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َمةُ    الُاَقدِّ

يػء كركييػء كي ػِ بكء ػة الطػرؽ هتدؼ الرتبية اإلسػبلمية ىلُف نننيػة الفػرد فءافيػء كجْػديء ك كريػء كاجتنءف
كاألشتػء  . كالطءفػة كالعبػءدة و كيػد  نة بءضترية كالردػدرت ، مؤهبل للحيءة الطيبة اظتقاظتنكنة كي يكوف ذكيء كزكيء
درّٔػػل لتيكيػػة  األنبيػػء  ككػػ  مػػ  سػػءر فلػػ  نْػػتوفب ميػػءدي  دػػد كأ ػػءد مػػ   ي ػػهءاضتْػػَ كسػػيلة نربويػػة هء لػػة 

 . قِ العنرافىلف  قِ اإلميءف يقود ىلُف  .ننية الوجداف، كنربية اإلنْءفكنكنرقية اإلرادة، ، الركح
 ؿتػو اضتيػػءة الكرميػػة، ف الرتبيػة الركييػػة ن ػلم م ػػءفر الفػػرد كهتػدم سػػلوكِكننبػ  أييػػة هػل  الدراسػػة مػػ  أ

 يف أّٔػ كألف اطتػءل  سػبحءنِ  طػر النفػوس . كالدي  هو أهل مكوف م  مكونءت دخصية الفػرد كققء ػة آّتنػ 
كالفهػػػل اطتػػػءا   . هػػػو أفلػػل بػػػدرجءت سػػػعءدهتء كدركػػءت نعءسػػػتهء،  ػػءلقرن منػػػِ رزتػػػة كالبعػػد فنػػػِ نقنػػةصػػورة 

 . ، كالعجي اإلنتءجيالفكرم، كال يءع آّتنعيال يصر عتء أيهء التخلف للدي  يْبب أضرارا ضخنة 
 اظتػػؤم  فػػ ْػػت   ال ينءبعػػة مػػ  فلػػل التوييػػد حتتػػوم فلػػ  معػػءة جليلػػة   دػػجرة ف نػػ اضتْػػَ  ءاألشتػػ

مػػػ  نفْػػػِ كاػػػر  كنػػػء يػػػدرؾ مػػػ   بلعتػػػء ف نػػػة اطتػػػءل  كالرايػػػة كػػػي ي ػػػعر بءلْػػػبلـ  نػىفىحػػػءت فطرهػػػء الفىػػػوَّاح
مػ   اظتْػتندةهػل  ال قء ػة اإلميءنيػة الر يعػة  .سبحءنِ كنعءُف  ييداد اظتػر    ػوفء لػِ، كافتنػءدا فليػِ، كدػوقء ىلليػِ

الػػػػركح يف ب كْػػػػهتػػػػب القلػػػػب الطنتنينػػػػة، كنىلُف األبػػػػد  ؼارً ك  هػػػػءظلك  ،تأصػػػػلهء قءبػػػػ اضتْػػػػَ  ءاألشتػػػػ دػػػػجرة
ىلف األشتػػء  اضتْػػَ عتػػء نطبيقػػءت نربويػػة  .اضتكنػػةصػػفء  الف ػػيلة، كدتػػنع العقػػ  ضػػيء   ب ػػرالْػػكينة، كنعطػػي ال

عػػءت ن ػػكي  آّتنكهػػي أس اظتتينػػة الوافيػػة الرادػػدة نعلينيػػة ذات صػػلة كقيقػػة جػػدا ببنػػء  ال خصػػية ػتػػددات ك 
  .ةالكرمية اضت ءري

يبح وف فػ   ػءلقهل كنقطعػت ّٔػل سػب  نتجءذّٔل التجءرن الدنيوية كملاهبهء الفكرية ك ر م  الب ر 
، كمػػنهل مػػ  ضػػءع يف بيػػدا  ال فلػػة، كك ػػر مػػ  النػػءس نػػء  يف أكديػػة ال ػػكوؾالْػػعءدة  نػػنهل مػػ  اػػرؽ يف  ػػءر 

يف يءجػػة مءسػة لئلردػػءد  -فءدػوا  أيننػػء كػءنوا كيي نػػء -كهػل ... بءإلميػػءف  كمنػػءا  غتهولػة اػػر متهولػةاليػتس 
 ػنف اضتْػد كالكػا كال  ػب كسػء ر  كمػ  من ػور هتػليب الْػلوؾ كاأل ػبلؽ. كالتعلل م   يض العلػيل سػبحءنِ

لػػوازع الػػدي  فلػػ  ؿتػػو يػػوق  يف ء يف الرتبيػػة اإلسػػبلمية بػػبل دػػحل لاآل ػػءت النفْػػية كالفكريػػة ال ميكػػ  معءصتتهػػ
كال ريػػػب أف نوظيػػػف األشتػػػء  اضتْػػػَ يف هػػػلا اظتنحػػػ  مػػػ  أؾتػػػ  ا   أكال مػػػ  الػػػدالفػػػرد الفطػػػرة اليكيػػػة للت يػػػر 

 .اظتهءرات ارسنء، ك النيءت كأ لصنءفرض اظتعلومءت،  يهء ىلذا أيْنء للوصوؿ لل ءيءت الوسء   قءابة 
قػػءـ البءي ػػءف بن ػػر مقػػءؿ فػػ  بعػػض اظتعػػءة الرتبويػػة لؤلشتػػء  اضتْػػَ كن ن ػػر  فلػػ  دػػبكة اإلنرتنػػت يف 

مث بػػػدا عتنػػػء أييػػػة اظتوضػػػوع ك لػػػت ( ُوقػػػ  بػػػدر ملػػػك كموقػػػ  لطيفػػػة الكنػػػدرم حتػػت بػػػءن اظتقػػػءالتم)مػػوقع  
مػػ  جديػػد بوانبػػِ الوجدانيػػة كاظتعر يػػة كالْػػلوكية كنعنيػػ  دا رنػػِ كق ػػػءيء   وا ػػد   كػػءف دا عػػء لتنػػءكؿ اظتوضػػوع 

                                                 
ُ http://www.geocities.com/ta3leqa1  
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 بءصتءنػػب الرتبػػوم مػػ  كفلػػ  ؿتػػو يتوا ػػ  مػػ  ايتيءجػػءت اظت ػػت ل  كأكسػػ  نفصػػيبل ،أك ػػر دقػػةمنهجيػػة بصػػورة 
  .البءي   كاظترب 

كم ػػػ  هػػػل  الدراسػػػءت نقػػػدـ للنػػػرب  رةيػػػة معنقػػػة لكيفيػػػة نوظيػػػف األشتػػػء  اضتْػػػَ يف بنػػػء  دخصػػػية 
ىلف اػػرس العقيػػدة الْػػلينة مػػ  أهػػل مهػػءـ اظتػػرأ األمػػ  كال ريػػب أف األشتػػء  اضتْػػَ كسػػيلة را عػػة مػػ  . اظتْػػلل

 .فقيدة كدريعة كسء   ننقية كنرقية الفرد كآّتن 
 

 الدراْسة مبررات

إلفػػءدة دػػػحل الفعءليػػة الركييػػػة كال قء يػػة للفػػػرد كاصتنءفػػػة فلػػػ  اظتْػػتول اإلسػػػبلمي هنػػءؾ يءجػػػة مءسػػة 
براػػوث، )ىلنْػػءف ال ػػهود اضت ػػءرم يف كػػ  غتػػءالت اضتيػػءة  الجيػػءدكنننيػػة الصػػلة الركييػػة بػػءو سػػبحءنِ كنعػػءُف 

 (. ُّٖ، َُِـ، ََِٕ
قءرهػء فلػ  اظت ػءم  الرتبويَّػة ألشتػء  او اضتْػَ، ك "م م  قلة الدراسػءت الػت نػدرس يعءة اظتيداف الرتبو 

لللك كءنػت الكتءبػةي . اآلقءري الت نيقوّْـ سلوؾى اإلنْءف، كنيردد مْرنِ يف هل  اضتيءة، نلك فبلقة اإلنْءف بربِّْ
ا ل  رةو يف اظتكتبة اإلسبلمٌية العءمرة التوييد ق ية نربويػة مهنػة فلػ  راػل نػدرة  ىلف .(ـََِٔصويف، " ) يِ سدِّ
 أصػوؿ الرتبيػة اإلسػبلميةيف كتءبػِ  ( ـََِٓ)ىلشتءفي  فلي  سعيد الكتءبءت الرتبوية يف هلا اصتءنب كنء يقوؿ

اإلميػػءف بػػءو كبتشتء ػػِ كصػػفءنِ مػػ  الق ػػءيء الرتبويػػة اظتهنػػة ال سػػينء للطفػػ  كال ػػءن ألف اإلميػػءف ىلف  (.ٓٔص )
 (.ٖٖٔ، ص ّـ، جُٖٗٗصبلح، )اضتيءة كم ريءت الدنيء  سبلح ظتواجهة صراع

ؿتتػػءج ىلُف  هػػل األشتػػء  كالصػػفءت اضتْػػَ لعػػدة أمػػور منهػػء نقويػػة اإلميػػءف، ك هػػل نتسيْػػء فلػػ  مػػء سػػب  
، كالتقػػرن ىلُف او سػػبحءنِ كاظت يػػ  كال ػػبيِ القػػر ف، كنوجيػػِ الْػػلوؾ، كنننيػػة العقػػ ، كننييػػِ اطتػػءل  مػػ  الػػنق 

يػػد نقػػوؿ  موصػػوؿنكػػوي  دخصػػية مؤمنػػة ننفػػ  الب ػػرية كنػػرتجل رتػػءؿ اإلسػػبلـ ىلُف فنػػ  ، ك بت  ػػ  األدفيػػة
ػػًلً   قءرينىػػء :بفخػػر ىٍينيونيػػ هى

نىػػء ةاظت ػػً  اصتىػػءدّْ كفلػػ   نىٍ ػػهىدي فىلىيػٍ ىلف ن ػػر مت ػػننءت اإلميػػءف مػػ  أجػػ  األفنػػءؿ  .العىنى
  .ُف يـو الدي ءظتعلن  كرقة األنبيء  كاظترسل  ىلمىنيوطه بً  فن  ف يل الرتبوية كهو

ػةي كىأيٍكليػواٍ اٍلًعٍلػًل "قءؿ نعءُف را عء دتف التوييد كالعلنء  يف  ية كايد  ِى ىًلالَّ هيوى كىاٍلنىبلىً كى ِي أىنَِّي الى ىلًلىػ دىًهدى الٌل
ػػػوى اٍلعىيًيػػػيي اضتٍىًكػػػيلي  ِى ىًلالَّ هي ػػػًإ الى ىلًلىػػػػ ٍْ ػػػءن بًءٍلًق بػػػءشت  مػػػ  أشتء ػػػػِ  ، كاآليػػػة الكرميػػػة ؼتتومػػػة(ُٖ:  ؿ فنػػػراف" )قىآ ًنى

  .اظتعر ةالكرامة قرينة ك  ،قرينة اضتكنة ال يفرتقءف أبدا  ءلعية كيء صنواف( العييي كاضتكيل)اضتَْ 
 ءلواق  اظتعءش يعءة م  ىلاػراؽ العقػ  يف فػءَف اظتػءدة فلػ  يْػءن الػركح ، كاظتوازنػة ؽتكنػة بػ  اظتْػءري  

لدراسػػءت ننبػػ  مػػ  أف الرتبيػػة اإلسػػبلمية لػػديهء الك ػػر يف هػػلا  ػػنف أييػػة م ػػ  هػػل  ا (الركيػػي)الػػدي  الػػدنيوم ك 
  .األمر اطتطر



 5 

التفكػر بءألشتػء  اضتْػَ يف  بعػض منػءييكم  جهة أ رل  ػنف هػل  الدراسػة مهنػة ألسػء نْػع  إلبػراز 
ءت ىلُف الرتبويػػة اظتعءصػػرة دكف االلتفػػ بءألدبيػػءت هػػل الْػػن  الكونيػػة كاالجتنءفيػػة كالدينيػػة كربػػإ الكتػػب الدينيػػة 

 . الدينية الت فكرت صفو كجبلؿ اظتوضوع النياع الفكرم اللم سءد يف أكسءط ك ر م  الكتب
العديػػػد مػػػ  أشتػػػء  او اضتْػػػَ  وا ػػػد فػػػ   كنت ػػػن التوييػػػد كدتتػػػد أييػػػة هػػػل  الدراسػػػة يف كوسػػػء نتنػػػءكؿ 

رسػلهل، ألف دفػوة الرسػ   أهػل ق ػءيء األديػءف كلهػء مػ  رتيػ  األمػل ك "بللك م ػتنلة فلػ    هيكصفءنِ العليء 
كيعػػود النفػػ  فلػػ   .(ُّٔ، ص ٖال ػػنقيطي، ج" )كلهػػء يف نوييػػد او نعػػءُف يف ذانػػِ كأشتء ػػِ كصػػفءنِ كننييهػػِ

 هػل معػءة أشتػء  او نعػءُف نعػءُف فػا  رزتػِ او- العي ب  فبد الْبلـ اظتطل  فل  م   هل  الدراسءت كنء قءؿ
كاػػر ذلػػك مػػ  ذتػػرات معر ػػة نلػػك .. كالرجػػء  كاظتهءبػػة كاوبػػة كالتوكػػ  وؼىلُف معءملتػػِ ب نراهتػػء مػػ  اطتػػ"وسػػيلة ك

بنقػػء   نفْػػِ كفيؤّػػء ك  ءهتػػء "كنػػء أف اظتعر ػػة بتشتػػء  او اضتْػػَ كصػػفءنِ العلػػ  نبصػػر اإلنْػػءف ". الصػػفءت
  .كىلصبلح النفس أس الرتبية كرأس التعليل(. ُٕ،ُٓـ، ص ََِٖاصتلي ، ) تجتهد يف ىلصبليهء  

 
  راْسةهدف الد

بتشتػػػء  او نتبػػػ  غتنوفػػػة مػػػ  اصتوانػػػب الرتبويػػػة اظتتعلقػػػة  التحليليػػػة االسػػػتنبءاية ىلُفهتػػػدؼ هػػػل  الدراسػػػة 
كبػػػللك نتحػػػوؿ اظتعر ػػػة ىلُف سػػػلوؾ اظتْػػػلل بنػػػء  دخصػػػية الفػػػرد نوجيػػػِ يف نربويػػػء توظيفهػػػء اضتْػػػَ كهػػػي ػتءكلػػػة ل

التفءصػػي  العقديػػة، كاظتنءق ػػءت اظتطولػػة،  فػػ  بعيػػداك ػػ  أسءسػػيءت الرتبيػػة اإلسػػبلمية  ،، كم ػػءفر  يءضػػةموجػػِ
لقػػد انتبػػِ اظتربػػوف مػ  أم ػػءؿ ال ػػياِف كابػػ  قػيل اصتوزيػػة كاريػػء ىلُف أييػػة . كاطتبل ػءت العلنيػػة، كالنيافػػءت اظتلهبيػة

ن ػػوص يف  ػػػر األشتػػء  اضتْػػػَ   ػػء فػػػ  دررهػػػء نرصػػد األمػػػر بػػػ  هػػلا اظتوضػػػوع اصتليػػ    هػػػرت كتءبػػءت ك ػػػرة 
ف ال قء ػة اإلميءنيػة ال ريػب أ. كنطبيقءهتػء العنليػة يف اضتيػءة اليوميػة ،ء الْػءمية، كدركّٔػء اظتنهػدةالكءمنة، كدركسػه

ْػػػػعءدة اللؤلسػػػػرة، ك  الْػػػػركرمػػػػ  للفػػػػرد، ك نن ػػػػر األكفيلػػػػة بػػػػتف   أشتػػػػء  او اضتْػػػػَ شتءيػػػػةالنءبعػػػػة مػػػػ  الصػػػػء ية 
 .اظتعءصر كاقعنءمعءة العقيدة اإلسبلمية يف ز رزتة للعءظت ، كنعي الللنجتن ، ك 

ىلف البحث يف يق  الرتبية الركيية اريقة مػ  اػرؽ اظتْػءية يف نعنيػ  ك ديػد اإلميػءف كنصػفيتِ مػ  راف 
كهػلا اظت ػنءر يػربإ الْػلوؾ بعػءَف الوجػداف كال ػنء ر  .ال فلة كأدراف التْويف كاصتهػ  كاطتػوؼ مػ  اظتخلػوق 
ِي يػىٍقػػأ ػػل كالْػػرا ر ككلنػػء نعءهػػد اظتْػػلل نػػبلكة الػػلكر اضتكػػيل ك  ػػ ِىًٍتنى ػػدَّ  ػػتػىٍويف  ننػػِ بػػللك التعءهػػد رىأ اٍلقيػػٍر فى يى ٍْ يى

ػػػػًلً  األىشٍتىػػػػء ى يف أىٍضػػػػعىءًؼ الػػػػتّْبلكىةً  مػػػػ  أصػػػػ  الفطػػػػرة ىلف . كالعنػػػػ  زْػػػػتليمءهتء  ينػػػػر فليهػػػػء كتتػػػػءج ىلُف نػػػػدبرهء هى
 . ل  ال ءية الْءميةأف ييكي ركيِ، كتني نفِْ، كيقرتن م  ربِ، كاألشتء  اضتَْ  ر زاد عت لفىط لنؤم  ال

  أْسئلة البحث

 أيية العلل بتشتء  او اضتَْ؟مء  -ُ
 شتء  او اضتَْ؟رتبوية ألمء منءذج اصتوانب ال -ِ

 مء اآلدان الواجب التحلي ّٔء م  أشتء  او اضتَْ؟ -ّ
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 نننية اإلميءف كاضتث فل  اإليْءف يف العن ؟يف أشتء  او اضتَْ  كيف نْءهل -ْ

 ء  اضتَْ يف نفوس األافءؿ؟كيف ن رس معءة األشت -ٓ

 اظتعلل ؿتو ارس أشتء  او اضتَْ يف نفوس اظتتعلن ؟ كيف يقـو -ٔ
  مصطلحءت البحث

كيقصػػػػد ّٔػػػػء الق ػػػػءيء اظتتعلقػػػػة بءلرتبيػػػػة كميكػػػػ  أف نعػػػػيز اظتبػػػػءد  كاألسػػػػس الرتبويػػػػة : اصتوانػػػػب الرتبويػػػػة 
  كنعػػءًف م ػػءكلِ كنقيػػِ قػػدر اظتْػػتطءع كالػػت مػػ  دػػتسء أف نننػػي الفػػرد كآّتنػػ( ِٓـ، ص ََُِالبحػػرتم، )

 . م  ال يءع
كىقىػػٍد سيػػً  ى ( ُٖٓ، ص ٗـ، جُٕٗٗابػػ  فءدػػور، )األشتػػء  اضتْػػَ هػػي أشتػػء  متعػػددة ظتْػػن  كايػػد 

ِي، كىأىٍ بػىػرى ًّٔىػء نىبً ":  ػىقىءؿى  -نػىعىءُفى -ال َّءً ًعٌي فىٍ  ًصفىءًت اًو  ، جىء ى ًّٔىء ًكتىءبيػ ِي ًو أىشٍتىء ه كىًصفىءته ًِ -يُّػ صىػلَّ  اوي فىلىٍيػ
ػػلَّلى  ػػء، ألىفَّ القيػػٍر فى نػىػػيىؿى ًّٔىػػء، كىصىػػعَّ فىػػٍ  رىسيػػٍوًؿ اوً  -كىسى ػػةي رىدَّهى ًِ اضتيجَّ ػػدان قىءمىػػٍت فىلىٍيػػ ػػ ي أىيى ْى ِي، الى يى صىػػلَّ  اوي - أيمَّتىػػ

ػػػػلَّلى  ًِ كىسى ر مػػػػ  العلنػػػػء  يف فنليػػػػة اجتهػػػػد ك ػػػػ لقػػػػد. (ّٕٕ، ص ٖـ، جُٕٗٗالػػػػله ، ) "القىػػػػٍوؿى ًّٔىػػػػء -فىلىٍيػػػػ
ىليصػػء  األشتػػء  كالصػػفءت يف مؤلفػػءت متخصصػػة كهنػػءؾ نفػػءكت يف العػػدد كال يوجػػد انفػػءؽ نػػءـ يف اظتوضػػوع ، 

 . صريع صحيع نْني او سبحءنِ بءسل َف يرد يف قبونِ ن ال جيوز أف كالقدر اظتتف  فليِ أنِ 
آّعولػػػػػة أفبلمػػػػػءن فلػػػػػ  الػػػػػلات هػػػػػي األلفػػػػػءظ  كاألشتػػػػػء ( "ـُٕٗٗ) ػتنػػػػػد الطػػػػػءهر بػػػػػ  فءدػػػػػور قػػػػػءؿ

فلػػػل فلػػػ  ذات اإللػػػػِ اضتػػػ  بءلتخصػػػي ، دػػػتف األفػػػبلـ، ( اللػػػػِ)بءلتخصػػػي  أك بءل لبػػػة  ءسػػػل اصتبللػػػة كهػػػو 
اشتءف للػِ بءل لبة، ككللك ك  لف  مفرد دؿ فل  صفة م  صػفءت اللػػِ، كأالػ  ىلاػبلؽ ( الرييل)ك( الرزت )ك

مؤنث األيْ ، كهو اظتتصػف بءضتْػ  الكءمػ  يف ذانػِ، اظتقبػوؿ  َكاضتْ .ءل ، كالعييياألفبلـ ؿتو الرن، كاطت
 .(، بء تصءرُٕٖ-ُٖٔ، ص ٗج" )لدل العقوؿ الْلينة آّردة ف  الػهول

  منهج البحث

ّٔػػلا  ظتػػء كرد يف بعػػض الكتػػب اظتعنيػػةاالسػػتنبءاي  يتحليلػػالنه  اظتػػيْػػتخدـ البءي ػػءف يف   هنػػء الػػراه  
األنصػػػءرم، ) كاالسػػػتنتءج منهػػػءكالعنػػػ  فلػػػ  حتليلهػػػء كنفْػػػرهء   او اضتْػػػَ بتتبػػػ  كدراسػػػة أشتػػػءكذلػػػك ال ػػػتف 
للخػػػػػػػػػػركج ( ُٕـ، ص ََِٖ، اعتنيػػػػػػػػػػدم، ُٕـ، ص ََِّاعتنيػػػػػػػػػدم، ، َِّ، َُُ، ٖٔـ، ص ََِٕ

 نيػػػة كالنبويػػػة كالكتػػػب كنػػػء جػػػء ت يف ال ػػػواهد القر   اصتوانػػػب الرتبويػػػة اظتتعلقػػػة بءألشتػػػء  اضتْػػػَجنوفػػػة مػػػ  ز
مػػػ  الرتكيػػػي فلػػػ  الكتءبػػػءت الرتبويػػػة الرتاقيػػػة كاظتعءصػػػرة فلػػػ  يػػػد كدراسػػػة األشتػػػء  اضتْػػػَ  دػػػرح اظتتخصصػػػة يف

فلػػ  اظتػػنهً  التحليلػػٌي االسػػتنبءاٌي، كهػػو مػػنه ه قػػء له فلػػ  حتليػػ  " الدراسػػة الراهنػػة سػػتعتندكهكػػلا  ػػنف  .سػػوا 
لػػت اهتنَّػػت ّٔػػلا اظتوضػػوع، بعػػض كتػػب التفْػػر كارهػػء مػػ  كتػػب ال قء ػػة اإلسػػبلمية امعػػءة أشتػػء  او كنػػء يف 

 .(ـََِٔصويف، " )بءإلضء ة ىلُف ػتءكلة استنبءط بعض اظت ءم  الرتبويَّة عتل  األشتء  اضتَْ
اظتنه  التحليلي هو منه  يعَ بتحلي  اظتعلومءت الت ن رتعهء م  النصوص كاأل كءر كيقصد بػءظتنه  

ـ، ُٗٗٗقلعػِ جػي، " )ءـ أك األ كػءر مػ  النصػوصاالستنبءاي ذلك اظتنه  الػلم يركػي فلػ  اسػتنبءط األيكػ
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كيقػػػـو اظتػػػنه  التحليلػػػي يف م ػػػ  هػػػل  الدراسػػػءت بدراسػػػة  را  اظتتخصصػػػ  يف اضتقػػػ  مػػػ  كاقػػػ  مػػػء  (.ُٗص 
ننءكلتػػػِ األدبيػػػءت الرتبويػػػة مث حتليلهػػػء ك قػػػء ظتػػػء كرد يف أسػػػ لة البحػػػث مث بنػػػء  النتػػػء   كالتوصػػػيءت يف ضػػػو  ذلػػػك 

 (.ُُِـ، ص ََِٗاظتءلكي، )
مػػ  التْػػليل زقػػدمءت أك بػػدأ هػػو اسػػتدالؿ ي( Deductive Method)يف الرتبيػػة  سػػتنبءايكاظتػػنه  اال

 (. ُّٖـ، ص ََِْجرجس ك ينء او ، ) صوؿ ىلُف مء يرتنب فليهء م  نتء  ءكؿ الو ق ءيء كت
تفػػ  نربويػػة حتػػدد اػػرؽ نيكيػػة الػػنفس ك ويػػد الْػػلوؾ كػػي ينمعطيػػءت كمقءربػػءت يقػػـو هػػلا البحػػث فلػػ  

بػػػءلفركؽ الدقيقػػػة بػػػ   كلػػػ  تفػػػ  البحػػػث الػػػراه  مػػػ  قريػػػب أك بعيػػػد. منهػػػء آّتهػػػد كال يْػػػت   فنهػػػء اظتقتصػػػد
( ُّٗ، ْٗـ، ص ََِٗالأّػءرم، )كنػء ؾتػد ذلػك يف ك ػر مػ  الكتػب يف هلا اظتػوا   اظتلاهب اإلسبلمية 

ـ، اضتنيػػدم، ََِٕاصتءسػػل، )ءن بػػ  األدػػءفرة كأهػػ  الْػػنة كاصتنءفػػة يف هػػلا البػػ كلػػ  يلتػػف ىلُف اطتبل ػػءت
كال يتتبػػ  البحػػث الػػراه  اػػوامض الفتويػػءت الصػػو ية اظتيتء يييقيػػة ( ْٗـ، ص ََِْ، سػػيف، ِّـ، ََِٓ

كهكػػلا  ءلبحػػث الػػراه  يقتصػػر فلػػ  اصتءنػػب  (ّْـ، ص ََِٖبراضػػة، )كاػػر  كيػػدي هل فػػ  الكنػػي اطتفػػي 
كالػػػت قػػػد نكػػػوف أنْػػػب بءلبػػػءي    ال ػػػوامضالرتبػػػوم الػػػلم يهػػػل فءمػػػة النػػػءس دكف مػػػء ِػػػوض بػػػِ الػػػبعض مػػػ  

 .كاظتتخصص 
 
  
 

 الدراْسءت السءبقة

 (ـََِٗ)ْػلنءف العػودة لاالسل األف ل كقصة األشتء  اضتْػَ : م  اويف دراسة موسعة حتت فنواف 
بػدأت الدراسػة كحلقػءت نلفييونيػة حتػػت . نطػرؽ البءيػث ّٓنوفػة مػ  الفوا ػد الرتبويػة الػت نبلمػػس ييػءة النػءس

هػػػد ت الدراسػػػة ىلُف . مث قػػػءـ البءيػػػث بن ػػػر اظتػػػءدة العلنيػػػة يف كتػػػءن بعػػػد نفري هػػػء كنصػػػحيحهء مػػػ  اوفنػػػواف 
كنػػء هػػد ت الدراسػػة ىلُف ربػػإ هػػل  اظتعر ػػة كاإلميػػءف بْػػلوؾ نءضػػ  مػػ    ،جػػدؿ فقػػيلبػػدكف  معر ػػة بػػءونكػػوي  

دػػريت الدراسػػة ب ػػك  موسػػ   (.ُّ -ُِص )كمػػ  نطػػورات اضتيػػءة الب ػػرية كىلؾتءزاهتػػء  ،الػػنفس كمػػ  آّتنػػ 
كاإلميػءف  ،ك هػل معءنيهػء ، ف هػء" ف ىليصء  أشتء  او اضتَْ يكػوفكذكر البءيث أ ،معءة أشتء  او اضتَْ 

 علػ  قػدر معر ػة  ،مػ  استح ػءر معءنيهػء يف كػ  أيػواؿ اظتْػلل ،كدفء ِ نعءُف قنػء  كدتجيػدا كسػؤاال كالبػء ،ّٔء
 (.  ّّٕص" )اإلنْءف يْتقيل فن  ،معءنيهء كاإلميءف ّٔء

كو شتػػػء  او اضتْػػػػَ ككػػػءف فنواسػػػػء أل مْتفي ػػػةبدراسػػػػة ( ـََِٖ)قػػػءـ فبػػػدالعييي بػػػػ  نءصػػػر اصتليػػػ  
نػػػءقل البءيػػث يف هػػػل  الدراسػػػة دػػرؼ العلػػػل بتشتػػػء  او اضتْػػَ كصػػػفءنِ العلػػػ  . األشتػػء  اضتْػػػَ  ػػءدفو  ّٔػػػء

فلػ  أربعػة  صػوؿ  فػي الفصػ  األكؿ ننػءكؿ البءيػث  ايتػوت الدراسػة. مْتعينء بآرا  العلنء  يف هػلا اظتوضػوع
ػءنيواٍ يػىعٍ }: درح اآلية التءلية ػييٍجيىٍكفى مىػء كى ًِ سى َى  ىءٍدفيو ي ًّٔىء كىذىريكاٍ الًَّلي ى يػيٍلًحػديكفى يف أىشٍتىآ ًػ ٍْ ًِ األىشٍتىء  اضتٍي ليػوفى كىلًٌل نى
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ىلف و نْػػعة كنْػػػع  "ث دػػرح يػػديث كنػػء ننػػءكؿ البءيػػ. كمػػء يف معنءهػػء مػػ  اآليػػءت (َُٖ: األفػػراؼ) {
كيف الفصػػ  . مػػنه  أهػػ  الْػػنة كاصتنءفػػة يف دراسػػة األشتػػء  كالصػػفءت البءيػػث يف الفصػػ  ال ػػءة كبػػ ". اشتػػء

ال ءلػػػث أ ػػػرد البءيػػػث دػػػريء نفصػػػيليء ألشتػػػء  او اضتْػػػَ كمػػػء ن نػػػر  يف القلػػػون كاصتػػػوارح مػػػ  ال نػػػءر اليءنعػػػة 
اآلقػءر اإلميءنيػة كالْػلوكية ألشتػء  او "قػءـ بتفصػيلِ يف الفصػوؿ األكُف مػ  كطت  البءيث مػء . كاأليواؿ الطيبة

 ،مث ذكػػر بعػػض األشتػػء  اضتْػػَ الػػت ن نرهػػء ،كذلػػك بػػلكر كػػ  ذتػػرة مػػ  هػػل  ال نػػءر يف فنػػواف مْػػتق  ،اضتْػػَ
 (.ّٕٗص " )مْت هدا لللك ببعض الننءذج اظت ي ة م  أيواؿ سلف األمة

أشتػػػء  او بدراسػػػة ألشتػػػء  او اضتْػػَ  ءصػػػة للػػػنل  كقػػد فنوسػػػء ( ـََِٖ)صػػبحي أزتػػػد يْػػػ  قػػءـ 
أشتػػء  او اضتْػػَ الػػت كردت يف القػػر ف الكػػرث كيف أيءديػػث النػػ  "ن ػػننت دراسػػة صػػبحي .  للػػنل  اضتْػػَ

قػػػءـ البءيػػػث بتوظيػػػف  (. ٔص " )كدػػػرح كػػػ  اسػػػل كصػػػف او نعػػػءُف بػػػِ ذانػػػِ العليػػػة ،صػػػل  او فليػػػِ كسػػػلل
يف ارس أشتء  او اضتَْ يف نفوس النءد ة كذلك إلدراؾ اظتعءة الْءمية الت أبرزهػء اإلسػبلـ  القص  اعتءدؼ

 .يف ذكر أشتء  او اضتَْ
قػػػءـ البءيػػػث ب ػػػرح مبْػػػإ . أشتػػػء  او اضتْػػػَ لؤلافػػػءؿحتػػػت فنػػػواف ( ـََِٔ)كيف دراسػػػة للطػػػءهر 

سػل مػ  أشتػء  او اك تل البءيث كػ  . شتء  اضتَْألشتء  او اضتَْ يد يدرؾ الطف  اظتعءة اصتليلة عتل  األ
َف ي ػػػ  البءيػػػث مقدمػػػػة . اضتْػػػَ بنلػػػة مػػػ  األسػػػ لة التوضػػػػيحية كىلجءبءهتػػػء الننوذجيػػػة لبيػػػءف اظتقصػػػػد العػػػءـ

 .للدراسة كنء أنِ َف ِتل الدراسة خبءدتة
لػػ  لئلميػػءف بتشتػػء    اآلقػػءر الرتبويَّػة اظت دراسػة فػػبعنػػ  ( ـََِٔ) فبػػدالقءدر بػػ  ػتنػد فطػػء صػػويفكقػءـ 

اإلنْػػءف مػػ   نبراًز  قءرهػػء يف فبلقػػةقػػءـ البءيػػث بػػك  اضتْػػَ اظت ػػءمً  الرتبويَّػػة ألشتػػء  اواضتْػػَ كركػػي فلػػ  او 
اسػتخداـ  يف هػل  الدراسػة فلػ  اظتػنهً  التحليلػٌي، بءإلضػء ة ىلُف ػتءكلػة البءيػثافتنػد  .ربِّْ ي  ندبُّر  ظتعءنيهء

كيػءكؿ  .مػنه ه قػء له فلػ  حتليػ  معػءة أشتػء  او اسػتنبءط بعػض اظت ػءم  الرتبويَّػة عتػء االستنبءاٌي، كهػواظتنه  
 : أف جييب ف  فددو م  التْءةالت هي

 مء هي أشتء  او اضتَْ؟ ككل فددهء؟. ُ
 مء أييَّة معر ة أشتء  او  اضتَْ كاإلميءف ّٔء؟. ِ
 كيف مييك  نصنيف هل  األشتء  اضتَْ نربويِّء؟. ّ
 مء اظت ءم  الرتبويَّة ألشتء  او اضتَْ؟. ْ

 :اضتَْ منهء كقد استنبإ البءيث غتنوفة م  اظت ءم  الرتبويَّة م   بلؿ حتلي  أشتء  او
نيعػ  اظتْػلل فلػ  أف يعػيى هد ػِ األشتػ  يف هػل  اضتيػءة  كهػو  أشتػء  او اضتْػَىلفَّ معر ةى هػل   .ُ

 .حتقي  العبءدة و كيد 
 .لكرًً  كزتًدً  كدكرًً ، كالْعًي يف ني  رضػوانِسيلة لك  اضتَْ هل  األشتء ك هلى رى ىلفَّ ندبػُّ  .ِ

 .كاإلقبءؿ فليِ نِ، كاالستعءنة بِ،م  هل  األشتء  مء يد   متدبٌرهء ىلُف دفء  ربٌِ، كالطلب م .ّ
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ِي  قبة نصرُّ ءنِم  دتف ندبُّر بعًض األشتء  أف تن  العبدى فل  مرا .ْ لى  .كأف ييتق  فىنى
كػػ  نوظيػػف هػػل  اظت ػػءم  كنفعيػػ  دكرهػػء نربويِّػػء، ليْػػتفيد منهػػء النَّػػءس  كقػػد كضَّػػع البءيػػث كيػػف ميي

كػ  أف نيفعَّػ ى مػ   ػبلؿ قنػوا: رتيعنء ػء ميي كػ  أف نيوظَّػف : كءظتنػػيؿ ت متعػدّْدة يف غتتنعنػء اإلسػبلميٌ بتسَّ ييػث ميي
 ػػبلؿ اظتنءرسػػءت كالتطبيقػػءت اليوميَّػػة يف ييػػءهتل، هػػل  اآلقػػءر الرتبويَّػػة يف نننيػػة اصتءنػػب الركيػػي أل ػػراد ، مػػ  

ييػث : كآّتن  .كم   بلؿ أدا هل ألنواع العبءدات اظتتعدّْدة الك رة  م   را ض، كنوا  ، كنطوٌع، كار ذلك
ة  مييك  أف ييوظّْف هل  اآلقءر الرتبويَّػة يف نننيػة اصتءنػب الركيػي لؤل ػراد، مػ   ػبلؿ فبلقػءهتل الفرديَّػة كاصتنءفيَّػ

، كدرا و، كىلجءرةو، كؿتو ذلك م  اظتعءمبلت   .م  بي و
أشتػػػء  او اضتْػػػَ اعتءديػػػة ىلُف او الػػػت حتنػػػ  فنػػػواف ( ـََِْ)هػػػد ت دراسػػػة فنػػػر سػػػلينءف األدػػػقر 

. ِ كأ عءلػػِ ػػىلُف نقريػػر اإلميػػءف بػػءو يف القلػػون مػػ   ػػبلؿ يػػديث او نعػػءُف فػػ  نفْػػِ كصػػفءنِ كأشتءكاظتعر ػػة بػػِ 
اشتػء مػ  أشتػء  او  ٗٗدريت الدراسة . يف دراستِ ىليدل ف ر ػتورا يف ضبإ منهجية الدراسةاختل البءيث 

كاطتػػػء ض  ،كاظتعػػػي  ،اضتْػػػَ مث نءق ػػػت الدراسػػػة أشتػػػء  أ ػػػرل ػتتنلػػػة أف نكػػػوف مػػػ  األشتػػػء  اضتْػػػَ كءصتليػػػ 
بءريػػة ككػػللك التفكػػر اإل  او نعػػءُف فػػا صػػفءنِ ك تنػػت الدراسػػة بءلت ػػديد فلػػ  أييػػة التعػػرؼ ىلُف.. كارهػػء 

 .يف  ل  او كالتدبر  يِ
 ىلظهػػءر يػػدكد أشتػػء  او ىلُف اآلقػػءر الْػػلوكية ظتعػػءة أشتػػء  او اضتْػػَ( ـُٗٗٗ)هػػد ت دراسػػة أديػػي 

... كىلبػػراز مػػء ينب ػػي فلػػ  العبػػد أف يرافيػػِ كتػػء   فليػػِ كهػػو يعءمػػ  ربػػِ نبػػءرؾ كنعػػءُف بتشتء ػػِ كصػػفءنِاضتْػػَ 
دخصػػية اظتْػػلل الػػلم . اظتْػػلل ليكػػوف ال خصػػية الربءنيػػة اظتتوازنػػةنكػػوي  دخصػػية  كنػػء هػػد ت الدراسػػة ىلُف

 (.ُٓ -ُْص)يتعبد ِك   و نبءرؾ كنعءُف بني  األشتء  كالصفءت 
  

 اإلطءر الفكري للدراْسة

يْػػ ، )ء نػػءت دينيػػة ىلف العػػودة للنقػػدس كانْػػءع نطػػءؽ الػػدكر الركيػػي كاأل بلقػػي يف ااػػراد  ءلب ػػر ك
التػػػدي  ظػػػءهرة اجتنءفيػػػة فر تهػػػء آّتنعػػػءت الب ػػػرية فلػػػ  ا ػػػتبلؼ دراجتهػػػء بدا يػػػة،  "، ك(ُٗـ، ص ََِٖ

الػػدي  ضػػركرة ضتيػػءة الفػػرد كمْػػرة "كمػػ  هنػػء  ػػنف  (.ٔـ، ص َُٗٗالرا عػػي، " )كءنػػت أك نءميػػة أك متح ػػرة
ال زالػػت كفلػػ  اظتْػػتول العػػءظتي (. )ُٕـ، ص ََِٗدػػومءف، " )اػػَ فنػػِ لئلنْػػءفآّتنػ  كمصػػدر ققػػءيف ال 

 ,American Educational Research Association)الرتبيػة الدينيػة ػتػإ اهتنػءـ البػءي   يف فءظتنػء اظتت ػر 

2007, p. 491) ، كمي ػػػ  ننػػءمي دراسػػػءت الػػدي  اظتقػػػءرف كحقػػػ  متخصػػ  كايػػػدا مػػػ  أبػػرز  ليػػػءت العصػػػر
 (. ـََِٗـ، ص ََِٕكبلرؾ، )اضتديث 

ظتكػػوف الػػدي  فػػءمبل يءشتػػء يف نكػػريس كنعنيػػ  درجػػة االنتنػػء  ىلُف كفلػػ  مػػدل التػػءريا اإلنْػػءة كػػءف ا
ـ، ََِٖسػعيد، )اصتنءفة كميكنهء م  أف  ػدد دكريػء اظت ػءفر اطتءصػة بويدنػِ كنػد   الفػرد ىلُف الػوفي ّٔويتػِ 

كقػػػد يلعػػػب (. ُِٕٗ، ص ُـ، جََِٔ، ك داػػػيل جهػػػءميالػػػدي  سػػػعي ضتيػػػءة أ  ػػػ  كأف ػػػل (. ُِّص 
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بػػدكف )ىلذا اسػتخدـ لتايػػر كدتريػر الواقػ  اظتتخلػف أك كنػء يقػػوؿ الفيلْػوؼ برنرانػد رسػ   الػدي  دكرا م ػءيرا جػدا
... الػػػدي  قػػػوة ػتء  ػػػة، حتػػػتف  بك ػػػر ؽتػػػء كػػػءف سػػػي ء يف اظتءضػػػي " الرتبيػػػة كالن ػػػءـ االجتنػػػءفييف كتءبػػػِ ( نػػػءريا

ص " )مة ال نطػػءؽ ءلب ػػر يعنلػػوف أدػػيء  فػػ  دػػعور ديػػ  ، كهػػي منفصػػلة فػػ  الػػدي  ، ىلسػػء ن هػػر بصػػورة صػػءر 
 (. ، بء تصءرَُْ

كننتق  م  العنـو للحديث ف  اطتصوص كصلب اظتوضػوع،  ن ػر ىلُف أف رسػءلة التوييػد كاضػحة فػا 
 نػػ  فػػرؼ او فػرؼ مػػء سػػوا ، كمػػ  جهػػ  ربػِػ "الػنفس اظتعتقػػد الصػػحيع   مفػردات األشتػػء  اضتْػػَ  هػػي نػػيرع يف

 كأشتء ِػ كصػفءنِ يقػـو اإلميػءف الصػحيع كالتوييػد اطتػءل ، كننبػ   هو ظتء سوا  أجه ،  عل  أسءس العلل الصػحيع بػءو
كعتػلا  ػنف مبءيػث أشتػء  او نعػءُف كصػفءنِ كذانػِ مػ  أسءسػيءت ( ـ ََِِ، التنينػي" )مطءلب الرسءلة رتيعهػء

  .(ُٔـ، ُٖٓٗ، اصتيا رم، ٖٗـ، ص ُْٖٗ،  درح العقيدة الطحءكية)فقيدة اظتؤم  
سػػػػعيد ىلشتءفيػػػػ  فلػػػػي كنػػػػء يقػػػػوؿ يف الصػػػػنيل  يػػػػد كالتوييػػػػد ق ػػػػية نربويػػػػة األشتػػػػء  اضتْػػػػَ قلػػػػب التوي

ظتء عتء م   قػءر هء لػة فلػ  دخصػية اظتػؤم  اظتتينػة اضتػرة ال ػجءفة  أصوؿ الرتبية اإلسبلميةيف كتءبِ  ( ـََِٓ)
كاضتديث ف  ف نػة اظتػوُف مػ  أمتػ  غتػءالت اظتنءجػءة ، كمػ  أ صػب ميػءدي  األدن، كمػ  أف ػل  (.ٓٔص )

ككلهػػء  (ْٖٓ، ٕٓـ، ََِّـ، َََِالقػػرة، )انبْػػءط اطتػػءار، كرايػػة ال ػػنر بػػ  هػػي جنػػة الػػدنيء  كسػػء  
قػءؿ ابػ  نينيػة يف أييػة معر ػة األشتػء  كالصػفءت . نصب يف مصب ال ءيػءت الرتبويػة يف بنػء  ال خصػية الْػوية

  بِ كىليْءنِ ىلليػِ فلػ  الػدكاـ لعبد  كرزتتِ لِ كيلنِ فند  كبر   نذا استقر يف القلب كدتك   يِ العلل بكفءيتِ"
 ػػػبل يػػػياؿ مرتقيػػػء يف درجػػػءت العلػػػو . أكجػػػب لػػػِ الفػػػرح كالْػػػركر أف ػػػل مػػػ   ػػػرح كػػػ  ػتػػػب بكػػػ  ػتبػػػون سػػػوا  

مء هػي ىلال دػي  مػ  م ػءم  "ىلف قيل اضتيءة للنؤم   .( ٔ، ص ٓج) "كاالرنفءع  ْب رقيِ يف هل  اظتعءرؼ
  (.ٗـ، ص ََِٕ ءلد، " )أشتء  او نعءُف
دارس األشتػػػػء  كالصػػػػفءت كمدرسػػػػيهء نػػػػتملوا مػػػػء دلػػػػت فليػػػػِ هػػػػل  الصػػػػفءت ألدرؾ أف األ ػػػػبلؽ  لػػػػو أف

. الر يعة ذترة م  ذترات التوييد، كبقدر مء ميلك  العبد م  اإلميءف كالتوييد يػنعكس ذلػك كي هػر فلػ  أ بلقػِ
عر تهػء العبػد  ألف هػلا ىلف معر ة يقيقة أشتء  او كصػفءنِ كأ عءلػِ مػ  أهػل العلػـو الػت جيػب أف تػرص فلػ  م"

 (.ِّْـ، ص ََِٕالصبلأ، " )العلل ىلذا رسا يف القلب أكجب   ية او ال ػتءلة
ىلف اإلنْػءف يف صػحتِ كسػقنِ ، كليلػِ كسػءر ، كسػر  كفلنػِ، كدػبءبِ كهرمػِ يْػتطي  أف يعػيل مػ  أنػػوار 

 .أشتء  او اضتَْ مْتنعء كمْتنتعء، كذاكرا كمتفكرا، كنء بء كمهتديء
ف نػػة الرتبيػػة اإلسػػبلمية أبػػرز أكجػػِ اصتوانػػب الرتبويػػة ألشتػػء  او اضتْػػَ نقػػود اظتطلػػ  ىلُف لبحػػث يف ىلف ا

نبػػػل اطترا ػػػءت الػػػت انت ػػػرت قبػػػ  اإلسػػػبلـ  نػػػ  َف يعػػػرؼ ضػػػبلؿ الك ػػػف فػػػ    ػػػ  الػػػدي  اإلسػػػبلمي يف ك 
كهػو يفْػر ( ـََِٖ)قوافد التصػور اإلسػبلمي للعقيػدة ف  يقوؿ سيد قطب . اصتءهلية َف يبصر نور اإلسبلـ

كحتديػد التصػور الػلم يْػتقر فليػِ  ،ىلُف حتريػر أمػر العقيػدة ةاألكُف موجهػ فنءيػة اإلسػبلـ كءنػت: سػورة الفءحتػة
 كمػػ  مث كػػػءف .كفبلقػػػة اطتبل ػػ  بػػػِ فلػػ  كجػػػِ القطػػ  كاليقػػػ  ،كفبلقتػػػِ بػػءطتبل   ،او كصػػفءنِ ال ػػنر يف أمػػػر
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 قػءؿ اإلسػػبلـ كلنػة الفصػػ  يف صػػفءت او. ء  ّٔػػء اإلسػػبلـقءفػػدة التصػور الػػت جػ التوييػد الكءمػػ  اطتػءل  هػػو
 ( .، بء تصءرِّ، ص ُج) كخبءصة مء يتعل  منهء بءلربوبية اظتطلقة

ػػ َّ  ِي فىػػيَّ كىجى ًِ األىشٍتىػػء}:قىػػءؿى اللَّػػ َى  ىػػءٍدفيو ي ًّٔىػػء  ي كىلًلٌػػ ػػ ٍْ ِي األى } كىقىػػءؿى  .(َُٖ :األفػػراؼسػػورة ) {اضتٍي شٍتىػػء  لىػػ
بّْ  ْى َى يي ٍْ َّْنىءكىاًت كىاألىٍرًض كىهيػوى اٍلعىيًيػيي اضتٍىًكػيلي اضتٍي ِي مىء يف ال ًِ صىػلَّ  كى  (.ِْ: اضت ػرسػورة ) {عي لى قىػءؿى رىسيػوؿي اللَّػ

ًِ كىسىلَّلى  ِي فىلىٍي ًع ى ا": اللَّ ٍْ عىةن كىًن ٍْ ػ ى اصتٍىنَّػةى  شٍتءن ىًلفَّ ًو ًن ػء دى ى   أف اضتػديث قػءؿ العلنػء .(ميتػَّفىػ ه فىلىٍيػًِ )" مىػٍ  يىًف ىهى
َى  مىػٍ  يىًفػ ى الْػءب  ي ػر ىلُف  ػ ٍْ ًِ اضتي ػء كى مىػ ى ًّٔىػءكقيػ  ،  فىػٍ  ظىٍهػًر قػىٍلػبو  أشٍتػء  اللَّػ مىػػٍ   كقيػ  ،مىػٍ  فىػرىؼى مىعىءنًيػىهى

ػػء ػػً  ًزىعىءنًيهى ِي ًمػػٍ  اٍلعىنى نيػػ ػػً  الرّْفىءيىػػًة عتىىػػء، كىختىىلَّػػ ى ًزىػػء مييىكّْ ٍْ ػػء ً ي كقػػءؿ ( لئًلمػػءـ النػَّػػوىكم النػَّوىكيَّػػة األذٍكىػػءري  :ان ػػر) أىاىءقػىهى
م ػػرا  (ِٔٓ، ص ُُج" )الف ػ  كاسػ "كنقػءش اويػػ  عتػل  الق ػية دقيػ  بعػد دػرح ( ـََِْ)العْػقبلة 

كلعػػػ  األمػػػر يْػػػ   .كنرديػػػدهء كالعنػػػ  زقت ػػػءهء أشتػػػء  او اضتْػػػَىلُف أييػػػة التفءسػػػر الػػػت قيلػػػت ب ػػػتف يفػػػ  
كالعنءيػة اإليءاػة هػو  ف هػء يػرل بعػض العلنػء  أف اظتػراد ك  .ب اءقتػِاصتني  ىلف دػء  او نعػءُف كػ  فلػ  يْػ

  .ُالتعبد و زقت ءهء كأ را هنهء معَ مث ّٔء لف ءن 
ًِ أىٍدػ"اب  اٍلعىرىًأٌ قءؿ  ٍعليػوـً ، كىاٍلبىػءرًم أىٍدػرىؼي اٍلنىٍعليومىػءًت    ىػءٍلًعٍللي بًتىشٍتىء ًػ رىؼي  ىًنفَّ دىرىؼى اٍلًعٍلًل ًب ىرىًؼ اٍلنى

التػٍَّوًييػػػػًد أىٍ  ىػػػػ ي اٍلنىعىػػػػءًرًؼ، كىاٍفًتقىػػػػءدي ي أىٍ  ىػػػػ ي  مىٍعرً ىػػػػة"، كعتػػػػلا  ػػػػنف (ٖٔـ، ََِْان ػػػػر، أبودػػػػريا، ) "اٍلعيليػػػػوـً 
أصػػوؿ "أف سػػورة الفءحتػػة ن ػػننت  الفوا ػػدكيػػرل ابػػ  القػػيل يف كتءبػػِ  .(ت. دابػػ  فبدالْػػبلـ، " )االٍفًتقىػػءدىاتً 

( الػػػرن)كاسػػػل  ،مت ػػػٌن  لصػػػفءت األلوهيٌػػػة( او) ءسػػػل (. كالػػػرن كالػػػرزت  او) كهػػػي اسػػػل  ،األشتػػػء  اضتْػػػَ
كمعػػءة أشتء ػػِ نػػدكر فلػػ  . مت ػػن  لصػػفءت اإليْػػءف كاصتػػود كالػػا( الػػرزت )كاسػػل  ،مت ػٌن  لصػػفءت الربوبيػػة

 ،نءدمػءظتػ  جػء  نء بػء  ،كػءلعفو كال فػور كالتػٌوان كاضتلػيل: ىلظهػءر  قػءر األشتػء  اضتْػَمػ  كيرل أنِ البد ". هلا
 .كاظتنتقل كالعدؿ كذم البطل ال ديد ظت  أصر فل  اظتعصية

ػػَ ض قػػءؿ بعػػك  أكؿ  ػػرض  رضػػِ اوي فلػػ   لقػػِ معر تػػِ ، ": العلنػػء  يف بيػػءف أييػػة معر ػػة األشتػػء  اضتْي
ِي " : نعػءُف  ػنذا فرى ػِ النػءس فبػدك  ، كقػءؿ ِى ىًلالَّ اللَّػ ِي الى ىلًلىػ للنْػلن  أف يعر ػوا   ينب ػي) ُٗ: ػتنػد("   ىػءٍفلىٍل أىنَّػ

ذتػػرة العلػػل بءألشتػػء  ىلف  (.بء تصػػءرهػػػ، ُّْْاألنصػػءرم، ) "أشتػػء  او كنفْػػرهء ،  يع نػػوا اللَّػػِ يػػ َّ ف نتػػِ
يف اإلسػػبلـ الػػب العلػػل .  حْػػب بػػ  األصػػ  االنتفػػءع كاالقتبػػءس العنلػػيالتحصػػي  العلنػػي كالصػػفءت لػػيس 

 :ػتءط زجنوفة دركط منهء
 .ميءفالتياكج ب  العلل كاإل .ُ
 .التياكج ب  العلل كالعن  .ِ
 (.  ْٗ-ّٗـ، ص ََُِالعوامي، )التياكج ب  العلل كالف ء    .ّ

                                                 
1
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980 
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http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980
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كزبػػدة القػػوؿ، أف العلػػـو اظتقربػػة للخػػءل  أف ػػل العلػػـو ألف ذترهتػػء ف ينػػة ك ءدهتػػء جْػػينة كهػػو مػػء أرتػػ  
دػػرؼ العلػػـو ، كأف اظتعػػءرؼ ىلف العلػػل بػػءو أ( "ـََِٗ)قػػءؿ ػتنػػد ال ػػياِف . فليػػِ العلنػػء  كنوصػػ  ىلليػػِ العقػػبل 

  (.ّّص " )األ رل ىلف َف نك  كسيلة ىلليِ  بل  ر  يهء
يف فنليػػة لنػػء  دخصػػية أشتػػء  او كصػػفءنِ يقػػـو اإلاػػءر الفكػػرم عتػػل  الدراسػػة فلػػ  أسػػءس اإل ػػءدة مػػ  

ػً  ًّٔىػء أىفَّ مىػء  : كىقىءؿى اٍب ي بىطَّءؿو . "التخل  بءلصفءت اونودة للعبد كءلكـر كالرزتة كالْرتاإلنْءف فا  اىرًي ي اٍلعىنى
ِي االنّْصىػءؼي  ِي فىلىػ  أىٍف يىًصػعَّ لىػ ػ ْى ػرّْفي اٍلعىٍبػدي نػىٍف ػرًًث  ػىيينى ًِ كىءلرًَّييًل كىاٍلكى ا ي ًب ْيوغي االٍقًتدى ٍػتى ُّ كىءفى يى ِى ػءفى  ًّٔىػء ، كىمىػء كى

ِي كىءصتٍىبَّءًر كىاٍلعىً يًل  ػىعىلىػ  اٍلعىٍبػًد اإًلقٍػػرى  ْى ًِ نػىٍف َى ًب ًِ مىٍعػ ػءفى ً يػ ػء ، كىمىػء كى ـي التَّحىلّْػي ًبًصػفىةو ًمنػٍهى اري ًّٔىػء كىاطٍتي يػوعي عتىىػء كىفىػدى
ِي ًفٍنػػدى اطتٍىٍ ػػيىةً  َى اٍلوىًفيػػًد يىًقػػفي ًمٍنػػ ًِ مىٍعػػ ػػءفى ً يػ ػػً  كىالرٍَّابىػػًة ، كىمىػػء كى ًِ ًفٍنػػدى الطَّنى (. الصػػنعءة" )كىالرٍَّهبىػػةً  اٍلوىٍفػًد يىًقػػفي ً يػػ

ػتىرتٍ نعءُف ىلٌف او "يث النبوم ال ريف كيف اضتد ٍْ ػ ى أيىػديكيل  ػىٍليى ْى ػتػٍرى  ػنذىا اٍاتى ٌْ ٌب اضتيىػء  كىال ًيٌي ًسٌتره تًي ركا  ) "يى
كال يكفػػػي اظتػػػؤم  أف يػػػؤم  برزتػػػة او  حْػػػب بػػػ  الواجػػػب (. ٖٗ، ص ََِٖالنْػػػء ي، ان ػػػر ، نصػػػر او، 

مىػػٍ  قػىتىػػ ى فيٍصػػفيوران فىبى ػػءن، فىػػ َّ ىلُف »صػػل  او فليػػِ كسػػٌلل  رسػػوؿ اوفليػػِ أف يػػريل  لػػ  او كيف اضتػػديث قػػءؿ 
ًِ يػىػٍوـى الًقيىءمىػػًة يػىقيػوؿي  ، ىلفَّ  بلنػءن قػىتػىلىػػً  فىبى ػءن كىَفىٍ يػىٍقتػيٍلػػً  مىنػٍفىعىػةن : اللَّػ ىلف هػل  التوجيهػػءت  .(ُركا  النْػػء ي) «يىػػء رىنّْ

عر ػءف كالعنػراف كاإليْػءف كهػي اظتبػءد  اضتءكنػة لئلسػبلـ الْءمية كارهء أك ػر بك ػر نقػود اظتْػلل ىلُف ققء ػة ال
 .كنقيل موازي  القيلكنتسس مبلمع ال خصية، كهي اظتقءصد الت نب  معءَف ي ءرة، 

اللػػػِ نعػػءُف أبػػرز ىلُف اطتلػػ  أشتػػء   منب ػػة فػػ  صػػفءنِ سػػبحءنِ كنعػػءُف كمػػء أظهرهػػء لػػػهل ىلال "كهكػػلا  ػػنف 
 أكدع يف القػػول الب ػػرية التخلػػ  ّٔػػل  األ ػػبلؽ مػػء أبرزهػػء لػػػهل دفػػوة لػػػهل ليػػدفوهل ىلليهػػء، كلػػوال أف اللػػػِ نعػػءُف

أف قػوؿ فء  ػػة رضػػي اللػػػِ فنهػػء، كػػءف  لقػػِ القػػر ف،  -كاللػػػِ أفلػػل  -كال يبعػػد . ىلليهػء ِػػت  برزتتػػِ مػػ  ي ػػء 
بػػت بلؽ متخلقػػءن :  يػػِ رمػػي اػػءمض كىلميػػء   فػػي ىلُف األ ػػبلؽ الربءنيػػة  ءيت ػػنت مػػ  اضت ػػرة اإللػػػهية أف نقػػوؿ

كػػءف  لقػػِ القػػر ف اسػػتحيء  مػػ  سػػبحءت اصتػػبلؿ كسػػرتان للحػػءؿ بلطػػف : اللػػػِ نعػػءُف،  عػػات فػػ  اظتعػػَ بقولػػػهء
كذات يػػـو فنػػدمء يػػءكر اظتصػػطف  (. العيدركسػػي، بػػدكف نػػءريا" )اظتقػػءؿ، كهػػلا مػػ  ك ػػور فلنهػػء ككنػػءؿ أدّٔػػء

ػء " كػءف مػ  ضػن  رد فء  ػة " ًاىةّْ اللًَّطيػفي اطتٍىبًػري لىتيٍخًاًيػً  أىٍك لىييٍخػ"صل  او فليِ كسلل فء  ػة قػءؿ عتػء  مىٍهنى
ِي  ِي اللٌػ كهكػلا ( ِّْـ، ص ُٔٗٗ، ابػ  البخػءرم، ّٕ، ص ٕـ، جُِٗٗركا  مْػلل، " )يىٍكتيًل النَّػءسي يػىٍعلىٍنػ

و نراقػب االػت نورت أشتء  او نعػءُف بيػت النبػوة كنػء نػورت قلػون كدركن مػ   يػِ كهػل  هػي األسػرة اظتْػلنة 
 .كاالرنقء  كنعيل يف ريءن العنءية اإلعتية  هي جديرة بءالقتدا 

أف الرتبيػػػة الركييػػػة ن ػػػلم م ػػػءفر الفػػػرد كهتػػػدم سػػػلوكِ كألف اطتػػػءل  سػػػبحءنِ  طػػػر النفػػػوس  هػػػو أفلػػػل 
 .بدرجءت سعءدهتء كدركءت نعءستهء

 لجوانب التربوية ألْساء  اهلل الحسنىناءذج ل
                                                 

: موق  اودث. ػ بءن م  قت  فصفورا ب ر يقهء َِّٗ "ػ كتءن ال حءيػء ّْ"ي  الْءب   اصت ُ
http://www.muhaddith.org 
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كالػػرن مػػ  أشتء ػػِ سػػبحءنِ كالعػػءَف القػػدكة العءمػػ  بعلنػػِ ، (ٕٗ ؿ فنػػراف، " ) ى كيونيػػواٍ رىبَّػػءنًيّْ "قػػءؿ نعػػءُف 
الػػرن الػػلم هػػو اظتصػػدر زعػػ  الرتبيػػة كهػػو الػػلم يػػرن العلػػل  منْػػون ىلُف كالربػػءة .كرتعػػِ ربػػءنيوفيْػػن  ربػػءة 

قػػءؿ ابػػ  فػػرأ (. ُِٔـ، ص ََِٖ، ىليْيْػػكو، ّّـ، ص َََِالصػػءٌف، ) "أم جينعػػِ كيتعلنػػِ كيعلنػػِ
منْػػوب  ىلُف الػػرٌن السػػتيبل  الربوبيػػة فلػػيهل كانػػس الب ػػرية بْػػبب كػػوسل " متحػػدقء فػػ  الربػػءني  (ـََُِ)

كونػوا فءبػدي  مرنءضػ  بػءلعلل كالعنػ  كاظتواظبػة فلػ  الطءفػءت : أم ،فءظت  فػءمل  معلنػ  نػءل  لكتػب او
لكتػػءن كنعلينػػِ كالعنػػ  بػػِ يكػػوف  ػػبعلل ا" ،(ُُّ، ص ُج" )يػػد نصػػركا ربػػءني  ب لبػػة النػػور فلػػ  ال لنػػة

بػػػدكف )كذكػػػر بػػػدر الػػػدي  العيػػػ   (.َّْ، ص ّـ، جََِِرضػػػء، " )اإلنْػػػءف ربءنيػػػء مرضػػػيء فنػػػد او نعػػػءُف
، ِج" ) ػنف  ػـر  صػلة منهػء َف يقػ  لػِ ربػءة. هػلا ربػءة: ىلذا كءف الرجػ  فءظتػءن فػءمبلن معلنػءن قيػ  لػِ" (نءريا
 .(ّٗص 

الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية حتقيػػػ  بْػػػإ معػػػءة  نػػػ  أهػػػل اءيػػػءتنربويػػػة را ػػػد   أشتػػػءة  جػػػ  قنػػػءة  نفػػػتع غتػػػءالتك 
ػػػٍلنىء ريسيػػػلىنىء " قػػػءؿ نعػػػءُف. كضػػػنءنءت العػػػدؿ كليتعءمػػػ  اطتلػػػ  بقػػػيل اضتػػػ ليقػػػـو النػػػءس بءلقْػػػإ العدالػػػة  لىقىػػػٍد أىٍرسى

ػػًديده كىمىنىػػءً  ي لًلنَّػػءًس بًءٍلبػىيػّْنىػػءًت كىأىنيىٍلنىػػء مىعىهيػػلي اٍلًكتىػػءنى كىاٍلًنيػػيىافى لًيػىقيػػوـى النَّػػءسي بًءٍلقً  ًِ بىػػٍتسه دى ػػًإ كىأىنيىٍلنىػػء اضتٍىًديػػدى ً يػػ ٍْ
ِى قىًومّّ فىيًييه  ِي بًءٍل ىٍيًب ىًلفَّ اللَّ ِي مى  يىنصيري ي كىريسيلى اءيػة مهنػة العدالػة بكء ػة ابقءهتػء ىلف (. ِٓ: اضتديػد" )كىلًيػىٍعلىلى اللَّ

آّتنػ  اصتيػد هػو الػلم يتكػوف مػ  أسػر مرتازتػة  ػءليكج الػلم ال للرتبية اإلسبلمية السينء يف دا رة األسرة ألف 
ِى ٱىًلفَّ "العلي الكبر كنء يف سورة النْء   ءنِ بتنِيتحرل العدالة م  زكجتِ يهدد  اظتوُف سبح بًػرنا  للَّ ػءفى فىًليِّػء كى  "كى

اظتقصػػود منػػِ ىلذ  ضتْػ كذكػر هػػءن  الصػفت  يف هػػلا اظتوضػ  يف اءيػػة ا" قػػءؿ الػرازم يف نفْػػر (. ِْ: النْػء )
أسػػ  ضػػعف  فػػ  د ػػ  ظلنكػػل كفجػػيف فػػ  االنتصػػءؼ مػػنكل،  ػػءو سػػبحءنِ فلػػي قػػءهر   كاظتعػػَهتديػػد األزكاج 
كاو  بػػر  (.َٕ، ص ّْسػػورة النْػػء ،  يػػة ) ينتصػػف عتػػ  مػػنكل كيْػتويف يقهػػ  مػػنكلفلػػ  أف كبػر قػػءدر 

ػًإ يىػء "زدل فدالة أفنءلنء ظءهرا كبءانء أك كنػء قػءؿ سػبحءنِ  ٍْ ا  بًءٍلًق ًِ ديػهىدى ػء الَّػًلي ى  مىنيػواٍ كيونيػواٍ قػىػوَّاًم ى لًلٌػ أىيػُّهى
ِى ىًلفَّ ا ليػوفى كىالى جيىٍرًمىنَّكيٍل دىنىآفي قػىٍوـو فىلى  أىالَّ نػىٍعًدليواٍ اٍفًدليواٍ هيوى أىقٍػرىني لًلتػٍَّقوىل كىانػَّقيواٍ الٌل بًػره ًزىػء نػىٍعنى ِى  ى : اظتء ػدة) "لٌل

 :بو الفتع البْت أنِ قءؿال ء عي كقي  أ يركل ف  (.ٖ
ِي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنل  ىلذا َف يىػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٍد فٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػىٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ِى أكال ي نقنى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ي أفَّ اللَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب ّْ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىء  ٍْ ِي يي  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنيِي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالن كأ بلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػء ي ّٔػػػػػػػػػػػػػء م ػػػػػػػػػػػػػ ى الػػػػػػػػػػػػػلم فىبىػػػػػػػػػػػػػدى الوقٍػنىػػػػػػػػػػػػػء  يْى

 
 

يف : التفكػػػر يف الكػػػوف ": فيػػػِ اإلميػػػءف كدكا أسػػػبءن تػػػدبر يف ف نػػػة او سػػػبحءنِ كنعػػػءُف مػػػ  أهػػػلالىلف 
مػػ  اظتخلوقػػءت اظتتنوفػػة ، كالن ػػر يف نفػػس اإلنْػػءف كمػػء هػػو فليػػِ مػػ    لػػ  الْػػنءكات كاألرض ، كمػػء  ػػيه 

 داعو قػػومل لئلميػػءف ، ظتػػء يف هػػل  اظتوجػػودات مػػ  ف نػػة اطتلػػ  الػػداؿ فلػػ  قػػدرة  ءلقهػػء الصػػفءت ،  ػػنف ذلػػك
ككػللك الن ػر ىلُف . فلل او كمشوؿ يكنتِ  ءـ الداؿ فل  سعةكف نتِ كمء  يهء م  اضتْ  كاالنت ءـ كاإليك
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كذلػك يوجػب .. فػ  او ار ػة فػ   كػ  الوجػو  ، كأسػء ال نْػت   اظتخلوقءت كلهػء ، كاضػطرارهء ىلُف رّٔػء مػ 
كّٔػلا يتحقػ  اإلميػءف . كيوجب لِ قوة التوك  فل  او ، كددة الطن  يف بػر  ، كىليْػءنِ. للعبد كنءؿ اطت وع

  (.، بء تصءرالقحطءة" )او الت ال ِلو منهء ؼتلوؽ ار ة ف  ككللك التفكر يف ك رة نعل. لكيقو 
تًػ ي ٱ ٍلقيػػوَّةً ٱذيك }ءو كلػربإ اظتػػؤم  بػػ الػػلم لػػِ القػوة كالقػػدرة كلهػػء، الػػلم أكجػػد "يػػتعلل أف او كيػػد  { ٍلنى

لبواا  كنفلت م ي تِ يف رتي  الايءت،  نػء ّٔء األجراـ الع ينة، الْفلية كالعلوية، كّٔء نصرؼ يف ال واهر كا
أنػِ أكصػ  رزقػِ  ِدء  او كػءف، كمػءَف ي ػت َف يكػ ، كال يعجػي  هػءرن، كال ِػرج فلػ  سػلطءنِ أيػد، كمػ  قونػ

 . ( ٔٓالْعدم، سورة اللاريءت، " )ىلُف رتي  العءَف
ػػء ي فىلىػػ  أىفَّ  انػَّفىػػ ى " .كاظتنءجػػءةكالػػلم يػػرنبإ بربػػِ ال يػػدفو أيػػدا سػػوا   ػػيخل  يف الػػدفء   التػَّوىسُّػػ ى اٍلفيقىهى

 ًِ ًِ كىًصػػػفىءًن ًِ نػىعىػػػءُفى بًتىشٍتىء ًػػػ ػػػتىحىبّّ ألى  ىلُفى اللَّػػػ ٍْ ػػػتٍ مي نٍػيىء كىاآلمّْ دى ػػػػرىًة . ً ػػػرىةً فو ًمػػػػٍ  أيميػػػوًر الػػػدُّ ػػػنًَّة اٍلنيطىهَّ ُّْ كىقىػػػٍد كىرىدى يف ال
ػػء النَّػػً ُّ صىػػلَّ  اللَّػػ ءًديػػثي كى ًػػرىةه يػىتػىوىسَّػػ ي ً يهى ػػلَّلى بًتىشٍتىء ًػػأىيى ًِ كىسى ػػءِي فىلىٍيػػ هى ًِ ًمنػٍ ػػًديثي : ًِ نػىعىػػءُفى كىًصػػفىءًن أىنىػػًس بٍػػً  مىءلًػػكو يى

ِي أىٍمػػره قىػػءؿى ": قىػػءؿى  ػػلَّلى ىلذىا كىرىبىػػ ًِ كىسى ِي فىلىٍيػػ ػػءفى النَّػػً ُّ صىػػلَّ  اللَّػػ ػػيُّ يىػػء قػىيُّػػوـي ًبرىزٍتىتًػػك أىٍسػػتىً يثي : كى اظتوسػػوفة " ){يىػػء يى
  .(، بء تصءرنػىوىسُّ ه  - يرؼ التء  - اٍلًفٍقًهيَّةً 

و كيػػػد ، كؿتػػػ  فنػػػد اضتػػػرة نػػػدفو   كال دػػػك أف الكنػػػءؿ كآّػػػد كال ػػػ"( ـُٕٗٗ)قػػػءؿ ػتنػػػد ال ػػػياِف 
اعتػػءدم، كفنػػد ال لنػػة نػػدفو النػػور كفنػػد اضتءجػػة نػػدفو ال ػػ  ، أمػػء اظتقطوفػػوف فػػ  او  هػػل يػػدفوف اػػر  ، أك 

ركػػة لْػػءف مػػ  افلػػة قلػػب كلػػيس هػػلا الػػلكر ي"!." ل ملحػػدكف يف أشتء ػػِ ػتجوبػػوف فػػ  ذانػػِهػػجيهلػػوف قػػدرة  
كّٔػػلا الػػلكر ينػػت ل اظتػػؤم   ...ىلف الػػلكر كفػػي مكتنػػ  كهػػو مػػ  كظػػء ف العقػػ  قبػػ  كػػ  دػػي  . كدػػركد ذهػػ 

 (ؿتػو نفْػر موضػوفي لْػور القػر ف الكػرث، ُِٓ، ُِّص )" العءبد مػ  الكػوف كلػِ، كهػو يْػبع  نػد ربػِ
 .ةال َّءًهرىة كىاٍلبىءًانى  فىلى  نًعىًنًِ كتند او سبحءنِ 

مػ  ربػِ كنػتدن معػِ بػدكاـ اظتراقبػة كمطءلبػة الػنفس بػدقي  اوءسػبة  كم  فلل أف او شتي  بصر استح "
كاو هػػو اضتلػػيل كتػػب اضتلػػل (. ْٔ-ّٔـ، ص  ُٗٗٗأديػػي، " ) ػػبل يْػػته  بن ػػر او ىلليػػِ كىلابلفػػِ فليػػِ

يػءة كاظتػر  اضتلػيل  ػوؽ ذلػك كلػِ مػ  مْػتليمءت اضت الصػفع فػ  اظتْػي   كالصػا فلػ  األذل  ءضتلل صفة  ع 
لقػػػد مػػػدح اضتػػػ   .يعػػػيل هءن ػػػء ال تنػػػ  ال ػػػ  للنػػػءس كال جيعػػػ  مػػػ  االنتقػػػءـ مْػػػلكء للتعءمػػػ  مػػػ  اويطػػػ  بػػػِ

لًػػيله }سػػبحءنِ نبيػػِ ىلبػػراهيل كأقػػَ فلػػ  يلنػػِ  قػػءؿ  ىًلفَّ ىًلبٍػػػرىاًهيلى }، كقػػءؿ (ُُْ: التوبػػة) {ىًلفَّ ىًلبٍػػػرىاًهيلى ألكَّا ه يى
  .(ٕٓ: هود) {ا ه مًُّنيبه ضتىىًليله أىكَّ 

 ىلفنػػءؿ العقػػ  كنننيػػة مهػػءرات التفكػػر كالتحليػػ  كاالسػػتنبءط كالبحػػثكألف التػػدبر  ري ػػة ىلسػػبلمية  ػػنف 
ػػريكا يف "كيف اضتػػديث  .الػػلم ريػػب بتهػػ  األقػػر كالن ػػر كالركايػػة كالدرايػػة مػػ  نعػػءليل اإلسػػبلـ   ال  او، كالنػىفىكَّ

ػء ًًر اٍلنىٍخليوقىػءًت  أم نػتٌملوا " علنػء القػءؿ ". جػ يف او فػي ك  نفكػركا ػءلتػَّفىكًُّر يف دىكىرىاًف اٍلفيٍلػًك كىاٍرنًفىػءعً أىٍم يف سى  كى
ػػػػءرً  ػػػػءًر كىاألىنٍػهى ػػػػًلً  اٍلًبحى ػػػػدو كىغتىىػػػػءرًم هى ٍر يػػػػوًع بً ىػػػػٍرً فىنى ػػػػٍقًف اٍلنى َّْ ا ال ػػػػلى ػػػػريكا يف اطتٍىٍلػػػػ ً ك  .هى ػػػػء   نػىفىكَّ ػػػػنىوىاًت ًبكىوىاًكًبهى َّْ ءل كى

ػػء كىايريكًّٔىػػء كى كىيىرىكى  ػء كىدىكىرىاًسىػػء يف ايليوًفهى يػىوىانىءهًتىػػء كىنػىبىءهًتىػػء األى ًتهى ػػء كىيى ػػء كىً ىءرًهى ػػء ًمػٍ  ًجبىءعًتىػػء كىمىعىءًدًسىػػء كىأىنٍػهىءرًهى ٍرًض ًزىػػء ً يهى

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
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ًة ً يهىء دىءهً  ِي ىلال كىلًلًَِّ نػىعىءُفى أيليوؼه ًمٍ  اضتًٍٍكنى ًِ  ىبل نػىتىحىرَّؾي ذىرَّةه ًمٍن ًِ كىًكٍاًيىء ًػ تًػ انًيًَّة دىالَّةه فىلىػ  فى ىنى ِي بًءٍلوىٍيدى كىيف  .دىةه لى
ػرنا يف قيػٍدرىًة مي  :النَّصىءً عً  ػًلً  اٍلعىجىء ًػًب ميتػىفىكّْ ػء يف رتيٍلىػًة هى ػًلً  اٍلكىوىاكًػًب كىأىٍجًلًهنى نػىٍيك ًمٍ  زًينىًة هى " .. قىػدّْرًهىء اٍمؤٍل فىيػٍ

ػػػرو  اٍل ىػػػيىاِفُّ قىػػػءؿى ك .  ػػػءفى صىػػػًحيحنء  ..ال ًفبىػػػءدىةى ىلال بًتػىفىكُّ ِي ىلذىا كى ػػػءًف ىلُفى اطتٍىػػػٍرً كىدىلًيليػػػ ْى ػػػرى قىء ًػػػدي اإًلٍن  "كىاٍفلىػػػٍل أىفَّ التػَّفىكُّ
 .أدرؼ آّءلس كأفبلهء اصتلوس م  الفكرة يف ميداف التوييد: قءؿ اصتنيدك  (.كنصرؼ اطتءدمي، بء تصءر)

ُف دفػػوة لتجديػػد ييػػءة اإلنْػػءف ك ػػ  نْػػ  مْػػتطءن يقػػود  ؿتػػو كهكػػلا  ػػنف مت ػػننءت اسػػل او نعػػء
 :رتلة مْءلك منهء

 االفتنءد فل  او كيد  كنوقي  الصلة بِ دا نء. 
 كالْعءدة بءلقرن م  او سبحءنِكالتْبيع، اللكر للة األنس ب. 
 كرفءيتهءنعءـ كالطيور اوء  ة فل  نعل او كءظتيء  كاألدجءر كاأل . 
  فبػءدة نْػتلهل اءقءهتػء كىلبػدافءهتء كمْػرهتء مػ  نتنتػ  بءلصػحة النفْػية ك متينػة ية سػو نكوي  دخصية

 .او الوايد األيد

  اظتْػػءية يف ن قيػػف آّتنػػ  ققء ػػة ىلميءنيػػة نكفػػ  لػػِ التنءسػػك كالتكء ػػ  مػػ   ػػبلؿ نطبيػػ  معػػءة الرزتػػة
 . كالْرت كالعدؿ كالتوك  فل  او نعءُف

 صفءت او سبحءنِ كنعءُفينية يف معر ة ننوي  الطرؽ التعل. 

  ػنىءكىاًت كىاألىٍرًض جىعىػ ى لىكيػل "قءؿ نعػءُف . ننييِ اطتءل  سبحءنِ م  النق   ليس كن لِ دي َّْ  ىػءًاري ال
ػًني ي البى  َّْ ًِ دىػٍي ه كىهيػوى ال ًنٍ لًػ ًِ لىػٍيسى كى كيٍل أىٍزكىاجءن كىًم ى األىنٍػعىءـً أىٍزكىاجءن يىٍلرىةيكيٍل ً يػ ًْ :  ال ػورلسػورة ) "ًصػري مٍّْ  أىنفي

ُُ.) 

  سػػبحءنِ، ان ػػرح صػػدر  كلنػػء فػػرؼ اظتػػؤم  أشتػػء  كصػػفءت اضتػػتطهػػر الفػػؤاد  كنقػػـو األشتػػء  اضتْػػَ ب
أف ( ـََِْ)يػرل ابػ  قػيل اصتوزيػة .  ءزداد نواضعء للعبءد، ك  ػوفء للخػءل ، كالبػء للعلػلكأدرؾ فجي الب ر 

كفػػبلج ذلػػك تتػػءج االسػػتعءنة زعر ػػة او ( كال ػػهوة الكػػا كاضتْػػد كال  ػػب)من ػػت اظتْػػءك  مػػ  أربعػػة رذا ػػ  
نفْػػِ بءلنقػػء   كاآل ػػءت، َف   ننػػِ لػػو فػػرؼ ربػػِ بصػػفءت الكنػػءؿ كنعػػوت اصتػػبلؿ، كفػػرؼ"كأشتء ػػِ كصػػفءنِ 

 ػنف اضتْػد يف اضتقيقػة نػوع مػ  معػءداة او   ننػِ   .نعػءُف يتكا كَف ي  ب عتء كَف تْػد أيػدا فلػ  مػء  نػء  او 
أبوسػػػيف، ، ُّٓص " ) ...  فلػػػ  فبػػػد  كقػػػد أيبهػػػء او ، كتػػػب زكاعتػػػء فنػػػِ كاو يكػػػر  ذلػػػكيكػػػر  نعنػػػة او

 (. ِٕٕـ، ص ََِٕ
كىلذا كءنػػت األمػػور نعػػرؼ بتضػػدادهء   .ككػػللك دػػرح ابػػ  قػػيل فػػبلج ال ػػهوة بءالسػػتعءنة بءألسػػلون ذانػػِ

كهػل  مفػردات سػلبية ننت ػر  نف ال لل ضد الرزتػة كالقْػوة ضػد الرزتػة كال ػبلـ ضػد النػور كالبخػ  ضػد الكػـر 
 .ىلذا اؿتْرت  ليءت األشتء  اضتَْ، كانكْرت أك هتلهلت ابقءت القيل الكال
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 العليم زاد التعليم
 بحءنِ نْػػتند الرتبيػػة أهػػدا هء كؿتػػوالعلػػيل سػػبحءنِ نعػػءُف زاد اظتْػػلل يف فنليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيل  ننػػِ سػػ

يف ؿتػو مء ػة كسػبعة " العلػيل"اسػل او جنبػءت القػر ف الكػرث يف كرد . كالتيْػر د العػوفنترضء  نْػر، كمنػِ نْػ
كمػػػ  لطػػػء ف األلفػػػءظ القر نيػػػة أف هػػػل  األيػػػرؼ القليلػػػة يف اسػػػل " العلػػػيل"ىلف او سػػػبحءنِ هػػػو . كستْػػػ  مػػػرة

كهكػػلا (. اظتعلػل كاظتػػتعلل كالعلػػل كالتعلػػيل)هػػي نفْػػهء ن ػػك  أيػرؼ أربعػػة أركػػءف يف العنليػػة التعلينيػػة " العلػيل"
قت العنليػػة التعلينيػة أير هػػء كاسػتعءرت جػػلكرهء مػ  ذات األيػػرؼ الػت نتكػػوف منهػء اسػػل اظتػوُف سػػبحءنِ ادػت
ال ِلػػػو مػػػ  م ػػػءم  نعلينيػػػة ىلذ أف يف أبنيػػػة الكلنػػػءت كهػػػلا التػػػدا   اللف ػػػي كالتقػػػءرن ال ػػػكلي " العلػػػيل"

بػد أف يتواصػ  كيْػتند كيءنػِ كنػور   اظتتعلل يعلل كيتعلل ككللك اظتعلل ككبليء يف التصور الرتبػوم اإلسػبلمي ال
 . التعليل  أشت  يركة دتد اضتيءة بءلاكةءلعلل ف اشتِ العليل برت قام  م كءة العليل سبحءنِ كنعءُف اللم 

كهكػػلا ( teach)علػػل كءنػػت مرنبطػػة بكلنػػة يي ( Learn)ىلُف أف كلنػػة يػػتعلل  ُن ػػر موسػػوفة كبْػػرت
 الػػػػتعلل كالتعلػػػيل أمػػػء اليػػػـو  فػػػي الل ػػػة االؾتليييػػػة كيف الل ػػػػة اسػػػتخدـ األدبػػػء  القػػػدمء  كمػػػنهل دكْػػػبر كلنػػػت

الفرنْية كيف ك ر م  الل ػءت ا تفػت هػل  اظتعػءة اظتتقءربػة ىلذ أصػبحت كلنػة يػتعلل نعػ  التلقػي كاأل ػل  قػإ 
 .بيننء أصبحت كلنة يعلل نع  اإلفطء  كاإللقء 

ىلف اظتعلػػل يقػػػدـ ْػػ  ىلُف  ػػءرج ار ػػػة الدراسػػة تي"دػػػءم  اظتعلػػل يف الن ريػػة الرتبويػػػة اإلسػػبلمية مفهػػـو ىلف 
ىلذا كءنػت األن نػة حتصػر معػَ اظتػتعلل يف  . اواؿ فنػر " متعلنء"اضتيءة كهو يف الوقت نفِْ ي     اانِ مدل

 ػػنف اإلسػػبلـ جيعػػ  اضتيػػءة كلهػػء مدرسػػة   ظتتلو ػػة لػػدينء،كونػػِ اءلبػػء مقبػػوال يف مريلػػة معينػػة مػػ  مرايػػ  التعلػػيل ا
يكػػوف اظتعلػػل " اظتػػتعلل"ءف فلػػ  مرايػػ  نْػػت رؽ فنػػر  كػػءمبل، كهػػو ّٔػػل  ال ػػنولية ظتفهػػـو ْػػكػػال لتعلػػيل اإلن

اظتػػتعلل الػػلم نعلػل دػػي ء كيْػع  ىلُف نقػػ  هػل  اطتػػاة اظتعر يػػة  ككػللك  -فءظتػػء ك متعلنػء يف  ف كايػػد  –نفْػِ 
مقءصػد كايػدة  كالعلل كالتعلل كالتعلػيل مقءصػد عتػء (، بتصرؼ ٗٔٓ - ٖٔٓص ـ، ََِٔمدف، ) "ر ىلُف ا

  .(َْ-َْٕـ، ص ََِٗاب  اضتءج، )يف بعض اضتءالت 
الرجػػ   ال يػػياؿ" أنػػِ قػػءؿ سػػعيد بػػ  جبػػرفػػ   ربيػػ  األبػػرار كنصػػوص األ بػػءريف كتءبػػِ كذكػػر اليؼت ػػرم 

 ال يػياؿ الرجػ ي فءظتػءن مػء اىلػب الًعلػل  ػنذا ظىػ َّ أنػِ قػد"كيف األقػر  .فءظتءن مء نعلل،  نذا نرؾ كػءف أجهػ  مػء يكػوف
ػػػيا أف يػػػتعلنل  : كقيػػػ  ألأ فنػػػرك بػػػ  العىػػػبل "، " فىلًػػػل  قػػػد جىهػػػ  ػػػ  بءل ى ْي ْػػػ  بػػػِ أف   : قػػػءؿ ؟هػػػ  تىٍ ىلف كػػػءف تى

                                                 
1

" Note: Learn formerly had also the sense of teach, in accordance with the analogy of 

the French and other languages, and hence we find it with this sense in Shakespeare, 

Spenser, and other old writers. This usage has now passed away. To learn is to receive 

instruction, and to teach is to give instruction. He who is taught learns, not he who 

teaches". Webster's Revised Unabridged Dictionary, © 1996, 1998 

MICRA, Inc.  
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كهكػػػػلا  فػػػػي  لْػػػػفة اضتيػػػػءة ( َٔ، ص ِابػػػػ  فبدربػػػػِ، بػػػػدكف نػػػػءريا، ج) "يعػػػػيل  ننػػػػِ تْػػػػ  بػػػػِ أف يػػػػتعلل
كالػػتعلل بػػبل يػػدكد . ِ أف يػػتعللللنجتنػػ  اظتْػػلل الػػب العلػػل للجنيػػ  كبصػػفة دا نػػء  نػػ  أراد أف يعػػيل  عليػػ

 .دعءر ضتركة نربوية فءظتية
كيف ريلػػة اضتيػػءة قػػد ي فػػ  اإلنْػػءف فػػ  التفكػػر يف يقيقػػة كجػػود  عتػػلا ال بػػد للرتبيػػة القوميػػة مػػ  نػػلكر  
بػػػللك كندريبػػػِ فلػػػ  الوصػػػوؿ للصػػػوان كاالنتفػػػءع منػػػِ كاالسػػػتنتءع بػػػِ كاالمتنػػػءع فػػػ  اػػػر  كهػػػلا األمػػػر اصتليػػػ  

ال قينػة . خ  الػتعلل الػدا ل كالتعلػيل اظتْػتنر كمػ  اػر هػلي  األمػري  يتخلػف الفكػر كيرنبػكيتطلب م  ال 
ًِ بػػ ي مْػػعودو . للحيػءة مػػ  اػر نعلػػل كنعلػيل اللَّػ الػػدارمي، ) أىٍاػدي فءًلنػػءن أٍك متعلّْنػءن كال  ػػرى  ينػء ًسػػواييىء: قػػءؿى فبدي

مػػػػػ  رأل ال ػػػػػدك كالػػػػػركاح ىلُف »:   قػػػػػءؿ أبػػػػػو الػػػػػدرداك  .(ٕٔـ، ص ََِٗ، اظتنصػػػػػور، ٕٗ، ص ُ، جُٔٗٗ
. العلػػل كالتعلػػيل اريقػػءف للخػػر .(ـََِِابػػ  فبػػد الػػا القػػرا ، )« العلػػل لػػيس بهػػءد  قػػد نقػػ  فقلػػِ كرأيػػِ

ػػلَّلى يػىقيػػوؿي قػػءؿ . علػػل يف األيءديػػث النبويػػة يقػػرتف بتنػػِ معلػػل النػػءس اطتػػرلفػػ  اظتك  ًِ كىسى ِي فىلىٍيػػ } : النَّػػً ٌ صىػػلَّ  اللَّػػ
نٍػيى  ػػالػػدُّ ًِ كىمىػػء كىاالء مىٍلعيونىػػةه مىٍلعيػػوفه مىػػء ً يهى ِي يػىتػىعىبَّػػدي . { ي كىفىػػءًَفه أىٍك ميػػتػىعىلّْله ء ىلال ذًٍكػػري اللَّػػ ػػخًّْر ابٍػػ ى أىخو لىػػ كىرىأىل ابٍػػ ي ال ّْ
 (.فلعالب  م اآلدىان ال ٍَّرًفيَّة) أىٍم بػي ىَّ ، اٍلًعٍللي أىيىبُّ ىلِفىَّ ًمٍ   ىٍ ً  اٍلًعبىءدىةً :  ػىقىءؿى 

كالعلػػػل هػػػو ال ػػػي  الوييػػػد الػػػلم الػػػب منػػػِ النػػػ  صػػػل  او فليػػػِ كسػػػلل اظتييػػػد ىلُف جءنػػػب مػػػء نعلنػػػِ، 
يف حتنػػ  نكػػءليف الػػتعلل " االيْػػءنية"كاءلػػب العلػػل كنػػء هػػو معلػػـو منهػػـو ال ي ػػب  أبػػدا يف مْػػءر مْػػءفيِ 

 .الستنطءر اظتواهب اللدنية، كالفنوف العر ءنية، كاضتقء   الدنيوية
شتػػػء  اضتْػػػَ كالصػػػفءت العلػػػ  مدرسػػػة كاسػػػعة لتننيػػػة الػػػلكء  الل ػػػوم كاكتْػػػءن اظتعػػػءة الر يعػػػة، ىلف األ

يػة ال سػينء كأف الل ػة العربيػة نػيداد نتلقػء  كنلكؽ لطء فهء، كنوسي  نطءؽ اظتعر ػة كفقػد اظتقءرنػءت البح يػة كالتءِر
ـي األىمىػػػءًف ظتواجهػػػة مػػػ  مػػػركر الوقػػػت ىلذ القػػػر ف الكػػػرث ضػػػن  فنليػػػة اضتفػػػءظ فلػػػ  ك ػػػر مػػػ  األلفػػػ ء ءظ  هػػػو صػػػنى

  .، كدركد األذهءف، كاوا   النْيءفنطءكؿ اليمءف
كالكتءبػة كمنهػء  ةكم  البل ت للن ر أف اآليءت األكُف يف اللكر اضتكيل نيلت لتحػث فلػ  العلػل كالقػرا 

ـي ا"قولِ سبحءنِ  األك ػر كرمػء، : ألكـر أم تتم  كيف كصػف نفْػِ سػبحءنِ بػء(. "ّ: العل " )قٍػرىأٍ كىرىبُّكى األىٍكرى
كذكػػر مػػ  ذلػػك أنػػِ فلػػل بػػءلقلل،  ػػرزؽ اإلنْػػءف القػػدرة فلػػ  الػػتعلل كفلػػ  الكتءبػػة الػػت كءنػػت سػػجبل يػػء بل 

 هػػػو ( ُُٔـ، ص ََِٗالعػػػودة، " )لتػػػءريا الب ػػػرية كي ػػػءرهتء كفلومهػػػء، كألػػػواف اظتعلومػػػءت لػػػت ظفػػػرت ّٔػػػء
الػػػلم أفطػػػءؾ العلػػػل ألف العلػػػل هػػػو "هػػػو  األكػػػـر هػػػو كاو  .سػػػبحءنِ كػػػرث اإليْػػػءف كاسػػػ  اصتػػػود اييػػػر العلػػػل

كالقلػػػػل كسػػػػيلة للتعبػػػػر  (.ُِِ، ص ِّج)كنػػػػء يقػػػػوؿ الػػػػرازم يف نفْػػػػر  لْػػػػورة العلػػػػ  " النهءيػػػػة يف ال ػػػػرؼ
القيعػي، )ىلُف القلل يف ىلصبلح فءظتنػء العػرأ كمء أيوجنء  كال قء ة كالفنوف كاآلدان التنوير يف ك  العلـوالتتقر ك ك 

الػػلم أفلػػ  مػػ  دػػتف العلػػل يػػد قػػءؿ ال ػػء عي العلػػل  اٍلعىلًػػيلي ك  األكػػـر او سػػبحءنِ هػػو .(ُِٔـ، ص ََِٖ
 . نعيل يف ديءجر ال لنة بعيدا ف  التنء س اضت ءرم ب  األمل اظتتندنة يف اظتقءب  نور مث هء ؿت 
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ـي } "قػػءؿ اليؼت ػػرم يف الك ػػءؼ  ، يػػ{ األىٍكػػرى ل فلػػ  نعالػػلم لػػِ الكنػػءؿ يف زيػػءدة كرمػػِ فلػػ  كػػ  كػػـر
، ...  فبءد  الػنعل الػت ال حتصػ   نػء لكرمػِ اءيػة كال أمػد، ككتنػِ لػيس كرا  التكػـر بن ػءدة الفوا ػد العلنيػة نكػـر

 ػدٌؿ فلػ  كنػءؿ كرمػِ بتنػِ فلػل فبػءد  مػء َف يعلنػوا، كنقلهػل مػػ  { ..ٍلقىلىلً ٱفىلَّػلى بًػ لَّػًللٱ}األكػـر : ييػث قػءؿ
الػت ال تػيإ ّٔػء ىلالٌ هػو،  ع ينػةفلػل الكتءبػة ظتػء  يػِ مػ  اظتنػء   ال ظلنة اصته  ىلُف نػور العلػل، كنبػِ فلػ    ػ 

بءلكتءبػة  كلػوال هػي ظتػء اسػتقءمت  ىلالٌ   ضبطت أ بػءر األكلػ  كمقػءالهتلكمء دكنت العلـو كال قيدت اضتكل كال
" لكفػػ  بػػِدليػػ  ىلالٌ أمػر القلػػل كاطتػإ، لػػ  دقيػ  يكنػػة او كلطيػػف نػدبر  أمػور الػػدي  كالػدنيء  كلػػو َف يكػ  ف

 .(، بء تصءرَِٕ، ص ْج)
ػًإ الى }يقوؿ الطام مفْرا اآلية الكرمية  ٍْ ػءن بًءٍلًق ِى ىًلالَّ هيوى كىاٍلنىبلىً كىةي كىأيٍكليواٍ اٍلًعٍلًل قىآ ًنى ِي أىنَِّي الى ىلًلىػ دىًهدى الٌل

ِى ىًلالَّ هيوى اٍلعىيًييي اضتٍىًكيلي    ػ  العلػل كدػرؼ العلنػء  ك  ػلهل   يف هل  اآلىية دليػ  فلػ ( "ُٖ:  ؿ فنراف){ ىلًلىػ
كهػػلا دػػرؼ ..   ننػػِ لػػو كػػءف أيػػده أدػػرؼى مػػ  العلنػػء  لقػػرسل او بءشتػػِ كاسػػل مبل كتػػِ كنػػء قػػرف اسػػل العلنػػء 

 (.، بء تصءرَْ، ص ْج" )للعلنء  ف يل، كػت ُّ عتل يف الٌدي   طر

 اآلداب الواجب التحلي بهء مع أْساء  اهلل الحسنى
كمػػ  اآلدان اظترنبطػػة بءسػػل او  دان العلنػػء  كاظتتعلنػػ   يف كتءبػػِ (ـََِٗ)ور ذكػػر اضتْػػ  بػػ  اظتنصػػ

(. ٗٗ، َْ، ّٔص )ييػث جػرت العػءدة بػللك كهػي مػ  أهػل اآلدان سبحءنِ ذكر  يف بداية كسءية الدرس 
 ككلنػػػء كتػػػب اسػػػل او نعػػػءُف أنبعػػػِ بػػػءلتع يل م ػػػ ، نعػػػءُف، أك سػػػبحءنِ، أك فػػػي كجػػػ ، أك"اظتؤلػػػف أي ػػػء  كقػػػءؿ

نقػػدس كؿتػػو ذلػػك، ككلنػػء كتػػب اسػػل النػػ  صػػل  او فليػػِ كفلػػ   لػػِ كسػػلل كتػػب بعػػد  الصػػبلة كالْػػبلـ فليػػِ 
كال ِتصػػر الصػػبلة يف  ...كجػػرت فػػءدة الْػػلف كاطتلػػف بكتءبػػة صػػل  او فليػػِ كفلػػ   لػػِ كسػػلل.    لػػِكفلػػ

، َُٖص " ) ال ػػ ككػػ  ذلػػك اػػر ،ل،  يكتػػب صػػلعهلبع ػػ الكتءبػػة، كلػػو كقعػػت يف الْػػطر مػػراران كنػػء يفعػػ 
 (.ِّٕـ، ص ُّٗٗ، زيعور، بء تصءر
ِى : الطَّػػاىًمُّ قىػػءؿى " ػػٍت أىشٍتىػػءةي ي  -ىلفَّ اللَّػػ ِي  -نػىعىػػءُفى ذًٍكػػري ي ، كىنػىقىدَّسى ا أىدَّنى نىًبيَّػػ ػػدن ػػلَّلى ػتيىنَّ ًِ كىسى ِي فىلىٍيػػ صىػػلَّ  اللَّػػ

يػػً  أى  ـى رتًى َى أىمىػػء ػػ ٍْ ًِ اضتٍي ًِ ذًٍكػػرى أىشٍتىء ًػػ ػػًبيبلن بًتػىٍعًليًنػػ ػػتػىنُّوفى ًّٔىػػء ، كىسى ٍْ ًِ سيػػنَّةن يى ٍلًقػػ ًِ ، كىجىعىػػ ى ذىلًػػكى صتًىًنيػػً   ى ِي   ٍػعىءلًػػ يػىتًَّبعيونىػػ
ػػء ،  ػىقىػػٍوؿي اٍلقىء ًػػً   هى ًِ الػػرَّزٍتىً  الػػرًَّييًل ىلذىا ا ٍػتىػػتىعى نىءلًينػػء سيػػورىةن ، يػيٍنبًػػ ي فىػػٍ  أىفَّ ميػػرىادى ي أىقٍػػػرىأي بًءٍسػػًل : فىلىيػٍ ػػًل اللَّػػ ٍْ ًِ ، ًب اللَّػػ
نىلىةه  - يرؼ اٍلبىء ً  - اظتوسوفة اٍلًفٍقًهيَّةً " )كىكىلىًلكى سىء ًري األى ٍػعىءًؿ  ٍْ ؾتػد  ًم ىػءؿ تيٍتىػلىل بًػًِ كألف اعتدم النبػوم  .(بى

اظت ػػءري  الفكريػػة كارهػػء نبػػدأ بءضتنػػد كال نػػء   كتػػب العلنػػء  كتػػبهل فلػػ  هػػل  ال ػػءكلة ك ينػػء يلػػي م ػػءؿ فلػػ  
لقة بءلصفءت العل  كاألشتػء  اضتْػَ كنػ  لل ياِف ييث جء ت الصفحة األكُف متت اظتْتصف  ذلك م  كتءن

ىػػدىداءلبػء مػػ  او  مىػدَّ نى ىػػرى ي ىًلُفى اآل ىػػءؽً 
ًِ اٍلقىػًومّْ اٍلقىػػءًدًر ، الٍػػوىِفّْ النَّءًصػًر ، اللًَّطيػػًف اٍلقىػػءًهًر ، : "العىػٍوفك  اظت اضتٍىٍنػػدي لًلَّػػ

ٍنػػػتىًقًل اٍل ىػػػءً ًر ، اٍلبىػػػءًاً  ال َّػػػءًهًر ، األىكًَّؿ اآلً ػػػ ػػػعى اٍلكينيػػػوًز كىالػػػلَّ ىء ًًر ، كىاٍلًعٍلػػػلى أىٍربىػػػعى اٍلني ًر الَّػػػًلم جىعىػػػ ى اٍلعىٍقػػػ ى أىٍرجى
ػػػػوى  ػػػػآقًًر كىأىزٍتىػػػػدى اٍلنى ءًمػػػػًد كىاٍلنى تىػػػػءًجًر ، كىأىٍدػػػػرىؼى اٍلنىعىػػػػءِف كىاٍلنىفىػػػػءً ًر ، كىأىٍكػػػػرىـى اٍلنىحى ءًسػػػػًب كىاٍلنى ارًًد كىاٍلنىصىػػػػءًدًر   اٍلنىكى

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=733&ParagraphID=3537&Sharh=0&HitNo=94&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
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ػػري ىٍت بًًنقٍػبىءنًػػ ًِ األىٍكرىاؽي كى  ى ى نىػػءًبري ، كىحتىىلَّػػٍت ًبريقيوًمػػ ًِ اٍلنىحىءرًيػػبي كىاٍلنى ءًف ػػنى ْى ػػءًبري ، كىنػىيىيػَّنىػػٍت ًب الػػدَّ ىءنًري ، ًِ األىقٍػػبلـي كىاٍلنىحى
ًِ األىٍسػػػػرىاري كىال َّػػػػنىء ًري ، كىنػى  ء ًػػػػ ػػػػءًبًر ، كىاٍستى ىػػػػء ىٍت بًبػىهى ًِ األىصىػػػػءًاري فىلىػػػػ  األىكى ػػػػرىً  ـى ًب ى نػىػػػػوَّرىٍت بًػػػػتىنٍػوىارًً  اٍلقيليػػػػوني كىنػىقىػػػػدَّ

  ."كىاٍلبىصىء ًري 
كي ُّ أىٍمػرو ًذم بىػءؿو "كهكلا افتءد فلنء  اإلسبلـ استفتءح أفنءعتل ككتبهل بءلبْنلة كنء كرد يف اضتديث 

ـي  ًِ الػػرَّزٍتىً  الػػرًَّييًل  ػىهيػػوى أىبٍػتػىػػري أىٍك أىٍقطىػػ ي أىٍك أىٍجػػلى ػػًل اللَّػػ ٍْ ًِ بًًب أي ً يػػ ػػةً  ال يػيٍبػػدى الصػػءكم، بػػدكف " )أىٍم نىػػءًق ه كىقىًليػػ ي اٍلبػىرىكى
 :كتءبِ بقولِ( بدكف نءريا)استفتع ال ءا  (. نءريا

ِي يًف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّ ًل أكَّالى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اٍللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍْ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍأتي بًًب

 

 نػىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءرىؾى رىزٍتىءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن رىًيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوً بلى  

 
ليػػة كالصػػفءت العليػػة و رن العػػءظت  كاظتعػػَ أنػػِ ابتػػدأ ن نػػِ بءلبْػػنلة ظتػػء ادػػتنلت فليػػِ مػػ  اظتعػػءة اصت"

كالبػػد  ببْػػل او هػػو األدن الػػلم أكيػػ  او لنبيػػِ يف أكؿ مػػء : كو در القء ػػ . مو ػػ  الػػراج  كمػػبلذ البلج ػػ 
ـ، ََِٔفبػػدالوهءن، " )نػػيؿ مػػ  القػػر ف،  بءشتػػِ ىلذف يكػػوف االبتػػدا  كبءشتػػِ ىلذا نكػػوف كػػ  يركػػة كاكػػ  ا ػػء 

ز  دان اظتػتعلل يف درسػِ كدا ػ  اضتلقػة االسػتهبلؿ بػءلقرا ة، كىلسءةهػء بءضتنػدو كهكلا كءف مػ  أبػر  (.ّّص 
 (. ٖٔ، ُُٖـ، ص ُّٗٗزيعور، )

، بلؽ اسػػل فلػػ  او مػػ  كجهػػة القيػػءسمػػ  أكجػػب الواجبػػءت الػػت أرتعػػت فليػػِ األمػػة أف ال جيػػوز ىلاػػك 
جهػػػءمي، ك " )عػػػت األمػػػة فليػػػِكىلمنػػػء يطلػػػ  مػػػ  أشتء ػػػِ مػػػء كرد بػػػِ ال ػػػرع يف الكتػػػءن كالْػػػنة الصػػػحيحة أك أرت

ػػًني ي البىًصػػري "ك ػػوؽ مػػء سػػب   ػػءو سػػبحءنِ  (.ِْٖص ، ُجـ، ََِٔداػػيل،  َّْ ػػٍي ه كىهيػػوى ال ًِ دى ًنٍ لًػػ " لىػػٍيسى كى
او ال م ػ  لػِ ( "بػدكف نػءريا)قءؿ اب  نينية  . بل نْنيِ كال نصفِ ىلال زء قبت بءل رع( ُُ:  ال ورلسورة )

أف يكػػوف ز أف يكػػوف دػػي  مػػ  صػػفءنِ ؽتػػءقبلن ل ػػي  مػػ  صػػفءت اظتخلوقػػءت، كال كال شتػػي كال كفػػو،  ػػبل جيػػو 
 ."يءن لِ يف دي  م  صفءنِ سبحءنِ كنعءُفك اظتخلوؽ مكء  ءن كال مْء

ككػػللك ال . ي ػػَ فليػػِ ىلال بتشتء ػػِ اضتْػػَ كصػػفءنِ العلػػ   ػػبل" بػػدا   الفوا ػػديقػػوؿ ابػػ  القػػيل يف كتءبػػِ 
تؿ ىلال ّٔء،  بل يقػءؿ ػتؿ يف كػ  مطلػون بءسػل  دػي  أك يػء ود أك يػءيػء موجػ: يْي ذات اافػر ِف كارزتػ ، بػ  يْي

كمػػ  نتمػػ  أدفيػػة الرسػػ  كالسػػينء . يكػػوف مقت ػػيءن لػػللك اظتطلػػون،  يكػػوف الْػػء   متوسػػبلن ىلليػػِ بػػللك االسػػل
 ".  ءدتهل كىلمءمهل كجدهء مطءبقة عتلا

فػ  أأ هريػرة . كمْػلك اإلنْػءفصػنءـ األمػءف ل ػبإ معتقػد  النصوص ال رفيةكعتلا  نف الرجوع ىلُف  
ء، كتػءنى او، كىسيػنًَّت »: قءؿ رسوؿ او : رضي او فنِ قءؿ ٍي ػىٍ ً لىػٍ  نىً ػلوا بػىٍعػدىيي ركا  " )ىًلةّْ قىٍد نػىرىٍكتي ً يكيٍل دى

 (.ُُٕ، ص ُاضتءكل، ج

  مصػلحة راجحػةك ػرة القْػل بػءو كأشتء ػِ ل ػر يءجػة كاضػحة كبػبل  م  األمػور اظتكركهػة يف هػلا آّػءؿك 
كال بػػد أي ػػء مػػ  نع ػػيل أشتػػء  او نعػػءُف ك نػػب . سػػوا  كػػءف ذلػػك يف البيػػت أـ اظتدرسػػة أـ الْػػوؽ أـ آّػػءلس
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، "ًننػَّهىء ًم  نػىٍقػوىل اٍلقيليػونً ذىًلكى كىمى  يػيعى ٍّْل دىعىء ًرى اللًَِّ  ى "قءؿ نعءُف . ذكرهء يف أمءك  كمواقف ال نلي  ببللتهء
  (.ِّ: اضت سورة )

نػػػ  األدن أف ال نْػػػت   اسػػػل او سػػػبحءنِ لتصػػػريف ب ػػػءفة كنرايػػػب النػػػءس يف ال ػػػرا  كعتػػػلا كفليػػػِ  
ػػػٍلعىًة، "جيػػػب أف نتجنػػػب ىلقحػػػءـ اسػػػل او يف مواضػػػ  ال نليػػػ  كيف اضتػػػديث النبػػػوم ال ػػػريف  ّْْ اضتٍىلًػػػفي مىنػٍفىقىػػػةه لًل

ػ ي ىًليَّػءكيٍل كىكى ٍػػرىةى اضتٍى "، كيف ركايػة "ؽتىٍحىقىةه لًلػرٍّْبعً  ِي يػينػىفّْػ ي مثيَّ ميىٍحى ، صػحيع مْػلل ب ػرح النػوكم) ".لًػًف يف اٍلبػىٍيػً ،  ىًننَّػ
ػػة كتػػءن اظتْػػءقءة كاظتيارفػػة ،لئلمػػءـ ػتػػي الػػدي  بػػ  دػػرؼ النػػوكم كمػػ   .(بػػءن النَّهػػي فػػ  اضتلػػف يف البيػػ  :نتنَّ

ءًف   ْى ػًل كىاٍفًتيىػءدً  كىانًٍتهىػءؾ"   ػألنِ سػلوؾ اػر الكىلىٍو فىلى  الصٍّْدًؽ  اضتٍىًلفً كى ٍػرىةي   ىءًت اللّْ ْى ػءفً ال ييٍرمىػًة اٍلقى ْى فىلىػ   ًل
ا قىػػءؿى  ءًذبنػػػءال َّػػءً ًعيُّ ذىلًػػكى كىلًػػلى لىٍفػػت ال صىػػءًدقنء كىال كى ، كذلػػك  و ػػء مػػ  فػػػدـ (بتصػػرؼ يْػػر ياطتػػءدم" )مىػػء يى

 .الو ء  كننييهء السل او سبحءنِ م  ذكر  فل  ؿتو ار مْتحب
   اظتعلن  منل فدة قركف أف الطفػ  ىلذا يلػف بػءو أقنػء  العقػءن  ءألصػ  أف ير ػ  كم  اظتتوانر يف رسء

 . ن  صتػت ىلليػِ سػبحءنِ اسػتح  األمػءف رأ ة بِ كنع ينء السل او سبحءنِ كيصدقِ يف نوبتِ فنِ العقءناظتعلل 
ًِ نىعػءُف  ػتٍفطيو ي، مىٍ  اٍستىعءذى بءللًَِّ  تًفيلي : "قءؿ رسوؿي الٌلِ صل  الٌلِ فليِ كسللكيف اضتديث  ك ي، كىمىٍ  ستؿى بءللَّػ

ِي  ػءٍدفيوا لىػ ػديكا مػء نيكءً  يونىػػ ػءً  يو ي،  ػنٍف َفىٍ  ًى ِي يىػدَّ نػىػرىٍكا أنَّكيػػٍل كىمىػٍ  دىفػءكيٍل  ػتًجيبيو ي، كىمىػٍ  صىػنى ى ىلًلىػػٍيكيٍل مىٍعريك ػءن  ىكى
ِي  ىػػلىكىرى او  ػػءٍر ػىعيوا أىيٍػػًديىكيلٍ ىلذىا ضىػػ» "كيف اضتػػديث  .(األذكػػءرالنػػوكم، ) "قىػػٍد كء ػػٍتدتييو ي  ػػديكيٍل  ىءًدمىػػ قػػءؿ « رىنى أىيى
 مْػػت ي ءن أك مْت ػػػفعءن كذكػػر اسػػػل او  كلػػد  لتتديبػػِ أك اػػػر الوالػػػد ىلذا ضػػرن أنػػػِ  اظتقصػػود( ـََُِ)اظتنػػءكم 

 لعقػػءن كاالنفعػػءؿكا .(ّٕٗ، ُّٗ، ص ُج) كذلػػك ىلجػػبلالن ظتػػ  ذكػػر اشتػػِ كمهءبػػة لع نتػػِ كفػػوا فػػ  ضػػربِ
ال ػػػػريف، )مكءنػػػػة العبػػػػءدات يف نفػػػػس اظتػػػػتعلل ىلذا كجػػػػد معلنػػػػِ مْػػػػتنرا بءلعقػػػػءن  يػػػػؤقر فلػػػػ يف هػػػػلا اظتقػػػػءـ 

كاللم يرا  البءي ءف أنِ ميك  االمتنػءع فػ  العقػءن البػدة  (.ُٕٔـ، ص ََِٔ، الْيد، ٕٗـ، ص ََِٔ
 .الن  صل  او فليػِ كسػلل ككهو مْليف الرتبية كالتعليل كهو األ    للطف  ذانِ كلؤلدا  الرتبوم يف فنومِ 

 .أك ر م  اضتصر ال سينء يف هلا العصرالطف  للتتديب ضرن ىلف البدا   لتجنب 

 بركة ْسعي وحركة األْساء  الحسنى
ىلف ننػءكؿ األشتػء  . كم  أهل مكونءت ال قء ػة اإلميءف كالتصور كالرتبية م  أهل ػتركءت الْلوؾ اإلنْءة

بًػػرو ًمػػ ى األيىّْيَّػػةً فىلىػػ  جىء اضتْػػَ مػػ  من ػػور نربػػوم  ،سػػلوؾ قػػػوثت ػػكي  متنوفػػة لارا ػػ  كػػي نصػػػ  ىلُف   نًػػػبو كى
 .  كؿتص  فل  ىلميءف ال يتيفيع

فلل العبد بءابلع الرن سبحءنِ فليػِ  ءسػتدامتِ لػػهلا العلػل مراقبػة لربػِ كهػلا : كاظتراقبة"او هو الرقيب 
مػػ  اوءسػػبة  ػػنذا يءسػػب نفْػػِ فلػػ  مػػء سػػلف أصػػ  كػػ   ػػر كال يكػػءد يصػػ  ىلُف هػػل  الرنبػػة ىلال بعػػد  رااػػِ 

كأصلع يءلػِ يف الوقت كالـز اري  اضت  كأيْ  مء بينِ كب  اللػِ م  مرافءة القلػب كيف ػِ مػ  اللػػِ األنفػءس 
كراقب اللػػِ سػبحءنِ يف فنػـو أيوالػػِ  ػيعلل أنػِ فليػِ رقيػب كمػ  قلبػِ قريػب يعلػل أيوالػػِ كيػرل أ عءلػػِ كيْػن  
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ِى ٱىًلفَّ " قػءؿ نعػءُف   ف  هل  اصتنلة  هو زعيؿ فػ  بدايػة الوصػلة  كيػف فػ  يقػء   القربػة؟أقوالػِ كم  ن ء    للَّػ
ػػءفى فىلىػػٍيكيٍل رىًقيبنػػء أف نتعءمػػ  مػػ  نفْػػك ك ػػريك ال نطنػػ   "قػػءؿ مطهػػرم يف نعريػػف اظتراقبػػة .  (ُ:النْػػء " )كى

 (.َِِص " )كجيب فليك أف نراقبِ دا نء. لِ
قػءؿ ابػ  رتءفػة . م اإلسبلمي جيد أف مراقبة او سبحءنِ م  أهل  دان اظتعللكاظتطل  فل  الرتاث الرتبو 

دكاـ مراقبػة او نعػػءُف يف الْػر كالعبلنيػػة، كاوء  ػة فلػػ   و ػِ يف رتيػػ  يركءنػِ كسػػكنءنِ كأقوالػِ كأ عءلػػِ،  ننػػِ "
، كمء منع م  اضتواس كالفهـو  (.ُُٗـ، ص ُّٗٗان ر زيعور، " )أم  فل  مء أكدع م  العلـو

ىلف اإلنْءف اللم يعرؼ أف او نعػءُف رقيػب فلػ  فنلػِ ال دػك أنػِ سيصػلع مػ  فنلػِ كنصػبع الرقءبػة 
كهكػػلا  ػػنف است ػػعءر اظتعػػءة اإلميءنيػػة اظتب وقػػة يف األشتػػء  اضتْػػَ مػػ  . اللانيػػة أسػػءس نصػػر ءنِ كجػػوهر حتركءنػػِ

ىلف األشتػػػء  اضتْػػَ ن ػػلم العنليػػػة . دػػتسء نننيػػة اإلنْػػءف بصػػػورة جلريػػة ننجيػػِ مػػ  دػػػقء  اضتػػءؿ كسػػو  اظتػػآؿ
الرتبوية فندمء يرتجل اظتعلل كاظتتعلل معءنيهء يف الواق  كيف ػتران اضتيءة  بل يرتكءف كاجبءهتء اظتنواػة ّٔنػء ألف او 
سػبحءنِ رقيػػب  بػر فلػػيل، كيقومػػءف بواجبءهتنػء بتفػػءةؿ رجػػء  فطػء  الػػرزاؽ الفتػػءح سػبحءنِ كنعػػءُف، كيتعػػءمبلف 

 .ك   قيل العفو  ءو ففو تب العفو كذلك كلِ مػ  دػتنِ قطعػء أف ي ػرم آّتنػ  اظتدرسػي كاظتػدةم  اآل ري  
رة االجتنءفيػػػة ىلذا نتملنػػػء يف أصػػػوؿ العقيػػػدة ككػػػ  التوجيهػػػءت لْػػػلوؾ اإلنْػػػءف يف اإلسػػػبلـ  ْػػػوؼ ؾتػػػد الن ػػػ

دة مْػتول بػ  ضػعف الرتبيػة يعػ  نػ (َِّـ، ص َََِ، فلي، ٗ، ص ََِٕ فلي) كالتوجِ االجتنءفي
  . (ُٕٔـ، ص ََِٕبراوث، )التقول كالورع ؽتء يدؿ فل  ضعف قوامة نعءليل الدي  فل  التصر ءت 

ككػػءف مػػ  دػػتف بعػػض الصػػءضت  يف ريءضػػة الػػنفس أف الوايػػد يػػدرن الطفػػ  ابػػ  قػػبلث سػػن  لفػػرتة مػػ  
ِ النصػيحة الػت نػتلخ  يف أف يػياد كفػي الطفػ  يقػدـ لػءيػة اظتطػءؼ اليم  كتف ػِ معػءة الرقءبػة اإلعتيػة مث يف س

، ابػػػ  ْْ، ص ّـ، جُٓٗٗال ػػػياِف، )او سػػػبحءنِ  يعصػػػي المػػػ  كػػػءف اللػػػػِ معػػػِ كهػػػو نػػػءظر ىلليػػػِ كدػػػءهد  
 (. ـُٖٗٗ لكءف، 

يعطػػي ابلبػػِ اظتتفػػءة يف فنلػػِ اظتعلػػل ك  .اظتنػػت لال ػػنر كنب ػػِ  ف نػػةدليػػ  فلػػ  است ػػعءر مراقبػػة او 
كالطءلػب  .ال ميكػ  أليػد أف يراقبػِ  يػِ ىلال اظتػوُف سػبحءنِدراسػي ييػث يف الفصػ  الجهد  كلِ كفصءرة  كر  

 يتخػل اللم يْت عر مراقبة او سبحءنِ ال ِوف األمءنة كال يتخل ال ػل سػلنء لػِ للحصػوؿ فلػ  ال ػهءدة كال
ء ًنىػػةى ا"اظتػػوُف سػػبحءنِ ر بءلنػػءس ألف كالت ريػػاألكءدمييػػة تيكيػػر األ ػػءث سػػبيبل ل تػػدليسال ً كىمىػػء ختيًٍفػػي ألى يػىٍعلىػػلي  ى ٍفػػ ي

  (. ُٗ: اء ر" )الصُّديكري 
كىلذا التفتنػػػء ىلُف . فلػػػ  العنػػػ  بنيْػػػءف كالتػػػيكد مػػػ  اإلميػػػءفدا نػػػء ىلف أشتػػػء  او اضتْػػػَ نبعػػػث اإلنْػػػءف 

ه ػػة نتخػػل مػػ  الػػلكر سػػتءرا دينيػػة نف ال لػػو يف الػػلكر كالتْػػبيع كالتعبػػد أكجػػد ققء ػػة يػػءؿ   ػػة مػػ  اظتْػػلن   ػػ
بءسػػل الػدي  هجػػر بع ػػهل . كمبءدػرة ن ػػر اطتػػر، كىلفنػءؿ الػػرأم  مْػػ ولية نعنػػر األرض، للكْػ  كاعتػػركن مػ

كهػػػػلا ينػػػػءيف كالْػػػػيءية يف األرض كالتجػػػػءرة كالصػػػػنءفة كاإلبػػػػداع لؤلسػػػػف الفنػػػػوف كالعلػػػػـو كاظتتػػػػءيف كاظتْػػػػءرح 
كيق ػػة  عون،كي ػػءرة ال ػػ ،لنه ػػة القلػػونبدايػػة كسءيػػة الْػػنحة الػػت جػػء ت  العقيػػدة النقيػػةاإلسػػبلـ كجيػػءيف 
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مػػػ  االسػػػتنتءع زبػػػءه   العقػػػوؿ كنعنرهػػػء بػػػتنوار العيميػػػة كالصػػػا كالعلػػػل النػػػء   كالعنػػػ  الصػػػءٌف كاإلميػػػءف الراسػػػا
 . عانءه  الاالنتفءع زك  الفكر،

الػػػلكر يف يقيقتػػػِ راػػػل أف ...  كاطتيػػػءالت اظتري ػػػة ؿبػػػءطتنو التػػػدي  الكػػػءذن ربػػػإ ذكػػػر او سػػػران ىلف 
كر او بتشتء ػػِ اضتْػػَ حتريػػر للعقػػ  كالقلػػب مػػ  الػػوهل كالتصػػورات القءصػػرة  ل ء  ػػدتءمػػالْػػر يْػػر فكػػس ذلػػك 

اػػػراؽ يف مصػػػطلحءت نفْػػػد صػػػفء  ال يْتْػػػيك  كػػػرة ن ييػػػب العقػػػ  كاإل كنػػػء أف اظتت ػػػبث بءلػػػلكر الصػػػحيع
لطَّءفىػءًت فىلىػ  أىٍ  ىػ ى افَّ ىل"ارنبءاء كقيقء يد قػءؿ العلنػء   ارنبإ اإلميءف بءلعن  كاظتصلحة .كّٔء  التوييد الدي 

 .(ـُّٗٗالْيواي، " )قىٍدًر اٍلنىصىءًلع النَّءًد ىًة فىنػٍهىء
اهتنػػػت بػػػءلعلـو "ن ػػر نتػػػء   الدراسػػػءت ىلُف أف الك ػػػر مػػػ  اظتػػػدارس يف األقطػػػءر اإلسػػػبلمية يف اظتءضػػػي 

اإلسػبلمي  ال رفية ك صوصءن القر ف الكرث كَف يك  منهء للنه  اظتختلفة كهلا يع  فدـ معر ػة مقءصػد الػدي 
 اإلسػػبلـ ديػػ  فنػػ  كن ػػءط كنعنػػرأف مػػ   ،(ـ ََِّاضتجػػءر، " )الػػلم ربػػإ الػػدي  بءضتيػػءة، كالػػدنيء بػػءآل رة

كمػػػواهبهل كملكػػػءهتل يف "كاو سػػػبحءنِ هػػػو البػػػدي  الػػػلم يفػػػتع للعبػػػءد   ػػػءؽ اإلبػػػداع، كتػػػرؾ فقػػػوعتل  .بػػػداعىلك 
أف يتػد لوا يف اصتءنػب التعبػدم  لػ بل مػ  ب  ميػنعهل دركن م  االبتكءر كاال رتاع يف غتءؿ اضتيءة كلهء، كبءظتقء

: كالْػػػؤاؿ اظتهػػػل هنػػػء هػػػو " (.ِْٖـ، ص ََِٗالعػػػودة، " )نتحػػػوؿ ييػػػءهتل كلهػػػء ىلُف أمنػػػءط فبػػػءدات ؼترتفػػػة
كيف يتحءد  األهلوف كاظتعلنوف ىليقػءؼ نيػءر اإلبػداع فنػد األافػءؿ؟ ىلف اصتػوان يكنػ  يف العبلقػة بػ  اظتػرأ 

ا تبءريػة  ىلسء ليْت فبلقة الفع  بػرد الفعػ ، كلكنهػء فبلقػة  ريبيػة. نكوف فبلقة ىلبدافيةكالطف  الت جيب أف 
ػتبػػة للتفكػػر، مْػػتعدة للن ػػءمرة  ذا نفػػس -كالػػدان أك معلنػػءن  -كهػػلا الواقػػ  يتطلػػب أف يكػػوف اظتػػرأ . م ػػرتكة

ؼ، ؽتػػء ي ػػج  األافػػءؿ كالنقػػد كاطتػػركج فػػ  اظتػػتلو  كػػءؼ مػػ  اطتيػػءؿ، نْػػنع بءلْػػؤاؿ كاظتنءق ػػة متنتعػػة بقػػدر
اإلبػػداع صػػفة " (.ـََِٓفءقػػ ، ) "كبءلتػػءِف فلػػ  اإلبػػداع كاالبتكػػءر . فلػػ  التفكػػر األصػػي  كالتخيػػ  اظتبػػدع

 (.ِٖٓـ، ص ََِٕركبنْوف، " )ىلنْءنية أسءسية جيب نننيتهء يف ك  النءس

حتػدث يف اظتػءدة كالػت هػي  ىلف اإلبداع هو شتة يف التعءم  م  العلـو ال يقدر فليِ ىلال او كالت ػرات الػت
بجس نػػ ينػءبي  اظتعر ػة نػتػور األفنػءؿ الب ػرية ال نػتل ىلال بنقػدار او كمػ  هنػء كءنػت هػل  اإليءاػة ىليءاػة فلػل 

ابتدا  م  م ي ة اطتءل  يد العلل زء يق  يف غتػءؿ الْػن  كالبصػر  لػوال مػء ركػب يف اإلنْػءف مػ  فقػ  مػدرؾ 
ـ، ََِٓفلػي، )دي ء كالييءدة يف اظتعر ة موكولػة ىلُف مرانػب الػلكء  اإلنْػءة ظتءح مء استطءع أف يفقِ ؽتء يولِ 

الفػػػركؽ الفرديػػػة   يْػػػببف ػػػ  او سػػػبحءنِ مقْػػػومة فلينػػػء  كالن ػػػ  كاإلبػػػداعالػػػلكء  مػػػ  تنء بكأنصػػػ( ْٔص 
 .كسعي ك  منء  ءظت ءبرة اري  العبءقرة

كهػػء . كرفءيػػة العقػػوؿ، كزتءيػػة آّتنػػ  ىلف اإلميػػءف الصػػحيع أف ػػل اءقػػة إلنػػءرة القلػػون، كهدايػػة النفػػوس،
التعلػػيل يف منػػءه  ؿتػ  نعػػيل فصػػر اال رتافػءت كاالكت ػػء ءت كؿتػػ  أبعػد النػػءس فنهػػء  لػل نعػػد بػػرام  الرتبيػة ك 

ال ءلب ن ح  ذه  اظتتعلل اظتْلل بتف الب العلـو الدنيوية كاضتيءنيػة فبػءدة جليلػة ال بػد مػ  ىلييء هػء، كالو ػء  
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 نتعبػد او ءجد يْتلـي نعنر اظتكتبءت كاظتيارع كالصنءفءت كاظتختػاات كاظتتػءيف كالفنػوف ىلف نعنر اظتْ.  قهء
 .اضتيءة الصبلة كريءن ػترانيف 

اطتػػر بكػػ  صػػنو ِ كعتػػلا  ػػنف اإلسػػبلـ يػػر ض نلػػك االيتفػػءالت ءل  قػػوة ف نػػ  إلنتػػءج ىلف اإلميػػءف اطتػػ
ال ػػػهود دير العقػػػوؿ كفيعتػػػء فػػػ  اإلبػػػداع ال قػػػءيف ك الدينيػػػة الػػػت نتخػػػل مػػػ  الػػػلكر كالتْػػػبيع كالتهليػػػ  سػػػلعة لتخػػػ

ػػري النَّػػءًس أىنٍػفىعيهيػػٍل   ،ؿتػػو اإليْػػءف ىلُف النػػءس رتيعػػءمعػػء وجػػِ األن ػػءر كاأل كػػءر ناإلسػػبلـ نعػػءليل . اضت ػػءرم يػٍ خى
هػػو لآل ػػري  م ػػركفة  غتهػػود يبللػػِ اإلنْػػءف لتحصػػي  منفعػػة،  كػػ  كنػػء يف اضتػػديث النبػػوم ال ػػريف  لًلنَّػػءسً 

مػػ  كيػػي اإلسػػبلـ نبصػػر أف مػػ  ال يكػػرتث ّٔنػػـو آّتنػػ   لػػيس مػػنهل،  .تبػػِ او ىلذا كػػءف ؼتلصػػء فنػػ  نبيػػ 
 .كم  ال يهتل بتمر النءس  ليس معهل

يىػػةى ىلُفى اٍل ىػػػٍرً أىٍ  ىػػ ي ًمػػػٍ  اٍلقىءًصػػػرىًة "   فىػػػ ي النَّػػػكىاضتٍىءًصػػ ي أىفَّ اٍلًعبىػػػءدىةى اٍلنيتػىعىدّْ ػػرى النَّػػػءًس مىػػٍ  يػىنػٍ يػٍ  يف ءسى   ألىفَّ  ى
ًِ نػىعىػػػءُفى اعتًٍ  ايىػػػة ىلُفى اللَّػػػ ػػػء ييٍصػػػدى ػػػوىاً ً  اطتٍىٍلػػػً  ، كىاإًلنٍػفىػػػءًؽ ، كىالتػَّػػػرىيُّلً ًف فىلىػػػٍيًهلٍ ، كىاٍلعىطٍػػػًلحيهيلٍ ، كىالتػٍَّعلًػػػيًل ًلنى كىقى ىػػػءً  يى

ػػءرىةو أىٍك نيٍصػػعو أىكٍ  ػػء و أىٍك ىلدى ػػرى ًمػػٍ  ًفٍلػػلو أىٍك مىػػءؿو أىٍك جى َّْ ػػفىءفىةو  كىنػىٍفًعًهػػٍل ًزىػػء نػىيى ػػٍرو أىٍك ىلفىءنىػػةو أىٍك دى ػػء كىاى دىاللىػػةو فىلىػػ   ى ٍرًهى
ػءنىءًت األيٍ رىًكيَّػػةً ًمػٍ  اإلً  ْى نٍػيىًويَّػةً ٍي اىلىػبي الًعٍلػًل أىٍ  ىػػ ي : "ال ػػء عي  كىقىػءؿى  .(، بء تصػػءر كنصػرؼاطتػءدمي" ) ، كىالدُّ

  .(الله " )ًمٍ  صىبلىًة النَّء لىةً 
  النػءس بءلطءقػة ضتػب او كاإليْػءف ظتخلوقءنػِ كنقػدث صػورة براقػة فػ  هي الػت ن ػح ىلف غتءلس اللكر

أبػو قػءؿ . لئليْػءفكأفط  اإلنْءف قػدرة ف ينػة كالتفكر كالتدبر الدي  اللم أفل  م  دتف التقدـ كالتنوير 
 (:ـ ِٖٔ - ْٕٕ/ هػ  ُُِ - َُّ) العىتءًهيىة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء  اطتىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كيليهي

بػُّهيل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌان ىًلِفى    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىيى

 

  ًِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًظبللًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًِ حتى  ؿي اللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ًِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق أىبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّهيل بًًعيءلً 
 

ػػفبنتصػػرؼ تنت    ػػة مػػ  اظتْػػلن  اؾتػػرؼ ؿتػػو ال لػػو  ػػ ىلف التػػدي  اظتنحػػرؼ ٌْ  ،دكفى نػىٍفًكػػرو كىالى رىًكيَّػػةو  تػىعى
كنوجػِ يف رمػوز اطتنريػءت الصػو ية م  أج  الفنء  يف ذات اإللِ كالْكر يف يبِ كنء ييفنػوف م رمة بءلرق  ك 
 ،ال ختلػػو مػػ  العقػػد النفْػػيةطريقػػة بفنػػد القبػػور كارهػػء كنرديػػد أشتػػء  او نعػػءُف  ديػػد األيػػياف، بعض ؿتػػو الػػ

األلػػيل واقعهل التبصػػر بػػاعتػػركن مػػ  مػػتزؽ يقػػودهل ىلُف قػػد  ؽتػػءفلػػ  بػػؤس النػػءس بؤسػػء  تييػػدكالتجػػءكزات الدينيػػة ل
ىًلال   كػػر  كفنلػػِمىػػ  َفٍَّ يىػػيًٍد ي  يف ذلػػك كلػػِ بػىعيػػواكىانػَّ كالتلػػوث ، الػػلم يعػػ  بءألميػػة ، كاألمػػراض، كالفقػػر، كالبػػدع

ءران  ْى حءبكى   ى ًْ   .ءن اًٍن
ػػػوفى مىػػػء يى يػػػرُّهيٍل كىالى يىػػػنفىعيهيلٍ "نصػػػر فلػػػ  أف نكػػػوف مػػػ  زمػػػرة الػػػلي  قيػػػ  فػػػنهل  ككتننػػػء  البقػػػرة" )كىيػىتػىعىلَّني

 -بػبل  جػ  أك كجػ  -اوافيػة  ىلف األمية بكء ة أنوافهء مصيبة كفندمء نارهػء بءسػل العبػءدة كمنءرسػهء(. َُِ
 .نكوف اظتصيبة أف ل ألسء أصءبت اصتلكر



 24 

كهػػل  ركػػء ي  القػػوة العلنيػػة كال قء يػػة كاالقتصػػءديةنوييػػد او كنرسػػيا الرةيػػة اإلسػػبلمية اظتركييػػة فلػػ  حتػػث 
اطتػر كال كاليهػد أف ن ػ  اظتػءؿ بتيػدينء لنصػر هء يف كجػو  . جيب أف نفْع عتء غتءال يف  طءبنء الرتبػوم اظتعءصػر

يتجلػ   ...اليهػد أف نكػوف غتتنعػء قويػء ال يفصػ  العلػل فػ  اإلميػءف  ... ؾتع  عتء سبيبل كي نػتحكل يف قلوبنػء
الػػػت كرقػػػت  "اطتنريػػػءت"يػػػب او يف ىل ػػػبلص العنػػػ  يف البيػػػت كاظتدرسػػػة كاظتْػػػجد كاظتعنػػػ  كاظتيرفػػػة كنكفينػػػء 

ال ػبلة مػنهل صػوؼ الصػحيع يف نيكيػة الػنفس كلكػ  ال ننكػر دكر الت !العيلة كال فلة كال عف حتت اسل الػدي 
 .فنػ  مػتق فبػءدة صػحيحة ك ّٔنػء  ىلُف جنػءي  لتطػر اليػـو األمة حتتءج . ضلوا كأضلوام  الفرؽ كم  ارهل 

يريػػد الػػبعض أف يتخػػل مػػ  األشتػػء  اضتْػػَ مػػد بل لتخػػدير العقػػوؿ كىلييػػء  الليػػءِف خبنريػػءت  يءليػػة  ءليػػة مػػ  
الواقػ ، كأرض اضتقيقػة ؽتػء يعػ  نرسػيا أكػا كأفنػ  ظتعػءة الفقػر كاصتهػ  كاظتػرض كال لػل دتك  اظتْلل يف فػءَف 

ىلف نرديػػػد أشتػػػء  او اضتْػػػَ  .ك يػػػءالت التخػػػدير يف ييءننػػػء العربيػػػة الػػػت نػػػ   مػػػ  أصػػػفءد التيػػػِ كأاػػػبلؿ ال ػػػيءع
 .ليْت بوابة اعتركن م  اظتْ ولية كالعطء 

ػءً ،  الػلمالػوِف فػ  الواهنة كال زالت األسءار 
ى
نْػتحوذ ب ػك  أك بػآ ر فلػ   يف اعتىػوىا ً ك ميىًٍ ػي فىلىػ  اظت

كالكتػب الػت  .ىلال أف العقليػة اطترا يػة مءزالػت يءضػرةكال قء ػءت رال ن ر الصفءت كاظتْنيءت  أذهءف البْطء 
األيػػػبلـ حتقػػػ  ركاجػػػء كاكتْػػػءيء يف يػػػ  أف األ ػػػءث اظتعنقػػػة كالدراسػػػءت ارا ػػػب نبحػػػث فػػػ  اعػػػءـ اصتػػػ  ك 

مػ  اظتػؤَف يقػء ىلقحػءـ الػدي  . األصيلة كءسدة ال يلتفت ىلليهء ىلال الندرة مػ  أصػحءن النفػوس الراجحػة اظتتحػررة
اطتطػػرة  يف كقػػف نفءقنهػػء كفػػبلج  قءرهػػءاليػػـو يف ن ػػر نلػػك العقػػد الد ينػػة الػػت أ فقػػت اضتركػػءت اإلصػػبليية 

ك ػرة يف يف دكؿ   مػؤزرا يف ميػءدي  دػد ب  أكسءط اطتءصة كالعءمة رال أننػء نعػيل يف فصػر يقػ  العقػ  نصػرا
 .أرجء  اظتعنورة

 ءظتْػػلنوف ليْػػوا  ءجػػة ، لكػػي يْػػتعيدكا  ػػءفليتهل ، ىلُف نكػػوي  الػػدي  مػػ  جديػػد أك  ديػػد الػػدي   "
ذانِ ، لكنهل يف يءجة ىلُف الوفي اظتعريف كاظتنهجي ، اللم ميكنهل م  نوليػد اإلرادة كالقػدرة كالعيميػة كالفءفليػة 

نػػءه  الفهػػل ك قػػِ التػػدي  كىلُف قػػدرة فلػػ  نقػوث مْػػرة ييػػءهتل العنليػػة كالْػػلوكية بت كػػءر قء نػػة فلػػ  لتجديػد م
 (.ٓـ، ص  ُٖٗٗالعلواة، )القءفدة العقدية كمصءدر التدي  

ىلفَّ اظتدرس اللم "مْءلك اظتْلن  اليـو كهو تل    قِ الْرةيف كتءبِ ( ـَََِ)يقوؿ ػتند ال ياِف 
بلملنِ، كالتءجر اللم ين    ف  ن نر قركنِ، كاظتوظف اللم ين    ف  أدا  فنلِ، ال ين    ف  نعليل ن

يقب  او م  أيدهل فلران أبدان يف ن يي  هل  الفرا ض، كلو كءف أيدهل قد فءقِ ف  كاجبِ أنِ صل  مء ة 
  ذلك أنِ ان  . تصو ةركعة، أك قرأ ألف  ية، أك فدَّ أشتء  او اضتَْ سبع  ألف مرة، كنء يفع  جٌهءؿ اظت

َف نطلب، كنعطي  ألمة يْتحي  أف ننهض ىلال ىلذا أجهدت نفْهء يف ػتءربة  ف  الفرا ض اظتطلوبة بنوا  
 .(َِْص " )جهلهء ك قرهء ك وضءهء
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كذتػػة اء فػػة أ ػػرل كقعػػت يف  ػػا التطػػرؼ أي ػػء ييػػث يريػػد العلنػػءنيوف ىلقصػػء  الػػدي  دتءمػػء فػػ  دػػ وف  
فهػـو الػلكر كالتْػبيع يف اظتْػءجد مػ  أف  قػءر الػلكر كالتهليػ  كالتْػبيع جيػب أف اضتيءة كيعنلوف فل  يصر م

  ػءو العػءدؿ تػب أف يػرل م ػءهر العػدؿ يف كػ  مكػءفدا   ك ػءرج اظتْػجد د ىلُف ييءة اظتْلل قوال ك عبل تدت
يءت هػلا اإلميػءف كاو العليل الْني  اطتبػر تػب أف يت ػبث العبػءد زقت ػ .م  سيءسة األسرة ىلُف سيءدة الدكلة

ذلػػػك . يف ييػػػءة اإلنْػػػءف ليػػػنعل بءألمػػػءف كنصػػػبع التقػػػول دػػػعءر اظتػػػواا ، كالعءمػػػ ، كاظتْػػػ وؿ، كالػػػوزير كاألمػػػر
ٍػتًة الزمة لوقءية النل  مػ  دػقءكة ال ػرؾ كهءكيػة اإلضتػءد، ك  ىًلٍجرىا اتو ك  خل نىداًبرى صىءرًمىةاظتنح  يتطلب أف نتَّ  زتى

ارس رقءبػة او يف يػس النءدػ ة كاػرهل أسػءس البنػء  القينػي الصػحيع الػلم يتحػرل  ك اإلميءف بءوىلف . الرًَّذيلىةً 
 .صدل لبلؿتراؼتاطتر كي

 األْساء  الحسنىأطفءلنء و 
أنػػػِ يْػػػتحب أف نكػػػوف أكؿ كلنػػػة نلػػػ  أذف الطفػػػ  هػػػي ذكػػػر او فلػػػ  أرتػػػ  فلنػػػء  الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية 

إلميءة أف يتعل  قلب الطف  زء يقرع شتعِ كيبلمػس يْػِ نعءُف كي نكوف  ءحتة اطتر كيتفرع م  هلا األص  ا
ءاػب فقلػػِ مْػػتقببل  تتحػػدد  هػػو زاد  الركيػػي  ذلػػك الػػياد. للوالػػدي الرةيػػة كنتْػػ  الرسػػءلة كنت ػػع كنتجػػدد ِك

م  أكؿ يـو ب  م  أكؿ ضت ة يف ييءنِ ؽتء يرسا دكر األسرة كفبلقتهػء بػءظتولود الوا ػد فلػ  العػءَف يقء كصدقء 
صػػفءنِ العلػػ  كهػػو أكؿ كأجػػ  كأكنػػ  مصػػدر يتلقػػ  منػػِ سػػر كالقػػر ف اضتكػػيل  ػػر أشتػػء  او اضتْػػَ ك  .اصتديػػد

م ػػػبعء بعبػػػ  اإلميػػػءف  يبػػػ  ققء تػػػِ كيبػػػدأ ييءنػػػِتػػػء   فلػػػ   طرنػػػِ الْػػػلينة ، ك الطفػػػ  كيتعلنػػػِ بءلتػػػدري  كػػػي 
دػعور كينْػءن يف يْػرل يف البل -ىلف صػع هػلا الت ػبيِ –لػركح لأشتءة  سػبحءنِ لقػءح . مْتنتعء بلكر الرزت 

 ػػبل نلهيػػِ  نيفػػءت الػػنفس األمػػءرة بءلْػػو  ضػػدنياػػءت ال ػػيطءف الػػرجيل كتصػػنِ  مْػػتقببل مػػ  الػػنفس كػػي يقيػػِ
ا ًػرًهىء   .الدنيء ً ىلى

 فل  أنِ يْتحب أف نكوف   ر كلنػة يتلف هػء اظتػؤم  يف ايت ػءر  اسػل او اإلسبلـكلقد أرت  فلنء  
كاألمػر نفْػِ يف دػتف ذكػر . كػللك  صػركرة ءلكينونػة نبػدأ مػ  او كالْػركرة كال .كعبلمػة ضتْػ  اطتتػءـ  سػبحءنِ

اسػػل او ؾتػػد  يف بدايػػة كسءيػػة كػػ  درس كقبػػ  كبعػػد ننػػءكؿ الطعػػءـ بػػ  قبػػ  أدا  كػػ  فنػػ  كػػي نكػػوف النيػػة و 
يف . ناكػء كنيننػء، كاسػتعءنة كهدايػة  ءلقػِ ال ي ف  فػ  ؤم  م  ربِ يف ك  د ونِ سءفيء ىلليِسبحءنِ كيكوف اظت

كذاكػػػرا كدػػػءكرا بءصتنػػػءف  ،مْػػػتنعء كمطيعػػػءاضتْػػػَ شتػػػء  او يعػػػيل اظتْػػػلل مػػػ  مْػػػك أ بدايػػػة كسءيػػػة اظتطػػػءؼ
ػػًكي كىػتىٍيىػػءمى "فلػػ  ضػػو  ضػػيء  األشتػػء  اضتْػػَ نفهػػل قولػػِ جػػ  قنػػءة  . كاللْػػءف كاألركػػءف ْي قيػػٍ  ىًلفَّ صىػػبلىًَ كىني

ًِ رىنّْ اٍلعىءلىًن ى كىؽتىىءًَ لً   (.  ُِٔ: األنعءـ" )ٌل
 نذا كءف كقت نطقهػل  ليلقنػوا ال ىللػِ " حتفة اظتودكد بتيكءـ اظتولوديف ( ـُُٕٗ)يقوؿ اب  قيل اصتوزية 

ىلال او ػتنػػد رسػػوؿ او كلػػيك  أكؿ مػػء يقػػرع مْػػءمعهل معر ػػة او سػػبحءنِ كنوييػػد  كأنػػِ سػػبحءنِ  ػػوؽ فردػػِ 
عنءنويػ  كمعػَ سرا ي  ك را مء يْػنوف أكالدهػل بمهل كهو معهل أيننء كءنوا ككءف بنو ىلين ر ىلليهل كيْن  كبل
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هل  الكلنة ىلعتنء معنء كعتلا كءف أيب األشتء  ىلُف او فبد او كفبد الرزت   يث ىلذا كف  الطفػ  كفقػ  فلػل 
 ".أنِ فبد او كأف او هو سيد  كموال 

اػػػرس العقيػػػدة يف انتبػػػِ ىلُف ( ـُٓٗٗ)ال ػػػياِف أبػػػء يءمػػػد جيػػػد أف كالنػػػءظر يف الفكػػػر الرتبػػػوم اإلسػػػبلمي 
ينب ػي أف يقػدـ ىلُف الصبػػي يف أٌكؿ ن ػو  ليحف ػِ يف ػءن " قءؿ ف  االفتقػءد كجِ التدري   نفس األافءؿ فل 

بػِ،  مث ال يياؿ ينك ف لػِ معنء  يف كا  دي ءن   ي ءن   ءبتػداة  اضتفػ  مث الفهػل مث االفتقػءد كاإليقػءف كالتصػدي 
 نػ    ػ  اللػػِ سػبحءنِ فلػ  قلػب اإلنْػءف أف دػريِ يف أٌكؿ ن ػو  . كذلك ؽتػء تصػ  يف الصبػػي ب ػر برهػءف

لئلميءف م  ار يءجة ىلُف يجة كبرهءف، ككيف ينكر ذلػك كرتيػ  فقء ػد العػواـ مبءد هػء التلقػ  آّػٌرد كالتقليػد 
فػ  نػوع مػ  ال ػعف يف االبتػدا  فلػ  معػَ أنػِ اوض؟ نعل يكوف االفتقػءد اضتءصػ  زجػٌرد التقليػد اػر  ػءؿ 

كلػػيس . يقبػػ  اإلزالػػة بنقي ػػِ لػػو ألقػػي ىلليػػِ  ػػبل بػػد مػػ  نقويتػػِ كىلقبءنػػِ يف نفػػس الصبػػػي يػػد يرتسػػا كال يتيلػػيؿ
الطريػػػ  يف نقويتػػػِ كىلقبءنػػػِ أف يعلػػػل صػػػنعة اصتػػػدؿ كالكػػػبلـ بػػػ  ي ػػػت   بػػػتبلكة القػػػر ف كنفْػػػر  كقػػػرا ة اضتػػػديث 

ء ف العبءدات  بل يياؿ افتقءد  ييداد رسو ءن زء يقرع شتعِ م  أدلػة القػر ف كيججػِ كزػء كي ت   بوظ. كمعءنيِ
يػػرد فليػػِ مػػ  دػػواهد األيءديػػث ك وا ػػدهء كزػػء يْػػط  فليػػِ مػػ  أنػػوار العبػػءدات ككظء فهػػء كزػػء يْػػرم ىلليػػِ مػػ  

لػػػػِ  يكػػػوف أٌكؿ  م ػػػءهدة الصػػػءضت  كغتءلْػػػتهل كشتػػػءفهل يف اطت ػػػوع للػػػػِ فػػػي كجػػػ  كاطتػػػوؼ منػػػِ كاالسػػػتكءنة
التلق  كنلقء  بلر يف الصدر، كنكوف هل  األسبءن كءلْقي كالرتبػية لػِ يد يننو ذلػك البػلر كيقػول كيرنفػ  

دػتف أهػ  "كػءف مػ    .(، بء تصػءر يْػرٖٗ، ص ُج" )دجرة ايبة راسػخة أصلػػهء قءبػت ك رفهػء يف الْػنء 
 (. َٔٓـ، ص ََِٗم، اظت راك " )البءدية نلقينهل ال هءدن ، كاألشتء  اضتَْ

ألنػِ يقربنػء الػلم كهبنػء او العلػيل نوجيػِ أن ػءر الطػبلن كالطءلبػءت ؿتػو أييػة العلػل مػ  ال ػركرة زكػءف 
سػػء ر العلػػـو نت ػػل بيػػد اظتػػؤم  ىلُف ريػػءن اصت را يػػء ك للخػػءل  سػػبحءنِ كأف فلػػل اصتيولوجيػػء كاألييػػء  كالت ػػريع ك 

يػػػرل دبيػػػب الننلػػػة الْػػػودا ، يف الليلػػػة ال لنػػػء ، فلػػػ  "الػػػلم { ًصػػػري ٍلبى ٱ} ىلف او هػػػو. اظتعر ػػػة كػتػػػران اإلميػػػءف
" كيرل سػريءف القػوت يف أف ػء  اضتيوانػءت الصػ رة جػدان، كسػريءف اظتػء  يف األاصػءف الدقيقػة. الصخرة الصنء 

الػػػت ننفػػػ  ظتعر ػػػة ألػػػواف العلػػػـو متءيػػػة بوابػػػءت ريبػػػة  األشتػػػء  كالصػػػفءت .(َُ: يػػػة: سػػػورة ال ػػػورل .الْػػػعدم)
سػػػيلة لتعنيػػػ  رةيػػػة االستك ػػػءؼ ك ىلف . الػػػلكر كاظتػػػلاكرة معػػػءكػػػي يتلػػػلذ التلنيػػػل  ػػػب لعبػػػءد كنػػػبه  اضتيػػػءة كلا

الن ػػر  هػػل  األصػوؿ اظتت ػػننة يجػػب نػدريب الصػػ ءر فلػ كآّتنػ    لئلنْػػءف كاألرض كالكػوف كالػػدي  الطءلػب
 .  يف اظتعءة الكال ألشتء  او اضتَْ
الوسػء   يف اػرس الف ػء    ىلف او هػو ال ػءيف كي نػء نبينػء الكػػرث نػ  كأكىلف األشتػء  اضتْػَ مػ  أرتػ  

كهػلا يقودنػء للعنءيػة بءصتْػد  ػءظتؤم  الػت نػن   فػيل اإلنْػءف عبلج لكػ  العلػ  الفل  التداكم كالبحث ف  
نعػءُف قػءؿ . ننػءكؿ الطعػءـ مػ   دان اإلسػبلـءالفتداؿ يف القوم  ر م  ار  كألف اظتعدة بيت الدا   ءلعنءية ب

فنػدمء يتنػػءكؿ الصػ ر كهػػو . اظتءديػة كاظتعنويػػةاو ال ػءيف ألمراضػػنء  (.َٖ: ال ػػعرا " )كىىًلذىا مىرًٍضػتي  ػىهيػػوى يىٍ ػًف ً "
اػػػور الننػػػو الػػػدكا  دا نػػػء نؤكػػػد فلػػػ  أف العػػػبلج سػػػبب كأف او سػػػبحءنِ هػػػو ال ػػػءيف كهػػػو رن النػػػءس الػػػلم 
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، ًدػػفىء ن ال  أىٍذًهػػٍب اٍلبىػػٍتسى "يعػػء يهل كيف اضتػػديث الصػػحيع  ػػءيفى ىلال أىنٍػػتى رىنَّ النَّػػءًس، كىاٍدػػًف أىنٍػػتى ال َّػػءيف، ال دى
 (.َٖ: ال عرا " )كىىًلذىا مىرًٍضتي  ػىهيوى يىٍ ًف ً "كيف اللكر اضتكيل  ."يػي ىءًدري سىقىننء

 أشتػػء  او اضتْػػَ فلػػ  ييػػءة الفػػرد يػػد ن هػػر فلػػ  مبلبْػػِ الن يفػػة كفبءرانػػِ اصتنيلػػةكدتتػػد نطبيقػػءت 
نقػدير العنصػر اصتنػءِف كيػب الطبيعػة  ػءو رتيػ    ن جي  الطف  فلػكم  هنء  نف نتَ أيية . كسلوكِ اضتْ 
كيػػػػب الطبيعػػػػة نعػػػػ  اوء  ػػػػة فلػػػػ   راهتػػػػء، . كاو بػػػػدي  الْػػػػنوات كاألرضال ػػػػءهر كالبػػػػءا  تػػػػب اصتنػػػػءؿ 

ػلَّلى . "كرفءيتهء، كدراسة قوانينهء كي نكوف دا نء متتلقة كن يفة نْر النءظري  ًِ كىسى ِي فىلىٍيػ ىلفَّ "فىػٍ  النَّػً ّْ صىػلَّ  اللَّػ
ػػػبُّ اصتٍيػػػودى ،  ػىنى  ػػػوىاده تًي ػػػرًثى ، جى ػػػبُّ اٍلكى ػػػرًثه تًي ػػػبُّ النَّ ىء ىػػػةى كى ػػػبُّ الطَّيّْػػػبى ، نىً يػػػفه تًي ِى اىيّْػػػبه تًي  ّْفيػػػوا أى ٍػنىػػػء ىكيٍل اللَّػػػ

ًة كللا قءؿ العلنء  " كىسىءيىءًنكيلٍ  ا ي الػرُّكًح ، كىالػرُّكحي مىًطيَّػةي اٍلقيػوىل ، كىلًلرَّاً حى ػء ًاػلى الطَّيّْبىًة أىقػىره يف ًيٍفً  الصّْحًَّة  ىًننػَّهى
ػػرُّ الػنػٍَّفسى ، كىهيػػوى  ْي ػػٍي و لًلػػرُّكحً كىاٍلقيػوىل نػىػػٍيدىادي بًءلطّْيػًب كىهيػػوى يػىنػٍفىػػ ي األىٍف ىػء ى اٍلبىءًانىػػةى كىءلػدّْمىءًغ كىاٍلقىٍلػػًب كىيى   أىٍصػدىؽي دى

ػػػدُّ ي ميبل ىمىػػػةن  ػػػً  فىلىػػػ  اللَّػػػًِ -  آلدىان ال َّػػػرًٍفيَّةاابػػػ  مفلػػػع ، ) كىأىدى اًكم مىػػػ ى التػَّوىكُّ  ىٍصػػػ ه يف  -  ىٍصػػػ  يف ييٍكػػػًل التَّػػػدى
هًتىء يف الصّْحَّةً  كميتد اصتنءؿ م  اصتنءف ليفيض فل  األركءف كلي هر فلػ  اللْػءف  ءلعنػ   .(الرَّكىاً ًع الطَّيّْبىًة كى ىء ًدى

ىلف او جواد تب اصتػود كتػب معػءِف األمػور كيكػر  "النبوم ال ريف  اصتني  يتسر نفس اإلنْءف كيف اضتديث
" (.ان ػػر العراقػػي. كىلسػػنءد  صػػحيع: قػػءؿ اضتػػء   العراقػػي. أ رجػػِ اطترا طػػي يف مكػػءـر األ ػػبلؽ) "سفءسػػفهء

كيرل بعض البءي   أف م  أبرز مهػءـ الرتبيػة اصتنءليػة، نطػوير القػدرة كاالسػتعداد لػدل النءدػ ة فلػ  نلقػي كػ  
" مء هو را   يف الطبيعة كالفػ  كالبي ػة، كمػ  مثٌ نربيػة الػلكؽ اصتنػءِف، كاظتوقػف اصتنػءِف لػدل النءدػ ة  ػء  الواقػ 

ىلُف كاقػػ  معػػءش كلكػػي ؿتػػوؿ القػػيل اإلسػػبلمية كاظتفػػءهيل القر نيػػة اظترنبطػػة بءألشتػػء  اضتْػػَ (. ـََِٓدػػءه ، )
كيعنػػػ  مػػػ  أجػػػ  أف يكػػػوف منتجػػػء للجنػػػءؿ ،  فلػػػ  نػػػلكؽ مػػػواا  اصتنػػػءؿ يف مػػػء يػػػرل كيْػػػن ؿتنػػػ  الصػػػ ر 

 يعتءد الطءلب ك ػ  الرتبيػة اصتنءليػة أف يصػبع كراسػِ ي ػي بيػد العنءيػة الفء قػة . ، مبدفء  يِمدا عء فنِ، ك يء لِ
كالن ء ػػة اظت ػػر ة ييػػث يْػػتخدـ فػػدة ألػػواف يف كتءبػػة كاجبءنػػِ كي ػػ  نن ػػيل اظتػػءدة العلنيػػة كم هرهػػء العػػءـ يف 

 . حتبرا  تتجل  األصوات اضتْنة للْءمعللنعلل نبلكة القر ف الكرث تا   ككللك يف اضتْبءف
 اظترنبطػة ّٔػء فػااآلقػءر الرتبويَّػة  نمكءسػء أف نيوظّْػفى كب ءة األشتػء  اضتْػَاإل ءدة م  مع اظتدرسةنْتطي  ك 

كاػػر الصػػفيَّة، كذلػػك  نننيػػة اصتءنػػب الركيػػي للطيػػبلَّن ب ػػدَّ الطػػرؽ كالوسػػء  ، مػػ   ػػبلؿ األن ػػطة الصػػفيَّة"
بطريهء يف موضوفءت اظتْءبقءت، كأن طة اإلذافة اظتدرسيَّة، كالصػحء ة اضتء طيَّػة، كؿتوهػء، ل ػرس مبػدأ ايػرتاـ 

 .(ـََِٔصويف، " )هل  األشتء  كىلنياعتء منػيلتهء، كالتتسّْي ّٔء يف اضتيءة اليوميَّة

يل اظتتعلقػػة بتشتػػء  او اضتْػػَ يف يػػس نصػػلع كآليػػءت لرتسػػيا القػػ ىلضػػء ية  ينػػء يلػػي غتنوفػػة موجهػػءت
 :النءد ة

نعطػػيهل القػػوة كأف او كيػػد  هػػو  ىلف األدفيػػة القصػػرة. األذكػػءرفلػػ  يفػػ   كنعويػػد الصػػ ءر نعلػػيل .ُ
ًِ كىسىلَّل. كالصند كالْني  كالعليل اضتء   ِي فىلىي ٍوـو مىء ًمٍ  فىٍبدو يػىقيػوؿي يف صىػبءًح كيػٌ  يػىػ" :قءؿ رىسيوؿ اللًَِّ صىلَّ  اللَّ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=38&MaksamID=258&ParagraphID=346&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%E4%D9%ED%DD%20%ED%CD%C8%20%C7%E1%E4%D9%C7%DD%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=38&MaksamID=258&ParagraphID=346&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%E4%D9%ED%DD%20%ED%CD%C8%20%C7%E1%E4%D9%C7%DD%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=38&MaksamID=258&ParagraphID=346&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%E4%D9%ED%DD%20%ED%CD%C8%20%C7%E1%E4%D9%C7%DD%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
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ػًني ي  َّْ ػنءً  كىهيػوى ال َّْ ًِ دىٍي ه يف األٍرًض كىال يف ال لىةو، بءٍسًل اللًَِّ الَّلم الى يى يرُّ مى ى اشتًٍ العىلًػيل، قىػبلثى  كىمىْءً  كيٌ  لىيػٍ
ء  بتشتػأف ختويػف الطفػ  قبػ  نومػِ قػدميء اآلبػء   افتقػدمػ  اظتؤسػف أف  (.ركا  الرتمػلم) "مىرَّاتو َفٍى يى يػرَّ  دىػٍي ه 
يػػػػث يف موركقءننػػػػء ال ػػػػعبية سػػػػيجد الك ػػػػر مػػػػ  األشتػػػػء  الػػػػت ءىلف الب.  يءليػػػػة كسػػػػيلة مقبولػػػػةييوانػػػػءت ؼتيفػػػػة ك 

نيِي ًقصَّةى اٍل يوؿً "يقولوف  استخدمت عتلا ال رض  ِي جىدَّ ِي اٍل يػوًؿ ك  يىكىٍت لى ِي، يػىٍيفينيػوفى أىنَّػ يػىػوىافه  يػرىايفّّ الى كيجيػودى لىػ يى
نعويػد األافػءؿ دا نػء فلػ  قػرا ة اظتعػوذن  ؿتتػءج ىلُف  .(اظتعجػل الوسػيإ بتصػرؼ)" بلن  ػىػيػيٍهًلكيهيلٍ يىٍ هىري لًلنَّءًس لىيٍ 
ىلف مػ  اظتهػل ...ال غتػءؿ يف فػءَف اليػـو لفكػر اطترا ػة بءسػل اإلسػبلـ. كنبْيإ معءنيهء كنقريبهػء... ك ية الكرسي

  فقػػػ  اظتْػػػلل كقلبػػػِ ؽتػػػء كقػػػر  يهنػػػء ألم أف نػػػدرؾ أف اظتعػػػوذن  يػػػء يف جوهريػػػء دفػػػء  ىلُف او نعػػػءُف لتحصػػػ
اظتعوذنػػءف سءيػػة لفكػػر اطترا ػػة . سػػبب مػػ  األسػػبءن مػػ  نػػدليس اظت ػػعوذي  أك مػػ  األكهػػءـ كاألمػػراض النفْػػية

 (. ٖٖ، ُٔٗـ، ص ََِْأبو سلينءف، )كايرتاؼ ال عوذة 

ػػًك ً التػػلكر بػػءو سػػبحءنِ  .ِ ٍْ ت )ؿ اظتػػءكردم يقػػو . تػػب العفػػو  نػػلكرهل بػػتف او ففػػو ال  ػػب لًتى
ػػًك ً كىاٍفلىػػٍل أىفَّ "( ـ َُٖٓ= هػػػ َْٓ ٍْ ػػلى اٍل ى ىػػًب  لًتى ػػء أىٍسػػبىءبنء  ىلذىا هىجى هى ػػتػىعىءفي ًّٔىػػء فىلىػػ  اضٍتًٍلػػًل ًمنػٍ ٍْ أىٍف يىػػٍلكيرى : يي

ِي فىلى  الطَّ  ِي ، كىيػىبػٍعى يِي اطتٍىٍوؼي ًمٍن ِى فىيَّ كىجى َّ  ػىيىٍدفيو ي ذىًلكى ىلُفى اطتٍىٍوًؼ ًمٍن ِي ،  ػىيػىٍرًجػ ي ىلُفى اللَّ ًِ  ءفىًة لىػ  ىًعٍنػدى ذىلًػكى . أىدىبًػ
ي ً أ) يػىػػػييكؿي اٍل ى ىػػػبي  نػٍيىء كىالػػػدّْ ، اٍلفىٍصػػػ ي الرَّابًػػػ ي يف اضتٍيٍلػػػل كىاٍل ى ىػػػب - اٍلبىػػػءني اطتٍىػػػءًمسي أىدىني الػػػنػٍَّفسً  - َىدىني الػػػدُّ

ن ػر الدراسػػءت اضتدي ػة ىلُف أف نعلػػل  ػ  العفػػو كنْػيءف األدػػيء  الْػي ءت الػػت يػدقت يف اظتءضػػي  .(بء تصػءر
 (.ُّـ، ص ََِٖأكلدردي ، )ة م  أهل كسء   حتْ  اظتياج كجلب الْعءد

ػػرىلللتحػػدث فػػ   ال  او الػػت  انتقػػء  األكقػػءت اظتنءسػػبة .ّ كلعػػ  . ، كنعنػػِ الػػت ال نعػػد كال حتصػػ نػىتػٍ
، ت اضتيػػة الػػت نْػػتح  كقفػػءت التتمػػ مػػ  اآليػػء هىطىػػ ى اٍلنىطىػػػري ىلذا  لرٍَّفػػدل الصَّػػٍوت اٍلنيػػدىكّْم رةيػػة الػػاؽ ، كشتػػءع

  .ل نء كجلْءت االستنتءع، ككلنءت ا

يقػوؿ . ن جي  ركايػة القصػ  كاضتػوار يف التعريػف بػءظتنع اإلعتيػة دا ػ  األسػرة كمؤسْػءت آّتنػ  .ْ
 ػنف مػ  اظتهػل أف نػرأ أافءلنػء فلػ  اضتيػءة يف ريػءن أشتػء  او اضتْػػَ، ( "ـَََِ)فبػداو ػتنػد فبػداظتعطي 

كلكػػي يتحقػػ  ذلػػك  ػػنف مػػ  ... لكهػػء ف يفك يفهنػػوف معءنيهػػء، كيػػدركوف مراميهػػء، كيعي ػػوف يف أنوارهػػء، كيػػدكر 
الواجب فلينء أف ؿتْ  األ ل بيد الطفػ  ؿتػو التعػرؼ فلػ  أشتػء  او اضتْػَ ، ك ػر مػء يْػءفدنء فلػ  ذلػك 

، ييث ميكننء أف نقدـ هل  األشتء  اضتَْ يف قون قصصي رتي  يْػتهوم قلبػِ، كين ػإ "اظتْرح اظتنيِف"هو 
، كلقد قءـ اظتؤلف بتقدث منءذج للقصػة يف اظتْػرح (د، بدكف نءريا، الْيِِّ-ُِّص " )فقلِ، كيييد  هنِ

 . اظتنيِف كنعتقد أف اظتْرح اظتدرسي أي ء ميكنِ اإل ءدة م  هل  الوسيلة النء عة

كػي يعءملنػء او فلػ  ذلػك كاألصػدقء   ال سينء بػ  األدػقء  التتكيد فل  مفءهيل العفو كالتْءمع  .ٓ
ِي اىفيػػوره رًَّيػػيله كىلٍ "قػػءؿ نعػػءُف . اظتنػػواؿ الػػرييل ِي لىكيػػٍل كىاللَّػػ بُّػػوفى أىف يػىٍ ًفػػرى اللَّػػ : النػػورسػػورة ) "يػىٍعفيػػوا كىٍليىٍصػػفىحيوا أىال حتًي

بُّ اٍلعىٍفوى  ىءٍففي فى ّْ  (.ِِ تىحىبُّ قػىٍوؿ اللَّهيلَّ ىلنَّك فىفيوّّ حتًي ٍْ  . كىيي
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قلوبنػػػء ب ػػػر  كنػػػردد أف نكػػػوف قػػػدكة أمػػػءمهل  ػػػنع ل دػػػعء ر او كنػػػدفو  سػػػبحءنِ كال نتعلػػػ   .ٔ
ًِ أىالى بًػلًٍكًر "قػءؿ نعػءُف . ألْنتنء األشتء  اضتْػَ سػء لة الرايػة كالطنتنينػة ػً  ُّ قػيليػوبػيهيل بًػلًٍكًر اللٌػ الَّػًلي ى  مىنيػواٍ كىنىٍطنى

ػػػً  ُّ اٍلقيليػػػوني  ًِ نىٍطنى ػػػنىكً "قػػػءؿ العلنػػػء   (.ِٖ: الرفػػػد) "اللٌػػػ َّْ ػػػءً  لًل ػػػءؿي  الػػػلٍّْكري لًٍلقىٍلػػػًب ًم ٍػػػ ي اٍلنى ٍيػػػفى يىكيػػػوفي يى  ىكى
َّْنىًك ىلذىا  ىءرىؽى اٍلنىء ى    . (ّّٖـ، ص ََِِالْفءري ، " )ال

يف األمػور   هػلا ال يتحقػ ك كالتقػرن منػِ هػي معر ػة او يف نربية النءد ة اللهبية الرتبوية ىلف القءفدة  .ٕ
، لتن ػػت فلػػ  مبػػػدأ فوسػػهلنخبلػػ  هػػلا الػػوازع يف  ف نقػػـو الرتبيػػػةأ، لػػلا  يجػػب ة صػػفتِ سػػبحءنِ ػػىلال زعر  كلهػػء

 (.ـََُِاضتءرقي كدبءس، ) اإليْءف هنء نتل الرقءبة اللانية
ألف او سػبحءنِ هػو الكػرث كتػب الكرمػء  كريػيل فنليػء فلػ  الصػدقة بءنت ءـ كبءلتػدري   لنعوده .ٖ

َّْػبلـي تب الرزتء  كنء أف نبينػء  ًِ الصَّػبلةي كىال ًِ  لٍّْلعىػءلىًن ى  رىزٍتىػةن  ِ اوٍرسىػلهػو نػ  الرزتػة أى فىلىٍيػ للفقػرا  عيػًرؼى بًعىطىء ًػ
ءً ًِ   .للنْءك  كىسىخى

فلػػ  الْػػػعي كالتوكػػػ  الكءمػػػ  فليػػػِ سػػػبحءنِ كأف او اظتنءسػػػبة كلنػػػء اليػػػت الفرصػػػة   ويػػد الطفػػػ نع .ٗ
ػ قىػءؿى . الػرزؽ   ػء فػ يف اعتػوا  الطلػ  كلك  فليهء أكال أف خترج الرزاؽ يرزؽ الطيور  َّْ ًِ الصَّػبلةي كىال لىػٍو ": بلـي فىلىٍيػ

ػػرى نػىٍ ػػديك سًتىءصنػػء كىنػىػػريكحي ًبطى  ػػء يػىػػٍرزيؽي الطَّيػٍ ًِ لىػػرىزىقىكيٍل كىنى لًػػ ػػ َّ نػىوىكُّ ًِ يى ػػٍل نػىػػوىكٍَّلتيٍل فىلىػػ  اللَّػػ كىهيػػوى ظىػػءًهره يف أىفَّ . "ءننػػءأىنَّكي
ٍَّْعًي   ألىنَِّي ذىكىرى لًلطَّػٍرً فىنىػبل كىهيػوى الػلَّهى  ءني صىػبىءينء يف اىلىػًب الػرٍّْزًؽ ، كىًهػيى  ىءرًاىػةي اٍلبيطيػوًف، التػَّوىكُّ ى يىكيوفي مى ى ال

ػء  ٍتىًل ىتػيهى ػري كىقىػػءؿى . كىالرُّجيػوعي كىًهػيى ؽتي ِي فينى ِي فىٍنػػ ػديكيٍل فىػٍ  اىلىػػًب الػرٍّْزًؽ كىيػىقيػوؿي اللَّهيػلَّ ايٍرزيقٍػػً  ، : رىًضػيى اللَّػ ال يػىٍقعيػدي أىيى
ػػػنىء ى  كىقىػػدٍ  َّْ بنػػء كىال فىًلٍنػػػتيٍل أىفَّ ال ػػػ ه  - يػػػرؼ التػػػء  - اظتوسػػػوفة اٍلًفٍقًهيَّػػةً : ان ػػػر) ً  َّػػػةن ال دتيًٍطػػػري ذىهى كاألرزاؽ  .(نػىوىكُّ

ءف ؿتػػو  ياضتػػب ال سػػينء بػػ  الػػيكج   حيننػػء يْػػعالعلػػل كالرزتػػة كاطتلػػ  اضتْػػ  ك مءديػػة كمعنويػػة كم ػػءؿ ال ػػءة 
ًِ صػل  او فليػِ كسػللكاظتودة كالرزتة كالْك  كلقد قءؿ يرزقهنء الرزت  سبحءنِ اضتب  : فػ   دجيػة رىسيػوؿي اللٌػ

ػػءىًلةّْ قىػػٍد ريزًقٍػػػ" مػػ  نبعػػػءت اضتػػب الػػػلكر اضتْػػ  كصػػػلة ك . (ُٗٔ، ص ُٓـ، جُِٗٗركا  مْػػػلل، ) "تي ييبػَّهى
ظت ػءفر كيعءينهػء يف سػلوؾ كالديػِ سػوؼ الطف  اللم ي ءهد نلػك ا .الريل كاض الطرؼ ف  النق  الب رم

 .واريء اظتتتل كنءؿ م يْه  فليِ ىل

، كتءبػةكىلقػرا  يصػيلتِ  الل ػة العربيػة  ميك  استخداـ أشتء  او اضتَْ كتيػد مػدا   نعلػيل الطفػ   .َُ
كال ػعر ديػواف ، تتءج ال بءن ل ػرس معػءة العفػة فػا نرسػيا معػءة الْػني  كالبصػر كالعلػيل  .كنطقء، كػتءكرة

 : قءؿ اب  القيل. العرن كموا  الف ء  

ِي كىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًت الى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ي ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّْ  كىال

 كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل غتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءرًم القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًت يف أف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء ًهء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءكىيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى   ل ً يىءنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءًت العييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف بًلىحً هى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػءطى ًفلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن بًءلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى العىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي أيى  كىهي

اًة   ًِ بىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهىء كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِى

 كىيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكؽى بػىيىءًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىء بًًعيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءفً 

اؾى نػىقىلُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى األجفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءفً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػوًف ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػرل كىًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىلفػػػػػػػػػػػػػػػػبلىفً   يف الكى
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ِي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحىءنىِي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و ًفلني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّْ دى  كىًبكي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىءفً  يًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإي كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى ذىا نًْ
  ىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى اظت

 

يػػػػػب اصتنػػػػػءؿ  ربػػػػإ أشتػػػػػء  او اضتْػػػػػَ بءظتهػػػػػءرات اضتيءنيػػػػػة كاآلدان اإلسػػػػبلمية  ػػػػػنعلل األافػػػػػءؿ  .ُُ
كأصػػػػػوؿ الن ء ػػػػػة، كنن ػػػػػيل كىلدارة الوقػػػػػت، الْػػػػػبلـ، أدا  الطعػػػػػءـ، ك   دانك  (ٖ، ص ُـ، جََِٓفنػػػػػراف، )

كاظتنطقػػة الػػت يعي ػػوف  يهػػء، كضػػوابإ  كاظترا ػػ  العءمػػة،ة، ، كاظتدرسػػيف البيػػت ةك طػػوات حتقيػػ  األمػػ  كالْػػبلم
كميكػ  نعلػيل اضتػواس اطتنػس كفنػ  التجػءرن التوضػيحية ...  "او أكػا" ءصة ىلذا أذف اظتػؤذف كاللعب  اظتياح

عػءُف الػت تبهػء او ناظتؤكػدة كرفءيتهء م  األمور كاجبة، نؤكد فل  أسء م  نعل او سبحءنِ كأف اوء  ة فليهء ل
الوضػػػو  مػػػ  الرتكيػػػي فلػػػ  ىلسػػػبءغ لفػػػل كاألسػػػنءف ك ن ء ػػػة الػػػ  ارا ػػػ  اوء  ػػػة ف يتػػػدرن األافػػػءؿ فنليػػػء فلػػػ مث 

 .التْنية ك وا د هل  اآلدان اصتليلة كاأل بلؽ النبيلة

التعػػرؼ فلػػ  ؼتلوقػػءت او سػػبحءنِ الػػت نػػدؿ فلػػ  ف نتػػِ كميكػػ  حتقيػػ  ذلػػك بءللعػػب مبءدػػرة مث  .ُِ
نبحػث يف االنرتنػت فػ  صػور كمقػءا   يػديو فػ  ؼتلوقػءت او نعػءُف مػ  مبءدػرة كػتف ارس القػيل بطريقػة اػر 

 .كندكسء ظتنءق تهء يف الفص  أك م  الوالدي  بعض اضتقء   العلنية فنهء

ْػػتعرض ؼتلوقػػءت نننيػػة اظتهػػءرات اضتركيػػة كالفنيػػة كءلرسػػل كالتصػػوير كفنػػ  اظتعػػءرض العلنيػػة الػػت ن .ُّ
 كاضتػػث فلػػ  التفػػن ( ـََِٖـ، سػػويلل، ََِٖ،  يػػنل)ـ بػػءطتطوط العربيػػة ككػػللك االهتنػػء .او كف نتهػػء

ػػِ العريػػ  كنتءجػػِ ال نػػ  يف رتيػػ  آّتنعػػءت  ،جػػل الفوا ػػدفييػػي، يف كتءبػػة أشتػػء  او اضتْػػَ كهػػلا  ػػ   كلػػِ نءِر
سػكنت يف كهو سءك  يف اظتْءجد الت نق ت  يهء بءطتإ اصتنيػ  اآليػءت القر نيػة الػت  اإلسبلمية فا القركف
  .كجداف ك  اظتْلل

ن جي  اليء ع  فل  استخداـ التكنولوجيء اضتدي ة كءضتءسب اآلِف لن ػر معػءة أشتػء  او اضتْػَ  .ُْ
 ،مػ  رصػد اصتػوا ي الت ػجيعية كنػو ر الت طيػة اإلفبلميػةبءلصوت كالصػورة  بءلل ة العربية كارهء كبطرا   ىلبدافية
 .ال قء ية كنوسي  نطءقهء للبن  كالبنءتكالتطوير اظتْتنر ظت   هل  اظتْءبقءت 

 غرس أْساء  اهلل الحسنىدور الاعلم في 

فلػػ  ككسػػء   متجػػددة ؽتءرسػة مهنػػة التعلػػيل رسػػءلة ختصصػػية ذات معػػءير ػتػددة، كا ءهػػءت معءصػػرة  ىلف
ر يػػء يػػؤدم ىلُف نطػػوير مهػػءرات اظتػػتعلل كيْػػهل يف نننيػػة كنعييػػي دخصػػيتِ معيْػػءفد اظتعلػػل أدا  كاجبػػِ ؽتػػء ؿتػػو 

ػػػػدـ غتتنعػػػػِىلُف أقصػػػػ  مػػػػء نْػػػػنع بػػػػِ اسػػػػتعدادانِ كىلمكءنءنػػػػِ  ككجػػػػدانيء كيركيػػػػء  اظتعلنػػػػوف . كػػػػي تقػػػػ  ذانػػػػِ ِك
. بنػءة س ػة يقيقيػة، كرفػءة  كػر رصػ ، كزتػءة ي ػءرة قينػة، كم ػءف  هدايػة كاسػعة -يدا بيػد  –كاظتعلنءت 

أصػػيلة كمعءصػػرة ليقػػـو بػػدكر  يػػ  بء تصػػءر دػػديد اظتعلػػل هػػو صػػءن  غتػػد آّتنػػ  كال مفػػر مػػ  ىلفػػداد  بصػػورة 
 .ب  اإلميءف كالعنراف كنة القيءـ يف ىلجيءد غتتن  مْلل فءدؿ جين  
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الك ػػر مػػ  األشتػػء  اضتْػػَ ذات صػػلة مبءدػػرة جػػدا بطبيعػػة فنػػ  اظتعلنػػ  كاظتعلنػػءت كارنبطػػت بتكػػرث 
، كهػل  اظتعػءة (ّٕ، ّٔ ـ، صََِْمتػوِف، )العلل كىلفبل  مكءنة العلنء  م  م ػ  العييػي كاضتكػيل كاألكػـر 

مػ  يكػل . اظتعلنػوف ألييتهػء يف مياكلػة مهنػتهل كؽتءرسػة رسػءلتهل رييػ  أشتػء  او اضتْػَ تتءجهػءالرتبوية مػ  
كاظتػػرأ ال  (ُِـ، ص ََِٓان ػػر الْػبلـ، " )لػوال اظتػرأ مػػء فر ػت رأ"قػػوعتل النء عػة كأم ءعتػػء الصػءدقة اضتيػءة 

، ص ِـ، جُٔٗٗال عػػػءل ، " )مػػػ  ال يعنػػػ  الى يىكيػػػوفي فءظتػػػءن : ءؿ سػػػفيءفقػػػ" .يكػػػوف مربيػػػء يػػػد يعنػػػ  بعلنػػػِ
 هػػػو سػػػبحءنِ كاظتعلػػػل صػػػءن  األجيػػػءؿ هػػػو الػػػلم يراقػػػب او كيػػػد  يف يصػػػتِ كمدرسػػػتِ كسػػػء ر فنلػػػِ  (.ُْٔ

، كمػػ  كػػءف هػػلا يءلػػِ ال يتوقػػف فطػػءة  (ِٕـ، ص ََِٖمتػػوِف، )اظتطلػػ  فلػػ  كػػ  األمػػور ال ػػءهرة كالبءانػػة 
كػػ  للقػػء ن  " .كانػػدير كمػػء كػػءف ل ػػر او انقطػػ  كانفصػػ  كأذتػػر، نػػء كػػءف و داـ كانصػػ   ػػلِ  كال ينقطػػ   كميي

فل  التعليل أف ييد لوا هل  اآلقءر الرتبويَّة يف اظتنءه  الدراسيَّة يف ؼتتلف اظتراي  التعلينيَّة، م   ػبلؿ ن ػن  
َ م  معءف نربويَّة سءمية، كمػء ين ػت فػ  نػدبُّرهء مػ  مفردات اظتواٌد كموضوفءهتء مء ن تن  فليِ أشتء  او اضتْ

 .(ـََِٔصويف، " ) قءر ف ينة يف ييءة اظتْلل
ىلف العقيػدة ال ن ػرس يف نفػس الطفػ  مػ   ػبلؿ يصػة أك ". مهنة اظتعلل اضتقيقيػة بنػء  دخصػية الطفػ 

 عنػدمء يعػرؼ (. ّٕ ـ، صََِٕديرانيػة، " )درس منهجي ، كىلمنء م   بلؿ التفءف  مػ  أمػور اضتيػءة اليوميػة
هػل  اظتعػءة -فلػ  ؿتػو متجػدد  -أف الطعءـ كال ران كاألمػ  كالعقػ  هػي مػ  نعػل او سػبحءنِ كنكػرر الطف  

 .للطفػػ  يف األسػػرة كاظتدرسػػة يننػػو كهػػو يت ػػرن هػػل  القػػيل اصتليػػ  كنصػػبع ركيػػية مػػ  ركػػء ي دخصػػيتِ الْػػوية
نػِ يتْػل بءظتركنػة اظتْػتويءت الػت يتعءمػ  معهػء، ىلذ أو  النػءجع هػو الػلم ينػوٌع يف ارا ػ  ندريْػِ يف ضػكاظتعلل "

، كيتعءمػ  مػ  كسػء   االنصػءؿ اضتدي ػة كاظتػؤقرات الْػنعية ػ البصػرية بكػ  كفءيػة نػء   كنقبػ  كػ  مػء هػو جديػد
 (.، بتصرؼـََِٓالْيد، " )كاقتدار

ع كلقػػد جػػء  يف العقيػػدة النقيػػة سػػهلة كيْػػرة كاظتعلػػل اللبيػػب هػػو الػػلم يبْػػإ اظتفػػءهيل دكف نْػػطيىلف 
ػنىء ً يف: قىءلىػتٍ  "أىيػ ى اللَّػِ؟" "أف الن  صل  او فليِ كسلل ستؿ اصتءريػة اضتديث  َّْ : قىءلىػتٍ  ".؟مىػٍ  أىنىػء: "قىػءؿى . ال

  .(يع مْللحدرح صالنوكم، ) "أىٍفًتٍقهىء  ىًنسَّء ميٍؤًمنىةه : "قىءؿى  .أىٍنتى رىسيوؿي اللَِّ
ة  نػ  فػرؼ أف او ال فػور ال فػءر ال ػء ر ال بػد أنػِ جيعػ  التْػءمع صػفة ىلف معر ة او اري  اضتيءة الطيبػ

ـ، ََِٗالعػػودة، )قء نػػة يف ييءنػػِ مػػ  كػػ  مػػ  يتعءمػػ  معهػػل مػػ  زكج أك كلػػد أك نلنيػػل أك جػػءر أك موظػػف 
،  ػنذا رأىل ميع»: فً  الن ّْ صػل  او فليػِ كسػٌلل قػءؿركل البخءرم (. ُِْ، ُٗ ػران كػءف نػءًجره ييػداي ي النػءسى ًْ

ِي لع َّ او أف يىتجءكىزى فنٌػء،  تىجػءكىزى او فنػِ: قءؿ لًفتيءنًِ    (ّٔٓ، ص ْـ، جََِْالعْػقبلة، ) « ءكىزيكا فن
 .قءفدة م  قوافد العدؿ اصتٍىيىا ي ًمٍ  ًجٍنًس اٍلعىنى ً 

 كهػػلا  يػػِ نعييػػي. "كمػػ  فػػرؼ أف او شتيػػ  كبصػػر كفلػػيل كدػػديد العقػػءن راجػػ  نفْػػِ كهػػلن سػػلوكِ 
صتءنػػب العنػػ  كآّءهػػدة، كاظتْػػ ولية اللانيػػة كالتقػػول، كقطػػ  لػػدابر االيتجػػءج بءلقػػدر يف اػػر ػتلػػِ، أك التهػػرن 
، أك كيػػد األفػػدا ، أك اػػر ذلػػك مػػ  اظتعػػءذير  مػػ  اظتْػػ ولية ، بنلقػػء  اللػػـو فلػػ  ال ػػركؼ، أك مػػؤامرات اطتصػػـو
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كف زْػػػ وليءنِ، كاإل ػػػبلد ىلُف القعػػػود كالكْػػػ ، الػػػت يقصػػػد اظتػػػر  ّٔػػػء التخلػػػي فػػػ  التبعػػػة ، كسػػػرت فيبػػػِ، كالتهػػػء
قػيل الت ػػر مػػ   –كهػػل  القػػيل (. َِّ-َُّـ، ص ََِٗالعػودة، " )كالتوقػف فػػ  ػتءكلػة اإلصػػبلح كالعنػػ 

دد مْػػػر كمصػػػػر اضتيػػػػءة كحتصػػػي  اظتػػػػراد ألسػػػػء سػػػن  كونيػػػػة حتػػػػ مػػػػ  ال ػػػػركرة زكػػػءف لتعػػػػدي  اظتػػػػدارؾ -الػػػدا  
 .اإلنْءنية

اإلنفءؽ الْخي يف مراضي او نعػءُف كػـر كجػود كرزتػة كرأ ػة كلطػف  فيهػء فنػ  كيف الصدقة اظتخلصة ك 
ىلف . زقت   أشتء  او الكرث اصتواد كاوْ  كالرزت  كالػرييل كاللطيػف ك يػِ انصػءؼ بءلصػفءت الػت ن ػننتهء 

وْػػػػن   تػػػػب الكػػػػـر كاءلبنػػػػء بءإليْػػػػءف كنػػػػء أيْػػػػ  ىللينػػػػء كأمرنػػػػء بءإليْػػػػءف ألنػػػػِ سػػػػبحءنِ تػػػػب اثاو كػػػػر 
ىلف ندريب األافءؿ فل  التصدؽ كلو بءلقليػ  القػءدـ يولػد فنػد  فػءدة العطػء  (. ٕٔـ، ص ََِٓالبعداة، )

ياكالت نعطي اظتلكءت" مفتءح دار الْعءدةككنء قءؿ اب  اصتوزية يف 
ي
 ".  نف ك رة اظت

ِي " عىػ ٍ كم  أهل الدركس يف هلا اظتقءـ نوظيف أشتء  او اضتَْ يف نصويب األ طء    فىءً  ىػةى رىًضػيى اللَّػ
ـي فىلىٍيػكى  :فىنػٍهىء قىءلىتٍ  َّْء ًِ كىسىلَّلى  ػىقىءليوا ال ِي فىلىٍي بىػٍ  فىلىػٍيكيٍل  : ػىقيٍلػتي  ،اٍستىٍتذىفى رىٍهإه ًمٍ  اٍليػىهيوًد فىلى  النًَّ ّْ صىلَّ  اللَّ

ـي كىاللٍَّعنىػػػةي  ػػػء َّْ ػػػ : ػىقىػػػءؿى  ،ال ِى رىً يػػػ ه تًي ػػػةي ىًلفَّ اللَّػػػ ًِ  األى بُّ الرّْ ٍػػػ ى يف يىػػػء فىءً  ى ، ص ُِـ، جََِْ العْػػػقبلة،) ٍمػػػًر كيلّْػػػ
 هػو اضتلػيل الػلم ال يعجػ : كالر يػ . ك ر الر  ، كهو الل  الْه  اللم ال تب العنف"ر ي    ءو (. ِِّ
مػ   العلنػء هػل أهػ  الػدفوة ك كأكُف النءس بتطبي  معػَ الر يػ   (.ُّّـ، ص ََِٔالطءهر، " )بة فبءد و قبع

 (.ُّٖـ، ص ََِٗالعودة، )الرجءؿ كالنْء  ؽت  فليهل التطب  بءلصا كالر   كالْنءية 
كػػػػرس ييءنػػػػِ لنقػػػػ  اظتعلومػػػػءت، كرصػػػػد العبلمػػػػءت، كاظتبءهػػػػءة بءلػػػػدرجءت دكف أف   ىلذادكر اظتعلػػػػل  ي ػػػػي 

حتػرر ميءنية الػت يلتفت ىلُف مْءفدة اظتتعلل يف منو  ال ءم  القء ل فل  كْب اظتهءرات اضتيءنية كنعييي ال قء ة اإل
 .نقيِ م  العل  النفْية كالنكبءت االجتنءفية، كاآل ءت الفكرية، كاظتيال  األ بلقية كر  ك 

يػردد اصتيػد هػو الػلم   ػءظتعلل كظيفة ف ينػةاظتعلل ىلزا  نعني  أشتء  او اضتَْ يف سلوؾ النءد ة  كظيفة
كالعبػػءدة، ، كنفػػ  النػػءس، فنليػػة يػػب العلػػليف ك ػػ   طػػة مرسػػومة هل بعػػض نلػػك األشتػػء  كيربطهػػء كيعػػدد أمػػءم

كنػء أراد اظتػوُف است نءر الطءقة كاظتوارد   قوة تتجل  ، كاالجتنءفية ، كالفكرية كرفءية االؾتءزات البي ية، كال قء ية 
، أك الػػػػػلم ىلذا استعْػػػػػرت فليػػػػػِ مْػػػػػتلة يف ؼتتػػػػػا  البءيػػػػػث هػػػػػلا مػػػػػ  دػػػػػتنِ ىلجيػػػػػءد العػػػػػءَف اظتْػػػػػلل  .سػػػػػبحءنِ

الػرزاؽ الع ػيل القػوم اظتعطػي  صتت ىلُف الفتءح العليل الوهءن فلنية اجتهد االجتهءد كلِ ك  است كلت معِ ق ية
أمػر  ػيع ىلُف أشتػء  او اضتْػَ يْػتند  دايػِكي يرزقِ معر ػة نء عػة، ككػلا القءضػي كالعءمػ  كاظتػيارع كالصػءن  ىلذ 

اللطيػف الصػند اظتقيػت آّيػب العػبلـ  كالعػوف كالاكػة  ػءو هػو الكػرث القريػب الػودكد منهء الصا كاظتػدد كالفػرج
 جػػػء ت م ػػػءريعهل الطبيػػػة كالقءنونيػػػة  فنليػػػءكلقػػػد كػػػءف سػػػلفنء الصػػػءٌف يطبػػػ  نلػػػك اظتفػػػءهيل الرتبويػػػة . الوكيػػػ 

يػػة  تويػػءت ربءنيػػة أ ػػءدت الب ػػرية ف ابػػ  سػػينء، هكػػلا كػػء. كظتعػػت يف   ػػء  اضت ػػءرة كالفلكيػػة كاصت را يػػة كالتءِر
ؽتػػػ  أؾتبػػػتهل اضت ػػػءرة العربيػػػة ك ػػػر اػػػرهل  رابعػػػة العدكيػػػة كفنػػػرة النجءريػػػة ك ءف ك بػػػ  ييػػػكأبنػػػء  دػػػءكر، كجػػػءبر 

 .العريقة كفلنونء أف اظت ءبرة اري  العبءقرة اإلسبلمية
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االستبداد الْيءسي اضتيءة آّتنعيػة كيقلػ  مػ   ػرص اإلبػداع كاالؾتػءز كدكر الرتبيػة الْيءسػية أف يفْد 
ع األنءنية كال يتحق  ذلك ىلال بت راد يؤمنوف بػتف الػرزؽ بيػد او كيػد  كنكبيءكنء كػتكومء حتد م  الو الفرد 

 اضتػءكل كاوكػـو تتءجػءف ىلُف أ ػبلؽ. كأنِ هو ال سوا  اصتبءر القءهر اظتتكػا كلػيس لب ػر أف يلػبس ردا  التفػرد
الػت نت ػل بيػد يػة نقيهنء م  مصءرع الْو  كم  اآلليءت الكفيلة  ْ  العبلقة بػ  الطػر   الرتبيػة الواف فنلية

ككػػلا . اضتػػءكل كػػي يكػػوف فػػءدال يصػػوف يريػػءت النػػءس كال يه ػػل يقهػػل يف اظت ػػءركة يف ىلدارة دػػ وسل بءلقْػػإ
اوكـو يكوف يلينء يف ك  األكقءت ال سينء يف األزمءت كيْع  دا نء ىلُف او اضتكيل العليل اطتبػر إلصػبلح 

يف  مػػرا  ػػبل يػػداهنهل يف ؽتءرسػػة اضتقػػوؽ كأدا  الواجبػػءتدػػ ونِ بءضتكنػػة دكف أف يهػػءن سػػلطءنء أك ملكػػء أك أ
  :قءؿ أزتد دوقي .ظ  غتتن  مدة يصوف دستور  كيرافي يقوؽ اإلنْءف ككرامة الفرد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ِى ميى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اللىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل مػػػػػػػػػػػػػػػػػء  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ يى  كي

 

كت  ِي كىاصتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًءنريًؾ الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
معػػػػرض  ء  اضتْػػػػَ كالصػػػػفءت كلهػػػػء يفت األشتػػػػكقػػػػد كرد" ركػػػػء ي اإلميػػػػءفيف كتءبػػػػِ  ال ػػػػياِفيقػػػػوؿ ػتنػػػػد 

كسيلة نربوية بعيدة األقػر  يالنفوس  ه يدانية او كنرسا اإلميءف ّٔء يفالتعريف بءو بصورة نعن  اإليْءس بو 
اضتْػػػَ كصػػػفءنِ كأفنءلػػػِ كلػػػنعلل كػػػللك أف أشتػػػء  او "ف قػػػء بل يكي ػػػ "الػػػنفس نعنيػػػ  فقيػػػدة التوييػػػد يف يف

كنػء  علػت معػرض اضتػديث فػ  العقيػدة َف ننػيؿ لنحوعتػء ىلُف أمػور جدليػة فقينػة   يفنعءُف كتءن او   الواردة يف
ىلمنء نيلػت للتعريػف بػءو سػبحءنِ كاإلميػءف ّٔػء كىلقبءهتػء كنػء جػء ت مػ  . نءريا اإلسبلـ الفرؽ ال ءلة ال ءردة يف

  ."ار حتريف كال نتكي ، كم  ار ن بيِ كال دت ي ،  يرتىب اظتؤمنوف فل  يقء   اإلميءف
اظتعلل النءجع مػ  أشتػء  او اضتْػَ مْػتودفء لن ػر اآلدان الكرميػة الػت نعطػي اضتيػءة  رصػء أكػا يتخل 

 :كميك  حتقي  مء سب  فا  ليءت ك رة منهء. ظتييد م  العدالة كالتواض  كالتعءكف كال راكة االجتنءفية
 .ضدادهءىلجيءد اضتوا ي اظت جعة فل  التحلي بءطتصءؿ اضتْنة كالتنفر م  أ .ُ
نقويػػػِ الػػػوازع الػػػدي  كالرقءبػػػة اللانيػػػة  ءلػػػلم يْت ػػػعر أف او سػػػبحءنِ هػػػو اضتْػػػيب كالرقيػػػب  .ِ

  .يكوف م  أبعد النءس ف  ال ل كالكلن كال لل

كػػءف الصػػءضتوف يْػػتفتحوف بعبػػءرات ك ػػرة مقركنػػة بتشتػػء    .اسػػتفتءح األفنػػءؿ اطتػػرة بءلبْػػنلة .ّ
ػرًثي  "قػوعتل  او اضتَْ اعتءدية لك  أمر جلي  م  م   ػٍر كىأىًفػٍ  يىػء كى ّْْ ًِ الػرَّزٍتىً  الػرًَّييًل رىنّْ يى ػًل اللَّػ ٍْ ككػللك  ".ًب

 .اطتتءـ يكوف بءضتند كال نء 

كهػػو  اليػػتسنعويػػد الطءلػػب فلػػ  االسػػتعءنة برتديػػد أشتػػء  او اضتْػػَ ىلذا ييبػػِ أمػػر أك دايػػِ  .ْ
 .م  اعتبلؾ يواجِ ػت  اضتيءة  ءإلميءف أف ل فءصل جينبِ الْو  كينجيِ

 التننيػػػة اإلنْػػػءنية بكء ػػػة أبعءدهػػػء اعتءد ػػػة تبهػػػء او كميكػػػ  أف نتخػػػل مػػػ  أشتػػػء  او اضتْػػػَ .ٓ
 .كاإليْػػءف يف العنػػ  ، كالفقػػر، كاصتهػػ ، كاإلضتػػءد، كاضتػػركن، كاألمػػراضأسءسػػء لن ػػر مفػػءهيل مكء حػػة ال لػػل

عء لي أك التعبدم   ييننء يْت ػعر اظتػؤم  ىلف معءة اصتودة ال ءملة حتق  يف العن  الدنيوم أك الوظيفي أك ال"
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تػػب منػِ االؾتػػءز كال ػػبإ كاألدا  نعػػءُف أنػِ ال ي يػػب فػػ  ربػِ ضت ػػة كال ار ػػة فػ  كال أقػػ  مػػ  ذلػك، كأف او 
 (.ُِٗـ، ص ََِٗالعودة، " )اصتيد ، كيكء  ِ فليِ يف اآل ر،   بل ف   وا د الدنيء كفء داهتء

ػػلَّل-عىػػً  النَّػػً ّْ  ن ػػر معػػءة اطتػػر كالعػػدؿ كاصتنػػءؿ  .ٔ ًِ كسى يػػ ه " :قىػػءؿى  -صىػػلَّ  اوي فىلىٍيػػ ىًلفَّ او رتًى
ػػػػػري  ، اٍلًكبػٍ ػػػػػءؿى ػػػػبُّ اصتٍىنى ػػػػػًلله " )بىطىػػػػػري اضتٍىػػػػػ ّْ كىاىٍنػػػػػإي النَّػػػػءسً : تًي ٍْ ىلف اظتعلنػػػػػ  كاظتعلنػػػػػءت يف الرتبيػػػػػة الفنيػػػػػة (. رىكىا ي مي

وايػػػػءت ىلُف مػػػػءدة مػػػػؤقرة لئليْػػػػءس بءضتيػػػػءة كحتنػػػػ  كاعتيْػػػػتطيعوف حتويػػػػ  اظتواهػػػػب كالتػػػػدبر اظتنػػػػيِف كاظتوسػػػػيقية 
ِى ": ًديًث اضتىػػكيف ... اظتْػػ ولية ك ويػػد الػػلكؽ الر يػػ  الػػلم يْػػتن  بػػنعل او الْػػنعية كالبصػػرية كاضتْػػية ىلفَّ اللَّػػ

ًِ فىلىػػ  فىٍبػػًد ً  تًػػ ػػبُّ أىٍف يػىػػرىل أىقػىػػرى نًٍعنى ظت ػػهداة، ا)يػػب اصتنػػءؿ مػػ  مكونػػءت التصػػور يف اظتن ػػور اإلسػػبلمي  ."تًي
كاصتنػػػػءؿ البػػػػءا  كال ػػػػءهرم مػػػػ  ال ػػػػركرة زكػػػػءف للػػػػلكور كاإلنػػػػءث  ػػػػءلتيي  كالتجنػػػػ   (.ُٔٗـ، ص ََِٔ
يف اءيػػة األييػػة للجنْػػ  كلكػػ  التػػاج كالتبػػلؿ كىل ػػراج اظتفػػءن  كاإلسػػراؼ مػػ   -يف فءمػػة أيواعتنػػء–كالتػػتن  

ـ، ص ََِٖاطتيػػءط، )حػػث فلػػ  اطت ػػءن بقػػدر مػػ  اليينػػة  كاعتػػدم النبػػوم يطءلػػب اظتػػرأة . األمػػور اظتلمومػػة
كذلػك  يػة كاسػتبعءد مػء ي ػينهء أك ي ػوههء،صوف اصتْد كاستبقء  ػتءسػنِ الطبيع"ىلف . كالطيب بءفتداؿ (ُٗٔ

حتػػدث ػتنػػد ال ػػياِف فػػ  مبلبػػس النْػػء  ك (. ْٖ، ص ِـ، جََِِال ػػياِف، " )ال يػػرج  يػػِ بػػ  هػػو مطلػػون
ـ، ص، َََِال ػياِف، " ) ػيلة كاصتنػءؿ، كدتنػ  التػاج كالفْػءد ن  الواجب ابتكءر أزيػء   نػ  بػ  الف"  قءؿ
ِْْ.)   

التػػػلكر بءظتعػػػءة اصتنيلػػػة ألشتػػػء  او اضتْػػػَ كربطهػػػء بنيػػػ  اظتػػػواد الدراسػػػية األدبيػػػة كالعلنيػػػة  .ٕ
 .ا، كالتءريالنفس، كآّتن  ، كالب رية، كالطبيعةبواا  كمواا  معءة ىلُف كالفنية كي ين ر اظتتعلل م   بلعتء 

 حتبيػػػػب اظتػػػػتعلل بػػػػءألنس بءلػػػػدفء  كالػػػػب  .ٖ
ى
ًِ مػػػػ   يًيػػػػًد اظت ػػػػءًبًك ًمنَّتًػػػػ ًِ كىسى يف كػػػػ  أمػػػػور الػػػػدنيء  كىرىًمػػػػ

 .كاآل رة

اسػػػػت بلؿ القصػػػػ  كاأليػػػػداث اصتءريػػػػة لرتسػػػػيا مت ػػػػننءت أشتػػػػء  او اضتْػػػػَ ذات الصػػػػلة  .ٗ
بلقػة لػِ بػءألمر قػد يقػ  يف  نػ  يتصػن  دػي ء ال ف الوقيقة كالدركس الواضحة كحتءدي اإلقحػءـ كالتصػن  كاظتبءل ػة

فػػرض ال ػػيا ػتنػػد ال ػػياِف  .ل  األذهػػءف، كن ػػي  اضتكػػل اظتقصػػودةفكػػس مػػء يرجػػو   ت ػػطرن اظتفػػءهيل كنْػػت 
كرتهػػرة العصػػءة "قصػػة أصػػحءن اصتنػػة اظتػػلكورة يف سػػورة القلػػل مث فلػػ  قػػء بل  ركػػء ي اإلميػػءفيف كتءبػػِ ( ـُٗٗٗ)

، كلػػو صػػػدقت معػػر تهل، كالػػػ  فلػػ  نفوسػػػهل دػػعءع مػػػ  كفػػػد  كريبػػة يف نعػػػءُف نقػػ  بػػػ  نْػػيءف و كاظتفػػرا 
 (.ُْٗص " )أشتء ِ اضتَْ ، لتهلن سلوكهل ، كصلع فنلهل

كنوجيػػػِ اطتطػػػءن الرتبػػػوم،  ،الت ػػػبث بءظتفػػػءهيل العقديػػػة الكػػػال لتوييػػػد الصػػػف اإلسػػػبلمي .َُ
نػتليف ...(.  ءفرةسػنة كدػيعة كأبءضػية كأدػ)نتليف القلػون اظتت ػءينة صوال ىلُف ك كنصويب اظتْءر اإلصبليي 

، كالعقػػ  يف كػػ  يػػ  لقػػد أصػػبع الصػػف ؽتيقػػء يػػرتب  بػػِ العػػدك. القلػػون ال نتليػػب النفػػوس أسػػءس اإلصػػبلح
التحػػلير مػػ  دكر اظتعلػػل . قػػءدرة فلػػ  ىلييػػء  ي ػػءرة قويػػة بعلنهػػء كهػػديهءملبػػلبء ال يْػػتقر فلػػ  يقيقػػة صػػءر 

أف نقػءط االنفػءؽ أف ػل بك ػر مػ  نقػءط اال ػرتاؽ، كأف  ىلرسء  أهػل مبػدأ للعػية كهػوك  اضتًٍقد كالعىداكة كالبػىٍ  ء  
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ًِ اظتْػلل يييي ى ىلف اظتصلحة نقت ي أف . اطتبلؼ ب  األدقء  ال يع  الب  ء  كال حنء  كيػيرع  الٌ ػحنء ى مػ  قىلبًػ
 لػػػل كأشتء ػػػِ كصػػػفءنِ يتفػػػ  اظتْػػػلنوف فلػػػ   الؼ اظتْػػػلنءت القر نيػػػة  ءصػػػة اظتتعلقػػػة بػػػءو سػػػبحءنِ  .التْػػػءمع

 ت العقوؿ ىلُف ف رات اظتْء   الت نتفءكت  يهء األن ءر كن ػطرن  يهػء األ كػءر؟ ال ؿتتػءج لؤلجنػ  أف انصر 
كقءمػت الرتبيػة يف أكاءننػء بتقػدث  ،كيدنء صػفو نء يف الصػبلة كاضتيػءةىلذا علننء ي  التعءيل ك دان اال تبلؼ ي

تخصصػة فلػػ  أسػءس التقػءرن كالتعػػءيل ال بػتس بدراسػػة مػواا  اطتػبلؼ يف اظتعءهػػد العلنيػة اظت. مقءصػد الػدي 
 .توسي  دقة اطتبلؼ كنعني  م ءهر التفرؽلالفءف  ال 

نننية العق  النءقد فل  أسءس أف الكنءؿ و كيد  كأف اإلنْءف مهنء فػبل قػدر  شتػء مقءمػِ  .ُُ
كؿ منػػِ هػػل  معءدلػػة منطقيػػة ىلذ ال ػػ  األ. للييػػءدة كالتجويػػد كاإلضػػء ةبءسػػتنرار  هػػو فرضػػة لليلػػ  كفنلػػِ تتػػءج 

يقػػـو فلػػ  التْػػليل و كال ػػ  ال ػػءة يقػػـو فلػػ  نفػػي العصػػنة فػػ  اصتهػػود الب ػػرية الػػت نتعػػرض للػػوهل كالنْػػيءف 
ًِ لىوىجىدي "قءؿ نعءُف . كالنق  بػَّريكفى اٍلقيٍر فى كىلىٍو كىءفى ًمٍ  ًفنًد اىٍرً الٌل ًِ اٍ ًتبلى ءن كى ًػران أى ىبلى يػىتىدى (. ِٖ:  النْػء) "كاٍ ً ي
  ، كاالسػتعءنة بتجػءرن اآل ػري يتطلػب البحػث الػدا ل، كال ػك اظتػن ل، كىلفنػءؿ العقػ الب رم ا النق  ىلف هل

اللم يْػ  اظتلفػوظ  كاظتن ورة يف كونِ الفْيع ،يف كتءبِ الع يل يءت او سبحءنِ اظتْطورة اإلنْءف كي يفهل 
 .كاوفوظ كاظتلحوظ

 ي اضت يػػث يف فنليػػة ك ػػف أسػػرارهءربػػإ ف نػػة اظتخلوقػػءت كلهػػء بقػػدرة او سػػبحءنِ كالْػػع .ُِ
 ػػءو ال تػػب  دكف اإل ػػبلؿ بػػءلتوازف البي ػػي كاإل ػػءدة منهػػء يف زيػػءدة اإلميػػءف كحتْػػ  منػػإ اظتعي ػػة مءديػػء كمعنويػػء

 ف الكػػػرث يف ضػػػو  اضتقػػػء   العلنيػػػة اضتدي ػػػة مػػػ  اآلليػػػءت الفءفلػػػة يف زيػػػءدة ىلف اسػػػتعراض  يػػػءت القػػػر . اظتْػػػر  
ِي الَّػػًلم  ىلىقىكيػػل مّْػػ  "كهػػو يصػػف فجيػػب قدرنػػِ كرتيػػ  أشتء ػػِ قػػءؿ نعػػءُف . بحءنِوت او سػػكػػالتتمػػ  يف مل اللَّػػ

ػػء ِىٍليػػ ي مىػػء يى ى ػػٍيبىةن   " ي كىهيػػوى اٍلعىلًػػيلي اٍلقىػػًديري ضىػػٍعفو مثيَّ جىعىػػ ى ًمػػ  بػىٍعػػًد ضىػػٍعفو قػيػػوَّةن مثيَّ جىعىػػ ى ًمػػ  بػىٍعػػًد قػيػػوَّةو ضىػػٍعفءن كىدى
ِي " كقػءؿ (.ْٓ: الػرـكسورة ) ػنىءكىاًت كىمىػء يف األىٍرًض كىهيػوى اٍلعىلًػيُّ اٍلعىً ػيلي  لىػ َّْ لقػد  (.ْ: ال ػورلسػورة ) "مىػء يف ال

 . كفنراف األرض ال لصبلح النفسنوانرت اآليءت القر نية اضتءقة فل  الن ر يف النفس كاآل ءؽ كمء ذلك ىل

لْػػػؤاؿ كاصتػػػوان اظتعلػػػل كاظتعلنػػػة أسػػػلون ااسػػػتخداـ  العقيديػػػةكمػػػ  كسػػػء   نوصػػػي  اظتفػػػءهيل  .ُّ
ـ، ُٖٗٗالينػداة، )كنطبيقءهتػء الرتبويػة ة لتقريب اظتعءة كالتواص  م  ركح العصر يكاالستعءنة بءلصور التوضيح

 (. ـََِٕ، اصتعفرم، ٓٓص 
 

   النتءئج
م  األيية زكءف نوظيف أصوؿ التوييد نربويء كوسء نت ن  مر يءت كاسػعة متجػددة نبلمػس يءجػءت 

دا نػػء نْػػنو الػػت رتبويػػة البػػءد  اظت  فلػػ  كػػل هء ػػ  مػػ او اضتْػػَ أشتػػء ن ػػتن  . لتعلينػػيكنطلعػػءت اظتيػػداف ا
ػػنىء البنػػء  ك  ػػء  بر ػػ   فقولنػػءكنقػػود  ،اطتػػرمػػواا  ؿتػػو سػػلوكنء ب قػػة  ؽنْػػو زعتقػػداننء، ك  َّْ  ك ػػ  نعػػءليل الْػػنء  ال
نعػ  الْػءلك تخلػي فػ  الرذا ػ  ك بءلف ػء   كال  بلقة كنبعث فل  منو قوة متد قػة للػتعلل كالتحلػي تولد اءقة 
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 .ىلذا أجػدنء نفعيػ  نوا هػء نربويػء كنوظيفهػء نعلينيػء ميػءف كالعلػلفء  سػ  األكا ػ  يف صػن  ي ػءرة اإلقتيف دربِ ال
ػػءًفًد ن ػػنر أشتػػء  او اضتْػػَ نفػػيض بءلب ػػرل لكػػ  مػػ  يْػػع  ؿتػػو اظتعػػءِف كظت ػػ  نلػػك اظتعػػءة ينب ػػي أف  فىػػٍ  سى

كرا ػد  دػوؽ انب ػ  مػ   ،كؿت د الطءقءت، كنرأ اصتي  اصتديد كي مي ي ؿتػو اءيءنػِ النبيلػةنوجِ اصتهود ك  اصتًٍدّْ 
أيءط فلنػء زعػءة أشتػء  او أنِ كمهنء جيتهد اظتفْركف كالبءي وف  لل ييفل أيد منهل . دجرة األشتء  اضتَْ

بػ  او أيػءط فلنػء  بػءواضتَْ كهلا ضرن م  ضركن اإلفجءز  ءظتدارؾ مهنء شتت كصفت ال حتيإ فلنػء 
أشتء  او نعءُف نوقيفية  بل ننْب ىلليػِ سػبحءنِ ىلال مػء كصػفِ بػِ نفْػِ كال نفهنهػء يػ  الفهػل ىلف . بك  دي 

 .ىلال يف ظبلؿ اطت وع كاطت وع كبنية االمت ءؿ ظتقت يءهتء
هء نصػػػواعقػػػوؿ الب ػػػر ك ب رنقػػػياألشتػػػء  اضتْػػػَ منػػػءرات نك ػػػف الطريػػػ  للْػػػء ري  ، كنردػػػد اضتػػػء ري  كن

ىلف األشتػػء  ... اإلضتػػءد ك صػػ  الػػدي  فػػ  اضتيػػءة أكءلقبور اظتتعلقػػة بػػ ء مػػ  دػػر اطترا ػػءتنصػػوسصػػيءاة صػػحيحة 
ػػػ ٌ يػػػد  اضتْػػػَ نت ػػػل ب كال يبيػػػءت  ،مػػػ  اػػػوؽ التقءليػػػد اظتءديػػػة كحتػػػرر  ،كيػػػدهءؿتػػػو الويدانيػػػة  صىػػػًحٍيًع الػػػلٍّْه ً  كي

  .م  سلطءفىلُف اإلميءف كمء أنيؿ او ّٔء زكرا الت نْبت  اطتءدفة
كيف   ء  الفرا ض كالف ء   اإلسبلمية ننب  مفردات نننوية ال يصر عتء مػ  م ػ  الكػـر كاضتلػل كالعلػل 

اظتْػػتنر أف كهػػي امتػػدادات ؼتيكنػػة يف أفنػػءؽ األشتػػء  اضتْػػَ كميكػػ  للنػػرأ كاإلبػػداع كالرزتػػة كاصتنػػءؿ كالقػػوة 
كيصػػػدرهء يف فػػػركؽ الفػػػرد كدػػػراي  آّتنػػػ  كػػػي  أف يصػػػن  منهػػػء قػػػيل ي ػػػءرة كس ػػػةيقتػػػن  منهػػػء زاد اظتْػػػر ك 

 .فا برام  نربوية هءد ة نْتوفب ميءدي  اضتيءة كلهء
ػػػنىحىت كنطبيػػػ  ذلػػػك كلنػػػء كأشتء ػػػِ نعػػػءُف قت ػػػ  صػػػفءت او اضتػػػث فلػػػ  التخلػػػ  زدكر اظتعلػػػل هػػػو  سى

 ءت الػػت تػػب اوالصػػف"  الفيٍرصىػػةي، كذلػػك بػػءلن ر ىلُف الصػػفءت الػػت تْػػ  مػػ  اظتخلػػوؽ أف يتصػػف زقت ػػءهء
،  هػػو كأدػػبء  ذلػػك. لكػػـر كاصتػػود كالعفػػومػػ  فبػػءد  أف يتصػػفوا زقت ػػءهء كػػءلعلل كالقػػوة كالرزتػػة كاضتلػػل كا نعػػءُف

 ، ، قػػوم تػػب اظتػػؤم  القػػوم أك ػػر مػػ  يبػػِ للنػػؤم  ال ػػعيف، كػػرث تػػب الكرمػػءسػػبحءنِ فلػػيل تػػب العلنػػء 
 .ُ"ٍفا. . ، ففو تب العفو رييل تب الرزتء 

كنقودهػػء بر ػػ  ؿتػػو اريػػ  الصػػحة النفْػػية كاظتتءنػػة ل األشتػػء  اضتْػػَ يف صػػيءاة ال خصػػية اظتْػػلنة نْػػءه
دتحػو التخلػف ػتػوا ك ءفلػة ىلف اإلميػءف قػوة ػتركػة . اللهنية كالْبلمة الركيية ؽتء تق  ؾتءح الدنيء ك بلح اآل ػرة

اػػبلؿ الكْػػ  نكْػػرا أكيػػدا بػػبل مػػ  جػػلكر  بػػبل هػػوادة، كحتػػرر الطءقػػءت حتريػػرا صػػحيحء بػػبل رهبػػة، كنكْػػر أ
ال بد م  أف يتْلع اظتْلل بنميءف فني  ت ػِ فلػ  أدا  دكر  ؿتػو نعنػر اضتيػءة فبػءدة، كفنػبل، كزرافػة، . دفقة

ىلف أشتػػػء  او اضتْػػػَ مفػػػردات ذات . ، كيبػػػءكصػػػنءفة، ك  ػػػء، كنعلينػػػء، كفطػػػء ، كنْػػػءػتء، كفدالػػػة، كىليْػػػءنء
األن ػػػءر، كنيكػػػي النفػػػوس  تػػػد عهء ؿتػػػو العنػػػ  اظتبػػػدع طتدمػػػة األهػػػ  م ػػػءم  ضػػػخنة نفتػػػ  األ كػػػءر، كنوجػػػِ 

                                                 
-http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic :اب  بءز  ان ر ُ

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528621258 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528621258
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528621258
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528621258
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ألفنػػءؿ يراهػػء، كيراقبهػػء كتصػػي األقػػواؿ كا... كالػػوا  كاإلنْػػءنية رتعػػء  ألف او الْػػني  البصػػر العلػػيل اطتبػػر 
  . هو ال كور ال فور الرييل  دكف ذلك كتءسبهء كي يب العبءد فليهءكلو كءنت م قءؿ ذرة أك 

اريػػػ  اضتيػػػءة اظتْػػػتقينة الطيبػػػة اعتءن ػػػة  نػػػ  فػػػرؼ أف او  نعػػػءُف دراسػػػتنء ؾتػػػد أف معر ػػػة او فلػػػ  ضػػػو 
كالرزتػة  ،كاضتلػل منهءجػِ ،ال فػور ال فػءر ال ػء ر اضتلػيل الػرييل الع ػيل الكػرث  ػبل بػد أنػِ جيعػ  التْػءمع مْػلكِ

مػػ  ربػػِ قريبػػء،  -الػػلكر كاألن ػػ –كفليػػِ يكػػوف ال ػػخ   .كاوبػػة قينػػة دا نػػة يف ييءنػػِ يف أفنءلػػِ، صػػفة قء نػػة
يبػػدأ اضتػػراؾ  هنػػء متعءكنػػء متفػػء بل متفهنػػء متفػػءفبل كمػػ معهػػل ػتْػػنء   يتعءمػػ  كمػػ  النػػءس  صػػءدقء،مػػ  نفْػػِ ك 

 .اضت ءرم، كالننء  الفعلي، كالعطء  اإلنْءة
ق تػِ ىلف أشتء  او اضتَْ قوة يءمية ، كنْنة يءنية دتؤل فقػ  الطفػ  دػجءفة كيكنػة قبػ  نومػِ كيف ي

ح كاظتْػء  نعطيػِ يصػءنة مػ  الػوه  ء ىلف ندريب الطف  بءنت ػءـ فلػ  أدفيػة الصػب.  يكوف موصوال بءو سبحءنِ
األذكػءر القر نيػة كالنبويػة ملي ػة بءأل كػءر الرتبويػة الػت نننػي . كنعطيِ راية للػنفس، كهتبػِ م ػءّف  كريػة ال حتصػ 

 .كالراية البدنية، كالليءقة العقلية، كالصحبة الركييةدخصية اظتؤم  كهتبِ الصحة النفْية، 
كأ را  نف اإلميءف كاضتركة كالْعي كالاكة سلْلة نقود بع هء للبعض اآل ر كلكي نكوّْف  طءبء نربويػء 
ردػػيدا يفػػيض بءلن ػػءط كالرجءيػػة  ءضتءجػػة مءسػػة ىلُف فػػرض اصتوانػػب الرتبويػػة يف اإلسػػبلـ بعيػػدا فػػ  ن ػػنجءت 

عػػ  اطتطػػءن التحػػليرم أسءسػػء للػػدفوة كمنطلقػػء يف الفهػػل  تصػػبع األشتػػء  كم ػػءينءت الت ػػدد الػػدي  الػػلم جي
 .اضتَْ سءية لتصنيف النءس كىلقصء  كاصطفء  الطوا ف

 التوصيءت 
نصػػػنيف مؤلفػػػءت  ءصػػػة بءلطفػػػ  كاظتراهػػػ  نت ػػػل كقػػػء   اضتيػػػءة يػػػث اظتعلنػػػ  كاظتعلنػػػءت فلػػػ   -ُ

-نتػػءجاإل -ك ػءة األقربػػء  -االجتهػػءد-وفينػػ  التطػالع-البي ػة-التفكػػر-بػػر الوالػدي  -اظتػرض )اليوميػة بءالفتبػػءر 
كنربطهػػء بءألشتػػء  اضتْػػَ مػػ  العنءيػػة بءلاغتػػة اإلجيءبيػػة كاػػرس التفػػءةؿ ...( التحصػػي  الدراسػػي-مييانيػػة األسػػرة

كالتفءفػػ  الػػوافي اظتتػػيف يف كػػ  مْػػءلك ال ػػنر كرتيػػ  م ػػءرن الْػػلوؾ اإلنْػػءة مػػ  جهػػة كمػػ  جهػػة أ ػػرل 
كب هػػػء يف الكتػػػب  ءقلػػػة بءلصػػػور اصتلابػػػة كارهػػػء مػػػ  العنءصػػػر اظتعرك ػػػة يف نقنيػػػءت اإلفػػػبلـاالسػػػتعءنة اللكيػػػة الع

 .التعلينية موازية م  من ومة كسء إ معر ية

بػػػث أشتػػػء  او اضتْػػػػَ يف اظتنػػػءه  الدراسػػػػية كلنػػػء سػػػػنحت الفرصػػػة اظتنءسػػػػبة يف مقػػػررات العلػػػػـو  -ِ
رتيػ  العلػـو نييػدنء قربػء ىلف . ل الف ػيلة كالعنػ  كاإلميػءففلػ  ؿتػو يعػيز قػيكارهػء كالريءضيءت كالعلـو اإلنْػءنية 

 .م  او سبحءنِ، كيبء  يِ، كنوقرا لِ ، ك  ية منِ
حتجػب ّٔػء  اضتيػءة الركييػة يف  ة بػ  اظتػلاهب اإلسػبلمية كالػتالدينيػ لصرافءت  اىلبعءد النءد ة ف -ّ

الػت دتػنع الػػركح  اإلعتيػة ة ال ػءؼتة كهبءهتػءاإلسػبلـ كحتجػبهل مػ  االنتفػءع كاالسػتنتءع بنءليػءت العقيػػدة الراسػخ
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ىلف دػػػعءر اإلسػػػبلـ هػػػو االفتصػػػءـ  بػػػ  او  .يف آّتنػػػ  اضتػػػس الػػػيق  كالػػػنفس اظتتْػػػءػتةكنن ػػػر كاضتركػػػة الاكػػػة 
 .سبحءنِ كنعءُف

نوجيػػِ البحػػوث كالدراسػػءت األكءدمييػػة جهػػة التننيػػة الركييػػة لتتعػػءن  مػػ  معطيػػءت الرتبيػػة اظتءديػػة  -ْ
 .يف نطءؽ الو ءؽ ال الفراؽكالاكة كاضتركة سبلمية ن   الدنيء كالدي   ءلرتبية اإل

ن جي  البءي   يف العلـو اإلنْءنية لعن  أ ءث م رتكة م  البءي   يف فلػـو ال ػريعة لتحقيػ   -ٓ
 .اظتصءٌف اظت رتكة ككخطوة لتجْر الفجوة أك اصتفوة ب  الفريق 

 
  ْلُحْسَنىاأَلْْسَاءِ  ابَ ْعض َشْرح ( 2)ملحق رقم 

مػ  نصػرؼ  نػ  الل ػة العربيػة بنهوريػة مصػر العربيػةّٓ اظتعجػل الوسػيإبعض ال ركح التءلية مْتقءة مػ  
دػػرح أشتػػء  او لعػػءمر فبػػداو  ػػءٌف ككتػػءن  معجػػل ألفػػءظ العقيػػدةيْػػر كلقػػد اسػػتفءد البءي ػػءف ك ػػرا مػػ  كتػػءن 

 .لْعيد ب  كهف القحطءة كمراج  أ رل اضتَْ
 .ِي اٍلنىٍعبيودي  ى ل اإللى :  اهللُ  .2

ٍيًفيَّةن  :الرَّْحَانُ " .ِ يَّةن أىٍك كى  .اٍلنيٍنًعلي ًبىبلً ً  النػّْعىًل كىنّْ

قىء ًًقهىء كىلىًلكى : الرَِّحيمُ  .ّ  .(الصءكم، بدكف نءريا" )اٍلنيٍنًعلي ًبدى

كالرقيػب هػو . اظتطلػ  فلػ  مػء أكنتػِ الصػدكر ، القػء ل فلػ  كػ  نفػس زػء كْػبت :  الرَِّقيبُ  .ْ
القحطػػءة، ك ػػءٌف، ص )حءنِ الػػلم يفػػ  اظتخلوقػػءت كأجراهػػء ، فلػػ  أيْػػ  ن ػػءـ كأكنػػ  نػػدبر سػػب

َِْ.) 

 .اللم يهدم العبءد ىلُف الردءد:  اْلَهءِدي .ٓ

ً  ىلًلىٍيًهلٍ :  اللَّطيفُ  .6 ًْ  .البىءرُّ بًًعبىءًدً  اٍلنيٍح

 .ميطًَّل ه فىلى  كي ّْ األيميورً :  الشَِّهيدُ  .7

قػػػرف او بػػػ  صػػػفة الْػػػن  كالبصػػػر  كػػػ  مػػػ  الْػػػن  كالبصػػػر ػتػػػيإ كك ػػػران مػػػء ي" : السَّ   ِايعُ  .ٖ
 (.القحطءة" )بني  متعلقءنِ ال ءهرة ، كالبءانة  ءلْني  اللم أيءط شتعِ بني  اظتْنوفءت

ال ػػػفء  اظتعنػػػوم : النػػػوع األكؿ: نوفػػػءف"هػػػو ال ػػػءيف مػػػ  األمػػػراض كالعلػػػ  كدػػػفءة  : الشَّ   ءِفي .ٗ
" كهػػو ال ػػفء  مػػ  فلػػ  األبػػداف: ال ػػفء  اظتػػءدم: النػػوع ال ػػءة. الركيػػي كهػػو ال ػػفء  مػػ  فلػػ  القلػػون

 (.ِّٕـ، ص َََِ ءٌف، )

الػػػلم أيػػػءط بصػػػر  بنيػػػ  اظتبصػػػرات يف أقطػػػءر األرض كالْػػػنءكات، : "َي الَبِص   ير .َُ
 (.القحطءة" )يد أ ف  مء يكوف  يهء 
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 ذك الع نػػػػة كالكايػػػػء ، كذك: أم. مػػػػ  أشتػػػػء  او اضتْػػػػَ اظت ػػػػء ة: "ُذو اْلَج      ِ  .ُُ
" اظتكػػـر ألكليء ػػِ كأصػػفيء ِ، الػػلم جيلونػػِ ، كيع نونػػِ كتبونػػِ. الرزتػػة كاصتػػود، كاإليْػػءف العػػءـ كاطتػػءص

ًِ كسىلَّل (. ُُٗـ، ص  َََِ ءٌف، ) ِي فىلٍي ـً "قىءؿى رىسيوؿي اللًَِّ صىلَّ  اللَّ رىكىا ي  "أًل ُّوا بًيىءذىا اصتػبلًؿ كاإلكػرا
ًمًلمُّ  ًِ  .ريػءض الصػءضت كنء قءؿ النوكم يف   أك ركا منهءاليموا هل  الدفوة ك أم  .الرتّْ يىػء ذىا "كىاٍلنيػرىادي بًقىٍولًػ

ـً  ْـّ " اصتٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىا َى اٍلنيٍطلىً  ، كىاٍلفىٍ ً  التَّء    (الصنعءة) يىء ذىا اٍلً 

، كيبق  بعد  نء هل: اْلَواِرثُ  .21  .البءقي الدا ل اللم يىًرثي اطتبل  ى
ن فػػػ  يف ػػِ األىٍدػػيء ى كلَّهػػػء ًم قػػءؿ ذرٌة يف الْػػػنوات كاألىرض، ال يػىٍعػػيي ": اْلَحِف  ي ُ  .23

 كقػػد يًفػػ  فلػػ   لقػػِ كفبػػءد  مػػء يعنلػػوف مػػ   ػػر أىك دػػٌر، كقػػد يًفػػ  الْػػنواًت كاألىرضى بقدرنػػِ كال
كاو هػػو اضتػء   كاضتفػػي   نػ  تفػػ   (.لْػءف العػرنابػ  من ػػور، " )يػؤيد  يف هنػء كهػػو العلػيُّ الع ػػيل

، ص ََِٖاصتليػػ ، )ء كجيتنػػب نواهيػػِ تف ػػِ جػػ  قنػػءة  يف نفْػػِ كدينػػِ ككلػػد  كأهلػػِ أكامػػر  كميت ػػ  عتػػ
ًِ : " ركل أزتد يف ميْند . (ْٔٓ ٍلػفى رىسيػوًؿ اللَّػ ِي رىكًػبى  ى ِي أىنَّػ قىػ ِي يىدَّ ًِ بٍػً  فىبَّػءسو أىنَّػ يػىٍومنػء  فىٍ  فىٍبًد اللَّػ

 ًِ ِي رىسيػػوؿي اللَّػػ ِى تىٍفى ٍػػكى يىػػء ايػػبلـي ىًلةّْ ميعى   ػىقىػػءؿى لىػػ ػػءتو اٍيفىػػٍ  اللَّػػ ًلنى ـ، ََِٖان ػػر، نصػػر او، )" لّْنيػػكى كى
 (ِْٗص 

ِي :  الَقيُّومُ  .24 ًِ كىالى نىً رى لى اًن ِي، كىالقىء ًلي ًبلى  .الَّلم ال بىٍد ى لى

 .هيوى الًَّلم يػىٍفتىعي أىبٍػوىانى الرٍّْزًؽ كىالرَّزٍتىًة لًًعبىءًدً  كىهيوى اضتٍىءًكلي :  اْلَفتَّءحُ  .25

ًلي ي القىٍدرً : الَعِظيمُ  .26  .جى

 صػءر  .للم جيا ال ػعيف، كالقهػءر لكػ  دػي ، كالعلػي فلػ  كػ  دػي :  اْلَجبَّءرُ  .ُٕ
 (.ان ر القحطءة)اصتبءر مت ننءن ظتعَ الر كؼ القهءر العلي 

ًني ي القىءًدري الًَّلم الى يػيٍعًجيي ي دىٍي ه :  الَعزِيزُ  .28  . اٍلنى
َى الًَّلم الى تىٍتىءجي ىًلُفى أىيىدو ًسوىا ي يف دىٍي و ًاٍسله ًمٍ  أىشٍتىء: اْلغَِنيُّ  .29 ٍْ  .ً  اللًَِّ اضتٍي
 .الًَّلم يػىٍرزيؽي كي َّ كىءً  و يىيل  (ًصي ىةي  ػىعَّءؿ لًٍلنيبىءلى ىةً : ) الرَّزَّاقُ  .َِ
ًِ ًمػ ى الػنػٍَّقً  كىالعىٍيػًب كىًسػ: السَّ مُ  .ُِ ػبلىمىًت ْى ًِ نػىعىػءُفى ًل ٍتنًينىػًة ًاٍسػله ًمػٍ  أىشٍتىػءً  اللَّػ يىءدىًة الطُّنى

 ًِ  .ِ اطترمن كيتًَ ي

 .اظتْتعلي فل  ك  دي  بقدرنِ كقهر : اْلُاتَ َعء ِ  .ِِ
 .اٍلنىءًلكي اٍلنيٍطلى ي : اْلَاِلكُ  .ِّ
يَّءنُ  .ِْ يَّءفي ، اضتكىل القءضي: الدَّ  .القىهَّءر: كالدَّ
ً ري الرَّزٍتىةً  :الرَِّحيمُ  .ِٓ  .كى
ِي كي َّ دىٍي و الًَّلم كىًس ى رًٍزقيِي رتىً : الَواِْسعُ  .ِٔ ًِ، كىرىزٍتىتي ٍلًق  .ي ى  ى
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 .األىٍفلى  كىاألىشٍتى  :الَكِبيرُ  .ِٕ
 . اٍلنينػىيَّ ي فىٍ  كي ّْ نػىٍق و كىفىٍيبو : الُقدُّوسُ  .ِٖ

 يعفػو سػبحءنِ فػ   التَّجػءكيزي فػ  الػلنب كنػىػٍرؾي الًعقػءًن فليػِك  الك ػر العفػو:  الَعفوُّ  .ِٗ
 . اللنون

 .هيوى الًَّلم يػىٍعفيو: الَغءِفرُ  .َّ
ٍلًقًِ : البَ رُّ  .ُّ  .العىطوؼي فل   ى
ا ًلي اطتٍىءلًػدي كالر يػ ي :  الصََّادُ  .ِّ ِي يػيٍقصىػدي لق ػء   كالٌصػنىد .فىً يلي اصتٍىبلىلىًة، الدَّ ػيّْدي ألىنَّػ َّْ ال
 .اضتءجءت
ِي : الُاِقيتُ  .ّّ يٍقتدري ، هو اضتءً  ي للٌ يً ، ال ءهد لى

 .اظت
ٍيًطري فىلى : اْلُاَهْيِانُ  .ّْ ْى ِي اٍلنيٍؤدتىى ي اٍلني  .  كي ّْ دىٍي و، اضتٍىءً  ي لى

يطلػػ  فلػػ  الػػرن، كاظتءلػػك، كال ػػريف، كالفءضػػ ، كالكػػرث، كاو ( الْػػيد): السَّ  يِّدُ  .ّٓ
فػػي كجػػ  هػػو الْػػيد الػػلم ميلػػك نواصػػي اطتلػػ  كيتػػوالهل  ءلْػػؤدد كلػػِ يقيقػػة و كاطتلػػ  كلهػػل فبيػػد  

ػػػيّْد او نبػػػءرؾ كنعػػػءُف ال" (كتػػػءن األدن) سػػػن  أأ داكدكيف (. سػػػعيد القحطػػػءة، بء تصػػػءر) قػػػءؿ  ".َّْ
 ربنػػء جػػ  قنػػءة ، الْػػيد الػػلم ال دػػبِ لػػِ، كال م ػػ  يف سػػؤدد ، كاظتصػػلع أمػػر " جػػءم  البيػػءفالطػػام يف 

 .(سورة الفءحتة" ) لقِ زء أسبك فليهل م  نعنِ، كاظتءلك اللم لِ اطتل  كاألمر
، مػػػ  معءصػػػيهل كك ػػػرة  الػػػلم يىػػػًدرُّ فلػػػ   لقػػػِ الػػػنعل ال ػػػءهرة كالبءانػػػة: " الَحِل   يمُ  .ّٔ

، كيقػػـو بنمهػػءؿ العءصػػي كنػػت ر العقوبػػة ( القحطػػءة" )زالهتػػل،  ػػيحلل فػػ  مقءبلػػة العءصػػ  بعصػػيءسل
 .ف  العءص 
ػػػٍنًعلي : الشَّ   ُكورُ  .ّٕ ً يػػػبي اٍلني ييكػػػو فنػػػد  القليػػػ ي مػػػ  أىفنػػػءؿ العبػػػءد  ي ػػػءفف عتػػػل ك " اٍلني

ػد اإلنْػءفى كال ُّػكر م ػ  ا. م فرنػِ عتػل: اصتيا ، كديػٍكري  لعبػءد  ضتىٍنػد، ىلالَّ أفَّ اضتنػدى أفػلُّ منػِ،  ننػك حتىٍنى
ػػة : كال ػػكري . فلػ  ًصػػفءىنِ اصتنيلػػة، كفلػػ  مىٍعريك ػػِ، كال ن ػػكر  ىلالَّ فلػ  مىٍعريك ػػِ ديكف ًصػػفءىنًِ ميقءبىلػػةي النّْعنى
يػػٍنعل بًلْػػءنِ، كييػػًليب نػىٍفْػػِ يف اءفتًػػِ، كيػى 

ًَ فلػػ  اظت ان ػػر " )ٍعتىًقػػد أنػػِ ميولًيهػػءبػػءلقىوؿ كالًفعػػ  كالنيَّػػة،  يي ٍػػ
كال ػكر فلػ  " ال كر انفتءح القلب ل هود مٌنة الرن"قءؿ فلنء  الصو ية  .(الب  من ور لْءف العرن

، اضتب ػػػػػػي، ُٕٓ، ُْٕـ، ََِٔالْػػػػػػكندرم، )قبلقػػػػػػة أقْػػػػػػءـ  دػػػػػػكر اللْػػػػػػءف كاألركػػػػػػءف كاصتنػػػػػػءف 
 (.ُٖٕـ، ص ُْٗٗ

نْػػتلـي كضػ  كػػ  دػي  موضػػعِ  كاضًتٍكنػة مػػ  صػفءنِ سػػبحءنِ، كيكنتػِ: "اضتٍىًكػيلي  .ّٖ
 .(ِّٔ، ص ُ، جدفء  العلي اصتوزية، " )اللم ال يلي  بِ سوا 
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قػءؿ سػعيد القحطػءة (. ّ: اضتديػد) {هيوى األىكَّؿي كىاآلً ري كىال َّػءًهري كىاٍلبىػءًا ي كىهيػوى ًبكيػ ّْ دىػٍي و فىلًػيله }قءؿ نعءُف 
قػد  ْػرهء النػ  صػل  او فليػِ كسػلل نفْػران جءمعػءن كاضػحءن  هل  األشتء  األربعػة اظتبءركػة"دءريء اآلية الْءبقة 
اللهل أنت األكؿ  ليس قبلك دي  ، كأنت اآل ػر  لػيس بعػدؾ دػي  ، كأنػت ال ػءهر : ))  قءؿ ِءاب ربِ 

،  فْػر كػ  اسػل زعنػء  الع ػيل ، كنفػ  (ركا  مْػلل(( ) ليس  وقك دي  ، كأنت البءا   لػيس دكنػك دػي 
 .يِ فنِ مء ي ءد  كينء 

 
  العربية َاَراِجعلْ اأهم 
مصػػػػطلحءت (.  ـََِٖ -هػػػػػ ُِْٗ)اظتن نػػػػة اإلسػػػػبلمية للرتبيػػػػة كالعلػػػػـو كال قء ػػػػة ( ىليْيْػػػػكو)

اظتن نػة اإلسػبلمية للرتبيػة كالعلػـو : الربػءط. ىلدراؼ الدكتور  ءلد الصػندم. نعلينية م  الرتاث اإلسبلمي
 (.ىليْيْكو)كال قء ة 

ختػػري  اضتػػء   رتػػءؿ الػػدي  . م ػػيخة بقيػػة اظتْػػندي (. ـُٔٗٗ-هػػػُُْٕ)ابػػ  البخػػءرم،  خػػر الػػدي  
 .الصندكؽ الوقفي لل قء ة كالفكر: الكويت. ىلفداد ػتند ب  نءصر العجني. اب  ال ءهرم

: لكرتكنيػػػػػػػػػػػةاالالقريػػػػػػػػػػػة : أبػػػػػػػػػػػوظ . يف موقػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػوراؽ. صػػػػػػػػػػػفة الصػػػػػػػػػػػفوة(. ـََِّ)ابػػػػػػػػػػػ  اصتػػػػػػػػػػػوزم 
http://www.alwaraq.net 
 . مفتءح دار الْعءدة(. بدكف نءريا) اب  اصتوزية، اب  القيل

يف  اصتػػػءم  يف . اظتنتقػػػ  مػػػ  كتػػػءن اظتػػػد   يف أبػػػوان الرتبيػػػة كالتعلػػػيل(. ـََِٗ -هػػػػ َُّْ)ابػػػ  اضتػػػءج 
 .، جدةُط. فءدؿ ب  فبداو ب  سعد  ؿ زتداف: رت  كنعلي . كتب  دان اظتعلن 
  islam.com-http://feqh.al:موق  اإلسبلـ .أىٍيكىءـ اٍلقيرٍ ف .اب  اٍلعىرىًأٌ 
 .دار فءَف الكتب. غتنوع  تءكل اب  نينية(. بدكف نءريا)اب  نينية 
  islam.com-http://feqh.al:موق  اإلسبلـ .اٍلفىتىءكىل اٍلكيبٍػرىل .اب  نينية

حتقيػ  . دقء   التفْػر اصتػءم  لتفْػر اإلمػءـ ابػ  نينيػة(. ـُْٖٗ -هػ َُْْ)الدي   اب  نينية، نقي
 .مؤسْة فلـو القر ف: ،دم   ِط. ػتند الْيد اصتليد. د

. ك يػػءت األفيػػءف كأنبػػء  أهػػ  اليمػػءف(. ـُٖٗٗ) أزتػػد بػػ  ػتنػػد بػػ  ىلبػػراهيل بػػ  أأ بكػػر ،ابػػ   لكػػءف
  .دار الكتب العلنية

اظترجػػػػ  األكػػػػا : يف. دار سػػػػحنوف :نػػػػونس. التحريػػػػر كالتنػػػػوير(. ـُٕٗٗ) هرػتنػػػػد الطػػػػء ،بػػػػ  فءدػػػػورا
 .اإلصدار ال ءة. دركة العريس للكنبيونر(. DVD)للرتاث اإلسبلمي 

دار . سػتيعءن يف معر ػة األصػحءناال(. ـََِِ) يوسف ب  فبػد او بػ  ػتنػد ،ب  فبد الا القرا ا
 .الكتب العلنية

 :موق  الفقِ اإلسبلمي. قوافد األيكءـ يف مصءٌف األنءـ. (ت. د)اب  فبدالْبلـ، العي 
http://www.islamfeqh.com 

http://feqh.al-islam.com/
http://feqh.al-islam.com/
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 .دار ىلييء  الرتاث العرأ: بركت. العقد الفريد(. بدكف نءريا) أزتد ب  ػتندربِ ،  اب  فبد
 . دار الكتب العلنية: بركت. نفْر اب  فرأ(. ـََُِ)اب  فرأ 
ٍقًدًسيُّ اضتٍىٍنبىًليُّ ػتيىنَّدي ٍب ي ميفٍ اب  مفلع،   :موق  اإلسبلـ .كىاٍلًننىًع اٍلنىرًٍفيَّةً  اآلدىان ال َّرًٍفيَّة. ًلعو اٍلنى

islam.com-http://feqh.al 
  .دار ىلييء  الرتاث العرأ. لْءف العرن(. بدكف نءريا) ػتند ب  ميكىرَـّ ب  فلياب  من ور، 

 . ربي  األبرار كنصوص األ بءر(. بدكف نءريا) أبو القءسل ػتنود ب  فنرك ب  أزتد
البعػد ال ء ػب يف : أزمػة اإلرادة يف الوجػداف اظتْػلل(. ـ ََِْ -هػػ  ُِْٓ)أبو سػلينءف، فبداضتنيػد 

ؤسْػة دار الفكػر كم: ، دم ػ   ُط. رةيػة ىلسػبلمية معءصػرة: م ركع ىلصبلح األمة يف ىلصبلح ال قء ة كالرتبيػة
 .نننية الطفولة

 .مكتبة اإلميءف: القءهرة. ال رح األكىف ألشتء  او اضتَْ(. ـََِٕ)أبوسيف، الْيد ب  أزتد 
 .دار الصفء : ، األردفُط. موسوفة أشتء  او اضتَْ(. ـََِْ-هػُِْْ)أبودريا، دءهر ذيب 

فبدالرزاؽ : قدـ لِ.  اضتَْاآلقءر الْلوكية ظتعءة أشتء  او(. ـ ُٗٗٗ -هػ  َُِْ)أديي، ريءض 
 .اظتركي اإلسبلمي: ، بركتُط. اضتل  كنور الدي  قر  فلي

. أشتء  او اضتَْ اعتءدية ىلُف او كاظتعر ة بِ(. ـ ََِْ -هػ  ُِّْ)األدقر، فنر سلينءف فبداو 
 . دار النفء س: ، األردفُط

َى  أشتء  او حىف در  النور األسَ(. هػُِّْ) أم  ب  اضتْ  ،األنصءرم ٍْ    يلة ال يا قدـ لِ. اضتي

 (:ـََِٓ-ٗ-ٗنءريا الد وؿ )موق  النور األسَ . ػتنود اظتصرم ال يا ك  يلة ػتند يْءف

http://www.hinames.com 
 .دار اضتءمد: األردف. العلـو ال رفيةأبديءت البحث يف (. ـََِٕ)األنصءرم،  ريد 
 .دار الْءقي: ، بركتُط. اظتفكركف األيرار يف اإلسبلـ(. ـََِٖ)أكر وا، دكمينيك 

: الكويػت. ال قء ػة العءظتيػةيف . فنػءرة درة. نررتػة د. كيف نكػوف سػعيدا(. ـََِٖ)، سوزاف أكلدردي 
 .آّلس الوا  لل قء ة كالفنوف كاآلدان

، ُط. اصتوانب الرتبوية يف معجػل األدبػء  ليػءقوت اضتنػوم(. ـ ََُِ -هػ  ُِِْ) البحرتم ، ػتند
 .دار الب ءير: دم  

  .دار الفكر: بركت. فندة القءرم(. بدكف نءريا)ػتنود ب  أزتد  ،بدر الدي  العي 
 .دار الْءقي: ، بركتُط. األنوقة يف  كر اب  فرأ(. ـََِٖ)براضة، نيهة 

. اءيػػة اظتنػػة فلػ  دػػرح الْػػنة(. ـََِٗ -هػػ ُِْٗ)نػد اضتْػػ  بػػ  فلػي بػػ   لػػف الأّػءرم، أبػػو ػت
 .، ألفء للن ر كالتوزي ِط. نقدث أزتد ب  سبءلك، دراسة كنعلي  كحتقي  رتعة ب  صءٌف

http://feqh.al-islam.com/
http://www.hinames.com/index.asp?doc=11&nodes=Kjgs
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دراسػة يف  :ال ػهود اضت ػءرم لؤلمػة الوسػإ يف فصػر العوظتػة(. ـََِٕ-هػُِْٖ)براوث، فبدالعييي 
ىلدارة ال قء ػػة : كزارة األكقػػءؼ كال ػػ وف اإلسػػبلمية : ، الكويػػتُط. بػػوم كالتعلينػػيرت لأييػػة التجديػػد ال قػػءيف كا

 .اإلسبلمية
دار ىلييػػء  الػػػرتاث . ركح البيػػػءف يف نفْػػر القػػػر ف (.ُٖٓٗ) اشتءفيػػ  يقػػػي بػػ  مصػػػطف  ،الاكسػػوم

 .العرأ
 .بيت اليكءة: ، الكويتُط كيف ننني أموالك؟(. ـََِٓ)البعداة،  يص  ب  فلي 

 :موق  اودث. سن  الرتملم كدرح العل . ي، ػتند ب  فيْ  الْلنمملالرت 
http://www.muhaddith.org 

يف . نعريفهء كأقْءمهء الصفءت اإلعتية (.ـََِِ -هػ  ُِّْ) ػتند ب   ليفة ب  فلي ،التنيني
: موق  اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة. ُُِالعدد . اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة غتلة 

http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/2.htm 
 .دار الكتب العلنية: بركت. نفْر ال عءل  (.ـُٔٗٗ) فبد الرزت  ب  ػتند ب  ؼتلوؼ، ال عءل 

أهػػ  : نقػػد لكتػػءن)األدػػءفرة يف ميػػياف أهػػ  الْػػنة (. ـََِٖ -هػػػ ُِْٖ)قػػياز اصتءسػػل،  يصػػ  بػػ  
 . اظتاة اطترية لعلـو القر ف كالْنة: ، الكويتُط. (دهءدة فلنء  األمة كأدلتهل: الْنة األدءفرة

ىلؾتليػػػيم : معجػػل اظتصػػطلحءت الرتبويػػة(. ـََِْ)جػػرجس، مي ػػي  نكػػبل ، ك ينػػء او، رمػػيم كءمػػ  
 . مكتبة لبنءف نءدركف: ، بركتِط. يوسف  لي  يوسف :مراجعة. فرأ

 .دار الكتب الْلفية: القءهرة. فقيدة اظتؤم (. ـُٖٓٗ-هػَُْٓ)اصتيا رم، أبوبكر 
أسػ لة الرسػوؿ صػل  او فليػِ كسػلل يف الصػحيح  كنطبيقءهتػء (. ـََِٕ-ُِْٖ)اصتعفرم، نعنءت 

 .الردد نءدركف مكتبة: ، بركتُط. دراسة يدي ية موضوفية: الرتبوية
دراسػػػة نربويػػػة . كو األشتػػػء  اضتْػػػَ  ػػػءدفو  ّٔػػػء(. ـََِٖ -هػػػػ ُِْٗ)اصتليػػػ ، فبػػػدالعييي بػػػ  نءصػػػر 

 .دار ايبة للن ر كالتوزي : ، الريءض ِط. لآلقءر اإلميءنية كالْلوكية ألشتء  او اضتَْ
: ر العػرأ اإلسػبلمياظتوسػوفة اصتءمعػة ظتصػطلحءت الفكػ(. ـََِٔ)جهءمي، جػرار ، ك داػيل، شتػيع 

 .مكتبة لبنءف نءدركف: ، بركتُط. حتلي  كنقد
  .دار الفكر. دفء  العلي (. بدكف نءريا)اصتوزية ، اب  قيل 
 .دار الفكر. بدا   الفوا د(. بدكف نءريا)اصتوزية، اب  القيل 

. األرنػػءةكط فبػػد القػػءدر: حتقيػػ . حتفػػة اظتػػودكد بتيكػػءـ اظتولػػود (.ـُُٕٗهػػػُُّٗ) ابػػ  قػػيل ،اصتوزيػػة
  .دم   مكتبة دار البيءف 

يققػػػػِ اػػػػءهر . دار الكتػػػػءن اضتػػػػديث: القػػػػءهرة. الفوا ػػػػد(. ـََِْ -هػػػػػ ُِْٓ)اصتوزيػػػػة، ابػػػػ  قػػػػيل 
 .ال ريب

http://www.muhaddith.org/
http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/2.htm
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اظترجػ  األكػا : يف. دار ىلييػء  الػرتاث العػرأ .التبيءف يف أيكػءـ القػر ف. (بدكف نءريا)اصتوزية، اب  قيل 
 .اإلصدار ال ءة. عريس للكنبيونردركة ال(. DVD)للرتاث اإلسبلمي 

كيف ننني االن بءط الدا لي فند (. ـََُِ)اضتءرقي، ىلبراهيل ب  أزتد، كػتند سعيد دبءس 
 .مكتبة ال قرم: ، الريءضُط. األافءؿ

دار . اظتْػػػتدرؾ فلػػػ  الصػػػحيح (. َُٗٗ) ػتنػػػد بػػػ  فبػػػد او بػػػ  زتدكيػػػِ بػػػ  نعػػػيل ال َّػػػ ّْ  اضتػػػءكل،
 .الكتب العلنية
الاكػػػػة يف   ػػػػ  الْػػػػعي (. ـُْٗٗ-هػػػػػ ُُْْ)ي، ػتنػػػػد بػػػػ  فبػػػػدالرزت  بػػػػ  فنػػػػر الوصػػػػءأ اضتب ػػػػ

 .اظتكتبة األزهرية: القءهرة. كاضتركة
يف . نءريا اظتدارس الوقفية يف اظتدينة النبوية(. ـ ََِّ -هػ  ُِّْ)اءرؽ ب  فبد او ، اضتجءر 

: اظتنورة   اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينةموق. َُِالعدد . اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة غتلة 
http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/11.htm 

، ُط. مبلمػػػػػع نطبيقيػػػػػة يف مػػػػػنه  اإلسػػػػػبلـ اضت ػػػػػءرم(. ـََِٖ-هػػػػػػُِْٖ)يْػػػػػ ، ػتنػػػػػد كنػػػػػءؿ 
 .رة ال قء ة اإلسبلميةىلدا: كزارة األكقءؼ كال  وف اإلسبلمية : الكويت

كزارة : الكويػػػت. اظتختصػػػرات النء عػػػةيف . مشػػػوؿ العقيػػػدة(. ـََِٓ-هػػػػُِْٔ)اضتنيػػػدم، فبػػػدالعييي 
 (.قطءع اظتْءجد)األكقءؼ كال  وف اإلسبلمية 
كزارة : ، الكويػتُط. اطتإ العرأ كيػدكد اظتصػطلع الفػ ( . ـََِٖهػ ُِْٗ)ينل، ىلدهءـ ػتند 
 .ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية: ية األكقءؼ كال  وف اإلسبلم

ٍنيوًديَّةه يف دىرًٍح اىرًيقىةو ػتيىنًَّديَّةو كىدىرًيعىةو نػىبىًويَّةو يف ًسرىةو أىزٍتىًديَّةو .  بو سعيدأ ،ياطتءدم موق  . بىرًيقىةه ػتى
  islam.com-http://feqh.al:اإلسبلـ

 .نءدركف-الدار العربية للعلـو : ، بركتُط. بءشتك ؿتيء(. ـََِٕ-هػُِْٖ) ءلد، فنرك 
 .دار الفكر: ، دم  ُط. اظترأة اظتْلنة كق ءيء العصر(. ـََِٖ)اطتيءط، ػتند هي ل 

 .دار الكتب العلنية. سن  الدارمي(. ـُٔٗٗ) فبد او ب  فبد الرزت  ب  الف  الدارمي، 
 .، األجيءؿ للرترتة كالن رِط. نصء ع لرتبية اف  صءٌف َُُ (.ـََِٕ)ديرانية، غتءهد متموف 

 .دار الفكر: بركت. سر أفبلـ النببل  (.ـُٕٗٗ) ػتند ب  أزتد ب  ف نءف ب  قءميءزالله ، 
اظترجػ  : يف. دار ىلييػء  الػرتاث العػرأ. نفْػر القػر ف(. بػدكف نػءريا)ػتند ب  فنر ب  اضتْػ   ،الرازم

 .اإلصدار ال ءة. دركة العريس للكنبيونر(. DVD)مي األكا للرتاث اإلسبل

 .دار الكتءن العءظتي: بركت. اإلسبلـ دي  اظتدنية القءدمة(. َُٗٗ-هػَُُْ)الرا عي، مصطف  
دار مكتبػة : بػركت. شتػر فبػدك: ، نررتِ ِط. الرتبية كالن ءـ االجتنءفي(. بدكف نءريا)رس ، برنراند 

 .اضتيءة

http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/11.htm
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نعليػػػػػ  . نفْػػػػػر القػػػػػر ف الع ػػػػػيل اظتعػػػػػركؼ بتفْػػػػػر اظتنػػػػػءر(. ـََِِ-هػػػػػػُِّّ)رضػػػػػء، ػتنػػػػػد ردػػػػػيد 
 .دار ىلييء  الرتاث العرأ: ، بركتُط. شتر مصطف  ربءن: كنصحيع

كيػػػػف ننػػػػت  ال قء ػػػػة يف فػػػػءَف : الصػػػػنءفءت االبدافيػػػػة: يف. موازنػػػػة الكتػػػػب(. ـََِٕ)ركبنْػػػػوف، كػػػػ  
آّلػػس الػػوا  : الكويػػت. بػػدر الْػػيد سػػلينءف الر ػػءفينررتػػة . حتريػػر جػػوف هػػءرنلي. ُج التكنولوجيػػء كالعوظتػػة؟

 .لل قء ة كالفنوف كاآلدان
 .دار الفكر: بركت. نفْر الك ءؼ. (بدكف نءريا)اليؼت رم 

 .دار الْبلـ: مصر. ِط. كتءن التوييد(. ـُٖٗٗ-هػَُُْ)الينداة، فبدآّيد فييي 
. بوم كالتواص  يف قطءع الفقهيءتالرتبويءت كفلل النفس الرت  (.ـُّٗٗ-هػُُّْ) فلي ،زيعور
 .مؤسْة في الدي : ، بركتُط. فلي زيعور. ىلدراؼ د

يػػة ظتفهػػـو اعتويػػة(. ـََِٖ)سػػعيد، أراؽ  يف . مػػدارات اظتنفػػتع كاظتن لػػ  يف الت ػػكبلت الدالليػػة كالتءِر
 .دانآّلس الوا  لل قء ة كالفنوف كاآل: الكويت. ََِٖيونيو -، ىلبري ّٔ ْالعدد ،. فءَف الفكر

. داناػػػلا  األلبػػػءن دػػػرح من ومػػػة اآل(. ـََِِ) ػتنػػػد بػػػ  أزتػػػد بػػػ  سػػػءَف بػػػ  سػػػلينءف، الْػػػفءري 
 .دار الكتب العلنية: بركت

 .دار اظتعءرؼ: ، القءهرةّط. لطء ف اظتن (. ََِٔ)الْكندرم، اب  فطء  او 
 .دار اب  يـي :، بركتُط. اضتيءة يكل كأم ءؿ(. ـََِٓ -هػ ُِْٔ)الْبلـ، فبداعتءدم ػتند 

الفنػوف اإلسػبلمية ننػوع ي ػءرم يف . ىلبػداع متجػدد: اطتػإ العػرأ.  (ـََِٖهػػ ُِْٗ)سويلل، تػ  
 .ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية: كزارة األكقءؼ كال  وف اإلسبلمية .  ريد

  .دار ألفء: ، مصرُط. اظتنه  النبوم يف نربية الطف (. ـََِٔ-هػُِْٔ)الْيد، فبدالبءسإ ػتند 
موقػػػ  اظتوسػػػوفة . اصتنهوريػػػة العربيػػػة الْػػػورية. اظتوسػػػوفة العربيػػػةيف . التعلػػػيل(. ـََِٓ)يد، ػتنػػػود الْػػػ

 http://www.arab-ency.com :العربية
اظتؤسْػة : مصػر. زتػدم مصػطف . أ: ىلدػراؼ. أشتػء  او اضتْػَ(. بػدكف نػءريا)الْيد، كجيِ يعقػون 

 .العربية اضتدي ة
. فقيدة القءضي فبدالوهءن ب  نصر الب ػدادم اظتػءلكي(. ـََِْ-هػُِْٓ)سيف، أزتد ػتند نور 

 .دار البحوث للدراسءت اإلسبلمية كىلييء  الرتاث: ، دأُط
 .دار الكتب العلنية: بركت. األدبء  كالن ء ر(. ـُّٗٗ)الْيواي 
 .دار اصتي . يرز األمءة(. بدكف نءريا) ىلبراهيل ب  موس  ب  ػتندال ءا ، 

موقػػػ  . اصتنهوريػػػة العربيػػػة الْػػػورية. اظتوسػػػوفة العربيػػػةيف . الرتبيػػػة اصتنءليػػػة(. ـََِٓ)دػػػءه ، ػتنػػػود 
 http://www.arab-ency.com :اظتوسوفة العربية
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يققهػػء كراجعهػػء رتءفػػة مػػػ  العلنػػء ، ك ػػرج أيءدي هػػػء (. ـُْٖٗهػػػػ َُْْ) دػػرح العقيػػدة الطحءكيػػة
 .اظتكتب اإلسبلمي: ، بركتٖط. ػتند نءصر الدي  األلبءة

 . دار اظتكتبة اضتدي ة. القراءس(. بدكف نءريا)، يْ   درؼ الدي 

. ؿتػو نربيػة ىلسػبلمية رادػدة مػ  الطفولػة يػد البلػوغ(. ـََِٔ-هػػ ُِْٕ)ال ريف، ػتند بػ  دػءكر 
 .كتءن البيءف، سلْلة نصدر ف  غتلة البيءف: ، الريءضُط

دار . أضػػوا  البيػػءف(. بػػدكف نػػءريا)  ػتنػػد األمػػ  بػػ  ػتنػػد اظتختػػءر بػػ  فبػػد القػػءدر اصتكػػال ػػنقيطي، 
 . فءَف الكتب

 .مركي اضت ءرة العربية: ، القءهرةُط. م ركع  كرم: هويتنء ال قء ية(. ـََِٗ)دومءف، ػتند أزتد 
، ُط. قرا ة يف الرتبية كالْلوؾ: الربءنيوف قدكة كفن (. ـَََِ-هػُُِْ)الصءٌف، ػتند أديب 

 .دار الوا : الريءض
 .يءدية الصءكم(. بدكف نءريا)   ػتند اطتلَوأزتد بالصءكم، 

 .دار اضتديث: القءهرة. أشتء  او اضتَْ للنل (. ـََِٖ -هػُِْٗ)صبحي، أزتد يْ  
مؤسْػػة اقػػرأ : ، القػءهرةُط. الوسػػطية يف القػر ف الكػػرث(. ـََِٕ -هػػػ ُِْٖ)فلػػي ػتنػد  ،الصػبلأ

 .للن ر كالتوزي  كالرترتة
 .سفر: القءهرة .موسوفة سفر لرتبية األبنء . اإلميءف بءو (.ـُٖٗٗ)صبلح، شتر يونس 

َّبلـ .الصنعءة   islam.com-http://feqh.al:موق  اإلسبلـ.  سب  ال
نػيار مصػطف  : ، الريػءضُط. أشتػء  او اضتْػَ لؤلافػءؿ(. ـََِٔ-هػػُِْٕ)الطءهر، يءمد أزتػد 

 .البءز
موقػػػ  اظتوسػػػوفة . اصتنهوريػػػة العربيػػػة الْػػػورية. اظتوسػػػوفة العربيػػػةيف . اإلبػػػداع(. ـََِٓ) ػػػء ر  ،فءقػػػ 

 http://www.arab-ency.com :العربية
: يف. دار ىلييػػء  الػػرتاث العػػرأ.  نفْػػر القػػر ف(. ت. د) فبػػد الػػرزت  بػػ  نءصػػر بػػ  فبػػد او الْػػعدم

 .اإلصدار ال ءة. ة العريس للكنبيونردرك(. DVD)اظترج  األكا للرتاث اإلسبلمي 
دار : بػػػركت. اظتعجػػػل اظتفهػػػرس أللفػػػءظ القػػػر ف الكػػػرث(. ـُٕٖٗ-هػػػػَُْٕ)فبػػػدالبءقي، ػتنػػػد  ػػػؤاد 

 .اصتي 
اآلقػػػػءر الرتبويَّػػػػة اظت لػػػػ  لئلميػػػػءف بتشتػػػػء  او (. ـََِٔ -هػػػػػ ُِْٕ) فبػػػػدالقءدر بػػػػ  ػتنػػػػد فطػػػػء صػػػػويف

: لْػعودية للعلػـو الرتبويػة كالنفْػيةموق  اصتنعية ا .(ِٕ)لنفس، العدد رسءلة الرتبية كفلل ا: الْعودية. اضتَْ
http://www.gesten.org.sa  

 طػػػػة فنليػػػػة للرتبيػػػػة اصتنءليػػػػة سػػػػلوكء : أافءلنػػػػء(. ـَََِ -هػػػػػ  ُُِْ)فبػػػداظتعطي ، فبػػػػداو ػتنػػػػد 
 .دار التوزي  كالن ر اإلسبلمية: مصر. كأ بلقء

http://feqh.al-islam.com/
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اآلدان كاظتػػػػنع الربءنيػػػػة يف أصػػػػوؿ ال ػػػػءابية (. ـََِٔ -هػػػػػ ُِْٕ)، قػػػػدرم بػػػػ  ػتنػػػػد فبػػػػدالوهءن
 .ىلدارة الدراسءت اإلسبلمية: ، الكويتُط. كالدرة اظت ية
. نفْر أشتء  او اضتَْ لل يا فبد الرزت  الْعدم(. ـََِِ -هػ  ُِّْ)فبيد ب  فلي  ،العبيد

: ة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورةموق  اصتءمع. ُُِالعدد . اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة غتلة يف 
http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/3.htm 

موق  ال يا ػتند ب  صءٌف . شتء ِ اضتَْأالقوافد اظت ل  يف صفءت او ك . الع ين ، ػتند ب  صءٌف
 http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_290.shtml: الع ين 

  http://www.muhaddith.org:موق  اودث. ختري  أيءديث اإلييء (. بدكف نءريا)العراقي 
قىبلًة ا ٍْ ٍرًي  أىيىءًديث الرَّاً ًعيٌ التػَّ  .، اب  يجرٍلعى  http://feqh.al-:موق  اإلسبلـ. ٍلًخي  اضٍتىًبر يف ختى

islam.com 
ف  .  تع البءرم ب رح صحيع البخءرم(. ـََِْ -هػ ُِْٗ)العْقبلة، أزتد ب  فلي ب  يجر 
. و ب  بءز كرقل كتبهء كأبوأّء كأيءدي هء ػتند  ؤاد فبدالبءقيالطبعة الت يق  أصلهء فبدالعييي ب  فبدا

 .دار اضتديث: القءهرة

مد   ىلُف ن ءـ اطتطءن يف الفكر  -ىلصبلح الفكر اإلسبلمي (. ـ ُٖٗٗ) اِ جءبرالعلواة، 
موق  الويدة . ـُٖٗٗالكتءن ال ءة ف ر  -(ق ءيء ىلسبلمية معءصرة)سلْلة . اإلسبلمي اظتعءصر

 /http://www.alwihdah.com(: ـ ََِٓ -ٗ-ُّنءريا د وؿ اظتوق  )ية اإلسبلم
دار الفكػػر : ، القػػءهرةُط. رةيػػة نربويػػة: القػػر ف الكػػرث (.ـَََِ -هػػػ ُُِْ)فلػػي، سػػعيد ىلشتءفيػػ  

 .العرأ
، ُط. لفكػػر الرتبػػػوم اإلسػػػبلمياجتنءفيػػة اظتعر ػػػة يف ا(. ـََِٕ -هػػػػ ُِْٖ)فلػػي، سػػػعيد ىلشتءفيػػ  

 .فءَف الكتب: القءهرة
 .، القءهرة دار الْبلـُط. أصوؿ الرتبية اإلسبلمية(. ـََِٓ-هػُِْٔ)ىلشتءفي  فلي  سعيد

الفصػػػ  : القػػػيل كاأل ػػػبلؽ الصػػػف اطتػػػءمس االبتػػػدا ي(. ـََِٓ -هػػػػ ََِْ)فنػػػراف، ن ريػػػد فبػػػداو 
 .كاظتواد التعلينيةمراي نطوير اظتنءه  : القءهرة. الدراسي ال ءة

. دراسػػػة يف قػػػيل العقػػػ  كالػػػركح كالنه ػػػة االجتنءفيػػػة: فػػػ  ققء ػػػة النه ػػػة(. ـََُِ)العػػػوامي،  يصػػػ  
 . االنت ءر العرأ: ، بركتُط

 .االسػػػل األف ػػل كقصػػػة األشتػػء  اضتْػػػَ: مػػ  او(. ـََِٗ -هػػػػ َُّْ)العػػودة ، سػػلينءف بػػػ   هػػد 
 .مؤسْة اإلسبلـ اليـو: ، الريءضِط

دار . نعريػػف األييػػء  بف ػػء   اإلييػػء (. بػػدكف نػػءريا) فبػػد القػػءدر بػػ  دػػيا بػػ  فبػػد اوسػػي، رك العيد
 .الفكر

http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/3.htm
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_290.shtml
http://www.muhaddith.org/
http://feqh.al-islam.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.alwihdah.com/
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 .الدار ال ءمية: ، بركتْط . ركء ي اإلميءف ب  العق  كالقلب(. ـُٗٗٗهػ َُِْ)ال ياِف، ػتند 
 .دار ال ركؽ: ، القءهرةُط.  قِ الْرة(. ـَََِ -هػُُِْ)ال ياِف، ػتند 

كزارة األكقػػػػػءؼ كال ػػػػػ وف : ، الكويػػػػػتُط. الطريػػػػػ  مػػػػػ  هنػػػػػء(. ـََِٗ-هػػػػػػَُّْ)ػتنػػػػػد  ال ػػػػػياِف،
 . ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية: اإلسبلمية 

 .س ة مصر للطبءفة كالتوزي  كالن ر: ، القءهرةِط. معركة اظتصحف(. ـَََِ)ال ياِف، ػتند 
س ة مصر للطبءفة : هرةالقء. (ّ-ُ)م  مقءالت ال يا ػتند ال ياِف (. ـََِِ)ال ياِف، ػتند 

 .كالتوزي  كالن ر
 .مكتبة العبيكءف: ، الريءضِط. معجل ألفءظ العقيدة(. ـَََِ=هػ َُِّ) ءٌف، فءمر فبداو 

نْػخة منقحػة . القػءموس اوػيإ(. ـََِٖ -هػػ ُِْٗ)، غتػد الػدي  ػتنػد بػ  يعقػون  بءدم الفركز
راجعػػِ كافتػَ بػػِ أنػػس ػتنػػد ال ػػءمي كزكريػػء . م ال ػػء عيكفليهػء نعليقػػءت ال ػػيا أبػػو الو ػػء نصػر اعتػػوري  اظتصػػر 

 . دار اضتديث: القءهرة. جءبر أزتد
. الكتءن كالْنة و درح أشتء  او اضتَْ يف ض .سعيد ب  فلي ب  كهف ،القحطءة

dex.php?p=right_list&f=nameshttp://www.deentimes.com/in 
 .دار الكتب العلنية: بركت. نفْر القرا (. بدكف نءريا) ػتند ب  أزتد ب  أأ بكرالقرا ، 

 .الريءض: ، العبيكءفٔط. ال حتيف(. ـََِّ-هػُِْْ)القرة، فء ض 
 .دار اب  يـي: بركت. الع نة(. ـَََِ-هػُُِْ)القرة، فبداو فء ض 

 .دار ال ركؽ: ، بركتّٕط .يف ظبلؿ القر ف(. ـََِٖ -هػ ُِْٗ)قطب، سيد 
، بركت ُط. يةارؽ البحث يف الدراسءت اإلسبلم(. ـُٗٗٗ -هػ َُِْ)قلعِ جي، ػتند ركاس 

 .دار النفء س
 .مركي اضت ءرة العربية: ، القءهرةُط. ققء ة اضتوار(. ـََِٖ)القيعي، ػتنود 

آّلػػػس الػػػوا  لل قء ػػػة كالفنػػػوف : الكويػػػت. مػػػ  ال ػػػرؽالتنػػػوير اآلَ (. ـََِٕ)جػػػي . ، جػػػيكػػػبلرؾ
 .كاآلدان

. القػػػيل الرتبويػػػة يف نػػػدريس الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية(. ـََِٗ-هػػػػَُّْ)اظتػػػءلكي، فبػػػدالرزت  بػػػ  فبػػػداو 
 .ُُٓىلُف  َُٓم  الصفحة . ِّ، آّلد ُٗالعدد : آّلة الرتبوية: جءمعة الكويت

  islam.com-http://feqh.al:إلسبلـموق  ا. أدن الدنيء كالدي  .اظتءكردم
دار : ، اظتنصػػػػػورةُط. مػػػػػ  اظتعلنػػػػػءت صػػػػػءنعءت األمػػػػػة(. ـََِْ -هػػػػػػ ُِْٓ)متػػػػػوِف، أسػػػػػءمة فلػػػػػي 

 .اليق 
 .دار اليق : ، اظتنصورةِط. م  اظتعلن  صنءع األجيءؿ(. ـََِٖ -هػ ُِْٗ)متوِف، أسءمة فلي 

http://www.deentimes.com/index.php?p=right_list&f=names
http://feqh.al-islam.com/
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دار : ، بػركتُط. التعلل كالتعليل يف الن رية الرتبويػة اإلسػبلمية (. ـََِٔ-هػُِْٕ) وسفمدف، ي
 .اعتءدم

 .دار الكتب العلنية. صحيع مْلل(. ـُِٗٗ)مْلل ب  اضتجءج 
، ُط. اضتػػػػب يف اظتن ػػػػور اإلسػػػػبلمي(. ـََِٔ-هػػػػػُِْٔ)اظت ػػػػهداة، ضػػػػيء  ػتنػػػػد ػتنػػػػود جءسػػػػل 

 .دار الكتب العلنية: بركت
 .اظتبل صدرا. ْط. الرتبية كالتعليل يف اإلسبلـ(. ـ ََِّ -هػ  ُِْْ)مرن    مطهرم ،

جػػػػءم  جوامػػػػ  اال تصػػػػءر كالبيػػػػءف  ينػػػػء يعػػػػرض بػػػػ  اظتعلنػػػػ  ك بػػػػء  (. ـََِٗ -هػػػػػ َُّْ)اظت ػػػػراكم 
، ُط. فػءدؿ بػ  فبػداو بػ  سػعد  ؿ زتػػداف: رتػ  كنعليػ . كتػب  دان اظتعلنػ يف  اصتػءم  يف . الصػبيءف
 .جدة

 .دار الكتب العلنية.  يض القدير(. ـََُِ) ػتند فبد الرةكؼكم، اظتنء
 .اظتكتبة العصرية: ، بركتُط.  دان العلنء  كاظتتعلن (. ـََِٗ-َُّْ)اظتنصور بءو، اضتْ  

 .آّن  ال قءيف: أبوظ ( CD(. )ـ ََِّ) اظتوسوفة ال عرية
 http://www.intaaj.net: الْعودية(. ـ ََِْ) اظتوسوفة العءظتية العربية

  islam.com-http://feqh.al:موق  اإلسبلـ(. الكويتية) اظتوسوفة اٍلًفٍقًهيَّةً 
  eeb.sakhr.comhttp://aj(:ََِٓ( )معءجل كقواميس) موق  صخر

: ، دم ػ ُط. ج التفكػر كدقػء   التػدبرءر معػ(. ـَََِ-هػُُِْ)اظتيداة، فبدالرزت  يْ  يبنكة 
 .دار القلل

، ألفػػء ُط. ؼتتصػػر صػػحيع اصتػػءم  الصػػ ر للْػػيواي كاأللبػػءة(. ـََِٖ-هػػػُِْٗ)نصػػر او، أزتػػد 
 .للن ر كالتوزي 
ِي الدَّكىاًة فىلى  ًرسىءلىًة  .ءَفًو أىزٍتىدي ٍب ي اينػىٍيًل ٍبً  سى  ،النػٍَّفرىاًكمُّ   :موق  اإلسبلـ. ابًٍ  أىًأ زىيٍدو اٍلقىيٍػرىكىاًةّْ اٍلفىوىاًك

islam.com-http://feqh.al 
: موقػػػػػ  اوػػػػػدث. صػػػػػحيع مْػػػػػلل ب ػػػػػرح النػػػػػوكم (.بػػػػػدكف نػػػػػءريا) ػتػػػػػي الػػػػػدي  بػػػػػ  دػػػػػرؼ،  النػػػػػوكم

http://www.muhaddith.org 
  islam.com-http://feqh.al:موق  اإلسبلـ .األذٍكىءري النػَّوىكيَّة. النػَّوىكم
  tp://www.muhaddith.orght:موق  اودث. ريءض الصءضت . النػَّوىكم

 . صحيع مْلل(. ـُِٗٗ)مْلل ب  اضتىجَّءج ب  مْلل الق ىرم  ،النيْءبورم
مبءد  اصتودة ال ءملة يف اإلسبلـ كبعض  (.ـََِٖ -هػ ُِْٗ)رتءؿ ػتند ػتند  ،اعتنيدم

 .دار الن ر للجءمعءت: القءهرة. نطبيقءهتء يف التعليل اإلسبلمي
. دخصية الطف  اظتْلل كنء نبدك يف بعض كتب الرتاث(. ـََِّ)رتءؿ ػتند ػتند  ،اعتنيدم

 .مكتبة الردد: الريءض، ّط

http://www.intaaj.net/
http://feqh.al-islam.com/
http://ajeeb.sakhr.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.muhaddith.org/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.muhaddith.org/
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