــره الشــيخ حممــد الغــزايل – رحــه اهلل- يف كتابــه الفريــد »فــن الذكــر والدعــاء عنــد خاتــم األنبيــاء«، )دمشــق: دار 

القلم، 1407هـــ/1987م(، ص: 17-16.
)3(  عبد املجيد النجار، مبدأ اإلنسان، ص: 71-70.

)4(  املصلح، نحو إحياء مفهوم الرتبية األصيل، ص: 117.
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فكذلــك العلــم بــه - تعــاىل - أصــل للعلــم بــكل مــا ســواه«)1(.

ــا يف  ــل بمقتضياهت ــامل، وعم ــات ك ــن صف ــه م ــدل علي ــا ت ــنى وم ــامء احلس ــك األس ــان بتل ــد اإلنس ــام تعب وكل
حقــه حســب دالاللتهــا، كلــام ارتقــى يف معــارج الكــامل الســامي. ويتضــح هــذا أكثــر بالتأمــل يف أســامء اهلل احلســنى 
الــواردة يف القــرآن ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــامل ومقتضياهتــا يف حــق اإلنســان، ولبيــان ذلــك بإجيــاز يمكننــا 

أن نصنــف تلــك األســامء احلســنى تصنيًفــا حمقًقــا لغرضنــا يف هــذا البحــث إىل ثالثــة أنــواع:

• ــة 	 ــص الربوبي ــص خصائ ــن أخ ــد م ــامل ُتع ــات ك ــى صف ــدل ع ــي ت ــامء الت ــك األس ــو تل ــا: ه األول منه
ــرزق... ــاء، وال ــق، واإلحي ــة اخلل ــل: صف ــره، مث ــص غ ــرة خلصائ املغاي

• والنــوع الثــاين: هــو تلــك األســامء التــي تــدل عــى صفــات كــامل ال جتــوز وال تليــق إال للخالــق األحــد، 	
مثــل: صفــة الكريــاء، والعلــو، واجلــروت...

• والنــوع الثالــث واألخــر: هــو تلــك األســامء التــي تــدل عــى صفــات كــامل ينبغــي لعبــاده التخلــق هبــا عى 	
قــدر اإلمــكان لرتقــوا هبــا يف معــارج الكامل، مثــل: صفــة العــدل، والعلــم، والرحــة...)2(. 

فأمــا النــوع األول مــن تلــك األســامء احلســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات الكــامل التــي هــي مــن خصائــص 
ــة وَعالقتهــا باملثــل األعــى للكــامل،  ــة اإلنســان الذاتي ــّر اإلنســان بحقيقــة كــرى تتعلــق هُبوي ــه يب ــة، فإن الربوبي
تبصــًرا يلفــت عنايــة اإلنســان إىل أنــه مهــام بلــغ مــن مرتبــة يف معــارج الكــامل، فإنــه ال يمكــن لــه أن يبلــغ ذلــك 
املثــل األعــى، وأنــه مهــام اتصــف بــه مــن مزايــا وصفــات كامليــة، فهــي ليســت يف احلقيقــة إال فيوًضــا مــن فيوضات 
صفــات ذلــك املثــل األعــى للكــامل. وإنَّ متثُّــل تلــك احلقيقــة الُكــرى، مــن شــأنه أن يمنــع اإلنســان مــن أن يغــرت 
ــا والصفــات، فيغفــل كنهــه  ــا والصفــات الكامليــة، غــروًرا يــؤدي بــه إىل أن َيســكر بنشــوة تلــك املزاي بتلــك املزاي
ــة زائفــة يطغــى هبــا عــى غــره، وهــذا الغــرور بــال شــك صفــة نقــص يف  عــي لنفســه ربوبي ــة ويدَّ ــه الذاتي وهويت
ــه خيالــف مقتضيــات تلــك احلقيقــة الُكــرى، ومعلــوم أن خمالفــة مقتضيــات احلقيقــة صفــة  حقــه، فضــاًل عــن أن
نقــص كذلــك. إًذا فتمثُّــل تلــك احلقيقــة مــن شــأنه أن يعصــم مــن الوقــوع يف مثــل هــذه النقائــص املتعارضــة مــع 

الكــامل البــري، وبالتــايل فــإنَّ ذلــك التمثــل لتلــك احلقيقــة مــن صميــم الرتبيــة بمفهومــه األصيــل.

ــق إال  ــوز وال تلي ــامل ال جت ــات ك ــى صف ــدل ع ــي ت ــام ه ــنى، فإنَّ ــامء احلس ــك األس ــن تل ــاين م ــوع الث ــا الن وأم
ــه وال رشيــك معــه، وإال لفســدت الســاموات واألرض كــام قــال تعــاىل:  ــد ل ــه ال ن للخالــق األحــد مــن حيــث إن
ــأهنا  ــن ش ــامل؛ إذ م ــات ك ــت صف ــره فليس ــق غ ــا يف ح ــاء:22[، أم ــَدَتا﴾ ]األنبي ــٌة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَس ــاَم آهِلَ ــْو َكاَن فِيِه ﴿َل

)1(  حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 1425هـ(، ج: 1، ص: 287-286.
)2(  انظر؛ العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال وصالح األعامل واألقوال، )بروت: دار الكتب العلمية، 2003م(.
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ــل  ــإنَّ متثُّ ــايل ف ــم والتكــر والفســاد، وبالت ــان والبغــي والظل ــل الطغي يف حاهلــم أن تفــي إىل صفــات مذمومــة مث
تلــك احلقيقــة، والعمــل بمقتضياهتــا مــن صميــم الرتبيــة بمفهومــه األصيــل كذلــك؛ لكونــه يعصــم مــن مثــل هــذه 

ــي تتعــارض مــع الكــامل البــري. الصفــات املذمومــة والت

وأمــا النــوع الثالــث مــن تلــك األســامء احلســنى فــإن االتصــاف بــام تــدل عليــه مــن صفــات كــامل والتخلــق هبــا 
- بقــدر اإلمــكان)1( - إنــام هــو يف احلقيقــة عــروج ســاٍم يف معــارج الكــامل التــي تقــرب إىل املثــل األعــى يف الكــامل، 
ــل ملقــام عــاٍل يف ذلــك العــروج، أال وهــو مقــام املحبــة، كــام يــدل عليــه القــرآن.  كــر املوصِّ وذلــك هــو جوهــر الذِّ
فمــن الثابــت يف القــرآن أن »أحــب خلــق ]اهلل[ إليــه مــن اتصــف بموجــب ]أســامئه وصفاتــه[، وأبغضهــم إليــه مــن 
اتصــف بضدهــا، وهلــذا يبغــض الكفــور والظــامل واجلاهــل والقــايس القلــب، والبخيــل واجلبــان واملهــن واللئيــم، 
وهــو ســبحانه مجيــل حيــب اجلــامل، عليــم حيــب العلــامء، رحيــم حيــب الراحــن، حمســن حيــب املحســنن، ســّتر حيب 
أهــل الســرت، قــادر يلــوم عــى العجــز، واملؤمــن القــوي أحــب إليــه مــن املؤمــن الضعيــف، عفــٌو حيــب العفــو... 

وكل مــا حيبــه مــن آثــار أســامئه وصفاتــه وموجبهــا، وكل مــا يبغضــه فهــو ممــا يضادهــا وينافيهــا«)2(.

ــام ارتقــى يف معــارج  ــام تقــرب إىل خالقــه، وكل ــادة ومقتضياهتــا كل ــام حقــق اإلنســان مقصــد العب ــه؛ فكل وعلي
ــي يف  ــك الرتق ــول دون ذل ــه، حت ــر خالق ــة لغ ــن كل عبودي ــان م ــرر اإلنس ــادة يتح ــد العب ــق مقص ــامل، وبتحقي الك
ــرآن  ــه الق ــوه إلي ــا ين ــذا م ــم. ه ــتوى األم ــى مس ــراد أم ع ــتوى األف ــى مس ــواٌء كان ع ــامي، س ــامل الس ــارج الك مع
ــهد  ــث استش ــه اهلل - حي ــور - رح ــن عاش ــه اب ــت إلي ــه ولف ــن ل ــا تفط ــر م ــا بالذك ــص منه ــدة، نخ ــع ع يف مواض
عــى ذلــك بــام جــاء يف قصــة نبــي اهلل ســليامن - عليــه الســالم - مــع ملكــة ســبأ يف القــرآن، وحتديــًدا يف قــول اهلل 
ــُد  ــْت َتْعُب ــا َكاَن ــا َم َه ــا ُمْســِلِمَن، َوَصدَّ ــا َوُكنَّ ــْن َقْبِلَه ــَم ِم ــا اْلِعْل تعــاىل عــى لســان ســليامن عليــه الســالم: ﴿َوُأوتِينَ
َــا َكاَنــْت ِمــْن َقــْوٍم َكافِِريــن﴾ ]النمــل:42-43[، فقــال: »أي: صدهــا عــن حصــول العلــم النافــع  ِمــْن ُدوِن اهللَِّ إهِنَّ
عبادهتــا الشــمس، فكانــت بذلــك االعتقــاد منرفــة عــن الكــامل العلمــي، والرشــد الفكــري، واســتكامل احلضــارة 

ــة«)3(.  الصحيح

ــف ال  ــامل، كي ــارج الك ــامي يف مع ــي الس ــن الرتق ــه وب ــول بين ــده وحت ــان وتقي ــأرس اإلنس ــر اهلل ت ــة لغ فالدينون
وهــي حجــاب بــن اإلنســان وبــن االنفتــاح عــى صفــات الكــامل يف مثلــه األعــى، إضافــًة إىل أن الدينونــة لغــر اهلل 

)1(  ملناقشــة قضيــة إمكانيــة التخلــق بأســامء اهلل احلســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــامل، ومناقشــة االعرتاضــات الــواردة عليــه، 
انظــر؛ طــه عبــد الرحــن، ديــن احليــاء، ج: 1، ص: 76-68.

)2(  حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة، عــدة الصابريــن وذخــرة الشــاكرين، )دمشــق: دار ابــن كثــر، 1409هـــ/1989م(، ص: 
.283-282

)3(  حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم، )القاهرة: دار السالم، 1426هـ/2005م(، ص: 7.
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حتــول دون تزكيــة اإلنســان مــن الرعونــات والتطهــر مــن النقائــص - وأكرهــا الــرك بــاهلل - تزكيــة ربانيــة؛ ذلــك 
ــه مــن  ــدل علي ــات أســامئه احلســنى ومــا ت ــة هلل وحــده، والعمــل بمقتضي ــة ال تتحقــق إال بالعبودي أن تلــك التزكي
صفــات كــامل، واتبــاع رشيعتــه التــي مــن أعظــم مقاصدهــا تزكيــة النفــوس، كــام قــال اهلل يف كتابــه: ﴿َلَقــْد َمــنَّ اهللَُّ 
ْكَمــَة َوإِْن  ُمُهــُم اْلِكَتــاَب َواحْلِ يِهــْم َوُيَعلِّ َعــَى امْلُْؤِمنِــَن إِْذ َبَعــَث فِيِهــْم َرُســواًل ِمــْن َأْنُفِســِهْم َيْتُلــو َعَلْيِهــْم آَياتِــِه َوُيَزكِّ

َكاُنــوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــي َضــاَلٍل ُمبِــن﴾ ]آل عمــران:164[. 

فبالتزكيــة الربانيــة يرتقــي اإلنســان ارتقــاًء ســامًيا بانفتاحــه عــى األســامء احلســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات 
ًبــا إىل ربــه، وال أســمى مــن هــذا االرتقــاء؛ حيــث إن تلــك األســامء  الكــامل يف مثلــه األعــى، واســتمداده منهــا تقرُّ
ــم التــي هبــا قــوام ختلــق اإلنســان«)1(، والتــي باســتبصارها ومتثلهــا - بقــدر الوســع-  احلســنى هــي »خزائــن القي
يتمكــن اإلنســان مــن االرتقــاء الكــاميل)2(، وال شــك أن هــذا االرتقــاء - مــع ســموه- يبقــى يف حيــز معــارج الكــامل 
اإلنســاين املبايــن للكــامل اإلهلــي، »فمهــام بلــغ أي ُخلــق مــن أخــالق اإلنســان غايــة احلســن، فــإن املســافة التــي 

تفصلــه عــن الصفــة اإلهليــة التــي تشــاركه يف االســم تظــل ال متناهيــة«)3(.

وهبــذا تتضــح لنــا - بــام يفــي لغرضنــا ُهنا-أبعــاد الَعالقــة بــن مقصــد العبــادة وبــن جوهــر الرتبيــة األصيــل، 
ملــا يف حتقيــق هــذا املقصــد مــن تــرٍق ســاٍم يف معــارج الكــامل.

ثانًيا: االستخالف في األرض وجوهر التربية األصيل:

االســتخالف يف األرض ُيعــد أحــد أبــرز مقاصــد خلــق اهلل لنــوع اإلنســان؛ إذ كشــف عنــه القــرآن يف مســتهل 
قصــة خلــق أيب البــر - آدم - يف ســورة البقــرة، وذلــك بخطــاب اهلل للمالئكــة يف املــأل األعــى معلنًــا هلــم إرادتــه 
ــرة:30[.  ــة﴾ ]البق ــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَف ــِة إيِنِّ َجاِع ــَك لِْلَماَلِئَك ــاَل َربُّ ــتخالف آدم يف األرض ﴿َوإِْذ َق ــا يف اس الُعلي
والكشــف عــن هــذا املقصــد يف هــذا الســياق -عــى وجــه التحديــد- لــه دالالتــه مــن حيــث إنــه مقــرتن مــع قصــة 

خلــق أول البــر، ممــا يعطــي هــذا املقصــد شــأًنا خاًصــا. 

ــه  ــة بين ــادة الســابق؟ ومــا العالق ــة هــذا املقصــد بمقصــد العب فــام حقيقــة االســتخالف يف األرض؟ ومــا عالق
ــة األصيــل؟ وبــن جوهــر الرتبي

ملعرفــة حقيقــة االســتخالف يف األرض ينبغــي ابتــداًء مراعــاة الســياق القــرآين الــذي ورد فيه اإلعــالن األول عن 
هــذا املقصــد الربــاين يف ســورة البقــرة؛ فمراعــاة الســياق مهــم للغايــة يف الوقــوف عــى مــا يفيــده ذلــك اإلعــالن، 

)1(  طه عبد الرحن، دين احلياء، ج: 1، ص: 72.
)2(  انظر؛ املصدر السابق، ص: 71.

)3(  املصدر السابق، ص: 70.
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ــا متســًقا مــع الغــرض  وإدراك حقيقــة االســتخالف حــق اإلدراك، وتوظيفــه بالتــايل -فيــام نحــن بصــدده- توظيًف
املنشــود. وبتتبــع الســياق القــرآين ُيالحــظ أن ذلــك اإلعــالن العلــوي اجلليــل ورد يف ســياق ُقصــد منــه االمتنــان 
عــى بنــي آدم، فقــد ُعطــف بحــرف العطــف »الــواو« عــى النبــأ الــوارد يف اآليــة التــي ســبقت ذلــك اإلعــالن وهــي 
ــِذي َخَلــَق َلُكــْم َمــا يِف اأْلَْرِض مَجِيًعــا﴾ ]البقــرة:29[، واملقصــود مــن  اآليــة التــي اســُتهلت بقولــه تعــاىل: ﴿ُهــَو الَّ
ذلــك النبــأ -كــام يفيــده الســياق وبــام يتوافــق مــع فــن البالغــة، وكــام نــّوه ابــن عاشــور- هــو: »التذكــر بــأن اهلل 
ــف  ــا يف خمتل ــام فيه ــا وب ــا هب ــدر انتفاعن ــه بق ــه خلق ــك كل ــا، وأنَّ ذل ــا يف داخله ــا وم ــا عليه ــق األرض وم ــو خال ه
ــكالم  ــة، فال ــة كامل ــن مجل ــى ع ــْم﴾ فأغن ــه ﴿ َلُك ــام قول ــا بإقح ــاًزا بديًع ــكالم إجي ــز ال ــوال، فأوج ــان واألح األزم
مســوق مســاق إظهــار عظيــم القــدرة، وإظهــار عظيــم املنــة عــى البــر، وإظهــار عظيــم منزلــة اإلنســان عنــد اهلل 
ــأ الــذي فيــه امتنــان عــى بنــي آدم  تعــاىل«)1(. وعطــُف ذلــك اإلعــالن العلــوي بخلــق أول البــر عــى ذلــك النب
ــو  ــذي ه ــوع ال ــق الن ــاموات واألرض إىل خل ــق الس ــر خل ــن ذك ــص »م ــن ختل ــه حس ــٌف في ــف- عط ــواو العط -ب
ــا يف األرض  ــق م ــرة بخل ــت الع ــد كان ــول: »وإذ ق ــن ويق ــث يب ــور حي ــن عاش ــار اب ــام أش ــلطان األرض«)2(، ك س
يَّــأْت أنفســهم؛ لســامع  مجيًعــا ُأْدجِمــت فيهــا منــة وهــي قولــه: ﴿َلُكــْم﴾ املقتضيــة أن خلــق مــا يف األرض ألجلهــم هَتَ
قصــة إجيــاد منشــأ النــاس الذيــن ُخلقــت األرض ألجلهــم؛ لُيحــاط بــام يف ذلــك مــن دالئــل القــدرة مــع عظيــم 
املنــة، وهــي منــة اخللــق التــي نشــأت عنهــا فضائــل مجــة، وِمنَّــة التفضيــل، ومنــة خالفــة اهلل يف األرض، فــكان َخلــق 
ــال  ــبة يف االنتق ــت املناس ــا، فكان ــا يف األرض لن ــق م ــل يف خل ــو األص ــذي ه ــا ال ــر إحيائن ــدع مظاه ــو أب ــا ه أصلن
ــا ألجــل إظهــار  ــراد واو العطــف ُهن ــه واضحــة مــع حســن التخلــص إىل ذكــر خــره العجيــب، فإي إىل التذكــر ب

اســتقالل هــذه القصــة يف حــد ذاهتــا يف عظــم شــأهنا«)3(.

وبمراعــاة هــذا الســياق ويف ضوئــه يمكننــا حتديــد املــراد مــن جعــل آدم خليفــة حتديــًدا دقيًقــا راجًحــا بعــد رد مــا 
ينافيــه الســياق مــن االحتــامالت واألقــوال. فالســياق ينــايف ابتــداًء أن يكــون املــراد مــن قولــه تعــاىل: ﴿إيِنِّ َجاِعــٌل يِف 
اأْلَْرِض َخِليَفــة﴾ مــا ذهــب إليــه بعــض املفريــن: »أي: قوًمــا خيلــف بعضهــم بعًضــا قرًنــا بعــد قــرن وجيــاًل بعــد 
جيــل«)4( مــن حيــث إن هــذا التفســر ال يتناســب مــع مقــام االمتنــان الــذي يفيــده الســياق. كــام أن ســياق اآليــة 
ينــايف أن يكــون املــراد مــن جعــل اإلنســان خليفــة هــو أن اإلنســان خيلــف خملوقــات، كانــت قبلــه يف األرض كــام 
جــاء يف بعــض التفاســر؛ إذ إن »تعقيــب ذكــر خلــق األرض ثــم الســاموات بذكــر إرادتــه -تعــاىل- جعــل اخلليفــة 

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 379. 
)2(  املصدر السابق، ج: 1، ص: 375. 

)3( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 395.
)4(  إسامعيل بن عمر بن كثر، تفسر القرآن العظيم، )دار طيبة للنر والتوزيع، 1420هـ/1999م(، ج: 1، ص: 216.
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دليــل عــى أن جعــل اخلليفــة كان أول األحــوال عــى األرض بعــد خلقهــا«)1(.

وبنــاًء عــى ذلــك فإننــا نتفــق متاًمــا مــع مــا ذهب إليــه ابــن عاشــور بدقــة يف أن املــراد مــن اخلليفــة يف هذا الســياق 
ــة﴾ هــو: »إين جاعــل يف  ــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَف ــده املســتخلف«)2(، فيكــون معنــى ﴿إيِنِّ َجاِع »الــذي يتــوىل عمــاًل يري
األرض مدبــًرا يعمــل مــا نريــده يف األرض، فهــو اســتعارة أو جمــاز مرســل وليــس بحقيقــة؛ ألن اهلل -تعــاىل- مل يكــن 
حــااًل يف األرض وال عامــاًل فيهــا العمــل الــذي أودعــه يف اإلنســان، وألن اهلل -تعــاىل- مل يــرتك عمــاًل كان يعملــه 
ــم  ــل التدبــر األعظــم مل يــزل هلل -تعــاىل-«)3(، إذ هــو املتصــف بصفــة »القيــوم« أي: »الدائ فوكلــه إىل اإلنســان، ب
القيــام بتدبــر اخللــق وحفظــه«)4(، بــل إن جعلــه يف األرض خليفــة هــو مــن آثــار قيوميتــه، مــن حيــث إنــه مل جيعــل 
ــه يف  ــة جعل ــة قص ــاىل- يف تتم ــال -تع ــام ق ــي، ك ــداه بالوح ــل ه ــة، ب ــدًى وال إعان ــر ُه ــن غ ــه م ــم ترك ــة ث اخلليف
َزُنــون﴾ ]البقــرة:38[،  ــا َيْأتَِينَُّكــْم ِمنِّــي ُهــًدى َفَمــْن َتبـِـَع ُهــَداَي َفــاَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم حَيْ األرض خليفــة: ﴿َفإِمَّ
وأعانــه عــى حتقيــق مقصــد اخلالفــة بتســخر مــا يف الســاموات ومــا يف األرض لــه، ومــّن عليــه بالنعــم امليــرة لــه 
ــاَمَواِت َوَمــا يِف اأْلَْرِض َوَأْســَبَغ َعَلْيُكــْم  َر َلُكــْم َمــا يِف السَّ حتقيقــه للمقصــد، كــام قــال تعــاىل: ﴿َأمَلْ َتــَرْوا َأنَّ اهللََّ َســخَّ

نَِعَمــُه َظاِهــَرًة َوَباطِنَــًة﴾ ]لقــامن:20[.

ــه وال  ــتخلف، ال لغيبت ــل املس ــن قب ــة م ــف للخليف ــة تري ــا خالف ــة ُهن ــأن اخلالف ــد ب ــياق يفي ــإنَّ الس ــه؛ ف وعلي
لعجــزه ســبحانه، وذلــك مــا تقتضيــه صفــات كاملــه، واخلالفــة للتريــف هــو أحد وجــوه اســتعامالت لفــظ اخلالفة 
يف اللســان العــريب، كــام بــن اإلمــام الراغــب األصفهــاين يف مفــردات ألفــاظ القــرآن)5(. ويفيــد الســياق كذلــك بــأن 
هــذا التريــف ال يقتــر عــى شــخص آدم، »فاآليــة جــاءت يف معــرض اإلخبــار بخلــق نــوٍع جديــٍد«)6(، فاملقصــود 
إًذا آدم وذريتــه، وإنــام »اســتغني بذكــره عــن ذكــر بنيــه، كــام ُيســتغنى بذكــر أيب القبيلــة يف قولــك ُمــر وهاشــم«)7(. 

ــام  ــم بالقي ــف هل ــى التكلي ــك معن ــن كذل ــي تتضم ــه، فه ــف آلدم وذريت ــى التري ــا معن ــة فيه ــام أنَّ اخلالف وك
ــَتْخِلَفُكْم  ــاىل: ﴿َوَيْس ــه تع ــل قول ــرى مث ــع أخ ــرآن يف مواض ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــذه اخلالف ــات ه بمقتضي
ــك  ــن اهلل يف مل ــتخالف ع ــتخالف: »االس ــراد باالس ــراف:129[، فامل ــوَن﴾ ]األع ــَف َتْعَمُل ــَر َكْي يِف اأْلَْرِض َفَينُْظ

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 399.
)2(  املصدر السابق، ج: 1، ص: 398.
)3(  املصدر السابق، ج: 1، ص: 399. 

)4(  حممود بن عمرو الزخمري، الكشاف، )بروت: دار الكتاب العريب، 1407هـ(، ج: 1، ص: 300.
ــه، وإمــا لعجــزه، وإمــا لتريــف  ــه، وإمــا ملوت ــة املنــوب عن ــة عــن الغــر إمــا لغيب )5(  يقــول الراغــب األصفهــاين: »واخلالفــة النياب
ــرآن،  ــاظ الق ــردات ألف ــاين، مف ــب األصفه ــاءه يف األرض«؛ الراغ ــتخلف اهلل أولي ــر اس ــه األخ ــذا الوج ــى ه ــتخلف، وع املس

)دمشــق: دار القلــم، ط5، 1433ه/2011م(، مــادة »رب«، ص: 294.
)6(  عبد املجيد النجار، فقه التحر اإلسالمي، )بروت: دار الغرب اإلسالمي، 1999م(، ص: 51.

)7(  الزخمري، الكشاف، ج: 1، ص: 124.
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األرض، واالســتخالف إقامــة اخلليفــة، فالســن والتــاء لتأكيــد الفعــل مثــل اســتجاب لــه... ومعنــى ﴿َفَينُْظــَر َكْيــَف 
ــاس  ــع الن ــم م ــون عمله ــام تعمل ــود ب ــاىل-... واملقص ــريض اهلل -تع ــا ال ي ــوا م ــن أن يعمل ــر م ــوَن﴾: التحذي َتْعَمُل
ــام  ــن اإلم ــة -كــام يب ــن اإلنســان اخلليف ــي أن املطلــوب م ــذا التكليــف يعن ــه«)1(. وه ــتخلفوا في ــا اس ــة م يف سياس
ــن اســتخلفه،  ــاًم مقــام َم الشــاطبي يف ســياق اســتقرائه املعمــق ملقاصــد الوحــي مــن قــرآن وســنة- »أن يكــون قائ
جُيــري أحكامــه ومقاصــده جمارهيــا«)2(. ويرتتــب عــى ذلــك أنــه بقــدر مــا جيــرى اإلنســان أحــكام مــن اســتخلفه 
ومقاصــده جمارهيــا -أي: بقــدر حتقيقــه ملعنــى تكليفــه باخلالفــة- ُيقــاس مــدى حتققــه بصفــة اخلليفــة، أو مــدى متثلــه 

ــتخالفه يف األرض. ــد اس ملقص

ــادة،  ــان حلقيقــة مقصــد اخلالفــة، تتكشــف العالقــة بــن ذلــك املقصــد وبــن مقصــد العب ويف ضــوء هــذا البي
ــل  ــه يف البحــث عــن مقاصــد اخللــق، مــن حيــث إهنــا عالقــة عمــوم وخصــوص؛ ذلــك أنَّ متثُّ ــا من الــذي انطلقن
ــادة، إذ إن متثــل مقصــد اخلالفــة يقتــي إجــراء مقاصــد املســتخلف  مقصــد اخلالفــة يتضمــن حتقيــق مقصــد العب
ــل مقصــد اخلالفــة - والــذي هــو  جمارهيــا، كــام ســبق بيانــه، وذلــك يشــمل مقصــد العبــادة بالــرورة. ثــم إنَّ متثُّ
بمثابــة القيــام مقــام املســتخلف- يتطلــب االنفتــاح عــى صفــات املســتخلف ومتثــل مــا تقتضيــه، وذلــك هــو روح 
مقصــد العبــادة كــام عرضنــا عنــد تناولنــا هلــذا املقصــد آنًفــا. إضافــًة إىل ذلــك، فــإنَّ قيــام اإلنســان بمقصــد اخلالفــة 
يتوقــف عــى تزكيتــه لنفســه، »فبمقــدار مــا تتزكــى النفــس وتصفــو مــن كــدورات األهــواء والرعونــات، خُيلــص 
صاحبهــا يف حتمــل كل مــا جيــب أن يتحملــه... وبمقــدار مــا تنطــوي تلــك النفــس عــى شــوائبها ورعوناهتــا، يغــدو 
صاحبهــا جمــرد أداة لإلفســاد يف األرض«)3(، وهــذا مــا تفيــده تتمــة قصــة خلــق أيب البــر آدم التــي انطلقنــا منهــا يف 
البحــث عــن مقصــد االســتخالف يف األرض، وآيــات ُأخــر عديــدة يف مواضــع أخــرى مــن القــرآن. وعليــه، فــإن 
تزكيــة النفــس ليســت إال الــرط األســاس؛ لتحمــل اإلنســان أمانــة اخلالفــة بحــق، وبــام أن جوهــر مقصــد العبــادة 
هــو التزكيــة -كــام أرشنــا آنًفــا- فــإنَّ حتقيــق مقصــد العبــادة ُيعــد رشًطــا لتحقيــق مقصــد اخلالفــة. إال أن مقصــد 
اخلالفــة يتضمــن ُبعــًدا ســامًيا إضافًيــا، أال وهــو الُبعــد املتعلــق بكــون اإلنســان ُكلــف بــإدارة األرض وفــق منهــج 

مــن اســتخلفه، الــذي هــو خالــق األرض ومالكهــا، وال خيفــى مــا يف هــذا التكليــف مــن ســمو وتريــف.

وبذلــك البيــان حلقيقــة مقصــد االســتخالف يف األرض، وعالقتــه بمقصــد العبــادة الســابق، تتضــح لنــا العالقــة 
ــه - ومــن ناحيــة أوىل- عــى قــدر حتقــق اإلنســان بصفــة  بــن متثــل مقصــد االســتخالف وبــن جوهــر الرتبيــة. فإنَّ

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 9، ص: 62.
)2(  إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي، املوافقــات، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت.(، ج: 2، 

ص: 252.
)3(  حممــد ســعيد رمضــان البوطــي، منهــج احلضــارة اإلنســانية يف القــرآن، )بــروت ودمشــق: دار الفكــر، 1424هـــ/2003م(، ص: 
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اخلليفــة أو بقــدر متثلــه ملقصــد اســتخالفه -والــذي كــام ذكرنــا أنــه أحــد أبــرز مقاصــد خلقــه- يكــون ارتقــاؤه يف 
معــارج الكــامل عــر ُســلم مقاصــد اخللــق، مــن حيــث إن حتقــق متــام الغايــة مــن الــيء هــو أحــد أهــم مقومــات 
االرتقــاء نحــو الكــامل. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ تزكيــة النفــس والتــي هــي الــرط األســاس لتحمــل اإلنســان 
أمانــة اخلالفــة بحــق -كــام اتضــح عنــد بيــان الَعالقــة بــن مقصــد العبــادة ومقصــد االســتخالف - هــي مــن صميم 
ــة، كــام  ــة يتضمــن معنــى التزكي ــة حيــث إن مفهــوم الرتبي ــة أحــد جوانــب الرتبي ــة األصيــل، فالتزكي جوهــر الرتبي
تبــن لنــا عنــد حتليــل الــدالالت األصليــة لكلمــة الرتبيــة يف بحثنــا التحليــي ملفهــوم الرتبيــة األصيــل)1(، فهــذا وجــه 

آخــر مــن وجــوه العالقــة بــن متثــل مقصــد االســتخالف وبــن جوهــر الرتبيــة. 

وعــى هــذا تكــون الرتبيــة رضوريــة لتحقيــق مقصــد االســتخالف يف األرض، كــام أنــه بقــدر حتقيــق هــذا املقصد 
- بتمثــل صفــة اخلليفــة واالســتجابة ملقتضياهتا-يرتقــي اإلنســان يف معــارج الكــامل فيكــون أهــاًل للمقــام الســامي، 

أال وهــو مقــام ســلطان األرض. وهــذا ُيضفــي ُبعــًدا ســامًيا ملفهــوم الرتبيــة األصيــل.

ثالًثا: عمارة األرض وجوهر التربية األصيل:

جيــدر بنــا أن نــردف تنــاول مقصــد االســتخالف وَعالقتــه بجوهــر الرتبيــة ببيــان مقصــد عــامرة األرض وَعالقتــه 
بمقصــد االســتخالف وبجوهــر الرتبيــة، وذلــك الرتبــاط املقصديــن بعضهــام ببعــض ممــا جعــل البعــض يعدمهــا 
مقصــًدا واحــًدا)2(، وذلــك يســتدعي منــا التدقيــق يف طبيعــة العالقــة بينهــام؛ لننظــر عــام إذا كانــا بالفعــل مقصــًدا 
واحــًدا أم مقصديــن مســتقلن، ثــم لنحــدد طبيعــة العالقــة بــن مقصــد عــامرة األرض وجوهــر الرتبيــة األصيــل.

ــتخالف يف  ــد االس ــن مقص ــتقل ع ــياق مس ــرآن يف س ــامرة األرض ورد يف الق ــد ع ــأن مقص ــول ب ــتهل بالق ونس
ُه ُهــَو َأنَشــَأُكم  ــٍه َغــْرُ ــْن إَِلٰ ــا َلُكــم مِّ ــُدوا اهللََّ َم األرض، وذلــك يف قــول اهلل -تعــاىل- عــى لســان نبيــه هــود: ﴿اْعُب
ــَتْعَمَرُكْم فِيَهــا﴾ يفيــد أن اهلل فــوض اإلنســان بعــامرة  ــَتْعَمَرُكْم فِيَهــا﴾ ]هــود:61[، فقولــه ﴿َواْس ــَن اأْلَْرِض َواْس مِّ
األرض وكّلفــه بذلــك، فقــد جــاء يف مفــردات ألفــاظ القــرآن لألصفهــاين حتــت مــادة: »عمــر«: »وأعمرتــه األرض 
واســتعمرته: إذا فوضــت إليــه العــامرة«)3( وأشــار إىل قولــه تعــاىل: ﴿َواْســَتْعَمَرُكْم فِيَهــا﴾، وفــره الزخمــري بقوله: 
»وأمركــم بالعــامرة«)4(، ثــم أورد وجوًهــا أخــرى يف تفســره ولكــن بصيغــة التضعيــف)5(، ممــا يــدل عــى ترجيــح 
ــد بــن  الوجــه األول عــى الوجــوه األخــرى، ويؤيــد هــذا التفســر مــا أورده اإلمــام القرطبــي يف تفســره عــن زي

)1(  املصلح، نحو إحياء مفهوم الرتبية األصيل، مصدر سابق، ص: 109.
)2(  انظر عى سبيل املثال: النجار: فقه التحر اإلسالمي، ص: 52؛ والبوطي: منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن، ص: 25.

)3(  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مادة »عمر«، ص: 294.
)4(  الزخمري، الكشاف، ج: 2، ص: 407.

)5(  انظر املصدر السابق.
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أســلم: »أمركــم بعــامرة مــا حتتاجــون إليــه فيهــا مــن بنــاء مســاكن وغــرس أشــجار«)1(، وقريــب مــن ذلــك -وأكثــر 
اتصــااًل بغرضنــا ُهنــا- مــا جــاء يف أحــكام القــرآن البــن العــريب عنــد تعرضــه هلــذه اآليــة مــن ســورة هــود وبعــد 
نقلــه ملعــاين صيغــة اســتفعل يف لســان العــرب، إذ قــال: »فقولــه ﴿اْســَتْعَمَرُكْم﴾، خلقكــم لعامرهتــا«)2(، وعــزز ذلــك 

بالتعليــل التــايل: »ألنــه الفائــدة، ويعــر عــن الــيء بفائدتــه جمــاًزا«)3(.

ــار  ــي أش ــان، والت ــا يف األرض لإلنس ــخر م ــة تس ــط بمن ــامرة األرض مرتب ــه بع ــان وتكليف ــض اإلنس وتفوي
ــا يِف اأْلَْرِض﴾  َر َلُكــم مَّ إليهــا القــرآن يف عــدة مواضــع منهــا -عــى ســبيل املثــال قولــه تعــاىل: ﴿َأمَلْ َتــَر َأنَّ اهللََّ َســخَّ
ــتقبال  ــا الس ــون صاحلً ــث يك ــامل بحي ــأ الع ــاىل- هيَّ ــة- أن »اهلل -تع ــن ناحي ــد -م ــخر يفي ــج:65[، والتس ]احل
اإلنســان«)4(، كــام يفيــد -مــن ناحيــة أخــرى- أن اهلل مكــن اإلنســان مــن اســتثامر مــا يف األرض يف عامرهتــا، وســهل 

ــخر)5(. ــى التس ــل يف معن ــك؛ إذ يدخ ــه ذل ــُر علي ــف، وإال لع ــذا التكلي ــه ه ل

وعــامرة األرض مرتبطــة كذلــك بخالفــة األرض، ولكنهــام عنــد التدقيــق ليســا مرتادفــن؛ إذ معنى اخلالفــة - كام 
عرضنــاه عنــد احلديــث عــن مقصــد االســتخالف يف األرض - أشــمل مــن معنــى عــامرة األرض ودالالهتــا أعظــم 
وأســمى. إًذا فهــام ليســا مقصــًدا واحــًدا كــام يذهــب البعــض، فليــس كل معّمــر لــألرض يمكــن أن ُيعــد خليفــة 
فيهــا، فاخلالفــة يف األرض مقــام أســمى مــن مقــام عــامرة األرض؛ إذ إن اخلالفــة بمثابــة القيــام مقــام املســتخلف. 
وهــذا يقتــي إجــراء مقاصــد املســتخلف وأحكامــه جمارهيــا، وفًقــا لتعبــر اإلمــام الشــاطبي كــام ســبق بيانــه عنــد 

تناولنــا ملقصــد االســتخالف يف األرض. 

ــا  ــي وضعه ــون -الت ــس الك ــى نوامي ــل بمقت ــدار العم ــق بمق ــد تتحق ــا- فق ــع أمهيته ــامرة األرض -م ــا ع أم
اخلالــق- حتــى ولــو مــع الكفــر بــه، وعصيــان أوامــره؛ إذ إن تلــك النواميــس مــن طبيعتهــا أهنــا مطــردة ال تتبــدل 

)1(  حممد بن أحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن )القاهرة: دار الكتب املرية، 1384هـ/1964م(، ج: 9، ص: 56.
)2(  القــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب، أحــكام القــرآن، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1424 هـــ/2003م(، ج: 3، 

ص: 18.
)3(  املصدر السابق.

)4(  عبد املجيد النجار، خالفة اإلنسان بن الوحي والعقل، )فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلنساين، 1413هـ/1993م(، ص: 58.
)))  وكــام يبــن ابــن عاشــور أن التســخر: »تســهيل االنتفــاع بــدون مانــع، وهــو يــؤذن بصعوبــة االنتفــاع لــوال ذلــك التســخر. وأصلــه تســهيل 

االنتفــاع بــام فيــه إرادة التمنــع، مثــل: تســخر اخلــادم، وتســهيل اســتخدام احليــوان الداجــن مــن اخليــل، واإلبــل والبقــر والغنــم ونحوهــا، بــأن 
جعــل اهلل فيهــا طبــع اخلــوف مــن اإلنســان مــع هتيئتهــا لإللــف باإلنســان. ثــم أطلــق عــى تســهيل االنتفــاع بــام يف طبعــه أو يف حالــه مــا يعــذر 
االنتفــاع بــه لــوال مــا أهلــم اهلل إليــه اإلنســان مــن وســائل التغلــب عليهــا بتعــرف نواميســه وأحوالــه وحركاتــه وأوقــات ظهــوره، وباالحتيــال 
ــك  ــع الفل ــكيل يف صن ــل التش ــادن، ومث ــر للمع ــر والنق ــل آالت احلف ــان، ومث ــؤ واملرج ــات اللؤل ــش ومغاص ــد الوح ــل صي ــه مث ــى متلك ع
والعجــل. ومثــل الرتكيــب والتصهــر يف صنــع البواخــر واملزجيــات والصياغــة. ومثــل اإلرشــاد إىل ضبــط أحــوال املخلوقــات العظيمــة مــن 
الشــمس والقمــر والكواكــب واألهنــار واألوديــة واألنــواء والليــل والنهــار، باعتبــار كــون تلــك األحــوال تظهــر عــى وجــه األرض، ومــا ال 
حيــى ممــا ينتفــع بــه اإلنســان ممــا عــى األرض فــكل ذلــك داخــل يف معنــى التســخر«؛ ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج: 17، ص: 321-
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ــنَِّت اهللَِّ  ــَد لُِس ــن جَتِ ــاًل َوَل ــنَِّت اهللَِّ َتْبِدي ــَد لُِس ــن جَتِ ــاىل: ﴿َفَل ــال تع ــام ق ــرآن، ك ــت يف الق ــو ثاب ــام ه ــول ك وال تتح
ِويــاًل﴾ ]فاطــر:43[، وهــذا يدخــل يف مفهــوم التســخر الــذي أرشنــا إليــه، ويمكــن أن ُيســتدل عــى ذلــك بــام  حَتْ
ذكــره القــرآن عــن األمــم الذيــن كذبــوا ُرُســلهم - مثــل: عــاٍد وثمــوَد وقــوم لــوٍط- يف ســياق إنــذار الذيــن كذبــوا 
الرســول -صــى اهلل عليــه وســلم- بعواقــب تلــك األمــم يف قولــه تعــاىل: ﴿َأَومَلْ َيِســُروا يِف اأْلَْرِض َفَينُظــُروا َكْيــَف 
ــْم  ــا َوَجاَءهْتُ ــا َعَمُروَه ــَر مِمَّ ــا َأْكَث ــاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَه ًة َوَأَث ــوَّ ــْم ُق ــدَّ ِمنُْه ــوا َأَش ــْم َكاُن ــن َقْبِلِه ــَن ِم ِذي ــُة الَّ َكاَن َعاِقَب
ــوا َأنُفَســُهْم َيْظِلُمــوَن﴾ ]الــروم:9[، ومعنــى عمروهــا يف هــذا  ِكــن َكاُن ــاَم َكاَن اهللَُّ لَِيْظِلَمُهــْم َوَلٰ ــاِت َف ُرُســُلُهم بِاْلَبيِّنَ
الســياق »جعلوهــا عامــرة غــر خــالء، وذلــك بالبنــاء والغــرس والــزرع«)1(، فــكل أولئــك مــع تكذيبهــم لرســلهم 

»كانــوا أشــد قــوة مــن قريــش وأكثــر تعمــًرا يف األرض«)2(. 

إال أن عــامرة األرض مــع اإلرصار عــى خمالفــة أوامــر املســتخلف، واالســتكبار عــن اتبــاع هديــه، والكفــر بنعمته 
ضــة للفســاد واخلــراب والبــوار والدمــار، فــإنَّ هــذا مــن ُســنن اهلل يف األمــم، وهــو  والتكذيــب برســله، تكــون معرَّ
لـِـَن،  مــا حتــذر منــه نفــس اآليــة الســابقة وآيــات عديــدة يف القــرآن مثــل قولــه تعاىل:﴿َفَهــْل َينُظــُروَن إاِلَّ ُســنََّت اأْلَوَّ
ِويــاًل﴾ ]فاطــر:43[، واألولــون »هــم الســابقون مــن األمــم  ــَد لُِســنَِّت اهللَِّ حَتْ ــَد لُِســنَِّت اهللَِّ َتْبِديــاًل، َوَلــن جَتِ َفَلــن جَتِ

الذيــن كذبــوا ُرُســلهم، بقرينــة ســياق الــكالم«)3(.

وبنــاًء عــى ذلــك، فــإنَّ عــامرة األرض ال تكــون خالفيــة -بمعنــى أهنــا ال تســهم يف حتقيــق مقصــد اخلالفــة - إال 
إذا كانــت عــى هــدى املســتخلف، وبذلــك تتضــح العالقــة بــن مقصــد عــامرة األرض ومقصــد االســتخالف يف 

األرض. 

ــذا  ــق ه ــث إن حتقي ــن حي ــة، م ــر الرتبي ــامرة األرض وجوه ــد ع ــن مقص ــة ب ــف العالق ــك تتكش ــوء ذل ويف ض
ر لإلنســان واســتثامرها يف بنــاء األرض وتنميتهــا وتطويرهــا -ُيعــد  املقصــد -باستكشــاف نواميــس الكــون املســخَّ

أحــد مقومــات االرتقــاء يف معــارج الكــامل.

رابًعا: االبتالء وجوهر التربية األصيل:

ــا  ــا التصاًق ــا وأكثره ــة، أرصحه ــاليب خمتلف ــة وبأس ــياقات متنوع ــالء يف س ــد االبت ــن مقص ــرآن ع ــف الق كش
بجوهــر الرتبيــة األصيــل مــا ورد يف صــدر ســورة امللــك، فبعــد أن اســتهلت الســورة بــام يــدل عــى منتهــى كــامل اهلل 
ــِذي َخَلــَق امْلَــْوَت َواحْلََيــاَة  - تعــاىل - وعمــوم قدرتــه)4( كشــف الســياق عــن مقصــد االبتــالء يف اآليــة التاليــة: ﴿الَّ

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 21، ص: 56.  )1(
)2(  املصدر السابق ج: 21، ص: 57.

)3(  املصدر السابق، ج: 22، ص: 337. 
)4(  يقــول ابــن عاشــور: »فعــل ))تبــارك(( يــدل عــى املبالغــة يف وفــرة اخلــر وهــو يف مقــام الثنــاء يقتــي العمــوم بالقرينــة، أي: يفيــد أن كل وفــرة 
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ــى  ــم«)1(، ومعن ــة أن يبلوك ــاة حكم ــوت واحلي ــق امل ــل، »أي: يف خل ــْم﴾ الم التعلي ــالم يف ﴿لَِيْبُلَوُك ــْم﴾، فال لَِيْبُلَوُك
ــم)2(. ــْم﴾: خيترك ﴿لَِيْبُلَوُك

ــون  ــن ك ــداًء م ــح ابت ــامل( تتض ــو الك ــروج نح ــل )الع ــة األصي ــر الرتبي ــد وجوه ــذا املقص ــن ه ــة ب والَعالق
ــُن  ــْم َأْحَس ُك ــه: ﴿َأيُّ ــا بقول ــب هن ــك أعق ــه)3(، ولذل ــن رداءت ــى م ــودة املبت ــدى ج ــار م ــالء إظه ــن االبت ــة م الغاي
ابِِريــَن َوَنْبُلــَو َأْخَباَرُكــْم﴾  ُكــْم َحتَّــٰى َنْعَلــَم امْلَُجاِهِديــَن ِمنُكــْم َوالصَّ َعَمــاًل﴾، وقــال يف ســياق ســورة حممــد ﴿َوَلنَْبُلَونَّ
ــْرِ فِْتنَــًة﴾ ]األنبيــاء:  ِّ َواخْلَ ]حممــد:31[. ثــم إن االبتــالء يكــون بالــر واخلــر، كــام قــال تعــاىل: ﴿َوَنْبُلوُكــم بِالــرَّ
35[، وأصــل الفتــن: »إدخــال الذهــب النــار لتظهــر جودتــه مــن رداءتــه«)4(، واســتعمل بمعنــى االختبــار يف قولــه 
ــا َوُهــْم اَل ُيْفَتنُــوَن﴾  ُكــوا َأْن َيُقوُلــوا آَمنَّ -تعــاىل- يف اآليــة الثانيــة مــن ســورة العنكبــوت: ﴿َأَحِســَب النَّــاُس َأْن ُيرْتَ
]العنكبــوت: 2[ أي: »ال خيتــرون فيميــز خبيثهــم مــن طيبهــم«)5(، ويف قولــه -تعــاىل- يف اآليــة التــي تليهــا: ﴿َوَلَقــْد 
ِذيــَن َصَدُقــوا َوَلَيْعَلَمــنَّ اْلَكاِذبِــَن﴾ ]العنكبــوت: 3[. وقــد تعمــق صاحــب  ِذيــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَلَيْعَلَمــنَّ اهللَُّ الَّ َفَتنَّــا الَّ
﴾ عنــد تعليقــه عــى هــذه اآليــة بــام جيــي العالقــة بــن مقصــد االبتــالء، وبــن جوهــر  الظِــالل يف داللــة ﴿َفَلَيْعَلَمــنَّ
الرتبيــة األصيــل حيــث قــال: »واهلل يعلــم حقيقــة القلــوب قبــل االبتــالء، ولكــن االبتــالء يكشــف يف عــامل الواقــع 
مــا هــو مكشــوف لعلــم اهلل، مغيــب عــن علــم البــر، فيحاســب النــاس إذن عــى مــا يقــع مــن عملهــم ال عــى 
جمــرد مــا يعلمــه ســبحانه مــن أمرهــم، وهــو فضــل مــن اهلل مــن جانــب، وعــدل مــن جانــب، وتربيــة للنــاس مــن 
جانــب، فــال يأخــذوا أحــًدا إال بــام اســتعلن مــن أمــره وبــام حققــه فعلــه، فليســوا بأعلــم مــن اهلل بحقيقــة قلبــه«)6(. 
وتــزداد العالقــة وضوًحــا بــن مقصــد االبتــالء وجوهــر الرتبيــة األصيــل بكــون االبتــالء وســيلة للتصفيــة والتنقيــة 

حلمــل أمانــة التكليــف، كــام بــن ســيد قطــب - رحــه اهلل - ببيــان حســن: 

قــال: »حاشــا هلل أن يعــذب املؤمنــن باالبتــالء، وأن يؤذهيــم بالفتنــة، ولكنــه اإلعــداد احلقيقــي لتحمــل األمانة، 
فهــي يف حاجــة إىل إعــداد خــاص ال يتــم إال باملعانــاة العمليــة للمشــاق، وإال باالســتعالء احلقيقــي عــى الشــهوات، 
وإال بالصــر احلقيقــي عــى اآلالم، وإال بالثقــة احلقيقيــة يف نــر اهلل وثوابــه عــى الرغــم مــن طــول الفتنــة وشــدة 

مــن الكــامل ثابتــة هلل -تعــاىل- بحيــث ال يتخلــف نــوع منهــا عــن أن يكــون صفــة لــه -تعــاىل-«، انظــر: ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج: 
12، ص: 9. 

)1(  املصدر السابق، ص: 41.
)2(  يقول الراغب األصفهاين: »وبلوته: اخترته«، انظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة »بى«، ص: 126.

)3(  يقــول الراغــب األصفهــاين: »فــإذا قيــل يف اهلل -تعــاىل-: َبــال كــذا وابتــاله فليــس املــراد منــه إال ظهــور جودتــه ورداءتــه...«، املصــدر الســابق، 
ص: 127.

)4(  املصدر السابق، مادة »فتن«، ص: 479.

)5(  املصدر السابق، مادة »فتن«، ص: 478.
)6(  سيد قطب، يف ظالل القرآن، )بروت والقاهرة: دار الروق، 1978م(، ج: 5: ص: 2720.
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االبتــالء، والنفــس تصهرهــا الشــدائد، فتنفــي عنهــا اخلبــث وتســتجيش كامــن قواهــا املذخــورة فتســتيقظ وتتجمع، 
وتطرقهــا بعنــف وشــدة فيشــتد عودهــا ويصلــب ويصقــل، وكذلــك تفعــل الشــدائد باجلامعــات، فــال يبقــى صامــًدا 
ــر،  ــر أو األج ــنين الن ــن احلس ــده م ــام عن ــة في ــاهلل، وثق ــااًل ب ــدها اتص ــة، وأش ــا طبيع ــوًدا وأقواه ــا ع إال أصلبه

وهــؤالء هــم الذيــن يســلمون الرايــة يف النهايــة مؤمتنــن عليهــا بعــد االســتعداد واالختبــار«)1(.

ومــن ُهنــا تنجــي العالقــة بــن مقصــد االبتــالء وجوهــر الرتبيــة، مــن حيــث إن االبتــالء -كــام اتضــح معنــا- 
وســيلة للرتقــي نحــو األجــود، وهــذا يلتقــي مــع جوهــر الرتبيــة الــذي هــو الصعــود نحــو األكمــل. وممــا يزيــد 
مــن جــالء هــذه العالقــة هــو أن الســياق الــذي ورد فيــه ذكــر مقصــد االبتــالء يف القــرآن بــأرصح أســلوب - وهــو 
صــدر ســورة امللــك -فيــه إشــارة إىل جانــب حيــوي مــن هــذه العالقــة أال وهــو املثــل األعــى للكــامل، مــن حيــث 

إن الســورة اســتهلت بــام يــدل عــى منتهــى كــامل اهلل -تعاىل-كــام ذكرنــا يف بدايــة احلديــث عــن مقصــد االبتــالء.

ومــن هنــا تتضــح العالقــة أيًضــا بــن مقصــد االبتــالء واملقاصــد الثالثــة األخــرى: )العبــادة، واالســتخالف 
يف األرض، وعامرهتــا( مــن حيــث إن تلــك املقاصــد تتضمــن معنــى االبتــالء أي: االختبــار. إال أن مقصــد االبتــالء 
هــو مقصــد قــدري للخلــق، أمــا املقاصــد الثالثــة الســابقة فهــي مقاصــد تكليفيــة. والفــرق بــن نوعــي املقاصــد، 
هــو أن اإلنســان مكّلــف بتحقيــق املقاصــد التكليفيــة، ولكنــه غــر مكّلــف بتحقيــق املقاصــد القدريــة؛ إذ إن حتققهــا 
حمتــوم وواقــع لإلنســان بغــض النظــر عــن عملــه، وإنــام هــو مكّلــف بتحقيــق مقتضيــات تلــك املقاصــد، فاإلنســان 
ر عليــه مــن اهلل، لكــن اإلنســان  غــر مكّلــف مثــاًل بتحقيــق االبتــالء بنفســه أو لنفســه أو لغــره، إذ إن االبتــالء مقــدَّ
مكّلــف بمقتضيــات االبتــالء مــن صــر أو شــكر، بحســب نــوع االبتــالء، وبقــدر حتقيــق املبتــى لتلــك املقتضيــات 
ــه يتعــرض البتــالء أشــد  يكــون أصفــى وأنقــى وأجــود، وبقــدر ذلــك يرتقــي يف معــارج الكــامل، وبقــدر ارتقائ
فأشــد؛ لرتقــي أكثــر فأكثــر يف معــارج الكــامالت)2(، حتــى املــوت الــذي هــو االبتــالء األخــر)3(، والــذي يعقبــه 
ارتقــاٌء يف جنــات النعيــم)4( ملــن تغشــاه اهلل برحتــه ورضوانــه، وذلــك االرتقــاء األخــروي فضــل مــن اهلل عــى عبــاده 
جــزاًء هلــم عــى حتقيقهــم ملقتضيــات االبتــالء يف احليــاة الدنيــا، وهــو ارتقــاء كــاميل ال يضاهيــه ارتقــاء؛ إذ هــو ارتقــاء 

متصــف باخللــود الــذي هــو مــن أخــص خصائــص الكــامل احلقيقــي.
)1(  املصدر السابق، ج: 5، ص: 2721.

ْنبَِيــاُء، ُثــمَّ  )2(  يشــهد لذلــك احلديــث الــذي ورواه ســعد ريض اهلل عنــه: »ُســِئَل النَّبِــيُّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: َأيُّ النَّــاِس َأَشــدُّ َبــاَلًء؟ َقــاَل: »األَْ
ــَزاُل  ــُه، َواَل َي ــَف َعنْ ــٌة، ُخفِّ ــِه ِرقَّ ــًة، َوإِْن َكاَن يِف ِدينِ ــَد َصاَلَب ــٌة ِزي ــِه َصاَلَب ــإِْن َكاَن يِف ِدينِ ــِه، َف ــِب ِدينِ ــَى َحَس ــُل َع ُج ــَى الرَّ ــُل، ُيْبَت ــُل َفاأْلَْمَث اأْلَْمَث
اْلَبــاَلُء بِاْلَعْبــِد َحتَّــى َيْمــِيَ َعــَى اأْلَْرِض َمــا َلــُه َخطِيَئــٌة« انظــر: ســنن الدارمــي، ج: 3، ص: 1832؛ ســنن الرتمــذي، ج: 4، ص: 179؛ الســنن 

الكــرى للنســائي، ج: 7، ص: 46.
ِصيَبُة امْلَْوِت﴾ ]املائدة:106[. )3(  القرآن سمى املوت مصيبة يف قوله تعاىل: ﴿َفَأَصاَبْتُكم مُّ

)4(  تأمــل يف احلديــث الــذي رواه الرتمــذي بســنده عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنهــام قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: )ُيَقــاُل 
ْنَيــا، َفــإِنَّ َمنِْزَلــَك ِعنْــَد آِخــِر آَيــٍة َتْقَرُؤَهــا(، ســنن الرتمــذي، ج: 5، ص: 27. ــُل يِف الدُّ ــْل، َكــاَم ُكنْــَت ُتَرتِّ لَِصاِحــِب اْلُقــْرآِن: اْقــَرْأ َواْرَتــِق َوَرتِّ



196

مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية األصيل: دراسة في ضوء القرآن الكريم                                                                                                              محمد أبو بكر المصلح

خامًسا: االختالف بين الناس وجوهر التربية األصيل:

ــق  ــالء- مقصــد قــدري ال مقصــد تكليفــي، فالبــر غــر مكّلفــن بتحقي ــل االبت ــاس -مث ــن الن االختــالف ب
ــك  ــى ذل ــل بمقت ــون بالعم ــم مكّلف ــا، إال أهن ــة ُعلي ــم حلكم ــن اهلل عليه ــدر م ــه مق ــم، إذ إن ــام بينه ــالف في االخت
ــًة  ــَك جَلََعــَل النَّــاَس ُأمَّ املقصــد وتلــك احلكمــة. وقــد أشــار القــرآن إىل هــذا املقصــد يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلــْو َشــاَء َربُّ
نَّــِة  ــَك أَلَْمــأَلَنَّ َجَهنَّــَم ِمــَن اجْلِ َّــْت َكِلَمــُة َربِّ لـِـَك َخَلَقُهــْم َومَت ــَك َولَِذٰ ِحــَم َربُّ َواِحــَدًة َواَل َيَزاُلــوَن خُمَْتِلِفــَن، إاِلَّ َمــن رَّ
َوالنَّــاِس َأمْجَِعــَن﴾ ]هــود:118-119[. وقــد ذهــب املفــرون مذاهــب شــتى يف تفســر هاتــن اآليتــن واحتــاروا 
لـِـَك َخَلَقُهــْم﴾. وقــد فــر ابــن عاشــور هاتــن اآليتــن  يف اجلمــع بينهــام واختلفــوا يف املقصــود بقولــه تعــاىل: ﴿َولَِذٰ
ــا  ــا دقيًق ــا منهجًي ــن اآليتــن مجًع ــا ب ــه، وجامًع ــا في ــذي وردت ــا الســياق ال ــاًل للحــرة، مراعًي ــا مزي تفســًرا واضًح
ومقنًعــا، ومبينـًـا بعــض جوانــب احلكمــة مــن مقصــد، أو ِعلــة خلــق النــاس خمتلفــن بياًنــا فيــه ربــط حســن بفكــرة 
االرتقــاء، وبــام يالئــم ويفــي بغرضنــا هنــا مــن بيــان حلقيقــة هــذا املقصــد وحتديــد العالقــة بينــه وبــن جوهــر الرتبية 

األصيــل )أي: العــروج يف معــارج الكــامل(. 

فلــذا؛ جيــدر بنــا أن ننقــل بالنــص مــن تفســره مــا حيقــق غرضنــا هنــا، فقــد وىّف وأجــاد، واســتهل ذلــك ببيــان 
ــم يف  ــّوح هب ــاًل للتط ــول البــر قاب ــت أن يكــون نظــام عق ــامل اقتض ــذا الع ــا نظــاُم ه ــم عليه ــي أقي ــة الت أن »احلكم
مســلك الّضاللــة أو يف مســلك اهلــدى عــى مبلــغ اســتقامة التفكــر والنظــر، والســالمة مــن حجــب الضاللــة... 
فمــن النــاس مهتــد وكثــر منهــم َفاِســُقوَن ولــو شــاء خَللــق العقــوَل البريــة عــى إهلــام مّتحــد ال َتْعــدوه«)1(، وربــط 
بــن هــذه احلكمــة ومــراد اهلل مــن خلــق البــر، فقــال: »فــال شــّك أن حكمــة اهلل اقتضــت هــذا النظــام يف العقــل 
اإلنســاين؛ ألّن ذلــك أوىف بإقامــة مــراد اهلل -تعــاىل- مــن مســاعي البــر يف هــذه احليــاة الدنيــا الزائلــة املخلوطــة، 
لينتقلــوا منهــا إىل عــامل احليــاة األبدّيــة اخلالصــة، إن خــًرا فخــر وإن رًشا فــر، فلــو خلــق اإلنســان كذلــك ملــا كان 
العمــل الصالــح مقتضًيــا ثــواب النعيــم، وال كان الفســاد مقتضًيــا عقــاب اجلحيــم«)2(، ثــم ربــط بــن ذلــك وبــن 
فكــرة االرتقــاء يف مــدارج الكــامل، فقــال: »فــال جــرم أّن اهلل خلــق البــر عــى نظــام مــن شــأنه طريــان االختــالف 
بينهــم يف األمــور، ومنهــا أمــر الصــالح والفســاد يف األرض، وهــو أمّههــا وأعظمهــا ليتفــاوت النــاس يف مــدارج 

االرتقــاء وَيْســموا إىل مراتــب الزلفــى فتتميــز أفــراد هــذا النــوع يف كل أنحــاء احليــاة«)3(. 

ــا ُيســاوي  ــه م ــراد من ــَك﴾ حمــذوف؛ ألّن امل ــاَء َربُّ ــْو َش ــه تعــاىل: ﴿َوَل ــن أن مفعــول فعــل املشــيئة يف قول ــم ب ث

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 12، ص: 188-187. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 12، ص: 188.   )2(

)3(  املصدر السابق نفسه. 
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ــم  ــدة جلعله ــة واح ــاس أّم ــل الن ــك أن جيع ــاء رب ــو ش ــر: ول ــاًزا. والتقدي ــذف إجي ــرط فُح ــواب ال ــون ج مضم
كذلــك«)1(، وبعــد أن بــنَّ أن »معنــى كوهنــا واحــدة أن يكــون البــر كّلهــم مّتفقــن عــى اّتبــاع ديــن احلــق، كــام 
ــة واحــدة مــن  ــوا أّم ــة واحــدة فكان ــاس أهــل مّل ــو شــاء ربــك جلعــل الن ــى إىل: ل ــآل املعن ــه الســياق، ف ــدل علي ي
حيــث الّديــن اخلالــص«)2(، قــال ابــن عاشــور: »وفهــم مــن رشط »لــو« أْن جعلهــم أّمــة واحــدة يف الّديــن منتفيــة، 
أي: منتــٍف دوامهــا عــى الوحــدة يف الّديــن وإْن كانــوا قــد ُوجــدوا يف أّول النشــأة مّتفقــن فلــم يلبثــوا حّتــى طــرأ 
ــًة َواِحــَدًة﴾ ]البقــرة: 213( وقولــه: ﴿َوَمــا  االختــالف بــَن ابنــْي آدم عليــه الّســالم لقولــه تعــاىل: ﴿َكاَن النَّــاُس ُأمَّ
ــام مــى فلــم  ــاس قــد اختلفــوا في ــوا﴾ يف ســورة )يونــس: 19(؛ فعلــم أّن الن ــَدًة َفاْخَتَلُف ــًة َواِح ــاُس إاِلَّ ُأمَّ َكاَن النَّ
يكونــوا أّمــة واحــدة... فأعقــب ذلــك بــأّن االختــالف دائــم بينهــم ﴿َواَل َيَزاُلــوَن خُمَْتِلِفــَن﴾؛ ألّنــه مــن مقتــى مــا 

ــه العقــول«)3(.  ُجبِلــت علي

وربــط ابــن عاشــور بــن اآليتــن بقولــه: »ومّلــا أشــعر االختــالف بأنــه اختــالف يف الّديــن، وأّن معنــاه العــدول 
ــوَن خُمَْتِلِفــَن﴾ باســتثناء  عــن احلــق إىل الباطــل، ألّن احلــق ال يقبــل التعــّدد واالختــالف، ُعّقــب عمــوم ﴿َواَل َيَزاُل
ــَك﴾، أي: فعصمهــم مــن االختــالف«)4(. ثــم  ِحــَم َربُّ مــن ثبتــوا عــى الديــن احلــق ومل خيالفــوه بقولــه: ﴿إاِلَّ َمــن رَّ
بــن معنــى االختــالف يف هــذا الســياق فقــال: »وفهــم مــن هــذا أّن االختــالف املذمــوم املحــّذر منــه هــو االختــالف 
ــه...  ــه مــن ُمّتبعي ــن وإن كان يزعــم أّن ــا عــن الدي ــار املخالــف خارًج ــه اعتب ــب علي ــذي يرتّت ــن، ال يف أصــول الّدي

وهــذه اآليــة حتذيــر شــديد مــن ذلــك االختــالف«)5(. 

لـِـَك َخَلَقُهــْم﴾ بــام يكشــف عــن معنــى مقصــد االختــالف فقــال: »فهــو تأكيد  ثــم دقــق يف داللــة التعقيــب ﴿َولَِذٰ
بمضمــون ﴿َواَل َيَزاُلــوَن خُمَْتِلِفــَن﴾، واإلشــارة إىل االختــالف املأخــوذ مــن قولــه: ﴿خُمَْتِلِفــَن﴾، والــالم للتعليــل؛ 
ألّنــه مّلــا خلقهــم عــى ِجبِّلــة قاضيــة باختــالف اآلراء والنزعــات وكان مريــًدا ملقتــى تلــك اجلبّلــة وعامًلــا بــه -كــام 
ــة الغائيــة ال يلزمهــا القــر عليهــا بــل يكفــي أهنــا غايــة  بّينــاه آنًفــا-، كان االختــالف ِعّلــة غائيــة خللقهــم، والِعلَّ
لـِـَك َخَلَقُهــْم﴾ ليس  الفعــل، وقــد تكــون معهــا غايــات كثــرة ُأخــر... وتقديــم املعمــول عــى عاملــه يف قولــه: ﴿َولَِذٰ

ــة، وهبــذا َيندفــع مــا يوجــب احلــرة يف التفســر يف اجلمــع بــن اآليتــن«)6(. للقــر بــل لالهتــامم هبــذه الِعلَّ

وهبــذا التفســر الدقيــق والعميــق هلاتــن اآليتــن والبيــان الرصــن الناصــع ملقصــد االختــالف بــن النــاس - أي: 

)1(  املصدر السابق نفسه.
)2(  املصدر سابق، ج: 12، ص: 189. 

)3(  املصدر السابق نفسه.
)4(  املصدر السابق نفسه. 
)5(  املصدر السابق نفسه.

املصدر السابق، ج: 12، ص: 190-189.  )6(
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العــدول عــن احلــق إىل الباطــل خالًفــا ملــن يثبــت عــى احلــق - وأنــه أمــر حمتــوم ِوْفًقــا للِجبلــة التــي ُخلــق عليهــا 
اإلنســان، مــن حيــث إهنــا قابلــة التبــاع احلــق أو العــدول عنــه - وذلــك أســاس التكليــف - والربــط اللطيــف بــن 
هــذا املقصــد وبــن ِعلــة »تفــاوت النــاس يف مــدارج االرتقــاء«، تتضــح العالقــة بــن هــذا املقصــد القــدري وبــن 
ــام  ــق اإلدراك، ويعمــل ب ــه ح ــة من ــد واحلكم ــذا املقص ــدرك مفهــوم ه ــن ي ــار أن م ــل، باعتب ــة األصي ــر الرتبي جوه
يقتضيــه مــن احلــذر مــن االختــالف املذمــوم الناجــم عــن عــدم اتبــاع احلــق، ويســعى ألن يثبــت عــى احلــق وال 
حييــد عنــه، ويربــأ بنفســه أن يكــون مــع الرعــاع الذيــن يتبعــون كل ناعــق، ويتبعــون الُســُبل التــي حتيــد عــن احلــق، 
ويدعــو غــره إىل اتبــاع احلــق، لِيســتحق بعملــه هــذا وســعيه أن يشــمله اهلل يف ُزمــرة مــن اســتثناهم بقولــه ﴿إاِلَّ َمــن 
ــاس  ــق الن ــن خل ــة م ــون احلكم ــم َيُع ــاس؛ ألهن ــه الن ــم في ــام خالفه ــق مه ــون يف احل ــن ال خيتلف ــَك﴾ الذي ــَم َربُّ ِح رَّ

خمتلفــن...

إن مــن يــدرك هــذا كلــه ويعمــل بمقتضــاه يرتقــي بذلــك يف مــدارج الكــامل، ويكــون ارتقــاؤه بقــدر إدراكــه 
ملفهــوم هــذا املقصــد واحلكمــة منــه وبقــدر عملــه بمقتضــاه، ذلــك أن مــن دالالت الكــامل معرفــة احلــق واتباعــه 

والدعــوة إليــه والثبــات عليــه مهــام خالــف املخالفــون، وهــذا االرتقــاء هــو جوهــر الرتبيــة األصيــل.

هــذا باإلضافــة إىل أن مــن يــدرك رس االختــالف بــن النــاس - يف ضــوء وعيــه العميــق هبــذا املقصــد القــرآين– 
ــي  ــن، وه ــف يف الدي ــع املخال ــامحة م ــه -بالس ــوة إلي ــق والدع ــى احل ــه ع ــع ثبات ــف - م ــه يتص ــق اإلدراك؛ فإن ح
ــو  ــه ه ــوة إلي ــق والدع ــى احل ــات ع ــو إىل الثب ــذي يدع ــق ال ــدرك أن اخلال ــه ي ــك أن ــامل. ذل ــات الك ــز صف ــن أع م
ــِل  ــال: ﴿َوُق ــرة: 256[، وق ــِن﴾ ]البق ي ــَراَه يِف ٱلدِّ ــاىل: ﴿اَل إِك ــال تع ــام ق ــن، ك ــراه يف الدي ــن اإلك ــى ع ــذي ينه ال
ــن يف  ــع املخالف ــرِّ م ــو إىل ال ــل يدع ــف: 29[، ب ــْر﴾ ]الكه ــاَء َفْلَيْكُف ــن َش ــن َوَم ــاَء َفْلُيْؤِم ــن َش ُكْم َفَم بِّ احْلَقُّ ِمن رَّ
يــِن َومَلْ  ِذيــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكــْم يِف الدِّ الديــن - غــر املعتديــن - والقســط إليهــم، كــام قــال تعــاىل: ﴿الَّ َينَْهاُكــُم اهللَُّ َعــِن الَّ

ــة: 8[. ــطَِن﴾ ]املمتحن ــبُّ امْلُْقِس ــْم ۚ إِنَّ اهللََّ حُيِ ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه ــْم َأن َتَرُّ ــن ِدَياِرُك ــم مِّ خُيِْرُجوُك

وجيــدر التنويــه ُهنــا إىل أنــه ال يعنــي هــذا أن كل اختــالف بــن النــاس هــو اختــالف مذمــوم، مثــل االختــالف 
يف اآلراء واألفــكار القائــم عــى االجتهــاد املعتــر املســتند إىل أدلــة وبراهــن حمتملــة، بــل إن هــذا االجتهــاد - وإن 
أدى إىل اختــالف املجتهديــن – عمــل مأجــور مــرور، وهــو الــذي أشــار إليــه احلديــث املتفــق عليــه عــن النبــي - 
ــأ  ــم أخط ــد ث ــم فاجته ــران، وإذا حك ــه أج ــاب فل ــم أص ــد ث ــم فاجته ــم احلاك ــلم -: »إذا حك ــه وس ــى اهلل علي ص
فلــه أجــر«. وهنــاك أنــواع وأصنــاف أخــرى مــن االختــالف بــن النــاس ليســت مذمومــة، مثــل: اختــالف التنــوع 
التكامــي بــن النــاس، والــذي أشــار إليــه القــرآن وعــّده مــن آيــات اهلل ويف ســياقات تفيــد االمتنــان، كاالختــالف 
ْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنَْهــا  ــن نَّ ــِذي َخَلَقُكــم مِّ ُكــُم الَّ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ ــا النَّ َ بــن الذكــر واألنثــى، قــال تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
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َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمنُْهــاَم ِرَجــااًل َكثِــًرا َونَِســاًء...﴾ ]النســاء:1[، وكاالختــالف بــن الشــعوب والقبائــل، قــال تعــاىل: 
ــن َذَكــٍر َوُأنَثــٰى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرُفــوا..﴾ ]احلجــرات:13[. وهــذا  ــا َخَلْقنَاُكــم مِّ ــا النَّــاُس إِنَّ َ ﴿َيــا َأهيُّ
يتطلــب تقديــر اختــالف التنــوع التكامــي والســعي الســتثامره اســتثامًرا حيقــق االرتقــاء يف معــارج الكــامل، وهــذا 

هــو جوهــر الرتبيــة األصيــل.

وباســتثامر هــذا النــوع مــن االختــالف يتمكــن اإلنســان مــن حتقيــق املقاصــد األخــرى حتقيًقــا أكثــر إثــراء، ممــا 
ــي، ال  ــل اإلثرائ ــد والتكام ــزاوج والتعاض ــى الت ــة ع ــوق قائم ــون املخل ــة الك ــك أن طبيع ــه. ذل ــا بنفس ــام هب ــو ق ل
عــى الفرديــة واالنعــزال والتنافــر الســلبي. فباســتثامر اختــالف التنــوع التكامــي ينســجم اإلنســان مــع الكــون مــن 
ــزاوج  ــا بإنســانيته مــن حيــث إن الت ــزداد حتقًق ــذايت واجلامعــي، كــام ي ــزداد ارتقــاء يف معــارج الكــامل ال ــه، وي حول
والتعاضــد والتكامــل اإلثرائــي مــن خصائــص اإلنســانية. أمــا اخلالــق ســبحانه - وهــو املثــل األعــى للكــامل– فهــو 

املختــص باألحديــة، فهــي يف حقــه صفــة كــامل وهــي مــن أخــص خصائــص الربوبيــة.

وبذلــك تتضــح الَعالقــة بــن مقصــد االختــالف بــن النــاس واملقاصــد األخــرى، كــام تتضــح الَعالقــة بــن هــذا 
املقصــد وبــن جوهــر الرتبيــة األصيــل. 

الخاتمة:

ــد:  ــة مقاص ــرٍة مخس ــٍل ظاه ــِغ تعلي ــرآن بِصَي ــا الق ــي تناوهل ــان الت ــق اإلنس ــد خل ــأن مقاص ــتقراء ب ــا االس أفادن
العبــادة، واالســتخالف يف األرض، وعــامرة األرض، واالبتــالء، واالختــالف بــن النــاس، وإن كان منهــا مــا ورد 
بصيغــة احلــر إال أن احلــر إضــايف. وبدراســة هــذه املقاصــد يف ضــوء ســياقاهتا املتنوعــة يف حمكــم التنزيــل؛ تبــنَّ 

لنــا أهنــا مقاصــد خمتلفــة وإن كانــت متعلقــة بعضهــا ببعــض.

ــل، أي: العــروج نحــو  ــة األصي ــن كل مقصــد منهــا وجوهــر الرتبي ــة ب ــاك عالق ــا أن هن ــل اتضــح لن وبالتحلي
الكــامل يف ضــوء املثــل األعــى للكــامل أال وهــو اهلل ســبحانه. فبقــدر عمــق وعــي اإلنســان املربــوب بتلــك املقاصــد، 
ــق  ــذا وذاك - حيق ــدر ه ــا - بق ــب عليه ــا يرتت ــا وم ــق مقتضياهت ــا، أو حتقي ــه هل ــا ومتثل ــه إياه ــة حتقيق ــدر درج وبق
ــا ســامًيا، وذلــك االرتقــاء هــو عــن  ــا ومجاعًي اإلنســان إنســانيته، ويرتقــي يف معــارج الكــامل ارتقــاء شــاماًل ذاتًي

ــة األصيــل. جوهــر الرتبي

ــي  ــداليل التأصي ــاه يف البحــث ال ــذي حررن ــل ال ــة بمفهومهــا األصي ــة الرتبي ــا دالل ــج عّمقــت لن إن هــذه النتائ
الــذي أسســنا عليــه هــذا البحــث، وكشــفت لنــا أبعــاد العالقــات بــن مقاصــد اخللــق اخلمســة بعضهــا ببعــض مــن 
ناحيــة أوىل، وأبعــاد العالقــات بينهــا وبــن جوهــر الرتبيــة األصيــل مــن ناحيــة ثانيــة، وأبعــاد املقتضيــات الرتبويــة 
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لتلــك املقاصــد مــن ناحيــة ثالثــة. ويف ضــوء هــذه النتائــج؛ يتبــن لنــا أن مــن شــأن الرتبيــة - بمفهومهــا األصيــل- 
أن ترتقــي باإلنســان ارتقــاًء شــاماًل نحــو الكــامل الالمتناهــي املتضمــن ملقاصــد اخللــق، وإن مــن شــأن هــذا االرتقاء 
الشــامل أْن ُيعيــد »صياغــة اإلنســان مــن مجيــع الوجــوه حتــى كأنــه خلــق جديــد«)1(، كــام أن مــن شــأن هــذا االرتقاء 
أن حيقــق التناغــم والرتابــط واالنســجام، والتفاعــل اخلــاّلق بــن العقيــدة واحليــاة، وبــن القــديس والبــري، وبــن 
القيــم الدينيــة والنواميــس الكونيــة، وبــن العقــل والــروح، وبــن القلــب واجلســد، وبــن احلــي واملعنــوي، وبــن 
الــذات الفرديــة والــذات اجلامعيــة، وبــن األرض والســامء، وبــن عــامل الغيــب وعــامل الشــهادة، وبــن احليــاة الدنيــا 
واحليــاة اآلخــرة. وال غــرو يف ذلــك، إذ إن هــذه الثنائيــات مجيًعــا تعــود يف األصــل إىل مصــدر واحــد مبــدع؛ وهو اهلل 
األحــد الــذي لــه الكــامل املطلــق -ســبحانه وتعــاىل -، وهــو املثــل األعــى للعــروج نحــو الكــامل الــذي هــو جوهــر 

الرتبيــة بمفهومهــا األصيــل.

ــع؟  ــى أرض الواق ــمو ع ــك الس ــاد وبذل ــك األبع ــة بتل ــق الرتبي ــة حتقي ــدى إمكاني ــا م ــأل؛ م ــائاًل يس ــل س ولع
ــل صــورة  ــة بتلــك األبعــاد وبذلــك الســمو، قــد حتققــت يف أمث ــأن الرتبي ــداًء - نحــن عــى قناعــة ب ونقــول - ابت
خــالل عــر النبــوة املحمديــة، الــذي شــهد عــروج النبــي -صــى اهلل عليــه وســلم- يف معــارج الكــامل حتــى بلــغ 
فيهــا مقاًمــا علًيــا، وأصبــح األســوة احلســنة للكــامل البــري بجميــع أبعــاده، بشــهادة ربــه يف القــرآن الكريــم، كــام 
ــى بلغــوا مقامــات ســامية  ــه وســلم– هلــم حت ــة النبــي -صــى اهلل علي ــه برتبي شــهد ذلــك العــر عــروج أصحاب
متفاوتــة يف تلــك املعــارج، فأصبحــوا قــدوات ســاطعة ملــن بعدهــم. كــام حتققــت تلــك الرتبيــة الســامية -بصــور 
ــا هــي إال  ــك احلضــارة الســامية م ــل إن تل ــخ احلضــارة اإلســالمية، ب ــة- خــالل العصــور الزاهــرة يف تاري متفاوت
نتــاج املامرســات والتجــارب الرتبويــة األصيلــة الفعالــة يف تلــك العصــور، إذ ال حضــارة ســامية بــال تربيــة ســامية، 

كــام هــو معلــوم بدهيــة. 

ولكــن لإلجابــة عــى الســؤال احليــوي املطــروح إجابــة وافيــة، جيــدر أن خيصــص هلــذا املوضــوع الكبــر دراســة 
بــل دراســات مســتقلة. ولذلــك؛ نــويص الباحثــن باالهتــامم هبــذا املوضــوع احليــوي والقيــام عــى دراســة تلــك 
ــارب  ــات والتج ــك املامرس ــن روح تل ــس م ــا أن نقتب ــري بن ــه ح ــيام وأن ــادة، وال س ــة ج ــة دراس ــارب الرتبوي التج
ــا، بعــد ختصيبهــا بوســائل التخصيــب  ــة بــذور اإلصــالح الرتبــوي الــذي ننشــده ألمتن ــة األصيلــة والفعال الرتبوي
الفعالــة املســتمدة مــن ثــراء اخلــرات الرتبويــة اإلنســانية؛ ليكــون اإلصــالح أصيــاًل ومتمثــاًل خلصوصياتنــا الثقافية، 
ومســتثمًرا خلراتنــا وإمكاناتنــا الذاتيــة، ويف نفــس الوقــت متفاعــاًل مــع مقتضيــات احليــاة املعــارصة، ومســتفيًدا مــن 
ــاوز إال  ــذا التج ــبيل هل ــة. وال س ــا الصعب ــدة وحتدياهت ــكاالهتا املعق ــاوًزا إلش ــة، ومتج ــة احلديث ــازات الرتبوي اإلنج

)1(  طه عبد الرحن، من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر، )بروت: املؤسسة العربية للفكر واإلبداع، 2016م(، ص: 48.
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ــل بطــرق مبهــرة  ــه بإجيــاد بدائ ــد الرحــن - وهــو الــذي يقــوم صاحب ر« - كــام يســميه د. طــه عب ــوِّ ــداع مث بـــ »إب
ــات،  ــن وأزم ــن حِمَ ــه م ــي في ــا ه ــانية مم ــرج اإلنس ــة، ليخ ــات الصعب ــدة والتحدي ــكالت املعق ــع املش ــل م يف التعام
ر« تّواًقــا إىل العــروج  ويرتقــي هبــا إىل مزيــد مــن التقــدم، وال يتأتــى ذلــك إال أن يكــون هــذا اإلنســان »املبــدع املثــوِّ

نحــو الكــامل)1(، وذلــك هــو جوهــر الرتبيــة األصيــل.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،،،

)1(  من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر، ص: 47.
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