ملك ،بدر ػتند  -الكندرم ،لطيفة (ََِٗـ) .اصتوانب التػ ٍَّربًويىًة أل ٍشتء اللَّ ًِ اضتي ٍْ ىَ .غتلة كلية
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ِّمةُ
الا َقد َ
ُ
هتدؼ الرتبية اإلسػبلمية ىلُف نننيػة الفػرد فءافيػء كجْػديء ك كريػء كاجتنءفيػء كركييػء كي ػِ بكء ػة الطػرؽ
اظتنكنة كي يكوف ذكيء كزكيء ،مؤهبل للحيءة الطيبة اظتقرتنة بءضترية كالردػد كالطءفػة كالعبػءدة و كيػد  .كاألشتػء
اضتْػػَ كسػػيلة نربويػػة هء لػػة نْػػتوفب ميػػءدي دػػد كأ ػػءد مػ ي ػػهء األنبيػػء ككػ مػ سػػءر فلػ درّٔػػل لتيكيػػة
الركح ،كنرقية اإلرادة ،كنننية الوجداف ،كنربية اإلنْءف .ىلف قِ اإلميءف يقود ىلُف قِ العنراف.
كننبػ أييػػة هػل الدراسػػة مػ أف الرتبيػة الركييػػة ن ػلم م ػػءفر الفػػرد كهتػدم سػػلوكِ ؿتػو اضتيػػءة الكرميػػة،
كالدي هو أهل مكوف م مكونءت دخصية الفػرد كققء ػة آّتنػ  .كألف اطتػءل سػبحءنِ طػر النفػوس يف أّٔػ
صػػورة هػػو أفلػػل بػػدرجءت سػػعءدهتء كدركػػءت نعءسػػتهء ،ػػءلقرن منػػِ رزتػػة كالبعػػد فنػػِ نقنػػة .كالفهػػل اطتػػءا
للدي يْبب أضرارا ضخنة ال يصر عتء أيهء التخلف الفكرم ،كال يءع آّتنعي ،كالعجي اإلنتءجي.
األشتػء اضتْػػَ دػػجرة ف نػ حتتػػوم فلػ معػػءة جليلػػة نءبعػػة مػ فلػػل التوييػػد ال يْػػت اظتػػؤم فػ
نػى ىفحػػءت فطرهػػء ال ىفػ َّػواح كػػي ي ػػعر بءلْػػبلـ كالرايػػة م ػ نفْػػِ كاػػر كنػػء يػػدرؾ م ػ بلعت ػػء ف نػػة اطت ػػءل
سبحءنِ كنعءُف ييداد اظتػر ػوفء لػِ ،كافتنػءدا فليػِ ،كدػوقء ىلليػِ .هػل ال قء ػة اإلميءنيػة الر يعػة اظتْػتندة مػ
د ػػجرة األشتػ ػء اضتْ ػػَ أص ػػلهء قءبػ ػت ،كظله ػػء كا ًرؼ ىلُف األب ػػد هت ػػب القل ػػب الطنتنين ػػة ،كنْػ ػكب يف ال ػػركح
الْػػكينة ،كنعطػػي الب ػػر ضػػيء الف ػػيلة ،كدتػػنع العقػ صػػفء اضتكنػػة .ىلف األشتػػء اضتْػػَ عتػػء نطبيقػػءت نربويػػة
كػتػػددات نعلينيػػة ذات صػػلة كقيقػػة جػػدا ببنػػء ال خصػػية الرادػػدة اظتتينػػة الوافيػػة كهػػي أس ن ػػكي آّتنعػػءت
الكرمية اضت ءرية.
ك ر م الب ر نتجءذّٔل التجءرن الدنيوية كملاهبهء الفكرية يبح وف فػ ػءلقهل كنقطعػت ّٔػل سػب
الْػػعءدة نػػنهل مػ اػػرؽ يف ػػءر ال ػػكوؾ ،كمػػنهل مػ ضػػءع يف بيػػدا ال فلػػة ،كك ػػر مػ النػػءس نػػء يف أكديػػة
اليػتس كمنػػءا غتهولػة اػػر متهولػة بءإلميػػءف  ...كهػل  -أيننػػء كػءنوا كيي نػػء فءدػوا  -يف يءجػػة مءسػة لئلردػػءد
كالتعلل م يض العلػيل سػبحءنِ .كمػ من ػور هتػليب الْػلوؾ كاأل ػبلؽ ػنف اضتْػد كالكػا كال ػب كسػء ر
اآل ػػءت النفْػػية كالفكريػػة ال ميك ػ معءصتته ػء يف الرتبيػػة اإلسػػبلمية بػػبل دػػحل لل ػوازع الػػدي فل ػ ؿتػػو يػػوق يف
الف ػػرد الفط ػػرة اليكي ػػة للت ي ػػر م ػ ال ػػدا أكال كال ري ػػب أف نوظي ػػف األشت ػػء اضتْ ػػَ يف ه ػػلا اظتنح ػ م ػ أؾت ػ
الوسء قءابة للوصوؿ لل ءيءت ىلذا أيْنء يهء فرض اظتعلومءت ،كأ لصنء النيءت ،كارسنء اظتهءرات.
قػػءـ البءي ػػءف بن ػػر مقػػءؿ فػ بعػػض اظتعػػءة الرتبويػػة لؤلشتػػء اضتْػػَ كن ن ػػر فلػ دػػبكة اإلنرتنػػت يف
مػػوقع (موق ػ بػػدر ملػػك كموق ػ لطيفػػة الكنػػدرم حتػػت بػػءن اظتقػػءالتُ) مث بػػدا عتنػػء أييػػة اظتوضػػوع ك لػػت
وا ػػد كػػءف دا عػػء لتنػػءكؿ اظتوضػػوع م ػ جديػػد بوانبػػِ الوجدانيػػة كاظتعر يػػة كالْػػلوكية كنعني ػ دا رنػػِ كق ػػءيء

ُ http://www.geocities.com/ta3leqa1
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بصػػورة منهجيػػة أك ػػر دقػػة ،كأكس ػ نفصػػيبل كفل ػ ؿتػػو يتوا ػ م ػ ايتيءجػػءت اظت ػػت ل بءصتءنػػب الرتبػػوم م ػ
البءي كاظترب .
كم ػ ه ػػل الدراس ػػءت نق ػػدـ للن ػرب رةي ػػة معنق ػػة لكيفي ػػة نوظي ػػف األشت ػػء اضتْ ػػَ يف بن ػػء دخص ػػية
اظتْػػلل .ىلف اػػرس العقيػػدة الْػػلينة م ػ أهػػل مهػػءـ اظتػػرأ األم ػ كال ريػػب أف األشتػػء اضتْػػَ كسػػيلة را عػػة م ػ
كسء ننقية كنرقية الفرد كآّتن فقيدة كدريعة.
مبررات الدراْسة

هنػػءؾ يءجػػة مءسػػة فل ػ اظتْػػتول اإلسػػبلمي إلفػػءدة دػػحل الفعءليػػة الركييػػة كال قء يػػة للفػػرد كاصتنءفػػة
كنننيػػة الصػػلة الركييػػة بػػءو سػػبحءنِ كنعػػءُف الجيػػءد ىلنْػػءف ال ػػهود اضت ػػءرم يف ك ػ غتػػءالت اضتيػػءة (براػػوث،
ََِٕـ.)ُّٖ ،َُِ ،
يعءة اظتيداف الرتبوم م قلة الدراسػءت الػت نػدرس "اظت ػءم الرتبويَّػة ألشتػء او اضتْػَ ،ك قءرهػء فلػ
قوـ ى
اآلقءر الت ني ّْ
سلوؾ اإلنْءف ،كنيردد مْرنِ يف هل اضتيءة .لللك كءنػت الكتءبػةي
فبلقة اإلنْءف بربِّْ ،نلك ي
يِ سدِّا ل رةو يف اظتكتبة اإلسبلميٌة العءمرة" (صويفََِٔ ،ـ) .ىلف التوييد ق ية نربويػة مهنػة فلػ راػل نػدرة
الكتءبءت الرتبوية يف هلا اصتءنب كنء يقوؿ سعيد ىلشتءفي فلي (ََِٓـ) يف كتءبػِ أصػوؿ الرتبيػة اإلسػبلمية
(ص ٓٔ) .ىلف اإلميػػءف بػػءو كبتشتء ػػِ كصػػفءنِ مػ الق ػػءيء الرتبويػػة اظتهنػػة ال سػػينء للطفػ كال ػػءن ألف اإلميػػءف
سبلح ظتواجهة صراع اضتيءة كم ريءت الدنيء (صبلحُٖٗٗ ،ـ ،جّ ،ص ٖٖٔ).
نتسيْػػء فلػ مػػء سػػب ؿتتػػءج ىلُف هػػل األشتػػء كالصػػفءت اضتْػػَ لعػػدة أمػػور منهػػء نقويػػة اإلميػػءف ،ك هػػل
القػػر ف ،كنوجيػػِ الْػػلوؾ ،كنننيػػة العق ػ  ،كننييػػِ اطتػػءل م ػ الػػنق كاظت ي ػ كال ػػبيِ ،كالتقػػرن ىلُف او سػػبحءنِ
بت ػ األدفيػػة ،كنكػػوي دخصػػية مؤمنػػة ننفػ الب ػرية كنػػرتجل رتػػءؿ اإلسػػبلـ ىلُف فن ػ موصػػوؿ يػػد نقػػوؿ
ًً
ػءد .ىلف ن ػػر مت ػػننءت اإلميػػءف م ػ أج ػ األفنػػءؿ
الع ىن ػ ً اصتىػ ّْ
قءرنػىػء اظتىٍي ينونيػة نى ٍ ػ ىػه يد ىفلىٍيػنىػػء كفل ػ ى
بفخػػر :ىهػػل ي
ط بًءظتعلن كرقة األنبيء كاظترسل ىلُف يوـ الدي .
الرتبوية كهو فن ف يل ىمنيو ه
قءؿ نعءُف را عء دتف التوييد كالعلنء يف ية كايد " ىد ًه ىد اللٌِي أىنَِّي الى ىلًلىػِى ىلًالَّ يه ىو ىكالٍ ىنبلىً ىكػةي ىكأ ٍيكليػواٍ الٍعًٍلػ ًل
قىآ ًنػ ػءن بًءلٍ ًقْ ػ ًػإ الى ىلًلىػ ػػِ ىلًالَّ ه ػػو الٍع ًيي ػػي ٍ ً
ػيل" ( ؿ فنػ ػراف ،)ُٖ :كاآلي ػػة الكرمي ػػة ؼتتوم ػػة ب ػػءشت مػ ػ أشتء ػػِ
ى يى ى ي
ٍ
ى
اضتىك ػ ي
اضتَْ (العييي كاضتكيل) كيء صنواف ال يفرتقءف أبدا ءلعية قرينة اضتكنة ،كالكرامة قرينة اظتعر ة.
ءلواق اظتعءش يعءة م ىلاػراؽ العقػ يف فػءَف اظتػءدة فلػ يْػءن الػركح  ،كاظتوازنػة ؽتكنػة بػ اظتْػءري
الػػدنيوم كالػػدي (الركيػػي) ػػنف أييػػة م ػ هػػل الدراسػػءت ننبػ مػ أف الرتبيػػة اإلسػػبلمية لػػديهء الك ػػر يف هػػلا
األمر اطتطر.
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كم جهة أ رل ػنف هػل الدراسػة مهنػة ألسػء نْػع إلبػراز بعػض منػءيي التفكػر بءألشتػء اضتْػَ يف
هػػل الْػػن الكونيػػة كاالجتنءفيػػة كالدينيػػة كربػػإ الكتػػب الدينيػػة بءألدبيػػءت الرتبويػػة اظتعءصػػرة دكف االلتفػءت ىلُف
النياع الفكرم اللم سءد يف أكسءط ك ر م الكتب الدينية الت فكرت صفو كجبلؿ اظتوضوع.
كدتتػػد أييػػة هػػل الدراسػػة يف كوسػػء نتنػػءكؿ التوييػػد كنت ػػن وا ػػد ف ػ العديػػد م ػ أشتػػء او اضتْػػَ
كصفءنِ العليء هي بللك م ػتنلة فلػ "أهػل ق ػءيء األديػءف كلهػء مػ رتيػ األمػل كرسػلهل ،ألف دفػوة الرسػ
كلهػػء يف نوييػػد او نعػػءُف يف ذانػػِ كأشتء ػػِ كصػػفءنِ كننييهػػِ" (ال ػػنقيطي ،جٖ ،ص ُّٔ) .كيعػػود النفػ فلػ
اظتطل فل م هل الدراسءت كنء قءؿ العي ب فبد الْبلـ -رزتػِ او نعػءُف فػا هػل معػءة أشتػء او نعػءُف
كوسػػيلة "ىلُف معءملتػػِ ب نراهتػػء مػ اطتػوؼ كالرجػػء كاظتهءبػػة كاوبػػة كالتوكػ  ..كاػػر ذلػػك مػ ذتػرات معر ػػة نلػػك
الصػػفءت" .كنػػء أف اظتعر ػػة بتشتػػء او اضتْػػَ كصػػفءنِ العل ػ نبصػػر اإلنْػػءف "بنقػػء نفْػػِ كفيؤّػػء ك ءهتػػء
تجتهد يف ىلصبليهء (اصتلي ََِٖ ،ـ ،ص ُٕ .)ُٓ،كىلصبلح النفس أس الرتبية كرأس التعليل.
هدف الدراْسة

هتػػدؼ هػػل الدراسػػة التحليليػػة االسػػتنبءاية ىلُف نتب ػ غتنوفػػة م ػ اصتوانػػب الرتبويػػة اظتتعلقػػة بتشت ػػء او

اضتْػػَ كهػػي ػتءكلػػة لتوظيفهػػء نربويػػء يف نوجيػػِ بنػػء دخصػػية الفػػرد اظتْػػلل كبػػللك نتحػػوؿ اظتعر ػػة ىلُف سػػلوؾ
موجػػِ ،كم ػػءفر يءضػػة ،ك ػ أسءسػػيءت الرتبيػػة اإلسػػبلمية بعيػػدا ف ػ التفءصػػي العقديػػة ،كاظتنءق ػػءت اظتطولػػة،
كاطتبل ػءت العلنيػػة ،كالنيافػػءت اظتلهبيػة .لقػػد انتبػػِ اظتربػػوف مػ أم ػػءؿ ال ػياِف كابػ قػيل اصتوزيػػة كاريػػء ىلُف أييػػة
هػػلا اظتوضػػوع اصتلي ػ هػػرت كتءبػػءت ك ػػرة نرصػػد األمػػر ب ػ ن ػػوص يف ػػر األشتػػء اضتْػػَ ػػء ف ػ دررهػػء
الكءمنة ،كدركسػهء الْػءمية ،كدركّٔػء اظتنهػدة ،كنطبيقءهتػء العنليػة يف اضتيػءة اليوميػة .ال ريػب أف ال قء ػة اإلميءنيػة
الص ػػء ية النءبع ػػة مػ ػ شتءي ػػة أشت ػػء او اضتْ ػػَ كفيل ػػة ب ػػتف نن ػػر األمػ ػ للف ػػرد ،كالْ ػػركر لؤلس ػػرة ،كالْ ػػعءدة
للنجتن  ،كالرزتة للعءظت  ،كنعيز معءة العقيدة اإلسبلمية يف كاقعنء اظتعءصر.
ىلف البحث يف يق الرتبية الركيية اريقة مػ اػرؽ اظتْػءية يف نعنيػ ك ديػد اإلميػءف كنصػفيتِ مػ راف
ال فلة كأدراف التْويف كاصتهػ كاطتػوؼ مػ اظتخلػوق  .كهػلا اظت ػنءر يػربإ الْػلوؾ بعػءَف الوجػداف كال ػنء ر
كالْػرا ر ككلنػػء نعءهػػد اظتْػػلل نػػبلكة الػػلكر اضتكػػيل كأ ػػل يػى ٍقػىرأ الٍ يقػ ٍػر ىف ىيػ َّػد ىٍِتً ىنػػِي ننػػِ بػػللك التعءهػػد يى ٍْػتىػ ٍوًيف
ىشت ػػء ًيف أ ٍ ً
ًً
ّْبلكةً ين ػػر فليه ػػء كتت ػػءج ىلُف ن ػػدبرهء كالعنػ ػ زْ ػػتليمءهتء .ىلف مػ ػ أصػ ػ الفط ػػرة
ىض ػ ىػعءؼ الػ ػت ى
ىه ػػل األ ٍى ى
للنؤم ال ىفط أف ييكي ركيِ ،كتني نفِْ ،كيقرتن م ربِ ،كاألشتء اضتَْ ر زاد عتل ال ءية الْءمية.
أْسئلة البحث
ُ -
ِ -
ّ -

مء أيية العلل بتشتء او اضتَْ؟
مء منءذج اصتوانب الرتبوية ألشتء او اضتَْ؟
مء اآلدان الواجب التحلي ّٔء م أشتء او اضتَْ؟
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ْ -
ٓ -

كيف نْءهل أشتء او اضتَْ يف نننية اإلميءف كاضتث فل اإليْءف يف العن ؟
كيف ن رس معءة األشتء اضتَْ يف نفوس األافءؿ؟

ٔ -

كيف يقوـ اظتعلل ؿتو ارس أشتء او اضتَْ يف نفوس اظتتعلن ؟

مصطلحءت البحث

اصتوان ػػب الرتبوي ػػة :كيقص ػػد ّٔ ػػء الق ػػءيء اظتتعلق ػػة بءلرتبي ػػة كميك ػ ػ أف نع ػػيز اظتب ػػءد كاألس ػػس الرتبوي ػػة
(البحػػرتمََُِ ،ـ ،ص ِٓ) كالػػت مػ دػػتسء أف نننػػي الفػػرد كآّتن ػ كنعػػءًف م ػػءكلِ كنقيػػِ قػػدر اظتْػػتطءع
م ال يءع.
ً
األشتػػء اضتْػػَ هػػي أشتػػء متعػػددة ظتْػػن كايػػد (ابػ فءدػػورُٕٗٗ ،ـ ،جٗ ،ص ُٖٓ) ىكقىػ ٍد يسػ ى
ً
ال َّء ًعًي ف ًص ىف ً
ً ً
ءت اوً -نىػع ىءُف -ىػ ىق ى ً
صػلَّ اوي ىفلىٍي ًػِ
ءؿ" :و أ ٍىشتىء ه ىك ًص ىف ه
ءت ،ىجء ى ّٔىء كتىءبيػِي ،ىكأى ٍ بىػ ىػر ّٔىػء نىبًيُّػِي  -ى
ى
ٌ ىٍ
ً
ً
ً
ً
ػت ىفلىٍيػػِ اضتي َّجػةي ىرَّد ىهػػء ،أل َّ
صػ َّ
ىيػػدان قى ىءمػ ٍ
ػع ىفػ ٍ ىر يسػ ٍػوؿ او  -ى
ىف ال يقػ ٍػر ىف نىػ ىػيىؿ ّٔػىػء ،ىك ى
صػلَّ اوي
ىك ىسػلَّ ىل -أ َّيمتىػػِي ،الى يى ىْػ ي أ ى
ىفلىٍي ػ ًػِ ىك ىس ػ ػلَّ ىل -ال ىق ػ ٍػو ىؿ ًّٔىػػء" (ال ػػله ُٕٗٗ ،ـ ،جٖ ،ص ّٕٕ) .لق ػػد اجته ػػد ك ػ ػر م ػ ػ العلن ػػء يف فنلي ػػة
ىليصػػء األشتػػء كالصػػفءت يف مؤلفػػءت متخصصػػة كهنػػءؾ نفػػءكت يف العػػدد كال يوجػػد انفػػءؽ نػػءـ يف اظتوضػػوع ،
كالقدر اظتتف فليِ أنِ ال جيوز أف نْني او سبحءنِ بءسل َف يرد يف قبونِ ن صريع صحيع.
ق ػ ػػءؿ ػتن ػ ػػد الط ػ ػػءهر بػ ػ ػ فءد ػ ػػور (ُٕٗٗـ) "كاألشت ػ ػػء ه ػ ػػي األلف ػ ػػءظ آّعول ػ ػػة أفبلمػ ػ ػءن فلػ ػ ػ ال ػ ػػلات
بءلتخص ػػي أك بءل لب ػػة ءس ػػل اصتبلل ػػة كه ػػو (الل ػػِ) فل ػػل فل ػ ذات اإلل ػػِ اضت ػ بءلتخص ػػي  ،د ػػتف األف ػػبلـ،
ك(الرزت ) ك(الرييل) اشتءف للػِ بءل لبة ،ككللك ك لف مفرد دؿ فل صفة م صػفءت اللػػِ ،كأالػ ىلاػبلؽ
األفبلـ ؿتو الرن ،كاطتءل  ،كالعييي .كاضتَْ مؤنث األيْ  ،كهو اظتتصػف بءضتْػ الكءمػ يف ذانػِ ،اظتقبػوؿ
لدل العقوؿ الْلينة آّردة ف الػهول" (جٗ ،ص ُٖٔ ،ُٖٕ-بء تصءر).
منهج البحث
يْػػتخدـ البءي ػػءف يف هنػػء الػراه اظتػنه التحليلػي االسػػتنبءاي ظتػػء كرد يف بعػػض الكتػػب اظتعنيػػة ّٔػػلا
ال ػػتف كذلػػك بتتب ػ كدراسػػة أشتػػء او اضتْػػَ كالعن ػ فل ػ حتليلهػػء كنفْػػرهء كاالسػػتنتءج منهػػء (األنصػػءرم،
ََِٕـ ،ص ٖٔ ،َِّ ،َُُ ،اعتني ػ ػ ػ ػػدمََِّ ،ـ ،ص ُٕ ،اعتني ػ ػ ػ ػػدمََِٖ ،ـ ،ص ُٕ) للخ ػ ػ ػ ػػركج
زجنوف ػػة م ػ اصتوان ػػب الرتبوي ػػة اظتتعلق ػػة بءألشت ػػء اضتْ ػػَ كن ػػء ج ػػء ت يف ال ػواهد القر ني ػػة كالنبوي ػػة كالكت ػػب
اظتتخصصػػة يف دػػرح كدراسػػة األشتػػء اضتْػػَ م ػ الرتكيػػي فل ػ الكتءبػػءت الرتبويػػة الرتاقيػػة كاظتعءصػػرة فل ػ يػػد
ػتنبءاي ،كهػػو مػػنه ه قػػء هل فلػ حتليػ
سػوا  .كهكػػلا ػػنف الدراسػػة الراهنػػة سػػتعتند "فلػ اظتػػنه ً التحليلػ ٌػي االسػ ٌ
اهتنػػت ّٔػػلا اظتوضػػوع،
معػػءة أشتػػء او كنػػء يف بعػػض كتػػب التفْػػر كارهػػء مػ كتػػب ال قء ػػة اإلسػػبلمية الػػت َّ
بءإلضء ة ىلُف ػتءكلة استنبءط بعض اظت ءم الرتبويَّة عتل األشتء اضتَْ" (صويفََِٔ ،ـ).
اظتنه التحليلي هو منه يعَ بتحلي اظتعلومءت الت ن رتعهء م النصوص كاأل كءر كيقصد بػءظتنه
االستنبءاي ذلك اظتنه الػلم يركػي فلػ اسػتنبءط األيكػءـ أك األ كػءر مػ النصػوص" (قلعػِ جػيُٗٗٗ ،ـ،
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ص ُٗ) .كيقػػوـ اظتػػنه التحليلػػي يف م ػ هػػل الدراسػػءت بدراسػػة را اظتتخصص ػ يف اضتق ػ م ػ كاق ػ م ػػء
ننءكلتػػِ األدبيػػءت الرتبويػػة مث حتليلهػػء ك قػػء ظتػػء كرد يف أس ػ لة البحػػث مث بنػػء النتػػء كالتوصػػيءت يف ضػػو ذلػػك
(اظتءلكيََِٗ ،ـ ،ص ُُِ).
كاظتػػنه االسػػتنبءاي يف الرتبيػػة ( )Deductive Methodهػػو اسػػتدالؿ يبػػدأ م ػ التْػػليل زقػػدمءت أك
ق ءيء كتءكؿ الوصوؿ ىلُف مء يرتنب فليهء م نتء (جرجس ك ينء او ََِْ ،ـ ،ص ُّٖ).
يقػػوـ هػػلا البحػػث فلػ معطيػػءت كمقءربػػءت نربويػػة حتػػدد اػػرؽ نيكيػػة الػػنفس ك ويػػد الْػػلوؾ كػػي ينتفػ
منهػػء آّتهػػد كال يْػػت فنهػػء اظتقتصػػد .كل ػ تف ػ البحػػث ال ػراه م ػ قريػػب أك بعيػػد بػػءلفركؽ الدقيقػػة ب ػ
اظتلاهب اإلسبلمية يف هلا اظتػوا كنػء ؾتػد ذلػك يف ك ػر مػ الكتػب (الأّػءرمََِٗ ،ـ ،ص ْٗ)ُّٗ ،
كل ػ يلتػػف ىلُف اطتبل ػػءت ب ػ األدػػءفرة كأه ػ الْػػنة كاصتنءفػػة يف هػػلا الب ػءن (اصتءسػػلََِٕ ،ـ ،اضتنيػػدم،
ََِٓـ ،ِّ ،سػػيفََِْ ،ـ ،ص ْٗ) كال يتتبػ البحػػث الػراه اػوامض الفتويػػءت الصػػو ية اظتيتء يييقيػػة
كيػػدي هل فػ الكنػػي اطتفػػي كاػػر (براضػػةََِٖ ،ـ ،ص ّْ) كهكػػلا ءلبحػػث ال ػراه يقتصػػر فلػ اصتءنػػب
الرتبػػوم الػػلم يهػػل فءمػػة النػػءس دكف مػػء ِػػوض بػػِ الػػبعض م ػ ال ػوامض كالػػت قػػد نكػػوف أنْػػب بءلبػػءي
كاظتتخصص .

الدراْسءت السءبقة

يف دراسة موسعة حتت فنواف م او :االسل األف ل كقصة األشتء اضتْػَ لْػلنءف العػودة (ََِٗـ)
نطػرؽ البءيػث ّٓنوفػة مػ الفوا ػد الرتبويػة الػت نبلمػػس ييػءة النػءس .بػدأت الدراسػة كحلقػءت نلفييونيػة حتػػت
فن ػواف م ػ او مث قػػءـ البءيػػث بن ػػر اظتػػءدة العلنيػػة يف كتػػءن بعػػد نفري هػػء كنصػػحيحهء .هػػد ت الدراسػػة ىلُف

نكػػوي معر ػػة بػػءو بػػدكف جػػدؿ فقػػيل ،كنػػء هػػد ت الدراسػػة ىلُف ربػػإ هػػل اظتعر ػػة كاإلميػػءف بْػػلوؾ نءضػ م ػ
الػػنفس كمػ آّتنػ  ،كمػ نطػػورات اضتيػػءة الب ػرية كىلؾتءزاهتػػء (ص ُِ .)ُّ -دػػريت الدراسػػة ب ػػك موسػ
معءة أشتء او اضتَْ  ،كذكر البءيث أف ىليصء أشتء او اضتَْ يكػوف " ف هػء ،ك هػل معءنيهػء ،كاإلميػءف
ّٔء ،كدفء ِ نعءُف قنػء كدتجيػدا كسػؤاال كالبػء ،مػ استح ػءر معءنيهػء يف كػ أيػواؿ اظتْػلل ،علػ قػدر معر ػة
معءنيهء كاإلميءف ّٔء ،يْتقيل فن اإلنْءف" (صّّٕ).
ق ػػءـ فب ػػدالعييي بػ ػ نءص ػػر اصتليػ ػ (ََِٖـ) بدراس ػػة مْتفي ػػة ألشت ػػء او اضتْ ػػَ كك ػػءف فنواس ػػء كو
األشتػػء اضتْػػَ ػػءدفو ّٔػػء .نػػءقل البءيػػث يف هػػل الدراسػػة دػػرؼ العلػػل بتشتػػء او اضتْػػَ كصػػفءنِ العل ػ

مْتعينء بآرا العلنء يف هػلا اظتوضػوع .ايتػوت الدراسػة فلػ أربعػة صػوؿ فػي الفصػ األكؿ ننػءكؿ البءيػث
اضتي ٍْ ىَ ى ٍءدفيوي ًّٔىء ىك ىذ يركاٍ الَّ ًلي ى يػيٍل ًح يػدك ىف ًيف أ ٍىشتىآ ً ًػِ ىسػيي ٍجىيٍك ىف ىمػء ىكػءنيواٍ يػى ٍع ىنليػو ىف
ىشتىء ٍ
درح اآلية التءلية { :ىكلًلٌ ًِ األ ٍ
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} (األف ػراؼ )َُٖ :كمػػء يف معنءهػػء م ػ اآليػػءت .كنػػء ننػػءكؿ البءي ػث دػػرح يػػديث "ىلف و نْػػعة كنْػػع
اشتػػء" .كب ػ البءيػػث يف الفص ػ ال ػػءة مػػنه أه ػ الْػػنة كاصتنءفػػة يف دراسػػة األشتػػء كالصػػفءت .كيف الفص ػ
ال ءل ػػث أ ػػرد البءي ػػث د ػػريء نفص ػػيليء ألشت ػػء او اضتْ ػػَ كم ػػء ن ن ػػر يف القل ػػون كاصتػ ػوارح مػ ػ ال ن ػػءر اليءنع ػػة
كاأليواؿ الطيبة .كطت البءيث مػء قػءـ بتفصػيلِ يف الفصػوؿ األكُف مػ "اآلقػءر اإلميءنيػة كالْػلوكية ألشتػء او
اضتْػػَ ،كذلػػك بػػلكر كػ ذتػػرة مػ هػػل ال نػػءر يف فنػواف مْػػتق  ،مث ذكػػر بعػػض األشتػػء اضتْػػَ الػػت ن نرهػػء،
مْت هدا لللك ببعض الننءذج اظت ي ة م أيواؿ سلف األمة" (ص ّٕٗ).

قػػءـ أزتػػد يْ ػ صػػبحي (ََِٖـ) بدراسػػة ألشتػػء او اضتْػػَ ءصػػة للػػنل كقػػد فنوسػػء أشتػػء او
اضتْػػَ للػػنل  .ن ػػننت دراسػػة صػػبحي "أشتػػء او اضتْػػَ الػػت كردت يف القػػر ف الكػػرث كيف أيءديػػث النػ
صػػل او فليػػِ كسػػلل ،كدػػرح ك ػ اسػػل كصػػف او نعػػءُف بػػِ ذان ػػِ العليػػة" (ص ٔ) .ق ػػءـ البءيػػث بتوظيػػف

القص اعتءدؼ يف ارس أشتء او اضتَْ يف نفوس النءد ة كذلك إلدراؾ اظتعءة الْءمية الت أبرزهػء اإلسػبلـ
يف ذكر أشتء او اضتَْ.
كيف دراس ػػة للط ػػءهر (ََِٔـ) حت ػػت فن ػواف أشت ػػء او اضتْ ػػَ لؤلاف ػػءؿ .ق ػػءـ البءي ػػث ب ػػرح مبْ ػػإ
ألشتء او اضتَْ يد يدرؾ الطف اظتعءة اصتليلة عتل األشتء اضتَْ .ك تل البءيث كػ اسػل مػ أشتػء او
اضتْ ػػَ بنل ػػة مػ ػ األسػ ػ لة التوض ػػيحية كىلجءبءهت ػػء الننوذجي ػػة لبي ػػءف اظتقص ػػد الع ػػءـَ .ف ي ػ ػ البءي ػػث مقدم ػػة
للدراسة كنء أنِ َف ِتل الدراسة خبءدتة.
كقػءـ فبػػدالقءدر بػ ػتنػد فطػػء صػػويف (ََِٔـ) بعنػ دراسػة فػ اآلقػػءر الرتبويَّػة اظت لػ لئلميػػءف بتشتػػء
او اضتْػػَ كركػػي فل ػ اظت ػػءم ً الرتبويػَّػة ألشتػػء او اضتْػػَ كقػػءـ البءيػػث ب ػنبرا ًز قءرهػػء يف فبلقػػة اإلنْػػءف م ػ

ربِّْ ي ندبُّر ظتعءنيهء .افتنػد البءيػث يف هػل الدراسػة فلػ اظتػنه ً التحليل ٌػي ،بءإلضػء ة ىلُف ػتءكلػة اسػتخداـ
االستنبءاي ،كهػو مػنه ه قػء هل فلػ حتليػ معػءة أشتػء او اسػتنبءط بعػض اظت ػءم الرتبويَّػة عتػء .كيػءكؿ
اظتنه
ٌ
و
فدد م التْءةالت هي:
أف جييب ف
ُ .مء هي أشتء او اضتَْ؟ ككل فددهء؟
ِ .مء أييَّة معر ة أشتء او اضتَْ كاإلميءف ّٔء؟
ّ .كيف يميك نصنيف هل األشتء اضتَْ نربويِّء؟

ْ .مء اظت ءم الرتبويَّة ألشتء او اضتَْ؟
كقد استنبإ البءيث غتنوفة م اظت ءم الرتبويَّة م بلؿ حتلي أشتء او اضتَْ منهء:
َُّ .
ىلف معر ةى هػل أشتػء او اضتْػَ نيعػ اظتْػلل فلػ أف يع ىػي هد ػِ األشتػ يف هػل اضتيػءة كهػو
حتقي العبءدة و كيد .
ىلف ندبػُّر ك هل هل األشتء اضتَْ كسيلة للك ًرً ً
كزتد ً كدك ًرً ،كالْع ًي يف ني رضػوانِ.
ِ َّ .ى ى
ّ .م هل األشتء مء يد متدبٌرهء ىلُف دفء ربٌِ ،كالطلب منِ ،كاالستعءنة بِ ،كاإلقبءؿ فليِ.
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ْ .م دتف ندبُّر ً
نصر ءنِ كأف ييتق ىف ىنلىِي.
بعض األشتء أف تن
العبد فل مراقبة ُّ
ى
كضػػع البءيػػث كيػػف يميك ػ نوظيػػف هػػل اظت ػػءم كنفعي ػ دكرهػػء نربويػِّػء ،ليْػػتفيد منهػػء النَّػػءس
كقػػد َّ
رتيعءَّ :
ػبلمي كءظتنػػيؿ :ييػث يميكػ أف نيوظَّػف
بتسػء يميكػ أف ني َّ
ن
فعػ ى مػ ػبلؿ قنػوات متعػدّْدة يف غتتنعنػء اإلس ٌ
هػػل اآلقػػءر الرتبويػَّػة يف نننيػػة اصتءنػػب الركيػػي أل ػراد  ،م ػ ػػبلؿ اظتنءرسػػءت كالتطبيقػػءت اليوميَّػػة يف ييػػءهتل،
كنطوع ،كار ذلك .كآّتن  :ييػث
كم بلؿ أدا هل ألنواع العبءدات اظتتعدّْدة الك رة م را ض ،كنوا ٌ ،
يميك أف ييوظّْف هل اآلقءر الرتبويَّػة يف نننيػة اصتءنػب الركيػي لؤل ػراد ،مػ ػبلؿ فبلقػءهتل الفرديَّػة كاصتنءفيَّػة
م بي و  ،كدرا و  ،كىلجءروة ،كؿتو ذلك م اظتعءمبلت.

ه ػػد ت دراس ػػة فن ػػر س ػػلينءف األد ػػقر (ََِْـ) ال ػػت حتن ػ فنػ ػواف أشت ػػء او اضتْ ػػَ اعتءدي ػػة ىلُف او
كاظتعر ػػة بػػِ ىلُف نقريػػر اإلميػػءف بػػءو يف القلػػون مػ ػػبلؿ يػػديث او نعػػءُف فػ نفْػػِ كصػػفءنِ كأشتء ػِ كأ عءلػػِ.

اختل البءيث يف دراستِ ىليدل ف ر ػتورا يف ضبإ منهجية الدراسة .دريت الدراسة ٗٗ اشتػء مػ أشتػء او
اضتْػػَ مث نءق ػػت الدراسػػة أشتػػء أ ػػرل ػتتنلػػة أف نك ػػوف م ػ األشت ػػء اضتْ ػػَ كءصتلي ػ  ،كاظتع ػػي  ،كاطت ػػء ض
كارهػػء  ..ك تنػػت الدراسػػة بءلت ػػديد فلػ أييػػة التعػػرؼ ىلُف او نعػػءُف فػػا صػػفءنِ اإل بءريػػة ككػػللك التفكػػر
يف ل او كالتدبر يِ.

هػػد ت دراسػػة أديػػي (ُٗٗٗـ) اآلقػػءر الْػػلوكية ظتعػػءة أشتػػء او اضتْػػَ ىلُف ىلظهػػءر يػػدكد أشتػػء او
اضتْػػَ كىلب ػراز مػػء ينب ػػي فلػ العبػػد أف يرافيػػِ كتػػء فليػػِ كهػػو يعءم ػ ربػػِ نبػػءرؾ كنعػػءُف بتشتء ػػِ كصػػفءنِ...
كنػػء هػػد ت الدراسػػة ىلُف نكػػوي دخصػػية اظتْػػلل ليكػػوف ال خصػػية الربءنيػػة اظتتوازنػػة .دخصػػية اظتْػػلل الػػلم
يتعبد كِ

و نبءرؾ كنعءُف بني األشتء كالصفءت (صُْ.)ُٓ -

اإلطءر الفكري للدراْسة

ىلف العػػودة للنقػػدس كانْػػءع نطػػءؽ الػػدكر الركيػػي كاأل بلقػػي يف اا ػراد ءلب ػػر كء نػػءت دينيػػة (يْ ػ ،
ََِٖـ ،ص ُٗ) ،ك"الت ػػدي ظ ػػءهرة اجتنءفي ػػة فر ته ػػء آّتنع ػػءت الب ػرية فل ػ ا ػػتبلؼ دراجته ػػء بدا ي ػػة،
كءنػػت أك نءميػػة أك متح ػػرة" (الرا عػػيَُٗٗ ،ـ ،ص ٔ) .كم ػ هنػػء ػػنف "الػػدي ضػػركرة ضتيػػءة الفػػرد كمْػػرة
آّتنػ كمصػػدر ققػػءيف ال اػػَ فنػػِ لئلنْػػءف" (دػػومءفََِٗ ،ـ ،ص ُٕ)( .كفلػ اظتْػػتول العػػءظتي ال زالػػت
الرتبيػة الدينيػة ػتػإ اهتنػءـ البػءي يف فءظتنػء اظتت ػر (
 ،)2007, p. 491كمي ػ ننػػءمي دراسػػءت الػػدي اظتقػػءرف كحق ػ متخص ػ كايػػدا م ػ أبػػرز ليػػءت العصػػر
اضتديث (كبلرؾََِٕ ،ـ ،ص ََِٗـ).
كفلػ مػػدل التػػءريا اإلنْػػءة كػػءف اظتكػػوف الػػدي فػػءمبل يءشتػػء يف نكػريس كنعنيػ درجػػة االنتنػػء ىلُف

American Educational Research Association,

اصتنءفة كميكنهء م أف ػدد دكريػء اظت ػءفر اطتءصػة بويدنػِ كنػد الفػرد ىلُف الػوفي ّٔويتػِ (سػعيدََِٖ ،ـ،
ص ُِّ) .الػػدي سػػعي ضتيػػءة أ ػ كأف ػػل جهػػءمي ك داػػيلََِٔ ،ـ ،جُ ،ص ُِٕٗ) .كقػػد يلع ػػب
9

الػدي دكرا م ػءيرا جػدا ىلذا اسػتخدـ لتايػػر كدتريػر الواقػ اظتتخلػف أك كنػء يقػػوؿ الفيلْػوؼ برنرانػد رسػ (بػػدكف
نػػءريا) يف كتءبػػِ الرتبيػػة كالن ػػءـ االجتنػػءفي "الػػدي قػػوة ػتء ػػة ،حتػػتف بك ػػر ؽتػػء كػػءف سػػي ء يف اظتءضػػي ...

ءلب ػػر يعنلػػوف أدػػيء فػ دػػعور ديػ  ،كهػػي منفصػػلة فػ الػػدي  ،ىلسػػء ن هػػر بصػػورة صػػءرمة ال نطػػءؽ" (ص
َُْ ،بء تصءر).
كننتق م العنوـ للحديث ف اطتصوص كصلب اظتوضػوع ،ن ػر ىلُف أف رسػءلة التوييػد كاضػحة فػا
مفػردات األشتػػء اضتْػػَ هػػي نػػيرع يف الػنفس اظتعتقػػد الصػػحيع " نػ فػػرؼ او فػرؼ مػػء سػوا  ،كمػ جهػ ربػػِ
هو ظتء سوا أجه  ،عل أسءس العلل الصػحيع بػءو كأشتء ػِ كصػفءنِ يقػوـ اإلميػءف الصػحيع كالتوييػد اطتػءل  ،كننبػ
مطءلب الرسءلة رتيعهػء" (التنينػي ََِِ ،ـ) كعتػلا ػنف مبءيػث أشتػء او نعػءُف كصػفءنِ كذانػِ مػ أسءسػيءت
فقيدة اظتؤم (درح العقيدة الطحءكية ُْٖٗ ،ـ ،ص ٖٗ ،اصتيا رمُٖٗٓ ،ـ.)ُٔ ،
األشت ػػء اضتْ ػػَ قل ػػب التويي ػػد كالتويي ػػد ق ػػية نربوي ػػة يف الص ػػنيل كن ػػء يق ػػوؿ س ػػعيد ىلشتءفي ػ ػ فل ػػي
(ََِٓـ) يف كتءبِ أصوؿ الرتبية اإلسبلمية ظتء عتء م قػءر هء لػة فلػ دخصػية اظتػؤم اظتتينػة اضتػرة ال ػجءفة
(ص ٓٔ) .كاضتديث ف ف نػة اظتػوُف مػ أمتػ غتػءالت اظتنءجػءة  ،كمػ أ صػب ميػءدي األدن ،كمػ أف ػل
كسػػء انبْػػءط اطتػػءار ،كرايػػة ال ػػنر بػ هػػي جنػػة الػػدنيء (القػػرةَََِ ،ـََِّ ،ـ )ْٖٓ ،ٕٓ ،ككلهػػء
نصب يف مصب ال ءيػءت الرتبويػة يف بنػء ال خصػية الْػوية .قػءؿ ابػ نينيػة يف أييػة معر ػة األشتػء كالصػفءت
" نذا استقر يف القلب كدتك يِ العلل بكفءيتِ لعبد كرزتتِ لِ كيلنِ فند كبر بِ كىليْءنِ ىلليػِ فلػ الػدكاـ
أكجػػب لػػِ الفػػرح كالْػػركر أف ػػل م ػ ػػرح ك ػ ػتػػب بك ػ ػتبػػون س ػوا  .ػػبل ي ػياؿ مرتقيػػء يف درجػػءت العلػػو
كاالرنفءع ْب رقيِ يف هل اظتعءرؼ" (جٓ ،ص ٔ)  .ىلف قيل اضتيءة للنؤم "مء هػي ىلال دػي مػ م ػءم
أشتء او نعءُف" ( ءلدََِٕ ،ـ ،ص ٗ).
ل ػػو أف دارس األشت ػػء كالص ػػفءت كمدرس ػػيهء ن ػػتملوا م ػػء دل ػػت فلي ػػِ ه ػػل الص ػػفءت ألدرؾ أف األ ػػبلؽ
الر يعة ذترة م ذترات التوييد ،كبقدر مء ميلك العبد م اإلميءف كالتوييد يػنعكس ذلػك كي هػر فلػ أ بلقػِ.
"ىلف معر ة يقيقة أشتء او كصػفءنِ كأ عءلػِ مػ أهػل العلػوـ الػت جيػب أف تػرص فلػ معر تهػء العبػد ألف هػلا
العلل ىلذا رسا يف القلب أكجب ية او ال ػتءلة" (الصبلإََِٔ ،ـ ،ص ِّْ).
ىلف اإلنْػءف يف صػحتِ كسػقنِ  ،كليلػِ كسػءر  ،كسػر كفلنػِ ،كدػبءبِ كهرمػِ يْػتطي أف يعػيل مػ أنػوار
أشتء او اضتَْ مْتنعء كمْتنتعء ،كذاكرا كمتفكرا ،كنء بء كمهتديء.
ىلف البحػػث يف اصتوانػػب الرتبويػػة ألشتػػء او اضتْػػَ نقػػود اظتطل ػ ىلُف أبػػرز أكجػػِ ف نػػة الرتبيػػة اإلسػػبلمية
ػ ال ػػدي اإلس ػػبلمي يف نب ػػل اطترا ػػءت ال ػػت انت ػػرت قب ػ اإلس ػػبلـ ن ػ َف يع ػػرؼ ض ػػبلؿ
كالك ػػف ف ػ
اصتءهلية َف يبصر نور اإلسبلـ .يقوؿ سيد قطب ف قوافد التصػور اإلسػبلمي للعقيػدة (ََِٖـ) كهػو يفْػر
سػورة الفءحتػة :كءنػت فنءيػة اإلسػبلـ األكُف موجهػة ىلُف حتريػر أمػر العقيػدة ،كحتديػد التصػور الػلم يْػتقر فليػِ
ال ػػنر يف أمػػر او كصػػفءنِ ،كفبلقتػػِ بػػءطتبل  ،كفبلقػػة اطتبل ػ بػػِ فل ػ كجػػِ القط ػ كاليق ػ  .كم ػ مث كػػءف
11

التوييػد الكءمػ اطتػءل هػػو قءفػػدة التصػور الػػت جػء ّٔػػء اإلسػػبلـ .قػءؿ اإلسػػبلـ كلنػة الفصػ يف صػػفءت او
كخبءصة مء يتعل منهء بءلربوبية اظتطلقة (جُ ،ص ِّ ،بء تصءر) .
ػءؿ {لىػػِي األى ٍشتىػػء
ىشتىػػء ي ٍ
ػءدفيوي ًّٔػىػء} (سػػورة األف ػراؼ .)َُٖ :ىكقىػ ى
قىػ ى
ػءؿ اللَّػػِي ىفػ َّػي ىك ىج ػ َّ  {:ىكلًلٌػ ًػِ األ ٍ
اضتي ٍْػ ىػَ ىػ ٍ
اضتَْ يْبّْع لىِ مء ًيف َّ ً
ػءؿ رس ي ً
ض كهػو الٍع ًييػي ٍ ً
صػلَّ
الْ ىن ىءكات ىكاأل ٍىر ً ى ي ى ى ي
ػوؿ اللَّػِ ى
ٍي ٍ ى ي ى ي ي ى
ػيل} (سػورة اضت ػر .)ِْ :ىكقى ى ى ي
اضتىك ي
اصتىنَّػةى" ( يمتَّػ ىفػ ه ىفلىٍي ًػِ) .قػءؿ العلنػء أف اضتػديث
اللَِّي ىفلىٍي ًِ ىك ىسلَّ ىل " :ىلً َّف وً نً ٍْ ىعةن ىكنً ٍْعً ى ا ٍشتءن ىمػ ٍ ىي ًف ى ىهػء ىد ى ػ ى ٍ
ً
ػب  ،كقيػ مػ فػر ى ً
أشتػء اللَّ ًػِ اضتيْ ىػَ ىفػ ٍ ظى ٍهػ ًر قىػ ٍل و
الْػءب ي ػر ىلُف ىمػ ٍ ىي ًفػ ى ٍ
ؼ ىم ىعءنيىػ ىهػء ىك ىمػ ى ّٔىػء ،كقيػ ىمػ ٍ
ٍ
ى ٍ ىى
الر ىفءيػى ًػة ىعتػىػء ،ىكىختىلَّػ ى ًزػىػء يميى ّْكنيػػِي ًم ػ ٍ الٍ ىع ىن ػ ً ًزىىعءنً ىيهػػء (ان ػػر :األذٍ ىكػػءري النػَّوىكيػَّػة ل ًئلمػػءـ النَّػ ىػوكم) كقػػءؿ
أىاىءقىػ ىهػػء ً ي ٍْ ػ ً ّْ
العْػقبلة (ََِْـ) بعػد دػرح دقيػ كنقػءش اويػ عتػل الق ػية "الف ػ كاسػ " (جُُ ،ص ِٔٓ) م ػرا
ىلُف أييػػة التفءسػػر الػػت قيلػػت ب ػػتف يف ػ أشتػػء او اضتْػػَ كنرديػػدهء كالعن ػ زقت ػػءهء .كلع ػ األمػػر يْ ػ
اصتني ىلف دػء او نعػءُف كػ فلػ يْػب اءقتػِ .كيػرل بعػض العلنػء أف اظتػراد ف هػء هػو اإليءاػة كالعنءيػة
ّٔء لف ءن مث هنهء معَ كأ را التعبد و زقت ءهءُ.
ً
قءؿ اب الٍعرًأ " ىًن َّف ىدر ى ً ً ً
ؼ الٍنعليوم ً
ؼ
ػءت ىػءلٍعًٍل يل بًت ٍ
ىشتىء ً ًػِ أى ٍدػىر ي
ؼ الٍع ٍل ًل ب ى ىرؼ الٍ ىن ٍعليػوـ  ،ىكالٍبىػء ًرم أى ٍد ىػر ي ى ٍ ى
ى
ىى ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
الٍعيلي ػػوـ" (ان ػػر ،أبودػ ػرياََِْ ،ـ ،)ٖٔ ،كعت ػػلا ػػنف " ىم ٍع ًرى ػػة التػ ٍَّويي ػػد أىٍ ى ػ ػ ي الٍ ىن ىع ػػء ًرؼ ،ىك ٍافت ىق ػ ي
ػءد ي أىٍ ى ػ ػ ي
االفتً ىقػػءد ً
ات" (اب ػ فبدالْػػبلـ ،د .ت) .كيػػرل اب ػ القػػيل يف كتءبػػِ الفوا ػػد أف سػػورة الفءحتػػة ن ػػننت "أصػػوؿ
ٍ ى
األشت ػػء اضتْ ػػَ ،كه ػػي اس ػػل ( او كال ػػرن كال ػػرزت ) .ءس ػػل (او) مت ػ ٌػن لص ػػفءت األلوهيٌػػة ،كاس ػػل (ال ػػرن)
مت ٌػن لصػػفءت الربوبيػػة ،كاسػػل (الػػرزت ) مت ػػن لصػػفءت اإليْػػءف كاصتػػود كالػػا .كمعػػءة أشتء ػػِ نػػدكر فلػ
هلا" .كيرل أنِ البد مػ ىلظهػءر قػءر األشتػء اضتْػَ :كػءلعفو كال فػور كالت ٌػوان كاضتلػيل ،ظتػ جػء نء بػء نءدمػء،
كاظتنتقل كالعدؿ كذم البطل ال ديد ظت أصر فل اظتعصية.
كقػػءؿ بعػض العلنػػء يف بيػػءف أييػػة معر ػػة األشتػػء اضتيْػػَ " :أكؿ ػػرض رضػػِ اوي فلػ لقػػِ معر تػػِ ،
ػءفلى ٍل أىنَّػِي الى ىلًلىػِى ىلًالَّ اللَّػِي " )ػتنػد (ُٗ :ينب ػي للنْػلن أف يعر ػوا
فر ػِ النػءس فبػدك  ،كقػءؿ نعػءُف  " :ى ٍ
ػنذا ى
أشتػػء او كنفْػػرهء  ،يع ن ػوا اللَّػػِ ي ػ َّ ف نتػػِ" (األنصػػءرمُّْْ ،ه ػػ ،بء تصػػءر) .ىلف ذتػػرة العلػػل بءألشتػػء

كالصػػفءت لػػيس التحصػػي العلنػػي حْػػب ب ػ األص ػ االنتفػػءع كاالقتبػػءس العنلػػي .الػػب العلػػل يف اإلسػػبلـ
ػتءط زجنوفة دركط منهء:
ُ.
ِ.
ّ.

التياكج ب العلل كاإلميءف.
التياكج ب العلل كالعن .
التياكج ب العلل كالف ء (العواميََُِ ،ـ ،ص ّٗ.)ْٗ-

1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-ArabicAsk_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980
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كزبػػدة القػػوؿ ،أف العلػػوـ اظتقربػػة للخػػءل أف ػػل العلػػوـ ألف ذترهتػػء ف ينػػة ك ءدهتػػء جْػػينة كهػػو مػػء أرت ػ
فليػػِ العلنػػء كنوصػ ىلليػػِ العقػػبل  .قػػءؿ ػتنػػد ال ػياِف (ََِٗـ) "ىلف العلػػل بػػءو أدػػرؼ العلػػوـ  ،كأف اظتعػػءرؼ
األ رل ىلف َف نك كسيلة ىلليِ بل ر يهء" (ص ّّ).
يقػػوـ اإلاػػءر الفكػػرم عتػػل الدراسػػة فلػ أسػػءس اإل ػػءدة مػ أشتػػء او كصػػفءنِ يف فنليػػة لنػػء دخصػػية
ءؿ ابٍ ي بىطَّ وءؿ :اى ًري ي الٍ ىع ىنػ ً ًّٔىػء أ َّ
ىف ىمػء
اإلنْءف فا التخل بءلصفءت اونودة للعبد كءلكرـ كالرزتة كالْرت " .ىكقى ى
ً ًً
ءلرًيي ًل كالٍ ىكػ ًرًث ىػين ّْػر يف الٍعب يػد نػى ٍفْػِ فلىػ أى ٍف ي ً
ػءؼ ًّٔىػء  ،ىكىمػء ىكػء ىف ىٍِػتى ُّ
ص َّ
ّْص ي
ي ى ىٍ ى ي ى
ػع لىػِي االن ى
ى
ىكء ىف يى يْوغي االقٍت ىدا ي بِ ىك َّ ى
ً
ً
ً
اطتي ػوع ىعتػء كف ىػدـ التَّحلّْػي بً ً
صػ ىف وة ًمٍنػ ىهػء  ،ىكىمػء ىكػء ىف ًي ًػِ ىم ٍع ىػَ
بًًِ نػى ٍف ىِْي ىك ٍ
ءصتىبَّء ًر ىكالٍ ىع ي ًل ىػ ىعلىػ الٍ ىعٍبػد ا ًإلقٍػ ىػر يار ّٔىػء ىك ٍ ي ي ى ى ى ي ى
ً ً ً
ًً
الٍو ٍف ًػد ي ًقػػف ًيػ ًػِ ًفٍنػ ىػد الطَّنػ ً ك َّ ً
الرٍهبىػ ًػة" (الصػػنعءة).
ػف ًمٍنػػِي ًفٍنػ ىػد ٍ
اطتى ٍ ػػيى ًة ىك َّ
الر ٍابىػػة  ،ىكىمػػء ىكػػء ىف يػِ ىم ٍعػ ىػَ الٍ ىوفيػػد يىقػ ي
ى ى ي
ى ى
ً ً ً
أيػ يد يكل ىػ ٍليى ٍْػتىً ٍرت" (ركا
الْػٍتػىر ػن ىذا ا ٍاتى ىْػ ى ى
كيف اضتديث النبوم ال ريف "ىل ٌف او نعءُف ىيي ٌي ستٌره يت ٌ
ب اضتيىػء ىك ٌ
النْػػء ي ،ان ػػر  ،نصػػر او ،ََِٖ ،ص ٖٗ) .كال يكفػػي اظتػػؤم أف يػػؤم برزتػػة او حْػػب ب ػ الواجػػب
صػ يفوران ىفبى ػءن ،ىفػ َّ ىلُف
فليػػِ أف يػػريل ل ػ او كيف اضتػػديث قػػءؿ رسػػوؿ او صػػل او فليػػِ كسػلٌل « ىمػ ٍ قىػتىػ ى في ٍ
اللَّ ًػِ يػػوـ ً
نَّ ،
ىلف بلنػءن قىػتىػلىػ ً ىفبى ػءن ىكىَفٍ يػى ٍقتيػ ٍلػ ً ىمٍنػ ىف ىعػةن» (ركا النْػػء يُ) .ىلف هػل التوجيهػػءت
القيى ىءمػ ًػة يػى يق ي
ػوؿ :يػىػء ىر ّْ
ىٍى
الْءمية كارهء أك ػر بك ػر نقػود اظتْػلل ىلُف ققء ػة العر ػءف كالعنػراف كاإليْػءف كهػي اظتبػءد اضتءكنػة لئلسػبلـ
كهي اظتقءصد الت نب معءَف ي ءرة ،كنتسس مبلمع ال خصية ،كنقيل موازي القيل.
كهكػػلا ػػنف "الل ػػِ نعػػءُف أبػػرز ىلُف اطتل ػ أشتػػء منب ػػة ف ػ صػػفءنِ سػػبحءنِ كنعػػءُف كمػػء أظهرهػػء ل ػػهل ىلال
ليػػدفوهل ىلليهػػء ،كلػػوال أف اللػػِ نعػػءُف أكدع يف القػػول الب ػرية التخل ػ ّٔػػل األ ػػبلؽ مػػء أبرزهػػء ل ػػهل دفػػوة ل ػػهل
ىلليهػء ِػػت برزتتػػِ مػ ي ػػء  .كال يبعػػد  -كاللػػِ أفلػػل  -أف قػوؿ فء ػػة رضػػي اللػػِ فنهػػء ،كػػءف لقػػِ القػػر ف،
يػػِ رمػػي اػػءمض كىلميػػء فػػي ىلُف األ ػػبلؽ الربءنيػػة ءيت ػػنت مػ اضت ػػرة اإللػػهية أف نقػػوؿ :متخلقػءن بػػت بلؽ
اللػػِ نعػػءُف ،عػػات فػ اظتعػػَ بقولػػهء :كػػءف لقػػِ القػػر ف اسػػتحيء مػ سػػبحءت اصتػػبلؿ كسػرتان للحػػءؿ بلطػػف
اظتقػػءؿ ،كهػػلا مػ ك ػػور فلنهػػء ككنػػءؿ أدّٔػػء" (العيدركسػػي ،بػػدكف نػػءريا) .كذات يػػوـ فنػػدمء يػػءكر اظتصػػطف
ً
اطتىبًػري" كػءف مػ ضػن رد فء ػة " ىم ٍه ىنػء
ػف ٍ
صل او فليِ كسلل فء ػة قػءؿ عتػء "لىتي ٍخً ًايػ ً أ ٍىك لىيي ٍخػً ىا ّْة اللَّطي ي
ً
ػءس يػى ٍعلى ٍنػِي اللٌػِي" (ركا مْػللُِٗٗ ،ـ ،جٕ ،ص ّٕ ،ابػ البخػءرمُٗٗٔ ،ـ ،ص ِّْ) كهكػلا
يىكٍتيل النَّ ي
نورت أشتء او نعػءُف بيػت النبػوة كنػء نػورت قلػون كدركن مػ يػِ كهػل هػي األسػرة اظتْػلنة الػت نراقػب او
كنعيل يف ريءن العنءية اإلعتية هي جديرة بءالقتدا كاالرنقء .
أف الرتبيػػة الركييػػة ن ػػلم م ػػءفر الفػػرد كهتػػدم سػػلوكِ كألف اطت ػػءل س ػػبحءنِ ط ػػر النف ػػوس ه ػػو أفلػػل
بدرجءت سعءدهتء كدركءت نعءستهء.
ناءذج للجوانب التربوية ألْساء اهلل الحسنى
ُ اصتي الْءب "ّْ ػ كتءن ال حءيػء" َِّٗ ػ بءن م قت فصفورا ب ر يقهء .موق اودث:
http://www.muhaddith.org
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قػػءؿ نعػػءُف " يكونػيواٍ ىربػَّػءنًيّْ ى " ( ؿ فنػراف ،)ٕٗ ،كالػػرن مػ أشتء ػػِ سػػبحءنِ كالعػػءَف القػػدكة العءمػ بعلنػػِ
يْػػن ربػػءة كرتعػػِ ربػػءنيوف .كالربػػءة منْػػون ىلُف الػػرن الػػلم هػػو اظتصػػدر زعػ الرتبيػػة كهػػو الػػلم يػػرن العلػػل
أم جينعػػِ كيتعلنػػِ كيعلنػػِ" (الصػػءٌفَََِ ،ـ ،ص ّّ ،ىليْيْػػكوََِٖ ،ـ ،ص ُِٔ) .قػػءؿ اب ػ فػػرأ
ػرن السػػتيبل الربوبيػػة فلػػيهل كانػػس الب ػرية بْػػبب كػػوسل
(ََُِـ) متحػػدقء فػ الربػػءني "منْػػوب ىلُف الػ ٌ
فءظت فػءمل معلنػ نػءل لكتػب او ،أم :كونػوا فءبػدي مرنءضػ بػءلعلل كالعنػ كاظتواظبػة فلػ الطءفػءت
يػػد نصػػركا ربػػءني ب لبػػة النػػور فلػ ال لنػػة" (جُ ،ص ُُّ) " ،ػػبعلل الكتػػءن كنعلينػػِ كالعنػ بػػِ يكػػوف
اإلنْػػءف ربءنيػػء مرض ػػيء فنػػد او نعػػءُف" (رضػػءََِِ ،ـ ،جّ ،ص َّْ) .كذكػػر بػػدر ال ػػدي العي ػ (بػػدكف
نءريا) "ىلذا كءف الرجػ فءظتػءن فػءمبلن معلنػءن قيػ لػِ :هػلا ربػءة .ػنف ػرـ صػلة منهػء َف يقػ لػِ ربػءة" (جِ،
ص ّٗ).
كأشتػػءة ج ػ قنػػءة نفػػتع غتػػءالت نربويػػة را ػػد ن ػ أهػػل اءيػػءت الرتبيػػة اإلسػػبلمية حتقي ػ بْػػإ معػػءة
العدالػػة ليق ػػوـ النػػءس بءلقْػػإ كليتعءم ػ اطتل ػ بق ػػيل اضت ػ كضػػنءنءت الع ػػدؿ .ق ػػءؿ نعػػءُف "لىىق ػ ٍد أ ٍىر ىس ػ ٍلنىء ير يس ػلىنىء
ً
ػءت كأىنيلٍنىػػء معهػػل الٍ ًكتىػػءن كالٍ ًنيػػيا ىف لًيػ يقػػوـ النَّػػءس بًءلٍ ًقْػ ًػإ كأىنيلٍنىػػء ٍ ً ً ً
ً
س ىدػ ًػدي هد ىكىمنىػػء ً ي لًلنَّػ ً
ػءس
ى ى ى ى ى ي ٍ ىى
اضتىديػ ىػد يػػِ بىػتٍ ه
بءلٍبىػيّْػنىػ ى ى ى ى ي ي
ً
نصري كر يسلىِي بًءلٍ ىٍي ً
م ىف ًي هيي" (اضتديػد .)ِٓ :ىلف العدالػة بكء ػة ابقءهتػء اءيػة مهنػة
ب ىلً َّف اللَِّى قى ًو ّّ
ىكليىػ ٍعلى ىل اللَِّي ىم يى ي ي ى ي

للرتبية اإلسبلمية السينء يف دا رة األسرة ألف آّتنػ اصتيػد هػو الػلم يتكػوف مػ أسػر مرتازتػة ػءليكج الػلم ال
ً ً
ً َّ
ػرا"
يتحرل العدالة م زكجتِ يهدد اظتوُف سبحءنِ بتنِ العلي الكبر كنء يف سورة النْء "ىل َّف ٱللِى ىكػء ىف ىفليِّػء ىكب ن
(النْػء  .)ِْ :قػػءؿ الػرازم يف نفْػػر "كذكػر هػػءن الصػفت يف هػػلا اظتوضػ يف اءيػػة اضتْػ ىلذ اظتقصػػود منػػِ
هتديػػد األزكاج كاظتعػػَ أسػ ضػػعف فػ د ػ ظلنكػػل كفجػػيف فػ االنتصػػءؼ مػػنكل ،ػػءو سػػبحءنِ فلػػي قػػءهر
كبػر قػػءدر فلػ أف ينتصػػف عتػ مػػنكل كيْػتويف يقهػ مػػنكل (سػػورة النْػػء  ،يػػة ّْ ،ص َٕ) .كاو بػػر
زدل فدالة أفنءلنء ظءهرا كبءانء أك كنػء قػءؿ سػبحءنِ "يىػء أىيػُّ ىهػء الَّ ًػلي ى ىمنيػواٍ يكونػيواٍ قىػ َّػو ًام ى لًلٌ ًػِ يد ىػه ىدا بًءلٍ ًق ٍْ ًػإ
و
ً
ً
ن لًلتَّػ ٍق ىول ىكانػَّ يقواٍ اللٌِى ىلً َّف اللٌِى ى بًػره ًزىػء نىػ ٍع ىنليػو ىف" (اظتء ػدة:
ىكالى ىٍجي ًرىمنَّ يك ٍل ىدنىآ يف قىػ ٍوـ ىفلى أىالَّ نىػ ٍعدليواٍ ٍافدليواٍ يه ىو أىقٍػىر ي

ٖ) .يركل ف ال ء عي كقي أبو الفتع البْت أنِ قءؿ:
كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرنيِي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالن كأ بلقىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِي يي ٍْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنىء
ىلذا َف يػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًيٍد ف ٍل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػل الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد قىػ ٍلبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِي ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نػدل
ب ّْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػري َّ
يىْ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ي ّٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػلم ىفبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد الوقٍػنىػ ػ ػ ػ ػ ػػء
نقن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
أف اللَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِى أكال ي ى

ىلف التػػدبر يف ف نػػة او سػػبحءنِ كنعػػءُف م ػ أهػػل أس ػػبءن اإلمي ػػءف كدكافيػػِ " :التفك ػػر يف الك ػػوف  :يف
ل ػ الْػػنءكات كاألرض  ،كمػػء ػػيه م ػ اظتخلوقػػءت اظتتنوفػػة  ،كالن ػػر يف نفػػس اإلنْػػءف كمػػء هػػو فليػػِ م ػ
م لئلميػػءف  ،ظتػػء يف هػػل اظتوجػػودات م ػ ف نػػة اطتل ػ الػػداؿ فل ػ قػػدرة ءلقهػػء
الصػػفءت  ،ػػنف ذلػػك و
داع قػػو ل
كف نتِ كمء يهء م اضتْ كاالنت ءـ كاإليكءـ الداؿ فل سعة فلل او كمشوؿ يكنتِ  .ككػللك الن ػر ىلُف
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اظتخلوقءت كلهػء  ،كاضػطرارهء ىلُف رّٔػء مػ كػ الوجػو  ،كأسػء ال نْػت فػ او ار ػة فػ  ..كذلػك يوجػب
للعبد كنءؿ اطت وع .كيوجب لِ قوة التوك فل او  ،كددة الطن يف بػر  ،كىليْػءنِ .كّٔػلا يتحقػ اإلميػءف
كيقول .ككللك التفكر يف ك رة نعل او الت ال ِلو منهء ؼتلوؽ ار ة ف " (القحطءة ،بء تصءر).
كلػربإ اظتػػؤم بػءو {ذيك ٱلٍ يقػ َّػوةً ٱلٍ ىنتًػ ي } يػػتعلل أف او كيػػد "الػػلم لػػِ القػوة كالقػػدرة كلهػػء ،الػػلم أكجػػد
ّٔء األجراـ الع ينة ،الْفلية كالعلوية ،كّٔء نصرؼ يف ال واهر كالبواا كنفلت م ي تِ يف رتي الايءت ،نػء
دء او كػءف ،كمػءَف ي ػت َف يكػ  ،كال يعجػي هػءرن ،كال ِػرج فلػ سػلطءنِ أيػد ،كمػ قونػِ أنػِ أكصػ رزقػِ
ىلُف رتي العءَف" (الْعدم ،سورة اللاريءت. )ٓٔ ،
كالػػلم يػرنبإ بربػػِ ال يػػدفو أيػػدا سػوا ػػيخل يف الػػدفء كاظتنءجػػءة" .انػَّ ىفػ ى الٍ يف ىق ىهػػء ي ىفلىػ أ َّ
ىف التػ ىَّو ُّسػ ى
ب ألى ّْ و ً
الْػ ػن ًَّة الٍنطى َّه ػػرةً
ً ً
ً
ً
ىىلُف اللَّػ ًػِ نىػ ىع ػ ى
ىشتىء ًػ ًػِ ىك ًصػ ػ ىفءنًًِ يم ٍْ ػػتى ىح ّّ
ػءُف بًت ٍ
م ىدػ ػتٍف مػ ػ ٍ أ ييم ػػور ال ػ ُّػدنٍػيىء ىكاآل ػ ىػرة .ىكقىػ ػ ٍد ىكىرىد يف ُّ ي ى
ً
ً
أىي ًءديػ ي ً
ػس بػ ً مءلًػ و
ػك
ىشتىء ػً ًِ نىػ ىعػ ى
صػلَّ اللَّػِي ىفلىٍيػ ًػِ ىك ىسػلَّ ىل بًت ٍ
ػءُف ىك ًصػ ىفءنًًِ ًمٍنػ ىهػػء :ىيػػد ي
ػرةه يػىتىػ ىو َّسػ ي ىيهػػء النَّػً ُّ ى
يث أىنػى ً ٍ ى
ى
ػث ىك ػ ى
ً
ً
ً
يث}" (اظتوسػػوفة
صػلَّ اللَّػػِي ىفلىٍيػػِ ىك ىسػلَّ ىل ىل ىذا ىكىربػىػِي أ ٍىمػ هػر قىػ ى
قىػ ى
ىسػػتى ي
ػوـ بًىر ٍزتىتػػك أ ٍ
ػءؿ  :يػىػء ىيػ ُّػي يػىػء قىػيُّػ ي
ػءؿ  " :ىكػػء ىف النَّػً ُّ ى
الًٍف ٍق ًهيًَّة  -يرؼ التء  -نىػ ىو ُّس ه ،بء تصءر).
قػػءؿ ػتنػػد ال ػياِف (ُٕٗٗـ) "كال دػػك أف الكنػػءؿ كآّػػد كال ػ و كيػػد  ،كؿت ػ فنػػد اضتػػرة نػػدفو

اعتػػءدم ،كفنػػد ال لنػػة نػػدفو النػػور كفنػػد اضتءجػػة نػػدفو ال ػ  ،أمػػء اظتقطوفػػوف فػ او هػػل يػػدفوف اػػر  ،أك
جيهلػػوف قػػدرة ه ػل ملحػػدكف يف أشتء ػػِ ػتجوبػػوف ف ػ ذانػػِ!" ".كلػػيس هػػلا الػػلكر يركػػة لْػػءف م ػ افلػػة قلػػب
كدػػركد ذه ػ  .ىلف الػػلكر كفػػي مكتنػ كهػػو مػ كظػػء ف العقػ قب ػ كػ دػػي  ...كّٔػػلا الػػلكر ينػػت ل اظتػػؤم

العءبد مػ الكػوف كلػِ ،كهػو يْػبع نػد ربػِ" (ص ُِّ ،ُِٓ ،ؿتػو نفْػر موضػوفي لْػور القػر ف الكػرث)

ً ًً ً
ءهرة كالٍب ً
ءانىة.
كتند او سبحءنِ ىفلى ن ىعنِ ال َّ ى ى ى
"كم فلل أف او شتي بصر استح مػ ربػِ كنػتدن معػِ بػدكاـ اظتراقبػة كمطءلبػة الػنفس بػدقي اوءسػبة
ػػبل يْػػته بن ػػر او ىلليػػِ كىلابلفػػِ فليػػِ" (أديػػي ُٗٗٗ ،ـ ،ص ّٔ .)ْٔ-كاو هػػو اضتلػػيل كتػػب اضتلػػل

ءضتلل صفة ع الصػفع فػ اظتْػي كالصػا فلػ األذل مػ مْػتليمءت اضتيػءة كاظتػر اضتلػيل ػوؽ ذلػك كلػِ
يعػػيل هءن ػػء ال تن ػ ال ػ للنػػءس كال جيع ػ م ػ االنتقػػءـ مْػػلكء للتعءم ػ م ػ اويط ػ بػػِ .لقػػد مػػدح اضت ػ
ً ً ً
سػػبحءنِ نبيػػِ ىلب ػراهيل كأقػػَ فل ػ يلنػػِ قػػءؿ {ىلً َّف ىلًب ػػر ًاهيل َّ ً
يل
ألكا ه ىيلػ ه
ػيل} (التوبػػة ،)ُُْ :كقػػءؿ {ىل َّف ىلبٍػ ىػراه ى
ٍى ى
ً
ً
يب} (هود.)ٕٓ :
يل أ َّىكا ه ُّمن ه
ىضتىل ه
كألف التػػدبر ري ػػة ىلسػػبلمية ػػنف ىلفنػػءؿ العقػ كنننيػػة مهػػءرات التفكػػر كالتحليػ كاالسػػتنبءط كالبحػػث
مػ نعػػءليل اإلسػػبلـ الػػلم ريػػب بتهػ األقػػر كالن ػػر كالركايػػة كالدرايػػة .كيف اضتػػديث "نىػ ىف َّكػ يػركا ًيف ال او ،كال
نفكػركا يف او فػي كجػ " .قػءؿ العلنػء "أم نػتملوا أىم ًيف سػء ًًر الٍنخليوقى ً
ػءت ىكػءلتَّػ ىف ُّك ًر ًيف ىدكر ًاف الٍ يف ٍل ً
ػءع
ػك ىك ٍارنًىف ً
ٌ ٍ ى ىٍ
ىى
ءلْ ػػنو ً
الْػ ػ ٍق ً
ػوع بً ى ػ ًٍػر ىفن ػ وػد كىغتى ػػء ًرم ىه ػ ًػل ً الٍبً ىح ػػء ًر كاألىنٍػ ىه ػػء ًر .كنىػ ىف َّك ػػركا ًيف ٍ ً
ات بً ىك ىواكًبً ىه ػػء
ف الٍ ىن ٍريػ ً
ىهػ ػ ىلا َّ
ى
ى ى
اطتىٍلػ ػ ىك َّ ى ى
ي
وفهػػء كاير ً
ً
ً
ً ً
كّٔػىػء ىكاألىٍر ً
ض ًزػىػء ً ىيهػػء ًمػ ٍ ًجبى ًءعتػىػء ىكىم ىع ًءد ًسػىػء ىكأىنٍػ ىهء ًرىهػػء ىكً ىء ًرىهػػء ىك ىييىػ ىوانى ًءهتػىػء ىكنػىبى ًءهتػىػء
ىك ىيىرىكت ىهػء ىكىد ىكىراسػىػء يف ايلي ى ى ي
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اضتًكٍن ًة ًيهء د ً
ءه ىدةه لىِي بًءلٍ ىو ٍي ىدانًيَّ ًة ىدالَّةه ىفلىػ ىف ى ىنتً ًػِ ىككً ًٍايىء ً ًػِ .ىكًيف
ىبل نىػتى ىحَّريؾ ىذ َّرةه ًمٍنِي ىلال ىكلًلَّ ًِ نىػ ىع ىءُف أيلي ه
وؼ ًم ٍ ٍ ى ى ى
ً ً ً ًً
الن ً
ىجلً ًهنػء ًيف رتيٍلى ًػة ىه ًػل ً الٍ ىع ىجء ً ً
ًً
ػب يمتىػ ىف ّْك نػرا ًيف قيػ ٍد ىرةً يم ىق ّْػد ًرىهء " ..
ى
َّصء ًعٍ :امؤلٍ ىفٍيػنىػٍيك م ٍ زينىة ىهػل الٍ ىك ىواكػب ىكأ ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ػءد ىة ىلال بًتىػ ىف ُّك ػ ور  ..ىك ٍافلىػ ٍػل أ َّ
يحء "
ىف التَّػ ىف ُّكػ ىػر قىء ػ يػد ا ًإلنٍ ىْػػءف ىىلُف ٍ
 .كقىػ ى
ػءؿ الٍ ىػ ىػيً ُّ
اِف ال فبىػ ى
اطتىػ ًٍػر ىكىدليليػػِي ىل ىذا ىكػػء ىف ى
صػػح ن
(اطتءدمي ،بء تصءر كنصرؼ) .كقءؿ اصتنيد :أدرؼ آّءلس كأفبلهء اصتلوس م الفكرة يف ميداف التوييد.
كهكػػلا ػػنف مت ػػننءت اسػػل او نعػػءُف دفػػوة لتجديػػد ييػػءة اإلنْػػءف ك ػ نْ ػ مْػػتطءن يقػػود ؿتػػو
رتلة مْءلك منهء:
 االفتنءد فل او كيد كنوقي الصلة بِ دا نء.
 األنس بللة اللكر كالتْبيع ،كالْعءدة بءلقرن م او سبحءنِ.
 اوء ة فل نعل او كءظتيء كاألدجءر كاألنعءـ كالطيور كرفءيتهء .
 نكوي دخصية سػوية متينػة نتنتػ بءلصػحة النفْػية كنْػتلهل اءقءهتػء كىلبػدافءهتء كمْػرهتء مػ فبػءدة
او الوايد األيد.
 اظتْػػءية يف ن قيػػف آّتنػ ققء ػػة ىلميءنيػػة نكفػ لػػِ التنءسػػك كالتكء ػ مػ ػػبلؿ نطبيػ معػػءة الرزتػػة
كالْرت كالعدؿ كالتوك فل او نعءُف.
 ننوي الطرؽ التعلينية يف معر ة صفءت او سبحءنِ كنعءُف.
الْػنءك ً
ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ض ىج ىعػ ى لى يكػل
 ننييِ اطتءل سبحءنِ م النق ليس كن لِ دي  .قءؿ نعػءُف " ىػءا ير َّ ى ى
ّْم أىن يف ًْ يكل أ ٍىزكاجءن كًم األىنٍػع ًءـ أ ٍىزكاجءن ي ٍلريةيكل ًي ًػِ لىػي ً ً ً
الْ ًػني الب ً
صػري" (سػورة ال ػورل :
س ىكن ٍلػِ ىد ٍػي ه ىكيه ىػو َّ ي ى
ٍ
ٍ ى ى ى ى ى ىى ٍ
ٍ ى
ُُ).
كنقػػوـ األشتػػء اضتْػػَ بتطهػػر الفػؤاد كلنػػء فػػرؼ اظتػػؤم أشتػػء كصػػفءت اضتػ سػػبحءنِ ،ان ػػرح صػػدر
كأدرؾ فجي الب ر ءزداد نواضعء للعبءد ،ك ػوفء للخػءل  ،كالبػء للعلػل .يػرل ابػ قػيل اصتوزيػة (ََِْـ) أف
من ػػت اظتْػػءك م ػ أربعػػة رذا ػ (الكػػا كاضتْػػد كال ػػب كال ػػهوة) كفػػبلج ذلػػك تتػػءج االسػػتعءنة زعر ػػة او
كأشتء ػػِ كصػػفءنِ " ننػػِ لػػو فػػرؼ ربػػِ بصػػفءت الكنػػءؿ كنعػػوت اصتػػبلؿ ،كفػػرؼ نفْػػِ بءلنقػػء كاآل ػػءتَ ،ف
يتكا كَف ي ب عتء كَف تْػد أيػدا فلػ مػء نػء او نعػءُف .ػنف اضتْػد يف اضتقيقػة نػوع مػ معػءداة او ننػِ
يك ػػر نعن ػػة او فل ػ فب ػػد كق ػػد أيبه ػػء او  ،كت ػػب زكاعت ػػء فن ػػِ كاو يك ػػر ذل ػػك( "...ص ُّٓ ،أبوس ػػيف،
ََِٕـ ،ص ِٕٕ).
ككػػللك دػػرح ابػ قػػيل فػػبلج ال ػػهوة بءالسػػتعءنة بءألسػػلون ذانػػِ .كىلذا كءنػػت األمػػور نعػػرؼ بتضػػدادهء
نف ال لل ضد الرزتػة كالقْػوة ضػد الرزتػة كال ػبلـ ضػد النػور كالبخػ ضػد الكػرـ كهػل مفػردات سػلبية ننت ػر
ىلذا اؿتْرت ليءت األشتء اضتَْ ،كانكْرت أك هتلهلت ابقءت القيل الكال.
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العليم زاد التعليم
العلػػيل سػػبحءنِ نعػػءُف زاد اظتْػػلل يف فنليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيل ننػػِ س ػبحءنِ نْػػتند الرتبيػػة أهػػدا هء كؿتػػو
رضء نْػر ،كمنػِ نْػتند العػوف كالتيْػر .كرد يف جنبػءت القػر ف الكػرث اسػل او "العلػيل" يف ؿتػو مء ػة كسػبعة
كستْ ػ مػػرة .ىلف او سػػبحءنِ هػػو "العلػػيل" كم ػ لطػػء ف األلفػػءظ القر نيػػة أف هػػل األيػػرؼ القليلػػة يف اسػػل
"العلػيل" هػػي نفْػػهء ن ػػك أيػرؼ أربعػػة أركػػءف يف العنليػػة التعلينيػػة (اظتعلػل كاظتػػتعلل كالعلػػل كالتعلػػيل) .كهكػػلا
ادػتقت العنليػػة التعلينيػة أير هػػء كاسػتعءرت جػػلكرهء مػ ذات األيػػرؼ الػت نتكػػوف منهػء اسػػل اظتػوُف سػػبحءنِ
"العل ػػيل" كه ػػلا الت ػػدا اللف ػػي كالتق ػػءرن ال ػػكلي يف أبني ػػة الكلن ػػءت ال ِل ػػو م ػ م ػػءم نعليني ػػة ىلذ أف
اظتتعلل يعلل كيتعلل ككللك اظتعلل ككبليء يف التصور الرتبػوم اإلسػبلمي ال بػد أف يتواصػ كيْػتند كيءنػِ كنػور
م م كءة العليل سبحءنِ كنعءُف اللم اقرتف اشتِ العليل بءلعلل التعليل أشت يركة دتد اضتيءة بءلاكة.
ن ػػر موسػػوفة كبْػػرتُ ىلُف أف كلنػػة يػػتعلل ( )Learnكءنػػت مرنبطػػة بكلنػػة ييعلػػل ( )teachكهكػػلا
اس ػػتخدـ األدب ػػء الق ػػدمء كم ػػنهل دكْ ػػبر كلن ػػت ال ػػتعلل كالتعل ػػيل أم ػػء الي ػػوـ ف ػػي الل ػػة االؾتلييي ػػة كيف الل ػػة
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 يف الن ريػػة الرتبويػػة اإلسػػبلمية مفهػػوـ دػػءم "يتْ ػ ىلُف ػػءرج ار ػػة الدراسػػة ىلف اظتعلػػل يقػػدـ
اانِ مدل اضتيءة كهو يف الوقت نفِْ ي "متعلنء" اواؿ فنػر  .ىلذا كءنػت األن نػة حتصػر معػَ اظتػتعلل يف
كونػػِ اءلبػػء مقبػػوال يف مريلػػة معينػػة م ػ مراي ػ التعلػػيل اظتتلو ػػة لػػدينء ،ػػنف اإلسػػبلـ جيع ػ اضتيػػءة كلهػػء مدرسػػة
كػػال لتعلػػيل اإلنْ ػءف فل ػ مراي ػ نْػػت رؽ فنػػر كػػءمبل ،كهػػو ّٔػػل ال ػػنولية ظتفهػػوـ "اظتػػتعلل" يكػػوف اظتعلػػل
نفْػِ – فءظتػػء ك متعلنػء يف ف كايػػد  -ككػللك اظتػػتعلل الػػلم نعلػل دػػي ء كيْػع ىلُف نقػ هػل اطتػػاة اظتعر يػػة
ىلُف ار " (مدفََِٔ ،ـ ،ص ٖٔٓ  ، ٓٔٗ -بتصرؼ) كالعلل كالتعلل كالتعلػيل مقءصػد عتػء مقءصػد كايػدة
يف بعض اضتءالت (اب اضتءجََِٗ ،ـ ،ص َْٕ.)َْ-

كذكػػر اليؼت ػػرم يف كتءبػػِ ربيػ األب ػرار كنصػػوص األ بػػءر ف ػ سػػعيد ب ػ جبػػر أنػػِ قػػءؿ "ال ي ػياؿ الرج ػ
فءظتءن مء نعلل ،نذا نرؾ كػءف أجهػ مػء يكػوف .كيف األقػر "ال يػياؿ الرجػ ي فءظتػءن مػء اىلػب العًلػل ػنذا ظىػ َّ أنػِ قػد
ً
العػػبل  :ه ػ ىٍت يْ ػ بءل ى ػػيا أف يػػتعلنل؟ قػػءؿ :ىلف كػػءف ىتْ ػ بػػِ أف
ىفلػػل قػػد ىجه ػ "" ،كقي ػ ألأ فنػػرك ب ػ ى
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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يع ػػيل نن ػػِ تْػ ػ ب ػػِ أف ي ػػتعلل" (اب ػ ػ فبدرب ػػِ ،ب ػػدكف ن ػػءريا ،جِ ،ص َٔ) كهك ػػلا ف ػػي لْ ػػفة اضتي ػػءة
للنجتن ػ اظتْػػلل الػػب العلػػل للجني ػ كبصػػفة دا نػػء ن ػ أراد أف يعػػيل علي ػِ أف يػػتعلل .كالػػتعلل بػػبل يػػدكد
دعءر ضتركة نربوية فءظتية.
كيف ريلػػة اضتيػػءة قػػد ي ف ػ اإلنْػػءف فػ التفكػػر يف يقيقػػة كجػػود عتػػلا ال بػػد للرتبيػػة القوميػػة مػ نػػلكر
بػػللك كندريبػػِ فل ػ الوصػػوؿ للص ػوان كاالنتفػػءع منػػِ كاالسػػتنتءع بػػِ كاالمتنػػءع ف ػ اػػر كهػػلا األمػػر اصتلي ػ
يتطلب م ال خ الػتعلل الػدا ل كالتعلػيل اظتْػتنر كمػ اػر هػلي األمػري يتخلػف الفكػر كيرنبػك .ال قينػة
ً
و
ػءؿ ي َّ ً
ايىء (الػػدارمي،
للحيػءة مػ اػر نعلػػل كنعلػيل .قػ ى
ػر ينػء ًسػو ي
فبداللػِ بػ ي مْػػعود :أى ٍا يػد فءلنػءن ٍأك متعلّْنػءن كال ػ ى
ُٔٗٗ ،جُ ،ص ٕٗ ،اظتنصػ ػػورََِٗ ،ـ ،ص ٕٔ) .كقػ ػػءؿ أبػ ػػو الػ ػػدردا « :م ػ ػ رأل ال ػ ػػدك كالػ ػػركاح ىلُف
العلػػل لػػيس بهػػءد قػػد نقػ فقلػػِ كرأيػػِ» (ابػ فبػػد الػػا القػػرا ََِِ ،ـ) .العلػػل كالتعلػػيل اريقػػءف للخػػر.
ػوؿ { :
صػلَّ اللَّػػِي ىفلىٍيػ ًػِ ىك ىسػلَّ ىل يػى يقػ ي
كلفػ اظتعلػػل يف األيءديػػث النبويػػة يقػػرتف بتنػػِ معلػػل النػػءس اطتػػر .قػػءؿ النَّػً ٌ ى
الػ ُّػدنٍػيء م ٍلعونػةه م ٍلعػػو هف مػػء ًيهػء ىلال ًذ ٍكػػر اللَّػ ًػِ كمػػء كاال كفػ ً
ىخ لىػػِي يػىتىػ ىعبَّػ يػد
ػخ ًر ابٍػ ى أ و
ػءَفه أ ٍىك يمػتىػ ىعلّْ هل } .ىكىرأىل ابٍػ ي ال ّْ ػ ّْ
ي ىى ى ي ى ى
ى ىيى ىي ى ى
ً ً
ب ىَّ ً
ً
اآلدان ال ٍَّر ًفيَّة الب مفلع).
ىػ ىق ى
ىي ُّ
ىلِف م ٍ ى ٍ ً الٍعبى ىءدة ( ى
ىم بػي ىَّ  ،الٍع ٍل يل أ ى
ءؿ  :أ ٍ
كالعلػػل هػػو ال ػػي الوييػػد الػػلم الػػب منػػِ الن ػ صػػل او فليػػِ كسػػلل اظتييػػد ىلُف جءنػػب مػػء نعلنػػِ،

كاءلػػب العلػػل كنػػء هػػو معلػػوـ منهػػوـ ال ي ػػب أبػػدا يف مْػػءر مْػػءفيِ "االيْػػءنية" يف حتن ػ نكػػءليف الػػتعلل
الستنطءر اظتواهب اللدنية ،كالفنوف العر ءنية ،كاضتقء الدنيوية.
ىلف األشتػػء اضتْ ػػَ كالصػػفءت العل ػ مدرسػػة كاس ػػعة لتنني ػػة ال ػػلكء الل ػػوم كاكتْ ػػءن اظتعػػءة الر يع ػػة،
كنلكؽ لطء فهء ،كنوسي نطءؽ اظتعر ػة كفقػد اظتقءرنػءت البح يػة كالتءرِيػة ال سػينء كأف الل ػة العربيػة نػيداد نتلقػء
م ػ مػػركر الوقػػت ىلذ القػػر ف الكػػرث ضػػن فنليػػة اضتفػػءظ فل ػ ك ػػر م ػ األلف ػءظ هػػو صػػنءـ األىمػ ً
ػءف ظتواجهػػة
ىي ى
نطءكؿ اليمءف ،كدركد األذهءف ،كاوا النْيءف.
كم البل ت للن ر أف اآليءت األكُف يف اللكر اضتكيل نيلت لتحػث فلػ العلػل كالقػرا ة كالكتءبػة كمنهػء
ك األى ٍكىريـ" (العل  " .)ّ :تتم كيف كصػف نفْػِ سػبحءنِ بػءألكرـ أم :األك ػر كرمػء،
قولِ سبحءنِ "اقٍػىرأٍ ىكىربُّ ى
كذكػػر م ػ ذلػػك أنػػِ فلػػل بػػءلقلل ،ػػرزؽ اإلنْػػءف القػػدرة فل ػ الػػتعلل كفل ػ الكتءبػػة الػػت كءنػػت سػػجبل يػػء بل
لتػػءريا الب ػرية كي ػػءرهتء كفلومهػػء ،كأل ػواف اظتعلوم ػػءت لػػت ظفػػرت ّٔ ػػء" (الع ػػودةََِٗ ،ـ ،ص ُُٔ) ه ػػو

سػػبحءنِ كػػرث اإليْػػءف كاس ػ اصتػػود اييػػر العلػػل .كاو هػػو األكػػرـ هػػو "الػػلم أفطػػءؾ العلػػل ألف العلػػل هػػو
النهءي ػػة يف ال ػػرؼ" كن ػػء يق ػػوؿ الػ ػرازم يف نفْ ػػر لْ ػػورة العلػ ػ (جِّ ،ص ُِِ) .كالقل ػػل كس ػػيلة للتعب ػػر
كالتتقر كالتنوير يف ك العلوـ كال قء ة كالفنوف كاآلدان كمء أيوجنء ىلُف القلل يف ىلصبلح فءظتنػء العػرأ (القيعػي،
ً
ػيل الػػلم أفل ػ مػ دػػتف العلػػل يػػد قػػءؿ ال ػػء عي العلػػل
ََِٖـ ،ص ُِٔ) .او سػػبحءنِ هػػو األكػػرـ كالٍ ىعلػ ي
نور مث هء ؿت يف اظتقءب نعيل يف ديءجر ال لنة بعيدا ف التنء س اضت ءرم ب األمل اظتتندنة.
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قػػءؿ اليؼت ػػرم يف الك ػػءؼ " {األى ٍكػ ىػريـ} الػػلم لػػِ الكنػػءؿ يف زيػػءدة كرمػػِ فل ػ ك ػ كػػرـ ،ي ػنعل فل ػ
فبءد الػنعل الػت ال حتصػ  ...نػء لكرمػِ اءيػة كال أمػد ،ككتنػِ لػيس كرا التكػرـ بن ػءدة الفوا ػد العلنيػة نكػرـ،
ػدؿ فلػ كنػءؿ كرمػِ بتنػِ فلػل فبػءد مػء َف يعلنػوا ،كنقلهػل مػ
ييػث قػءؿ :األكػرـ {ٱلَّ ًػلل ىفلَّ ىػل بًػٱلٍ ىقلى ًلٌ }..
ػ فلػل الكتءبػة ظتػء يػِ مػ اظتنػء الع ينػة الػت ال تػيإ ّٔػء ىلالٌ هػو،
ظلنة اصته ىلُف نػور العلػل ،كنبػِ فلػ
كمء دكنت العلوـ كال قيدت اضتكل كال ضبطت أ بػءر األكلػ كمقػءالهتل ىلالٌ بءلكتءبػة كلػوال هػي ظتػء اسػتقءمت
أمػور الػػدي كالػدنيء كلػػو َف يكػ فلػ دقيػ يكنػػة او كلطيػػف نػدبر دليػ ىلالٌ أمػر القلػػل كاطتػإ ،لكفػ بػػِ"
(جْ ،ص َِٕ ،بء تصءر).
يقوؿ الطام مفْرا اآلية الكرمية { ىد ًه ىد اللٌِي أىنَِّي الى ىلًلىػِى ىلًالَّ يه ىو ىكالٍ ىنبلىً ىكةي ىكأ ٍيكليواٍ الٍعًٍل ًل قىآ ً ىنػءن بًءلٍ ًق ٍْ ًػإ الى
ىلًلىػِ ىلًالَّ هو الٍع ًييي ٍ ً
ػ العلػل كدػرؼ العلنػء ك ػلهل
يل} ( ؿ فنراف" )ُٖ :يف هل اآلىية دليػ فلػ
ى يى ى ي
اضتىك ي
ػرؼ مػ العلنػػء لقػػرسل او بءشتػػِ كاسػػل مبل كتػػِ كنػػء قػػرف اسػػل العلنػػء  ..كهػػلا دػػرؼ
ننػػِ لػػو كػػءف أيػ هد أدػ ى
للعلنء ف يل ،كػت ُّ عتل يف ال ٌدي طر" (جْ ،ص َْ ،بء تصءر).
اآلداب الواجب التحلي بهء مع أْساء اهلل الحسنى
ذكػػر اضتْػ بػ اظتنصػور (ََِٗـ) يف كتءبػػِ دان العلنػػء كاظتتعلنػ كمػ اآلدان اظترنبطػػة بءسػػل او

سبحءنِ ذكر يف بداية كسءية الدرس ييػث جػرت العػءدة بػللك كهػي مػ أهػل اآلدان (ص ّٔ.)ٗٗ ،َْ ،
كقػػءؿ اظتؤلػػف أي ػػء "ككلنػػء كتػػب اسػػل او نعػػءُف أنبعػػِ بػػءلتع يل م ػ  ،نعػػءُف ،أك سػػبحءنِ ،أك فػػي كج ػ  ،أك
نقػػدس كؿتػػو ذلػػك ،ككلنػػء كتػػب اسػػل النػ صػػل او فليػػِ كفلػ لػػِ كسػػلل كتػػب بعػػد الصػػبلة كالْػػبلـ فليػػِ
كفل ػ لػػِ .كجػػرت فػػءدة الْػػلف كاطتلػػف بكتءبػػة صػػل او فليػػِ كفل ػ لػػِ كسػػلل ...كال ِتصػػر الصػػبلة يف
الكتءبػػة ،كلػػو كقعػػت يف الْػػطر مػرارانكنػػء يفعػ بع ػهل ،يكتػػب صػػلعل ،ككػ ذلػػك اػػر ال ػ " (ص َُٖ،
بء تصءر ،زيعورُّٗٗ ،ـ ،ص ِّٕ).
ىلف اللَّػػِ  -نىػعػ ى ً
ص ػلَّ اللَّػػِي ىفلىٍيػ ًػِ ىك ىس ػلَّ ىل
"قىػ ى
ػءؿ الطػَّ ىًػا ُّ
ػت أ ٍىشتىػ ي
َّسػ ٍ
ن نىبًيَّػػِي يػتى َّنػ نػدا ى
م  َّ :ى ى
ػءةي  -أ َّىد ى
ػءُف ذ ٍكػ يػري  ،ىكنىػ ىقد ى
ً ً ًً ً
ً
ًً
ًً
رتيػ ً أىٍػعءلًػ ًػِ  ،كجعػ ىذلًػ ى ً ً
اضتْػػَ أىمػػءـ ىً
ػك صتىنيػ ً ى ٍلقػػِ يسػنَّةن يى ٍْػتىػنُّو ىف ّٔػىػء  ،ىك ىسػبًيبلن يػىتَّبًعيونػىػِي
ى
بتىػ ٍعلينػػِ ذ ٍكػ ىػر أ ٍىشتىء ػػِ ٍي ٍ ى ى ى
ى ىى ى
ً
ً
ً
ً ً
ػورنة  ،يػيٍنبًػ ي ىفػ ٍ أ َّ
ءسػ ًل اللَّػ ًػِ ،
ىف يمػ ىػر ىاد ي أىقٍ ػ ىػرأي بً ٍ
ىفلىٍيػ ىهػػء  ،ىػ ىقػ ٍػو يؿ الٍ ىقء ػ ً  :ب ٍْػ ًل اللَّػػِ الػ َّػر ٍزتى ً الػ َّػريي ًل ىلذىا ا ٍػتىػػتى ىع نىءلينػػء يسػ ى
ً
ك ىسء ًير األى ٍػ ىع ًءؿ " (اظتوسوفة الًٍف ٍق ًهيًَّة  -يرؼ الٍبىء ً  -بى ٍْ ىنلىةه) .كألف اعتدم النبػوم ًم ىػءؿ يٍتتىػ ىلل بً ًػِ ؾتػد
ىكىك ىلل ى
اظت ػػءري الفكريػػة كارهػػء نبػػدأ بءضتنػػد كال نػػء كتػػب العلنػػء كتػػبهل فلػ هػػل ال ػػءكلة ك ينػػء يلػػي م ػػءؿ فل ػ
ذلك م كتءن اظتْتصف لل ياِف ييث جء ت الصفحة األكُف متتلقة بءلصفءت العل كاألشتػء اضتْػَ كنػ
ػف الٍ ىقػ ً
اضتنػ يػد لًلَّػ ًػِ الٍ ىقػ ًو ّْ ً
ِف الن ً
ً
َّءصػ ًر  ،اللَّ ًطيػ ً
ػءه ًر ،
م الٍ ىقػػءد ًر  ،الٍػ ىػوً ّْ
ىم َّػد نى ىػ ىػري ىلً ىُف اآل ىػػءؽ اءلبػء مػ او اظتػى ىػدد ك ى
الع ٍػوفٍ " :ى ٍ
ػءا ً ال َّػ ً
الٍنٍن ػػتى ًق ًل الٍ ىػػء ً ًر  ،الٍب ػ ً
ػءه ًر  ،األ َّىكًؿ اآل ً ػ ًر الَّػ ًػلم ىج ىع ػ ى الٍ ىع ٍق ػ ى أ ٍىر ىج ػ ىػع الٍ يكنيػػوًز ىكال ػ َّػل ى ء ًًر  ،ىكالٍعًٍل ػ ىػل أ ٍىربىػ ىػع
ى
ي
ً ً
ػب كالٍنت ػ ً
ىزت ػ ىػد الٍن ػػوا ًرًد كالٍنص ػ ً
ً
ً
الٍن ىك ً
ػءد ًر
ػءج ًر  ،ىكأى ٍد ػ ىػر ى
ءس ػ ً ى ى ى
ؼ الٍ ىن ىع ػ ًػءِف ىكالٍ ىن ىف ػػء ًر  ،ىكأى ٍك ػ ىػرىـ الٍ ىن ىحءم ػػد ىكالٍ ىن ػػآق ًر ىكأ ٍ ى ى ى ى ى ى
ى
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ءف ًِ الٍنحء ًريػػب كالٍننىػػءبًر  ،كىحتلَّػػت بًرقي ً
ى ى ػػرىت بًًنقٍػبءنًػ ًِ األىقٍػػبلـ كالٍنحػػءبًر  ،كنىػييػَّنىػػت بًْػػن ً
اؽ ىكالػ َّػد ىءنًير ،
ومػ ًػِ األ ٍىكىر ي
ي ٍ ى
يى ى ى ي ىى ٍ ىى
ىى ي ى ى ي ىى ٍ ي
ػءار فلىػ ػ األى ىك ػػءبً ًر  ،كاستى ػػء ً ً ً
كنىػ ىق ػػدَّـ بً ى ػػرً ًِ األ ً
ىس ػػرار كال َّ ػػنء ًر  ،كنىػنىػ ػ َّػور ٍ ً
ػون
ى ٍ ى ىٍ
ىص ػ ي ى
ى
ت بػ ػتىنٍػ ىوا ًرً الٍ يقلي ػ ي
ت ببىػ ىهء ػػِ األ ٍ ى ي ى ى ي ى ى
ى ى ى
صء ًير ".
ىكالٍبى ى
كهكلا افتءد فلنء اإلسبلـ استفتءح أفنءعتل ككتبهل بءلبْنلة كنء كرد يف اضتديث " يك ُّ أىمػ ور ًذم ب و
ػءؿ
ٍ
ى
ً
ً
ًً
ىم نػىػءقً ه ىكقىلًيػ ي الٍبىػىرىكػ ًػة" (الصػػءكم ،بػػدكف
ال يػيٍبػ ىػدأي يػػِ بًبً ٍْػ ًل اللَّػػِ الػ َّػر ٍزتى ً الػ َّػريي ًل ىػ يهػ ىػو أىبٍػتى ػ يػر أ ٍىك أىقٍطىػ ي أ ٍىك أ ٍ
ىجػ ىل يـ أ ٍ
نءريا) .استفتع ال ءا (بدكف نءريا) كتءبِ بقولِ:
ت بًبً ٍْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل اٍلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِي ًيف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنَّ ٍ ًل َّأكالى
نىػبى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػءرىؾ ىر ٍزتىءنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػءن ىرًيينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػءن ىكىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػوًبلى
بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػدأٍ ي
"كاظتعػػَ أنػػِ ابتػػدأ ن نػػِ بءلبْػػنلة ظتػػء ادػػتنلت فليػػِ مػ اظتعػػءة اصتليػػة كالصػػفءت العليػػة و رن العػػءظت
مو ػ الػراج كمػػبلذ البلج ػ  .كو در القء ػ  :كالبػػد ببْػػل او هػػو األدن الػػلم أكيػ او لنبيػػِ يف أكؿ مػػء
نػػيؿ مػ القػػر ف ،بءشتػػِ ىلذف يكػػوف االبتػػدا كبءشتػػِ ىلذا نكػػوف كػ يركػػة كاكػ ا ػػء " (فبػػدالوهءنََِٔ ،ـ،
ص ّّ) .كهكلا كءف مػ أبػرز دان اظتػتعلل يف درسػِ كدا ػ اضتلقػة االسػتهبلؿ بػءلقرا ة ،كىلسءةهػء بءضتنػدو
(زيعورُّٗٗ ،ـ ،ص ُُٖ.)ٖٔ ،
كم ػ أكجػػب الواجبػػءت الػػت أرتعػػت فليػػِ األمػػة أف ال جيػػوز ىلا ػبلؽ اسػػل فل ػ او م ػ كجهػػة القيػػءس،
كىلمنػػء يطل ػ م ػ أشتء ػػِ مػػء كرد بػػِ ال ػػرع يف الكتػػءن كالْػػنة الصػػحيحة أك أرتعػػت األمػػة فليػػِ" (جهػػءمي ،ك
داػػيلََِٔ ،ـ ،جُ ،ص ِْٖ) .ك ػػوؽ مػػء سػػب ػػءو سػػبحءنِ "لىػػي ً ً ً
الْػ ًػني الب ً
صػػري"
س ىكن ٍلػػِ ىدػ ٍػي ه ىكيهػ ىػو َّ ي ى
ٍ ى
(سورة ال ورل  )ُُ :بل نْنيِ كال نصفِ ىلال زء قبت بءل رع .قءؿ اب نينية (بػدكف نػءريا) "او ال م ػ لػِ
كال شتػػي كال كفػػو ،ػػبل جيػػوز أف يكػػوف دػػي مػ صػػفءنِ ؽتػػءقبلن ل ػػي مػ صػػفءت اظتخلوقػػءت ،كال أف يكػػوف
اظتخلوؽ مكء ءن كال مْءكيءن لِ يف دي م صفءنِ سبحءنِ كنعءُف".

يقػػوؿ اب ػ القػػيل يف كتءبػػِ بػػدا الفوا ػػد " ػػبل ي ػػَ فليػػِ ىلال بتشتء ػػِ اضتْػػَ كصػػفءنِ العل ػ  .ككػػللك ال
ييْتؿ ىلال ّٔء ،بل يقػءؿ :يػء موجػود أك يػء دػي أك يػء ذات اافػر ِف كارزتػ  ،بػ ييْػتؿ يف كػ مطلػون بءسػل
يكػػوف مقت ػػيءن لػػللك اظتطلػػون ،يكػػوف الْػػء متوسػبلن ىلليػػِ بػػللك االسػػل .كمػ نتمػ أدفيػػة الرسػ كالسػػينء

ءدتهل كىلمءمهل كجدهء مطءبقة عتلا".
كعتلا نف الرجوع ىلُف النصوص ال رفية صػنءـ األمػءف ل ػبإ معتقػد كمْػلك اإلنْػءف .فػ أأ هريػرة
رضي او فنِ قءؿ :قءؿ رسوؿ او « :ىلً ّْة قى ٍد نىػرٍك ً
ً
ػءن او ،ىك يسػن ًَّت" (ركا
ى ي
ت ي يك ٍل ىدٍيىػ ٍ ً لىػ ٍ نى ػلوا بػى ٍع ىػد ييء ،كت ى
اضتءكل ،جُ ،ص ُُٕ).

كم األمػور اظتكركهػة يف هػلا آّػءؿ ك ػرة القْػل بػءو كأشتء ػِ ل ػر يءجػة كاضػحة كبػبل مصػلحة راجحػة
س ػوا كػػءف ذلػػك يف البيػػت أـ اظتدرسػػة أـ الْػػوؽ أـ آّػػءلس .كال بػػد أي ػػء م ػ نع ػػيل أشتػػء او نعػػءُف ك نػػب
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ً
ك كم يػع ّْل ىدعء ًر اللَّ ًِ ىًننػَّهء ًم نىػ ٍقػول الٍ يقلي ً
ػون"،
ى
ى
ذكرهء يف أمءك كمواقف ال نلي ببللتهء .قءؿ نعءُف " ىذل ى ى ى ي ى ٍ ى ى
(سورة اضت .)ِّ :
كفليػػِ ن ػ األدن أف ال نْػػت اسػػل او سػػبحءنِ لتص ػريف ب ػػءفة كنرايػػب النػػءس يف ال ػرا كعتػػلا
جيػػب أف نتجنػػب ىلقحػػءـ اسػػل او يف مواض ػ ال نلي ػ كيف اضتػػديث النبػػوم ال ػريف " ٍ ً
لْ ػ ٍل ىع ًة،
ػف ىمٍنػ ىف ىق ػةه لً ّْ
اضتىلػ ي
ً
اضتلً ً
ً
ػف ًيف الٍبىػٍيػ ً  ،ىًننَّػِي يػينىػ ّْفػ ي يمثَّ ميىٍ ىحػ ي "( .صػحيع مْػلل ب ػرح النػوكم،
ؽتىٍ ىح ىقةه لل ّْػربٍ ًع" ،كيف ركايػة "ىليَّػء يك ٍل ىكىك ٍػ ىػرىة ٍى
نتنػػة كتػػءن اظتْػػءقءة كاظتيارفػػة :بػػءن النَّهػػي فػ اضتلػػف يف البيػ ) .كم ػ
لئلمػػءـ ػتػػي الػػدي بػ دػػرؼ النػػوكمَّ ،
الص ٍد ًؽ ألنِ سػلوؾ اػر ال ػ "كانٍتًهػءؾ يرم ًػة الٍ ىقْػ ًل كافتًي ً
ً
ػءد اللًْ ً
ً
اضتلً ً
ػءف ىفلىػ
ف ىكلى ٍو ىفلى ّْ
ى ى ي ٍى ى ى ٍ ى
ىءت اللّْ ىْءف ىك ٍػىرةي ٍى
ى
ً
ػءؿ ال َّ ػػء ًعًي مػػء يلى ٍفػػت ال صػ ً
ػءدقنء ىكال ىك ًءذبنػػء" (اطتػػءدمي بتصػػرؼ يْػػر) ،كذلػػك و ػػء م ػ فػػدـ
ػك ىكلًػ ىلا قىػ ى
ىذلػ ى
ى
ُّ ى ى
الو ء كننييهء السل او سبحءنِ م ذكر فل ؿتو ار مْتحب.
كم اظتتوانر يف رسء اظتعلن منل فدة قركف أف الطفػ ىلذا يلػف بػءو أقنػء العقػءن ءألصػ أف ير ػ
اظتعلل فنِ العقءن كيصدقِ يف نوبتِ رأ ة بِ كنع ينء السل او سبحءنِ ن صتػت ىلليػِ سػبحءنِ اسػتح األمػءف.
رسوؿ اللٌِ صل اللٌِ فليِ كسلل" :م استىعء ىذ بءللَّ ًِ ً
ػتفطيوي،
تفي يلكي ،ىكىم ٍ ى
كيف اضتديث قءؿ ي
ستؿ بءللَّ ًػِ نىعػءُف ٍ
ىٍ ٍ
ً
ً
ً
ػءدفيوا لىػِي ىي َّػد نىػ ىػرٍكا أنَّ يكػ ٍػل
صػنى ى ىلًلىػٍػي يك ٍل ىم ٍع يرك ػءن ى ىكػء يوي ،ػن ٍف ىَفٍ ىً يػدكا مػء نيكء يونػىػِي ٍ
ىكىمػ ٍ ىدفػء يك ٍل ػتجيبيوي ،ىكىمػ ٍ ى
ىيػ يد يك ٍل ى ًءد ىمػػِي ىػ ىل ىكىر او ػ ٍػءرىػعيوا أىيٍػ ًػديى يك ٍل» قػػءؿ
قىػ ٍد كء ػتٍدتييوي" (النػػوكم ،األذكػػءر) .كيف اضتػػديث " «ىل ىذا ى
ضػىر ى
نأى
اظتنػػءكم (ََُِـ) اظتقصػػود أنػػِ ىلذا ضػػرن الوالػػد كلػػد لتتديبػػِ أك اػػر كذكػػر اسػػل او مْػػت ي ءن أك مْت ػػفعءن
كفػوا فػ ض ػربِ كذلػػك ىلجػػبلالن ظتػ ذكػػر اشتػػِ كمهءبػػة لع نتػػِ (جُ ،ص ُّٗ .)ّٕٗ ،كالعقػػءن كاالنفعػػءؿ
يف ه ػػلا اظتق ػػءـ ي ػػؤقر فل ػ ػ مكءن ػػة العب ػػءدات يف نف ػػس اظت ػػتعلل ىلذا كج ػػد معلن ػػِ مْ ػػتنرا بءلعق ػػءن (ال ػ ػريف،
ََِٔـ ،ص ٕٗ ،الْيدََِٔ ،ـ ،ص ُٕٔ) .كاللم يرا البءي ءف أنِ ميك االمتنػءع فػ العقػءن البػدة
للطف ذانِ كلؤلدا الرتبوم يف فنومِ كهو مْلك الن صل او فليػِ كسػلل.
يف الرتبية كالتعليل كهو األ
ىلف البدا لتجنب ضرن الطف للتتديب أك ر م اضتصر ال سينء يف هلا العصر.
األْساء الحسنى ْسعي وحركة بركة
اإلميءف كالتصور كالرتبية م أهل ػتركءت الْلوؾ اإلنْءة كم أهل مكونءت ال قء ػة .ىلف ننػءكؿ األشتػء
اضتْػػَ م ػ من ػػور نربػػوم ىفلى ػ ىجءنػً و
األيّْيَّػ ًػة كػػي نص ػ ىلُف ارا ػ متنوفػػة لت ػػكي سػػلوؾ قػػوث،
ػب ىكبً ػ ور ًم ػ ى ى

كؿتص فل ىلميءف ال يتيفيع.
او هو الرقيب "كاظتراقبة :فلل العبد بءابلع الرن سبحءنِ فليػِ ءسػتدامتِ لػػهلا العلػل مراقبػة لربػِ كهػلا
أص ػ ك ػ ػػر كال يكػػءد يص ػ ىلُف هػػل الرنبػػة ىلال بعػػد رااػػِ م ػ اوءسػػبة ػػنذا يءسػػب نفْػػِ فل ػ مػػء سػػلف
كأصلع يءلػِ يف الوقت كالزـ اري اضت كأيْ مء بينِ كب اللػِ م مرافءة القلػب كيف ػِ مػ اللػػِ األنفػءس
كراقب اللػػِ سػبحءنِ يف فنػوـ أيوالػػِ ػيعلل أنػِ فليػِ رقيػب كمػ قلبػِ قريػب يعلػل أيوالػػِ كيػرل أ عءلػػِ كيْػن
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أقوالػِ كم ن ء ف هل اصتنلة هو زعيؿ فػ بدايػة الوصػلة كيػف فػ يقػء القربػة؟ قػءؿ نعػءُف "ىلً َّف ٱللَّػِى
ىكػػء ىف ىفلىػ ٍػي يك ٍل ىرقًيبنػػء" (النْػػء  . )ُ:قػػءؿ مطهػػرم يف نعريػػف اظتراقبػػة "أف نتعءم ػ م ػ نفْػػك ك ػريك ال نطن ػ

لِ .كجيب فليك أف نراقبِ دا نء" (ص َِِ).
كاظتطل فل الرتاث الرتبوم اإلسبلمي جيد أف مراقبة او سبحءنِ م أهل دان اظتعلل .قػءؿ ابػ رتءفػة
"دكاـ مراقبػة او نعػػءُف يف الْػر كالعبلنيػػة ،كاوء ػة فلػ و ػِ يف رتيػ يركءنػِ كسػػكنءنِ كأقوالػِ كأ عءلػػِ ،ننػػِ
أم فل مء أكدع م العلوـ ،كمء منع م اضتواس كالفهوـ" (ان ر زيعورُّٗٗ ،ـ ،ص ُُٗ).
ىلف اإلنْءف اللم يعرؼ أف او نعػءُف رقيػب فلػ فنلػِ ال دػك أنػِ سيصػلع مػ فنلػِ كنصػبع الرقءبػة
اللانيػػة أسػػءس نصػػر ءنِ كجػػوهر حتركءنػػِ .كهكػػلا ػػنف است ػػعءر اظتعػػءة اإلميءنيػػة اظتب وقػػة يف األشتػػء اضتْػػَ م ػ
دػػتسء نننيػػة اإلنْػػءف بصػػورة جلريػػة ننجيػػِ م ػ دػػقء اضتػػءؿ كسػػو اظتػػآؿ .ىلف األشتػػء اضتْػػَ ن ػػلم العنليػػة

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
م اآل ري ك قيل العفو ءو ففو تب العفو كذلك كلِ مػ دػتنِ قطعػء أف ي ػرم آّتنػ اظتدرسػي كاظتػدة.
ىلذا نتملن ػػء يف أص ػػوؿ العقي ػػدة كك ػ التوجيه ػػءت لْ ػػلوؾ اإلنْ ػػءف يف اإلس ػػبلـ ْ ػػوؼ ؾت ػػد الن ػرة االجتنءفي ػػة
كالتوجِ االجتنءفي (فلي ََِٕ ،ص ٗ ،فليَََِ ،ـ ،ص َِّ) بػ ضػعف الرتبيػة يعػ نػدة مْػتول
التقول كالورع ؽتء يدؿ فل ضعف قوامة نعءليل الدي فل التصر ءت (براوثََِٕ ،ـ ،ص ُٕٔ).
ككػػءف مػ دػػتف بعػػض الصػػءضت يف ريءضػػة الػػنفس أف الوايػػد يػػدرن الطفػ ابػ قػػبلث سػػن لفػػرتة مػ
اليم كتف ػِ معػءة الرقءبػة اإلعتيػة مث يف سءيػة اظتطػءؼ يػياد كفػي الطفػ يقػدـ لػِ النصػيحة الػت نػتلخ يف أف
م ػ ك ػػءف الل ػػِ مع ػػِ كه ػػو ن ػػءظر ىللي ػػِ كد ػػءهد ال يعص ػػي او س ػػبحءنِ (ال ػياِفُٗٗٓ ،ـ ،جّ ،ص ْْ ،اب ػ
لكءفُٖٗٗ ،ـ).
است ػػعءر مراقبػػة او دلي ػ فل ػ ف نػػة ال ػػنر كنب ػػِ اظتنػػت ل .كاظتعلػػل اظتتفػػءة يف فنلػػِ يعطػػي ابلبػػِ
جهد كلِ كفصءرة كر يف الفصػ الدراسػي ييػث ال ميكػ أليػد أف يراقبػِ يػِ ىلال اظتػوُف سػبحءنِ .كالطءلػب
اللم يْت عر مراقبة او سبحءنِ ال ِوف األمءنة كال يتخل ال ػل سػلنء لػِ للحصػوؿ فلػ ال ػهءدة كال يتخػل
التػػدليس سػػبيبل لتيكيػػر األ ػػءث األكءدمييػػة كالت ريػر بءلنػػءس ألف اظتػػوُف سػػبحءنِ "يػى ٍعلىػ يػل ى ء ًنىػةى األى ٍفػ ي ً ىكىمػػء يختٍ ًفػػي

كر" (اء ر.)ُٗ :
ُّ
الص يد ي
ىلف أشتػػء او اضتْػػَ نبعػػث اإلنْػػءف دا نػػء فل ػ العن ػ بنيْػػءف كالتػػيكد م ػ اإلميػػءف .كىلذا التفتنػػء ىلُف
يػػءؿ ػػة مػ اظتْػػلن ػنف ال لػػو يف الػػلكر كالتْػػبيع كالتعبػػد أكجػػد ققء ػػة دينيػػة ه ػػة نتخػػل مػ الػػلكر سػػتءرا
للكْػ كاعتػػركن مػ مْػ ولية نعنػػر األرض ،كمبءدػرة ن ػػر اطتػػر ،كىلفنػءؿ الػرأم .بءسػػل الػدي هجػػر بع ػػهل
لؤلس ػػف الفن ػػوف كالعل ػػوـ كاظتت ػػءيف كاظتْ ػػءرح كالْ ػػيءية يف األرض كالتج ػػءرة كالص ػػنءفة كاإلب ػػداع كه ػػلا ين ػػءيف
اإلسػػبلـ كجيػػءيف العقيػػدة النقيػػة الْػػنحة الػػت جػػء ت بدايػػة كسءيػػة لنه ػػة القلػػون ،كي ػػءرة ال ػعون ،كيق ػػة
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العقػػوؿ كنعنرهػػء بػػتنوار العيميػػة كالصػػا كالعلػػل النػػء كالعن ػ الصػػءٌف كاإلميػػءف الراسػػا م ػ االسػػتنتءع زبػػءه
الفكر ،كاالنتفءع زنءه العا.
ىلف س ػران التػػدي الكػػءذن ربػػإ ذكػػر او بػػءطتنوؿ كاطتيػػءالت اظتري ػػة  ...راػػل أف الػػلكر يف يقيقتػػِ
يْػػر فكػػس ذلػػك الْػػر دتءمػء ػلكر او بتشتء ػػِ اضتْػػَ حتريػػر للعق ػ كالقلػػب مػ الػػوهل كالتصػػورات القءصػػرة
كنػػء أف اظتت ػػبث بءلػػلكر الصػػحيع ال يْتْ ػػيك كػػرة ن ييػػب العق ػ كاإلا ػراؽ يف مصػػطلحءت نفْػػد صػػفء
الدي كّٔء التوييد .ارنبإ اإلميءف بءلعن كاظتصلحة ارنبءاء كقيقء يد قػءؿ العلنػء "ىل َّف أىٍ ػ الطَّءف ً
ػءت ىفلىػ
ىى ى
قى ٍد ًر الٍنصءلًع الن ً
َّءدى ًة ىفٍنػ ىهء" (الْيوايُّٗٗ ،ـ).
ى ى
ن ػػر نتػػء الدراسػػءت ىلُف أف الك ػػر م ػ اظتػػدارس يف األقطػػءر اإلسػػبلمية يف اظتءضػػي "اهتنػػت بػػءلعلوـ
ال رفية ك صوصءن القر ف الكرث كَف يك منهء للنه اظتختلفة كهلا يع فدـ معر ػة مقءصػد الػدي اإلسػبلمي

الػػلم ربػػإ الػػدي بءضتيػػءة ،كالػػدنيء بػػءآل رة" (اضتجػػءر ََِّ ،ـ) ،مػ أف اإلسػػبلـ ديػ فنػ كن ػػءط كنعنػػر
كىلبػػداع .كاو سػػبحءنِ هػػو البػػدي الػػلم يفػػتع للعبػػءد ػػءؽ اإلبػػداع ،كتػػرؾ فقػػوعتل "كم ػواهبهل كملكػػءهتل يف
دركن م االبتكءر كاال رتاع يف غتءؿ اضتيءة كلهء ،كبءظتقءب ميػنعهل مػ أف يتػد لوا يف اصتءنػب التعبػدم لػ بل
نتحػػوؿ ييػػءهتل كلهػػء ىلُف أمنػػءط فبػػءدات ؼترتفػػة" (العػػودةََِٗ ،ـ ،ص ِْٖ) " .كالْ ػؤاؿ اظتهػػل هنػػء هػػو:

كيف يتحءد األهلوف كاظتعلنوف ىليقػءؼ نيػءر اإلبػداع فنػد األافػءؿ؟ ىلف اصتػوان يكنػ يف العبلقػة بػ اظتػرأ
كالطف الت جيب أف نكوف فبلقة ىلبدافية .ىلسء ليْت فبلقة الفع بػرد الفعػ  ،كلكنهػء فبلقػة ريبيػة ا تبءريػة
م ػػرتكة .كهػػلا الواق ػ يتطلػػب أف يكػػوف اظتػػرأ  -كالػػدان أك معلن ػءن  -ذا نفػػس ػتبػػة للتفكػػر ،مْػػتعدة للن ػػءمرة
متنتعػػة بقػػدر كػػءؼ مػ اطتيػػءؿ ،نْػػنع بءلْػؤاؿ كاظتنءق ػػة كالنقػػد كاطتػػركج فػ اظتػػتلوؼ ،ؽتػػء ي ػػج األافػػءؿ
فلػ التفكػػر األصػػي كالتخيػ اظتبػػدع  .كبءلتػػءِف فلػ اإلبػػداع كاالبتكػػءر" (فءقػ ََِٓ ،ـ)" .اإلبػػداع صػػفة
ىلنْءنية أسءسية جيب نننيتهء يف ك النءس" (ركبنْوفََِٕ ،ـ ،ص ِٖٓ).
ىلف اإلبداع هو شتة يف التعءم م العلوـ ال يقدر فليِ ىلال او كالت ػرات الػت حتػدث يف اظتػءدة كالػت هػي
ػتػور األفنػءؿ الب ػرية ال نػتل ىلال بنقػدار او كمػ هنػء كءنػت هػل اإليءاػة ىليءاػة فلػل ينػءبي اظتعر ػة ننػبجس
ابتدا م م ي ة اطتءل يد العلل زء يق يف غتػءؿ الْػن كالبصػر لػوال مػء ركػب يف اإلنْػءف مػ فقػ مػدرؾ
ظتءح مء استطءع أف يفقِ ؽتء يولِ دي ء كالييءدة يف اظتعر ة موكولػة ىلُف مرانػب الػلكء اإلنْػءة (فلػيََِٓ ،ـ،
ص ْٔ) كأنص ػبتنء م ػ الػػلكء كالن ػ كاإلبػػداع مقْػػومة فلينػػء بف ػ او سػػبحءنِ يْػػب الفػػركؽ الفرديػػة
كسعي ك منء ءظت ءبرة اري العبءقرة.
ىلف اإلميػػءف الصػػحيع أف ػػل اءقػػة إلنػػءرة القلػػون ،كهدايػػة النفػػوس ،كرفءيػػة العقػػوؿ ،كزتءيػػة آّتنػ  .كهػػء
ؿتػ نعػػيل فصػػر اال رتافػءت كاالكت ػػء ءت كؿتػ أبعػد النػػءس فنهػػء لػل نعػػد بػرام الرتبيػة كمنػػءه التعلػػيل يف
ال ءلب ن ح ذه اظتتعلل اظتْلل بتف الب العلوـ الدنيوية كاضتيءنيػة فبػءدة جليلػة ال بػد مػ ىلييء هػء ،كالو ػء
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قهء .ىلف نعنر اظتْءجد يْتليـ نعنر اظتكتبءت كاظتيارع كالصنءفءت كاظتختػاات كاظتتػءيف كالفنػوف نتعبػد او
يف ػتران الصبلة كريءن اضتيءة.
ىلف اإلميػػءف اطتػءل قػػوة ف نػ إلنتػػءج اطتػػر بكػ صػػنو ِ كعتػػلا ػػنف اإلسػػبلـ يػػر ض نلػػك االيتفػػءالت
الدينيػػة الػػت نتخػػل م ػ الػػلكر كالتْػػبيع كالتهلي ػ سػػلعة لتخ ػدير العقػػوؿ كفيعتػػء ف ػ اإلبػػداع ال قػػءيف كال ػػهود
اضت ػػءرم .نعػػءليل اإلسػػبلـ نوجػػِ األن ػػءر كاأل كػػءر معػػء ؿتػػو اإليْػػءف ىلُف النػػءس رتيعػػء ،ىخٍي ػ يػر النَّػ ً
ػءس أىنٍػ ىفعي يهػ ٍػل
لًلنَّػ ً
ػءس كنػػء يف اضتػػديث النبػػوم ال ػريف ،ك ػ غتهػػود يبللػػِ اإلنْػػءف لتحصػػي منفعػػة م ػػركفة لآل ػري هػػو
فنػ نبي ػ تبػػِ او ىلذا كػػءف ؼتلصػػء .مػ كيػػي اإلسػػبلـ نبصػػر أف م ػ ال يكػػرتث ّٔنػػوـ آّتن ػ لػػيس مػػنهل،
كم ال يهتل بتمر النءس ليس معهل.
ىف الٍعًبػػءد ىة الٍنتىػعدّْي ػةى ىىلُف الٍ ىػ ًػر أىٍ ػ ًم ػ الٍ ىق ً
"ك ٍ ً
ىف ى ٍي ػ ىػر النَّػ ً
ءصػ ىػرةً أل َّ
ءس ًيف
ٍ ىي ٍ
اضتىءص ػ ي أ َّ ى ى ي ى ى
ى
ػءس ىم ػ ٍ يػىٍنػ ىف ػ ي النَّ ػ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ص ػلحهل ،كالٍعطٍ ػ ً
اطتىٍل ػ ً
ف ىفلىػ ٍػي ًه ٍل ،ىكالتَّ ػ ىػر ُّي ًل ،ىكا ًإلنٍػ ىفػػءؽ ىكقى ى ػػء ىيػ ىػوا ً ٍ
ا ٍعتً ىدايىػػة ىىلُف اللَّػػِ نىػ ىعػ ى
ػءُف ،ىكالتػ ٍَّعلػػي ًل ل ىنػػء يي ٍ ي ي ٍ ى ى
و
ىلدػػءروة أىك نيصػ وػع أىك داللىػ وػة فلىػ ػ وػر أىك و
كنػى ٍفعً ًهػػل ًزػىػء نىػي َّْػػر ًمػ ًف ٍلػ ول أىك مػ و
ءف وة ىك ىا ًٍرىهػػء
ىلفءنػىػة أ ٍىك ىدػ ىف ى
ػءؿ أ ٍىك ىجػػء أ ٍىك ى ى ٍ ٍ ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى
ٍ ى
ى ٍ ى ى ٍ
ًمػ ا ًإليْػءنى ً
ً
ً
ً
ً
ءت األي ٍ ىرًكيػَّػة ،ىك ُّ
الدنٍػيى ًويَّػة " (اطتػءدمي ،بء تصػػءر كنصػرؼ) .ىكقى ى
ػءؿ ال ػػء عي " :اىلى ي
ٍ ٍى
ػب الع ٍلػل أىٍ ى ػ ي
ً
صبلىةً النَّء لى ًة" (الله ).
مٍ ى
ىلف غتءلس اللكر هي الػت ن ػح النػءس بءلطءقػة ضتػب او كاإليْػءف ظتخلوقءنػِ كنقػدث صػورة براقػة فػ
الدي اللم أفل م دتف التقدـ كالتنوير كالتفكر كالتدبر كأفط اإلنْءف قػدرة ف ينػة لئليْػءف .قػءؿ أبػو
الع ً
تءهيىة (َُّ  ُُِ -هػ  ِٖٔ - ْٕٕ /ـ):
ى
ً
ػت ًظبللًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػِ
اطتىل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي يكلي يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػل ًفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء
يؿ اللىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ىحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ًق أىبػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػريهل بًعًيءلًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًِ
ىيبُّػ يهل اػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػران ىلً ىِف
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت ى
ىلف التػػدي اظتنحػػرؼ اؾتػػرؼ ؿتػػو ال لػػو ػتنت ػػة مػ اظتْػػلن نتصػػرؼ بتىػ ىع ٌْػػف دك ىف نىػ ٍف ًكػ ور ىكالى ىرًكيػَّ وػة،
كم رمة بءلرق م أج الفنء يف ذات اإللِ كالْكر يف يبِ كنء ييفنػوف يف رمػوز اطتنريػءت الصػو ية كنوجػِ
ال ػبعض ؿتػػو ديػػد األي ػياف ،كنرديػػد أشتػػء او نعػػءُف فنػػد القبػػور كارهػػء بطريقػػة ال ختلػػو م ػ العقػػد النفْػػية،
كالتجػػءكزات الدينيػػة لتييػػد النػػءس بؤسػػء فلػ بػػؤس ؽتػػء قػػد يقػػودهل ىلُف مػػتزؽ اعتػػركن مػ التبصػػر بػواقعهل األلػػيل
الػػلم يع ػ بءألميػػة  ،كاألم ػراض ،كالفقػػر ،كالبػػدع ،كالتلػػوث ىكانَّػبىػعي ػوا يف ذلػػك كلػػِ ىم ػ ََّفٍ يىػ ًيٍد ي كػػر كفنلػػِ ىلًال
ى ىْءران ىكاًنٍ ًْحءبءن.
ككتنن ػػء نص ػػر فلػ ػ أف نك ػػوف مػ ػ زم ػػرة ال ػػلي قي ػ ف ػػنهل " ىكيػىتىػ ىعلَّ ين ػػو ىف ىم ػػء يى ي ػ ُّػريه ٍل ىكالى يىػػن ىفعي يه ٍل" (البق ػػرة
َُِ) .ىلف األمية بكء ة أنوافهء مصيبة كفندمء نارهػء بءسػل العبػءدة كمنءرسػهء اوافيػة  -بػبل جػ أك كجػ -
نكوف اظتصيبة أف ل ألسء أصءبت اصتلكر.
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حتػػث الرةيػػة اإلسػػبلمية اظتركييػػة فلػ نوييػػد او كنرسػػيا القػػوة العلنيػػة كال قء يػػة كاالقتصػػءدية كهػػل ركػػء ي
جيب أف نفْع عتء غتءال يف طءبنء الرتبػوم اظتعءصػر .كاليهػد أف ن ػ اظتػءؿ بتيػدينء لنصػر هء يف كجػو اطتػر كال
ؾتع عتء سبيبل كي نػتحكل يف قلوبنػء  ...اليهػد أف نكػوف غتتنعػء قويػء ال يفصػ العلػل فػ اإلميػءف  ...يتجلػ
يػػب او يف ىل ػػبلص العن ػ يف البيػػت كاظتدرسػػة كاظتْػػجد كاظتعن ػ كاظتيرفػػة كنكفينػػء "اطتنريػػءت" الػػت كرقػػت
العيلة كال فلة كال عف حتت اسل الػدي ! ال ننكػر دكر التصػوؼ الصػحيع يف نيكيػة الػنفس كلكػ ال ػبلة مػنهل
كم ارهل م الفرؽ ضلوا كأضلوا .حتتءج األمة اليػوـ ىلُف جنػءي لتطػر ّٔنػء فبػءدة صػحيحة كفنػ مػتق .
يريػػد الػػبعض أف يتخػػل مػ األشتػػء اضتْػػَ مػػد بل لتخػػدير العقػػوؿ كىلييػػء الليػػءِف خبنريػػءت يءليػػة ءليػػة مػ
دتك اظتْلل يف فػءَف الواقػ  ،كأرض اضتقيقػة ؽتػء يعػ نرسػيا أكػا كأفنػ ظتعػءة الفقػر كاصتهػ كاظتػرض كال لػل
يف ييءننػػء العربيػػة الػػت ن ػ م ػ أصػػفءد التيػػِ كأاػػبلؿ ال ػػيءع ك يػػءالت التخػػدير .ىلف نرديػػد أشتػػء او اضتْػػَ
ليْت بوابة اعتركن م اظتْ ولية كالعطء .

كال زالت األسءار الواهنة فػ الػوِف الػلم ميىٍ ً ػي ىفلىػ اظتػء ً  ،كًيف اعتىىػوا ً نْػتحوذ ب ػك أك بػآ ر فلػ
ى
أذهءف البْطء رال ن ر الصفءت كاظتْنيءت كال قء ػءت ىلال أف العقليػة اطترا يػة مءزالػت يءضػرة .كالكتػب الػت
نبحػػث ف ػ اع ػػءـ اصت ػ كارا ػػب األي ػػبلـ حتق ػ ركاج ػػء كاكتْػػءيء يف ي ػ أف األ ػػءث اظتعنقػػة كالدراس ػػءت
األصيلة كءسدة ال يلتفت ىلليهء ىلال الندرة مػ أصػحءن النفػوس الراجحػة اظتتحػررة .مػ اظتػؤَف يقػء ىلقحػءـ الػدي
يف ن ػػر نلػػك العقػػد الد ينػػة الػػت أ فقػػت اضتركػػءت اإلصػػبليية اليػػوـ يف كقػػف نفءقنهػػء كفػػبلج قءرهػػء اطتطػػرة
ب أكسءط اطتءصة كالعءمة رال أننػء نعػيل يف فصػر يقػ العقػ نصػرا مػؤزرا يف ميػءدي دػد يف دكؿ ك ػرة يف
أرجء اظتعنورة.
" ءظتْػػلنوف ليْ ػوا ءجػػة  ،لكػػي يْػػتعيدكا ػػءفليتهل  ،ىلُف نكػػوي الػػدي م ػ جديػػد أك ديػػد الػػدي
ذانِ  ،لكنهل يف يءجة ىلُف الوفي اظتعريف كاظتنهجي  ،اللم ميكنهل م نوليػد اإلرادة كالقػدرة كالعيميػة كالفءفليػة
لتجديػد منػػءه الفهػػل ك قػػِ التػػدي كىلُف قػػدرة فلػ نقػوث مْػػرة ييػػءهتل العنليػػة كالْػػلوكية بت كػػءر قء نػػة فلػ
القءفدة العقدية كمصءدر التدي (العلواة ُٖٗٗ ،ـ ،ص ٓ).
يقوؿ ػتند ال ياِف (َََِـ) يف كتءبِ قِ الْرة كهو تل مْءلك اظتْلن اليوـ " َّ
ىلف اظتدرس اللم

ف أدا فنلِ ،ال
ف ن نر قركنِ ،كاظتوظف اللم ين
ف نعليل ن بلملنِ ،كالتءجر اللم ين
ين
يقب او م أيدهل فلران أبدان يف ن يي هل الفرا ض ،كلو كءف أيدهل قد فءقِ ف كاجبِ أنِ صل مء ة
ركعة ،أك قرأ ألف ية ،أك َّ
جهءؿ اظتتصو ة .ذلك أنِ ان
فد أشتء او اضتَْ سبع ألف مرة ،كنء يفع ٌ

ف الفرا ض اظتطلوبة بنوا َف نطلب ،كنعطي ألمة يْتحي أف ننهض ىلال ىلذا أجهدت نفْهء يف ػتءربة
جهلهء ك قرهء ك وضءهء" (ص َِْ).
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كذتػػة اء فػػة أ ػػرل كقعػػت يف ػػا التطػػرؼ أي ػػء ييػػث يريػػد العلنػػءنيوف ىلقصػػء الػػدي دتءمػػء فػ دػ وف
اضتيءة كيعنلوف فل يصر مفهػوـ الػلكر كالتْػبيع يف اظتْػءجد مػ أف قػءر الػلكر كالتهليػ كالتْػبيع جيػب أف
دتتد ىلُف ييءة اظتْلل قوال ك عبل دا ك ػءرج اظتْػجد ػءو العػءدؿ تػب أف يػرل م ػءهر العػدؿ يف كػ مكػءف
م سيءسة األسرة ىلُف سيءدة الدكلة .كاو العليل الْني اطتبػر تػب أف يت ػبث العبػءد زقت ػيءت هػلا اإلميػءف
يف ييػػءة اإلنْػػءف ليػػنعل بءألمػػءف كنصػػبع التق ػػول دػػعءر اظت ػواا  ،كالعءم ػ  ،كاظتْ ػ وؿ ،كالػػوزير كاألمػػر .ذل ػػك
ات الزمة لوقءية النل مػ دػقءكة ال ػرؾ كهءكيػة اإلضتػءد ،كزتػتةً
اظتنح يتطلب أف نتَّخل نىدابًر صء ًرمة كىلًجرا و
ىٍ
ى ى ى ٍى
الرًذيلى ًة .ىلف اإلميءف بءو كارس رقءبػة او يف يػس النءدػ ة كاػرهل أسػءس البنػء القينػي الصػحيع الػلم يتحػرل
َّ
اطتر كيتصدل لبلؿتراؼ.

أطفءلنء واألْساء الحسنى

أرت ػ فلنػػء الرتبيػػة اإلسػػبلمية فل ػ أنػػِ يْػػتحب أف نكػػوف أكؿ كلنػػة نل ػ أذف الطف ػ هػػي ذكػػر او
نعءُف كي نكوف ءحتة اطتر كيتفرع م هلا األص اإلميءة أف يتعل قلب الطف زء يقرع شتعِ كيبلمػس يْػِ
كِءاػب فقلػػِ مْػػتقببل تتحػػدد كنتجػػدد الرسػػءلة كنت ػػع كنتْػ الرةيػػة للوالػػدي  .ذلػػك الػياد هػػو زاد الركيػػي
يقء كصدقء م أكؿ يوـ ب م أكؿ ضت ة يف ييءنِ ؽتء يرسا دكر األسرة كفبلقتهػء بػءظتولود الوا ػد فلػ العػءَف
اصتديػػد .كالقػػر ف اضتكػػيل ػػر أشتػػء او اضتْػػَ كسػػر صػػفءنِ العل ػ كهػػو أكؿ كأج ػ كأكن ػ مصػػدر يتلق ػ منػػِ
الطف ػ كيتعلن ػػِ بءلت ػػدري كػػي ت ػػء فل ػ طرنػػِ الْ ػػلينة  ،كيب ػ ققء تػػِ كيب ػػدأ ييءن ػػِ م ػػبعء بعب ػ اإلمي ػػءف
مْتنتعء بلكر الرزت  .أشتءة سػبحءنِ لقػءح للػركح – ىلف صػع هػلا الت ػبيِ -يْػرل يف البلدػعور كينْػءن يف
الػػنفس كػػي يقيػػِ مْػػتقببل مػ نياػػءت ال ػػيطءف الػػرجيل كتصػػنِ ضػػد نيفػػءت الػػنفس األمػػءرة بءلْػػو ػػبل نلهيػػِ
الدنيء ً ى ىلا ًػ ًرىهء.
كلقد أرت فلنء اإلسبلـ فل أنِ يْتحب أف نكوف ر كلنػة يتلف هػء اظتػؤم يف ايت ػءر اسػل او
سػبحءنِ كعبلمػة ضتْػ اطتتػءـ .ءلكينونػة نبػدأ مػ او كالْػركرة كالصػركرة كػللك .كاألمػر نفْػِ يف دػتف ذكػر
اسػػل او ؾتػػد يف بدايػػة كسءيػػة كػ درس كقبػ كبعػػد ننػػءكؿ الطعػػءـ ب ػ قب ػ أدا ك ػ فن ػ كػػي نكػػوف النيػػة و
سبحءنِ كيكوف اظتؤم م ربِ يف ك د ونِ سءفيء ىلليِ ال ي ف فػ ءلقػِ ناكػء كنيننػء ،كاسػتعءنة كهدايػة .يف
بداي ػػة كسءي ػػة اظتط ػػءؼ يع ػػيل اظتْ ػػلل م ػ مْ ػػك أشت ػػء او اضتْ ػػَ مْ ػػتنعء كمطيع ػػء ،كذاك ػرا كد ػػءكرا بءصتن ػػءف
ً
كاللْػػءف كاألركػػءف .فل ػ ضػػو ضػػيء األشتػػء اضتْػػَ نفهػػل قولػػِ ج ػ قنػػءة "قيػ ىلً َّف ى ً
ػءم
ص ػبلىَ ىكني يْػػكي ىكىٍػتيىػ ى
ٍ
ن الٍ ىعءلى ًن ى " (األنعءـ.)ُِٔ :
ىكؽتىى ًءَ لًلٌ ًِ ىر ّْ
يقوؿ اب قيل اصتوزية (ُُٕٗـ) يف حتفة اظتودكد بتيكءـ اظتولود " نذا كءف كقت نطقهػل ليلقنػوا ال ىللػِ
ىلال او ػتنػػد رسػػوؿ او كلػػيك أكؿ مػػء يقػػرع مْػػءمعهل معر ػػة او سػػبحءنِ كنوييػػد كأنػػِ سػػبحءنِ ػػوؽ فردػػِ
ين ر ىلليهل كيْن كبلمهل كهو معهل أيننء كءنوا ككءف بنو ىلسرا ي ك را مء يْػنوف أكالدهػل بعنءنويػ كمعػَ
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هل الكلنة ىلعتنء معنء كعتلا كءف أيب األشتء ىلُف او فبد او كفبد الرزت
أنِ فبد او كأف او هو سيد كموال ".

يث ىلذا كف الطفػ كفقػ فلػل

كالنػػءظر يف الفكػػر الرتبػػوم اإلسػػبلمي جيػػد أف أبػػء يءمػػد ال ػياِف (ُٓٗٗـ) انتبػػِ ىلُف اػػرس العقيػػدة يف
نفس األافءؿ فل كجِ التدري قءؿ ف االفتقػءد "ينب ػي أف يقػدـ ىلُف الصبػػي يف ٌأكؿ ن ػو ليحف ػِ يف ػءن
مث ال يياؿ ينك ف لػِ معنء يف كا دي ءن ي ءن ءبتػداة اضتفػ مث الفهػل مث االفتقػءد كاإليقػءف كالتصػدي بػِ،
ػ اللػػِ سػبحءنِ فلػ قلػب اإلنْػءف أف دػريِ يف ٌأكؿ ن ػو
كذلك ؽتػء تصػ يف الصبػػي ب ػر برهػءف .نػ
لئلميءف م ار يءجة ىلُف يجة كبرهءف ،ككيف ينكر ذلػك كرتيػ فقء ػد العػواـ مبءد هػء التلقػ آّ ٌػرد كالتقليػد
اوض؟ نعل يكوف االفتقػءد اضتءصػ زج ٌػرد التقليػد اػر ػءؿ فػ نػوع مػ ال ػعف يف االبتػدا فلػ معػَ أنػِ
يقب ػ اإلزالػػة بنقي ػػِ لػػو ألقػػي ىلليػػِ ػػبل بػػد م ػ نقويتػػِ كىلقبءنػػِ يف نفػػس الصب ػػي يػػد يرتسػػا كال يتيلػػيؿ .كلػػيس
الطري ػ يف نقويتػػِ كىلقبءنػػِ أف يعلػػل صػػنعة اصتػػدؿ كالكػػبلـ ب ػ ي ػػت بػػتبلكة القػػر ف كنفْػػر كق ػرا ة اضتػػديث
كمعءنيِ .كي ت بوظء ف العبءدات بل يياؿ افتقءد ييداد رسو ءن زء يقرع شتعِ م أدلػة القػر ف كيججػِ كزػء
يػػرد فليػػِ مػ دػواهد األيءديػػث ك وا ػػدهء كزػػء يْػػط فليػػِ مػ أنػوار العبػػءدات ككظء فهػػء كزػػء يْػػرم ىلليػػِ م ػ
م ػػءهدة الصػػءضت كغتءلْػػتهل كشتػػءفهل يف اطت ػػوع لل ػػِ فػػي كج ػ كاطتػػوؼ منػػِ كاالسػػتكءنة ل ػػِ يكػػوف ٌأكؿ
التلق كنلقء بلر يف الصدر ،كنكوف هل األسبءن كءلْقي كالرتبػية لػِ يد يننو ذلػك البػلر كيقػول كيرنفػ
دجرة ايبة راسػخة أصلػػهء قءبػت ك رفهػء يف الْػنء " (جُ ،ص ٖٗ ،بء تصػءر يْػر) .كػءف مػ "دػتف أهػ
البءدية نلقينهل ال هءدن  ،كاألشتء اضتَْ" (اظت راكمََِٗ ،ـ ،ص َٔٓ).

مػ ال ػركرة زكػءف نوجيػِ أن ػءر الطػبلن كالطءلبػءت ؿتػو أييػة العلػل الػلم كهبنػء او العلػيل ألنػِ يقربنػء
للخػػءل سػػبحءنِ كأف فلػػل اصتيولوجيػػء كاألييػػء كالت ػريع كاصت را يػػء كسػػء ر العلػػوـ نت ػػل بيػػد اظتػػؤم ىلُف ريػػءن
اظتعر ػػة كػت ػران اإلميػػءف .ىلف او هػػو {ٱلٍب ً
صػػري} الػػلم "يػػرل دبيػػب الننلػػة الْػػودا  ،يف الليلػػة ال لنػػء  ،فل ػ
ى
الصخرة الصنء  .كيرل سػريءف القػوت يف أف ػء اضتيوانػءت الصػ رة جػدان ،كسػريءف اظتػء يف األاصػءف الدقيقػة"

(الْػػعدم .سػػورة ال ػػورل :يػػة .)َُ:األشتػػء كالصػػفءت بوابػػءت ريبػػة متءيػػة ظتعر ػػة أل ػواف العلػػوـ الػػت ننف ػ
العبػػءد كنػػبه اضتيػػءة كلكػػي يتلػػلذ التلنيػػل ػػب الػػلكر كاظتػػلاكرة مع ػػء .ىلف االستك ػػءؼ كس ػػيلة لتعني ػ رةيػػة
الطءلػب لئلنْػػءف كاألرض كالكػوف كالػػدي كآّتنػ يجػػب نػدريب الصػ ءر فلػ هػػل األصػوؿ اظتت ػػننة الن ػػر
يف اظتعءة الكال ألشتء او اضتَْ.
ىلف األشتػء اضتْػَ مػ أرتػ كأكنػ الوسػء يف اػرس الف ػء ىلف او هػو ال ػءيف كي نػء نبينػء الكػػرث
فل التداكم كالبحث ف العبلج لكػ العلػ الػت نػن فػيل اإلنْػءف كهػلا يقودنػء للعنءيػة بءصتْػد ػءظتؤم
القوم ر م ار كألف اظتعدة بيت الدا ءلعنءية بءالفتداؿ يف ننػءكؿ الطعػءـ مػ دان اإلسػبلـ .قػءؿ نعػءُف
ػت ىػ يهػ ىػو يى ٍ ًػف ً " (ال ػػعرا  .)َٖ :او ال ػءيف ألمراضػػنء اظتءديػة كاظتعنويػػة .فنػدمء يتنػػءكؿ الصػ ر كهػػو
" ىكىلً ىذا ىم ًر ٍ
ض ي
ا ػػور النن ػػو ال ػػدكا دا ن ػػء نؤك ػػد فلػ ػ أف الع ػػبلج س ػػبب كأف او س ػػبحءنِ ه ػػو ال ػػءيف كه ػػو رن الن ػػءس ال ػػلم
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ً
ػءس ،كا ٍدػ ً
ً
ػف أىنٍػ ى ً
ػتً ،د ػ ىفء ن ال
س ىر َّ
ػءيف ىلال أىنٍػ ى
يعػػء يهل كيف اضتػػديث الصػػحيع "أى ٍذهػ ٍ
ن النَّػ ً ى
ػب الٍبىػتٍ ى
ػت ال َّ ػػءيف ،ال ىدػ ى
ت ىػ يه ىو يى ٍ ًف ً " (ال عرا .)َٖ :
يػي ى ًءد ير ىس ىق ننء" .كيف اللكر اضتكيل " ىكىلً ىذا ىم ًر ٍ
ضي
كدتتػػد نطبيقػػءت أشتػػء او اضتْػػَ فل ػ ييػػءة الفػػرد يػػد ن هػػر فل ػ مبلبْػػِ الن يفػػة كفبءرانػػِ اصتنيلػػة

كسلوكِ اضتْ  .كم هنء نف نتَ أيية ن جي الطف فلػ نقػدير العنصػر اصتنػءِف كيػب الطبيعػة ػءو رتيػ
ت ػػب اصتن ػػءؿ ال ػػءهر كالب ػػءا كاو ب ػػدي الْ ػػنوات كاألرض .كي ػػب الطبيع ػػة نعػ ػ اوء ػػة فلػ ػ راهت ػػء،
صػلَّ اللَّػِي ىفلىٍي ًػِ ىك ىسػلَّ ىل " َّ
ىلف
كرفءيتهء ،كدراسة قوانينهء كي نكوف دا نء متتلقة كن يفة نْر النءظري  " .ىفػ ٍ النَّػً ّْ ى
ػب يًت ػ ُّ َّ
ػود  ،ىػنى ّْيفػ ػوا أىٍػنى ػػء ى يك ٍل
ػب ٍ
ػب الٍ ىكػ ػ ًرثى  ،ىج ػ ىػو هاد يًت ػ ُّ
ػب النَّ ىء ىػ ػةى ىك ػ ًرثه يًت ػ ُّ
ػف يًت ػ ُّ
ػب  ،نى ً ي ػ ه
اصتيػ ى
اللَّػػِى اىيّْ ػ ه
ػب الطيّْػ ى
كح ىم ًطيَّػةي الٍ يق ىػول ،
الص َّح ًة ىًننػ ىَّهػء ًاػ ىلا ي ال ُّػر ً
ءيءنً يك ٍل" كللا قءؿ العلنء ىكلً َّلرا ً ىح ًة الطَّيّْبى ًة أىقػىهر ًيف ًي ٍف ً ّْ
ىك ىس ى
كح  ،ىكال ُّػر ي
ً
ً
كالٍ يقػول نىػ ٍػيىد ياد بًءلطّْي ً
كح
ىص ىػد يؽ ىدػ ٍػي و لًلػ ُّػر ً
س  ،ىكيهػ ىػو أ ٍ
ػب ىكيهػ ىػو يػىٍنػ ىفػ ي األ ٍىف ىػء ى الٍبىءانىػةى ىكءلػد ى
ى ى
ّْم ًءغ ىكالٍ ىق ٍلػػب ىكيى يْػ ُّػر الػنَّػ ٍف ى
ً
ً
ص ػ ه ًيف
ىكأ ى
ص ػ ًيف يي ٍك ػ ًل التَّػ ىػدا ًكم ىم ػ ى التػ ىَّوُّك ػ ً ىفلى ػ اللَّػػِ  -ى ٍ
ىدػ ُّػد ي يمبل ى ىم ػةن (اب ػ مفلػػع  ،اآلدىان ال َّ ػػرٍفيَّة  -ى ٍ
الص َّح ًة) .كميتد اصتنءؿ م اصتنءف ليفيض فل األركءف كلي هر فلػ اللْػءف ءلعنػ
الرىكا ً ًع الطَّيّْبى ًة ىكىء ً ىد ًهتىء ًيف ّْ
َّ
اصتني يتسر نفس اإلنْءف كيف اضتديث النبوم ال ريف "ىلف او جواد تب اصتػود كتػب معػءِف األمػور كيكػر
سفءسػػفهء" (أ رجػػِ اطترا طػػي يف مكػػءرـ األ ػػبلؽ .قػػءؿ اضتػػء العراقػػي :كىلسػػنءد صػػحيع .ان ػػر العراقػػي)".
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 "
(دػػءه ََِٓ ،ـ) .كلكػػي ؿتػػوؿ القػػيل اإلسػػبلمية كاظتفػػءهيل القر نيػػة اظترنبطػػة بءألشتػػء اضتْػػَ ىلُف كاقػ معػػءش
ؿتن ػ الص ػ ر فل ػ نػػلكؽ م ػواا اصتنػػءؿ يف مػػء يػػرل كيْػػن كيعن ػ م ػ أج ػ أف يكػػوف منتجػػء للجنػػءؿ ،
مدا عء فنِ ،ك يء لِ ،مبدفء يِ .يعتءد الطءلب ك ػ الرتبيػة اصتنءليػة أف يصػبع كراسػِ ي ػي بيػد العنءيػة الفء قػة
كالن ء ػػة اظت ػػر ة ييػػث يْػػتخدـ فػػدة أل ػواف يف كتءبػػة كاجبءنػػِ كي ػ نن ػػيل اظتػػءدة العلنيػػة كم هرهػػء العػػءـ يف
اضتْبءف ككللك يف نبلكة القر ف الكرث تا للنعلل حتبرا تتجل األصوات اضتْنة للْءمع .
ػف اآلقػءر الرتبويَّػة اظترنبطػة ّٔػء فػا
كنْتطي اظتدرسة اإل ءدة م معءة األشتػء اضتْػَ كبنمكءسػء أف نيوظّْ ى
"نننيػػة اصتءنػػب الركيػػي للطيػبلَّن ب ػ َّػد الطػػرؽ كالوسػػء  ،م ػ ػػبلؿ األن ػػطة الصػػفيَّة كاػػر الصػػفيَّة ،كذلػػك
بطريهء يف موضوفءت اظتْءبقءت ،كأن طة اإلذافة اظتدرسيَّة ،كالصػحء ة اضتء طيَّػة ،كؿتوهػء ،ل ػرس مبػدأ ايػرتاـ
التتسي ّٔء يف اضتيءة اليوميَّة" (صويفََِٔ ،ـ).
هل األشتء كىلنياعتء منػيلتهء ،ك ّْ
ينػػء يلػػي غتنوفػػة موجهػػءت ىلضػػء ية نصػػلع كآليػػءت لرتسػػيا الق ػيل اظتتعلقػػة بتشتػػء او اضتْػػَ يف يػػس
النءد ة:
ُ .نعلػػيل كنعويػػد الصػ ءر فلػ يفػ األذكػػءر .ىلف األدفيػػة القصػػرة نعطػػيهل القػػوة كأف او كيػػد هػػو
ً
ػبءح يكػ ٌ يىػ ٍووـ
ص ً
صلَّ اللَِّي ىفلى ًيِ ىك ىسلَّل " :ىمء ًم ٍ ىفٍب ود يػى يق ي
ػوؿ يف ى
اضتء كالصند كالْني كالعليل .قءؿ ىر يسوؿ اللَِّ ى
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ض كال يف َّ ً
الْ ًػني ً
كمْء ً يك لىيػلى وة ،بءس ًل اللَّ ًِ الَّلم الى ي ُّر م ًٍ ً
ػبلث
العلػيل ،قى ى
ٌ ٍ
ٍ
الْػنء ىكيه ىػو َّ ي ى
اشتِ ىد ٍي ه ًيف ٍ
ىى
ى ي ىى
األر ً ى
و
ىمَّرات ىَفٍ يى ي َّػر ىد ٍػي ه" (ركا الرتمػلم) .مػ اظتؤسػف أف افتقػد اآلبػء قػدميء أف ختويػف الطفػ قبػ نومػِ بتشتػء

ييوان ػػءت ؼتيف ػػة ك يءلي ػػة كس ػػيلة مقبول ػػة .ىلف البءي ػػث يف موركقءنن ػػء ال ػػعبية س ػػيجد الك ػػر مػ ػ األشت ػػء ال ػػت
وؿ كالٍ ي ً
صةى الٍ ي ً
ت لىِي ىج َّدنيِي قً َّ
استخدمت عتلا ال رض يقولوف " ىي ىك ٍ
ػوؿ ىييىػ ىػوا هف ي ىػرًايفّّ الى يك يج ى
ػود لىػِي ،يػى ٍيفي ينػو ىف أىنَّػِي
يى ٍ ىه ير للًن ً
َّءس لىٍيبلن ىػييػ ٍهلً يك يه ٍل" (اظتعجػل الوسػيإ بتصػرؼ) .ؿتتػءج ىلُف نعويػد األافػءؿ دا نػء فلػ قػرا ة اظتعػوذن
ك ية الكرسي ...كنبْيإ معءنيهء كنقريبهػء .ال غتػءؿ يف فػءَف اليػوـ لفكػر اطترا ػة بءسػل اإلسػبلـ...ىلف مػ اظتهػل

أف نػػدرؾ أف اظتعػػوذن يػػء يف جوهريػػء دفػػء ىلُف او نعػػءُف لتحص ػ فق ػ اظتْػػلل كقلبػػِ ؽتػػء كقػػر يهنػػء ألم
سػػبب م ػ األسػػبءن م ػ نػػدليس اظت ػػعوذي أك م ػ األكهػػءـ كاألم ػراض النفْػػية .اظتعوذنػػءف سءيػػة لفكػػر اطترا ػػة
كايرتاؼ ال عوذة (أبو سلينءفََِْ ،ـ ،ص ُٔٗ.)ٖٖ ،
ِ .التػػلكر بػػءو سػػبحءنِ لًتىْػ ً
ػك ً ال ػػب نػػلكرهل بػػتف او ففػػو تػػب العفػػو .يقػػوؿ اظتػػءكردم (ت
ٍ
ىف لًتىْػ ً
ػك ً الٍ ى ىػ ً
اضتًٍلػ ًل ًمٍنػ ىهػػء  :أى ٍف يىػ ٍل يكىر
ىسػػبىءبنء يي ٍْػتىػ ىعء يف ًّٔػىػء ىفلىػ ٍ
ػب ىلذىا ىه ىجػ ىػل أ ٍ
َْٓه ػ = َُٖٓ ـ) " ىك ٍافلىػ ٍػل أ َّ ٍ
ً
ً
ً
اطتو ي ً
ك ىىلُف ٍ ً ً
ػك
ءف ًة لىػِي  ،ىػيىػ ٍرجػ ي ىىلُف أ ىىدبً ًػِ .ىعًٍن ىػد ذىل ى
اللَِّى ىفَّي ىك ىج َّ ىػيى ٍدفيوي ذىل ى
ؼ مٍنِي ىفلى الطَّ ى
اطتىٍوؼ مٍنِي  ،ىكيػىٍبػ ىع يِي ٍىٍ
كؿ الٍ ى ػػب (أَدن ال ػ ُّػدنػٍيء كال ػػدّْي ً  -الٍب ػػءن ٍ ً
ن ال ػنَّػ ٍف ً
اضتيٍل ػػل ىكالٍ ى ى ػػب،
الرابً ػ ي ًيف ٍ
ص ػ ي َّ
س  -الٍ ىف ٍ
س أ ىىد ي
ى ي
يىػ يػي ي ى ي ى ى ي ى ى
اطتىػػءم ي
بء تصػءر) .ن ػر الدراسػػءت اضتدي ػة ىلُف أف نعلػػل ػ العفػػو كنْػيءف األدػػيء الْػي ءت الػػت يػدقت يف اظتءضػػي
م أهل كسء حتْ اظتياج كجلب الْعءدة (أكلدردي ََِٖ ،ـ ،ص ُّ).
ّ .انتقػػء األكقػػءت اظتنءسػػبة للتحػػدث ف ػ ال او الػػت نىػٍت ػ ىػرل ،كنعنػػِ الػػت ال نعػػد كال حتص ػ  .كلع ػ
الصػ ٍػوت الٍ ينػ ىػد ّْكم ل َّلر ٍفػػد ىلذا ىهطىػ ى الٍ ىنطىػ يػر م ػ اآليػػءت اضتيػػة الػػت نْػػتح كقفػػءت التتم ػ ،
رةيػػة الػػاؽ  ،كشتػػءع َّ
كجلْءت االستنتءع ،ككلنءت ال نء .
ْ .ن جي ركايػة القصػ

كاضتػوار يف التعريػف بػءظتنع اإلعتيػة دا ػ األسػرة كمؤسْػءت آّتنػ  .يقػوؿ

فبػداو ػتنػد فبػداظتعطي (َََِـ) " ػنف مػ اظتهػل أف نػرأ أافءلنػء فلػ اضتيػءة يف ريػءن أشتػء او اضتْػػَ،
يفهنػػوف معءنيهػػء ،كيػػدركوف مراميهػػء ،كيعي ػػوف يف أنوارهػػء ،كيػػدكركف يف لكهػػء...كلكػػي يتحقػ ذلػػك ػػنف مػ
الواجب فلينء أف ؿتْ األ ل بيد الطفػ ؿتػو التعػرؼ فلػ أشتػء او اضتْػَ  ،ك ػر مػء يْػءفدنء فلػ ذلػك
هو "اظتْرح اظتنيِف" ،ييث ميكننء أف نقدـ هل األشتء اضتَْ يف قون قصصي رتي يْػتهوم قلبػِ ،كين ػإ
فقلِ ،كيييد هنِ" (ص ُِّ ،ِِّ-الْيد ،بدكف نءريا) ،كلقد قءـ اظتؤلف بتقدث منءذج للقصػة يف اظتْػرح
اظتنيِف كنعتقد أف اظتْرح اظتدرسي أي ء ميكنِ اإل ءدة م هل الوسيلة النء عة.
ٓ .التتكيد فل مفءهيل العفو كالتْءمع ال سينء بػ األدػقء كاألصػدقء كػي يعءملنػء او فلػ ذلػك
اظتن ػواؿ الػػرييل .قػػءؿ نعػػءُف "كلٍيػع يفػوا كلٍيص ػ ىفحوا أىال يًحتبُّػػو ىف أىف يػ ٍ ًفػػر اللَّػػِ لى يكػػل كاللَّػػِ ىا يفػ ً
ػيل" (سػػورة النػػور:
ى ى ي ٍى ي ه
ى ىٍ ى ى ٍ ي
ػور َّريػ ه
ف ىف ّْ .
ب قىػ ٍوؿ اللَّ يه َّل ىلنَّك ىف يف ّّو يًحت ُّ
ِِ) .ىكيي ٍْتى ىح ُّ
ب الٍ ىع ٍف ىو ى ٍ
ءف ي
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أف نك ػػوف ق ػػدكة أم ػػءمهل ػػنع ل د ػػعء ر او كن ػػدفو س ػػبحءنِ كال نتعلػ ػ قلوبن ػػء ب ػػر كن ػػردد
ٔ.
ألْنتنء األشتء اضتْػَ سػء لة الرايػة كالطنتنينػة .قػءؿ نعػءُف "الَّ ًػلي ى ىمنيػواٍ ىكنىطٍ ىنػً ُّ قيػليػوبػي يهل بً ًػل ٍك ًر اللٌ ًػِ أىالى بً ًػل ٍك ًر
ًً
ّْ ً ً ً
ً ً
لْ ػػن ً
ػءؿ
ػف يى يك ػػو يف ىي ػ ي
ك ى ىكٍي ػ ى
اللٌػػِ نىطٍ ىن ػ ُّ الٍ يقليػ ي
ػون" (الرف ػػد .)ِٖ :ق ػػءؿ العلن ػػء "ال ػػل ٍك ير ل ٍل ىق ٍل ػػب م ٍ ػ ي الٍ ىن ػػء ل َّ ى
الْن ً
ك ىل ىذا ى ىءر ىؽ الٍ ىنء ى" (الْفءري ََِِ ،ـ ،ص ّّٖ).
َّ ى
ٕ .ىلف القءفدة الرتبوية اللهبية يف نربية النءد ة هػي معر ػة او كالتقػرن منػِ كهػلا ال يتحقػ يف األمػور
كلهػػء ىلال زعر ػة صػػفتِ سػػبحءنِ ،لػػلا يجػػب أف نقػػوـ الرتبيػػة خبل ػ هػػلا ال ػوازع يف نفوسػػهل ،لتن ػػت فل ػ مبػػدأ
اإليْءف هنء نتل الرقءبة اللانية (اضتءرقي كدبءسََُِ ،ـ).
ٖ .نعودهل بءنت ءـ كبءلتػدري فلػ الصػدقة فنليػء ألف او سػبحءنِ هػو الكػرث كتػب الكرمػء كريػيل
ؼ بً ىعطىء ً ًػِ للفقػرا
تب الرزتء كنء أف نبينػء ىفلىٍي ًػِ َّ
الصػبلةي ىك َّ
ػبلـ هػو نػ الرزتػة أىٍر ىسػلِ او ىر ٍزتىػةن لٍّْل ىعػءلى ًن ى عيػ ًر ى
الْ ي
ىك ىس ىخء ًًِ للنْءك .

ٗ .نعويػػد الطف ػ كلنػػء اليػػت الفرصػػة اظتنءسػػبة فل ػ الْػػعي كالتوك ػ الكءم ػ فليػػِ سػػبحءنِ كأف او
بلـ" :لى ٍػو
الرزاؽ يرزؽ الطيور كلك فليهء أكال أف خترج يف اعتػوا الطلػ ػء فػ الػرزؽ .قى ى
ػءؿ ىفلىٍي ًػِ َّ
الصػبلةي ىك َّ
الْػ ي
أىنَّ يكػػل نىػػوَّك ٍلتل فلىػ اللَّػ ًػِ ي ػ َّ نىػوُّكلًػ ًػِ لىػػرزقى يكل ىكنػػء ي ػػرز يؽ الطَّي ػػر نىػ ٍػػدك ًستىءصػػء كنىػػركح بًطىءنػػء" .كهػػو ظىػ ً
ػءههر ًيف أ َّ
ىف
ى ى ىى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ى ي
ٍ ى يٍ ى
ن ى ي ي
ىي ى
ً
ػب ال ّْػرٍزًؽ  ،كًهػي ىء ًر ىاػةي الٍبطي ً
ءيء ًيف اىلى ً
ػوف،
التػ ىَّوُّك ى يى يكو يف ىم ى َّ
ءن ى
الْ ٍع ًي ألىنَِّي ذى ىكىر للطَّ ًٍػر ىف ىنػبل ىكيه ىػو ال َّػل ىه ي
ي
صػبى ن
ى ى
ً
ىيػ يد يكل ىفػ ٍ اىلىػ ً
ػوؿ اللَّ يه َّػل ايٍريزقٍػ ً ،
ػب ال ّْػرٍزًؽ ىكيػى يق ي
الر يجػوعي ىكًه ىػي ؽتيٍتىلًىتيػ ىهػء  .ىكقىػ ى
ىك ُّ
ػءؿ في ىن يػر ىرض ىػي اللَّػِي ىفٍنػػِي  :ال يػى ٍقعي يػد أ ى ٍ
ىكقىػ ٍد ىفلً ٍنػػتي ٍل أ َّ
الْػ ىػنء ى ال دتيٍ ًطػ يػر ذى ىهبنػػء ىكال ً َّ ػةن (ان ػػر :اظتوسػػوفة الٍ ًف ٍق ًهيَّػ ًػة  -يػػرؼ التػػء  -نىػ ىوُّك ػ ه) .كاألرزاؽ
ىف َّ
مءديػػة كمعنويػػة كم ػػءؿ ال ػػءة العلػػل كالرزتػػة كاطتل ػ اضتْ ػ كاضتػػب ال سػػينء ب ػ الػػيكج حيننػػء يْػػعيءف ؿتػػو
ػوؿ اللٌ ًػِ صػل او فليػِ كسػلل فػ دجيػة:
يرزقهنء الرزت سبحءنِ اضتب كاظتودة كالرزتة كالْك كلقد قءؿ ىر يس ي
ت ييبَّػ ىهػػء" (ركا مْػػللُِٗٗ ،ـ ،جُٓ ،ص ُٗٔ) .كم ػ نبعػػءت اضتػػب الػػلكر اضتْ ػ كصػػلة
"ىلً ّْة قىػ ٍد يرًزقٍ ػ ي
الريل كاض الطرؼ ف النق الب رم .الطف اللم ي ءهد نلػك اظت ػءفر كيعءينهػء يف سػلوؾ كالديػِ سػوؼ
يْه فليِ ىلكنءؿ م واريء اظتتتل .

َُ .ميك استخداـ أشتء او اضتَْ كتيػد مػدا نعلػيل الطفػ الل ػة العربيػة كىلقػرا يصػيلتِ كتءبػة،
كنطقء ،كػتءكرة .تتءج ال بءن ل ػرس معػءة العفػة فػا نرسػيا معػءة الْػني كالبصػر كالعلػيل  ،كال ػعر ديػواف
العرن كموا الف ء  .قءؿ اب القيل:
الْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ًمن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ك ًاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ األص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ً
ات الى
ىك َّ
ي
ي
يى
ى
كيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل ىغتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ًرم ال يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػوت ًيف أف ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ًهء
ى ى ى
كي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل ً يءنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػءت العيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػوف بًلىح ً ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء
يى
ىى ى ى
ً
كه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ً
ً
ً
أي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ىط فلن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػءن بءل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلم
ىي ى ى
ػيل ى
العل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

ىِ ىف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىفلىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػِ بىعًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد ىهء كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ً
َّاة
ى
كؽ بػي ً
ءض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهء بًعًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػءفً
ى ى
ىكيػى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرل في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػر ى ىى
كيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىل ىاؾ نىػ ىقلُّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب األج ىفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػءف
ىى
ى
ػوف ًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلر كًم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىلف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبلىفً
ًيف ال ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ى
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و ً
ػبحءنىِي
لنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِي يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىكبً يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّْ ىدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ف ي

ً
إ كلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس ىذا نًْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ً
ءف
ى
ىه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػو اظتيح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ي ى
ى

ُُ .ربػ ػػإ أشتػ ػػء او اضتْػ ػػَ بءظتهػ ػػءرات اضتيءنيػ ػػة كاآلدان اإلسػ ػػبلمية ػ ػػنعلل األافػ ػػءؿ يػ ػػب اصتنػ ػػءؿ
(فن ػ ػرافََِٓ ،ـ ،جُ ،ص ٖ) ك دان الطعػ ػػءـ ،كأدا الْػ ػػبلـ ،كنن ػ ػػيل كىلدارة الوقػ ػػت ،كأصػ ػػوؿ الن ء ػ ػػة،
ك ط ػوات حتقي ػ األمػ كالْػػبلمة يف البيػػت ،كاظتدرس ػة ،كاظترا ػ العءمػػة ،كاظتنطقػػة الػػت يعي ػػوف يهػػء ،كض ػوابإ
اظتياح كاللعب ءصة ىلذا أذف اظتػؤذف "او أكػا"  ...كميكػ نعلػيل اضتػواس اطتنػس كفنػ التجػءرن التوضػيحية
لنؤكد فل أسء م نعل او سبحءنِ كأف اوء ة فليهء كاجبة ،كرفءيتهء م األمور اظتؤكػدة الػت تبهػء او نعػءُف
مث يتػػدرن األافػػءؿ فنليػػء فل ػ ارا ػ اوء ػػة فل ػ ن ء ػػة الفػػل كاألسػػنءف كىلسػػبءغ الوضػػو م ػ الرتكيػػي فل ػ
التْنية ك وا د هل اآلدان اصتليلة كاأل بلؽ النبيلة.
ُِ .التعػػرؼ فلػ ؼتلوقػػءت او سػػبحءنِ الػػت نػػدؿ فلػ ف نتػػِ كميكػ حتقيػ ذلػػك بءللعػػب مبءدػػرة مث
ارس القػيل بطريقػة اػر مبءدػرة كػتف نبحػث يف االنرتنػت فػ صػور كمقػءا يػديو فػ ؼتلوقػءت او نعػءُف مػ
بعض اضتقء العلنية فنهء كندكسء ظتنءق تهء يف الفص أك م الوالدي .
ُّ .نننيػػة اظتهػػءرات اضتركيػػة كالفنيػػة كءلرسػػل كالتصػػوير كفنػ اظتعػػءرض العلنيػػة الػػت نْػػتعرض ؼتلوقػػءت
او كف نتهػػء .ككػػللك االهتنػػءـ بػػءطتطوط العربيػػة (يػػنل ََِٖ ،ـ ،سػػويللََِٖ ،ـ) كاضتػػث فلػ التفػػن
يف كتءبػػة أشتػػء او اضتْػػَ كهػػلا ػ فييػػي ،جػػل الفوا ػػد ،كلػػِ نءرِػػِ العريػ كنتءجػػِ ال نػ يف رتيػ آّتنعػػءت
اإلسبلمية فا القركف كهو سءك يف اظتْءجد الت نق ت يهء بءطتإ اصتنيػ اآليػءت القر نيػة الػت سػكنت يف
كجداف ك اظتْلل.
ُْ .ن جي اليء ع فل استخداـ التكنولوجيء اضتدي ة كءضتءسب اآلِف لن ػر معػءة أشتػء او اضتْػَ
بءلل ة العربية كارهء كبطرا ىلبدافية بءلصوت كالصػورة مػ رصػد اصتػوا ي الت ػجيعية كنػو ر الت طيػة اإلفبلميػة،
كالتطوير اظتْتنر ظت هل اظتْءبقءت ال قء ية كنوسي نطءقهء للبن كالبنءت.
دور الاعلم في غرس أْساء اهلل الحسنى
ىلف ؽتءرسػة مهنػػة التعلػػيل رسػػءلة ختصصػػية ذات معػػءير ػتػددة ،كا ءهػػءت معءصػػرة ككسػػء متجػػددة فلػ
ؿتػػو يْػػءفد اظتعلػػل أدا كاجبػػِ ؽتػػء يػػؤدم ىلُف نطػػوير مهػػءرات اظتػػتعلل كيْػػهل يف نننيػػة كنعييػػي دخصػػيتِ معر يػػء
ككج ػػدانيء كيركي ػػء ىلُف أقصػ ػ م ػػء نْ ػػنع ب ػػِ اس ػػتعدادانِ كىلمكءنءن ػػِ ك ػػي تقػ ػ ذان ػػِ كِ ػػدـ غتتنع ػػِ .اظتعلن ػػوف
كاظتعلنءت – يدا بيػد  -بنػءة س ػة يقيقيػة ،كرفػءة كػر رصػ  ،كزتػءة ي ػءرة قينػة ،كم ػءف هدايػة كاسػعة.
بء تصػػءر دػػديد اظتعلػػل هػػو صػػءن غتػػد آّتن ػ كال مفػػر م ػ ىلفػػداد بصػػورة أصػػيلة كمعءصػػرة ليقػػوـ بػػدكر ي ػ
القيءـ يف ىلجيءد غتتن مْلل فءدؿ جين كنة ب اإلميءف كالعنراف.

31

الك ػػر م ػ األشتػػء اضتْػػَ ذات صػػلة مبءدػػرة جػػدا بطبيعػػة فن ػ اظتعلن ػ كاظتعلنػػءت كارنبطػػت بتكػػرث
العلل كىلفبل مكءنة العلنء م م ػ العييػي كاضتكػيل كاألكػرـ (متػوِفََِْ ،ـ ،ص ّٔ ،)ّٕ ،كهػل اظتعػءة
الرتبوية مػ رييػ أشتػء او اضتْػَ تتءجهػء اظتعلنػوف ألييتهػء يف مياكلػة مهنػتهل كؽتءرسػة رسػءلتهل .مػ يكػل
اضتيػءة الصػءدقة كأم ءعتػػء النء عػة قػػوعتل "لػوال اظتػرأ مػػء فر ػت رأ" (ان ػػر الْػبلـََِٓ ،ـ ،ص ُِ) كاظتػػرأ ال
يكػػوف مربيػػء يػػد يعن ػ بعلنػػِ" .ق ػءؿ سػػفيءف :م ػ ال يعن ػ الى يى يكػػو يف فءظت ػءن" (ال عػػءل ُٗٗٔ ،ـ ،جِ ،ص
ُْٔ) .كاظتعلػػل صػػءن األجيػػءؿ هػػو الػػلم يراقػػب او كيػػد يف يصػػتِ كمدرسػػتِ كسػػء ر فنلػػِ هػػو سػػبحءنِ
اظتطلػ فلػ كػ األمػػور ال ػػءهرة كالبءانػػة (متػػوِفََِٖ ،ـ ،ص ِٕ) ،كمػ كػػءف هػػلا يءلػػِ ال يتوقػػف فطػػءة
كال ينقطػ ػػلِ نػػء كػػءف و داـ كانصػ كأذتػػر ،كمػػء كػػءف ل ػػر او انقطػ كانفصػ كانػػدير" .كيميكػ للقػػء ن
فل التعليل أف ييد لوا هل اآلقءر الرتبويَّة يف اظتنءه الدراسيَّة يف ؼتتلف اظتراي التعلينيَّة ،م ػبلؿ ن ػن

مفردات اظتو ٌاد كموضوفءهتء مء ن تن فليِ أشتء او اضتَْ م معءف نربويَّة سءمية ،كمػء ين ػت فػ نػدبُّرهء مػ
قءر ف ينة يف ييءة اظتْلل" (صويفََِٔ ،ـ).
مهنة اظتعلل اضتقيقيػة بنػء دخصػية الطفػ " .ىلف العقيػدة ال ن ػرس يف نفػس الطفػ مػ ػبلؿ يصػة أك
درس منهجي  ،كىلمنء م بلؿ التفءف مػ أمػور اضتيػءة اليوميػة" (ديرانيػةََِٕ ،ـ ،ص ّٕ) .عنػدمء يعػرؼ
الطف أف الطعءـ كال ران كاألمػ كالعقػ هػي مػ نعػل او سػبحءنِ كنكػرر  -فلػ ؿتػو متجػدد -هػل اظتعػءة
للطف ػ يف األسػػرة كاظتدرسػػة يننػػو كهػػو يت ػػرن هػػل القػػيل اصتلي ػ كنصػػبع ركيػػية م ػ ركػػء ي دخصػػيتِ الْػػوية.
"كاظتعلل النػءجع هػو الػلم ين ٌػوع يف ارا ػ ندريْػِ يف ضػو اظتْػتويءت الػت يتعءمػ معهػء ،ىلذ أنػِ يتْػل بءظتركنػة
كنقبػ كػ مػء هػو جديػد نػء  ،كيتعءمػ مػ كسػء االنصػءؿ اضتدي ػة كاظتػؤقرات الْػنعية ػ البصػرية بكػ كفءيػة
كاقتدار" (الْيدََِٓ ،ـ ،بتصرؼ).
ىلف العقيػػدة النقيػػة سػػهلة كيْػػرة كاظتعلػػل اللبيػػب هػػو الػػلم يبْػػإ اظتفػػءهيل دكف نْػػطيع كلقػػد جػػء يف
ػت:
الْ ىػنء ً .قى ى
ػت :يف َّ
ػءؿ " :ىمػ ٍ أىنىػء؟" .قىءلى ٍ
اضتديث أف الن صل او فليِ كسلل ستؿ اصتءريػة " "أىيػ ى اللَّػِ؟" قىءلى ٍ
ءؿ" :أ ٍىفتً ٍق ىهء ىًنسَّء يم ٍؤًمنىةه " (النوكم ،درح صحيع مْلل).
وؿ اللَِّ .قى ى
ت ىر يس ي
أىنٍ ى

ىلف معر ة او اري اضتيءة الطيبػة نػ فػرؼ أف او ال فػور ال فػءر ال ػء ر ال بػد أنػِ جيعػ التْػءمع صػفة
قء نػػة يف ييءنػػِ م ػ ك ػ م ػ يتعءم ػ معهػػل م ػ زكج أك كلػػد أك نلنيػػل أك جػػءر أك موظػػف (العػػودةََِٗ ،ـ،
ً
ػءس ،ػنذا رأىل يمع ًْػران
ُٗ .)ُِْ ،ركل البخءرم ف ً الن ّْ صػل او فليػِ كسػلٌل قػءؿ« :كػءف نػءجهر ييػداي ي الن ى
ً ً
ػءكىز او فنػِ» (العْػقبلةََِْ ،ـ ،جْ ،ص ّٔٓ)
تجءكىز فنٌػء ،تىج ى
قءؿ لفتيءنِ :ىءكيزكا فنِي لع َّ او أف يى ى
اصتىىيا ي ًم ٍ ًجٍن ً
س الٍ ىع ىن ً قءفدة م قوافد العدؿ.
ٍ
كمػ فػػرؼ أف او شتيػ كبصػػر كفلػػيل كدػػديد العقػػءن راجػ نفْػػِ كهػػلن سػػلوكِ " .كهػػلا يػػِ نعييػػي
صتءنػػب العنػ كآّءهػػدة ،كاظتْػ ولية اللانيػػة كالتقػػول ،كقطػ لػػدابر االيتجػػءج بءلقػػدر يف اػػر ػتلػػِ ،أك التهػػرن
مػ اظتْػ ولية  ،بنلقػػء اللػػوـ فلػ ال ػػركؼ ،أك م ػؤامرات اطتصػػوـ ،أك كيػػد األفػػدا  ،أك اػػر ذلػػك مػ اظتعػػءذير
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الػػت يقصػػد اظتػػر ّٔػػء التخلػػي ف ػ التبعػػة  ،كسػػرت فيبػػِ ،كالتهػػءكف زْ ػ وليءنِ ،كاإل ػػبلد ىلُف القعػػود كالكْ ػ ،
كالتوقػف فػ ػتءكلػة اإلصػػبلح كالعنػ " (العػودةََِٗ ،ـ ،ص َُّ .)َِّ-كهػػل القػػيل – قػيل الت ػػر مػ
ال ػػدا  -مػ ػ ال ػػركرة زك ػػءف لتع ػػدي اظت ػػدارؾ كحتص ػػي اظتػ ػراد ألس ػػء س ػػن كوني ػػة حتػ ػدد مْ ػػر كمص ػػر اضتي ػػءة
اإلنْءنية.
كيف الصدقة اظتخلصة كاإلنفءؽ الْخي يف مراضي او نعػءُف كػرـ كجػود كرزتػة كرأ ػة كلطػف فيهػء فنػ
زقت أشتء او الكرث اصتواد كاوْ كالرزت كالػرييل كاللطيػف ك يػِ انصػءؼ بءلصػفءت الػت ن ػننتهء  .ىلف
او ك ػػرث ت ػػب الك ػػرـ كاءلبن ػػء بءإليْ ػػءف كن ػػء أيْػ ػ ىللين ػػء كأمرن ػػء بءإليْ ػػءف ألن ػػِ س ػػبحءنِ ت ػػب اوْ ػػن
(البعداةََِٓ ،ـ ،ص ٕٔ) .ىلف ندريب األافءؿ فل التصدؽ كلو بءلقليػ القػءدـ يولػد فنػد فػءدة العطػء
ككنء قءؿ اب اصتوزية يف مفتءح دار الْعءدة " نف ك رة اظتياكالت نعطي اظتلكءت".
ي
كم أهل الدركس يف هلا اظتقءـ نوظيف أشتء او اضتَْ يف نصويب األ طء ىعػ ٍ " ىفء ً ى ػةى ىر ًض ىػي اللَّ يػِ
ً
فٍنػهء قىءلىت :استىتٍ ىذ ىف ره ه ً
ػت :بػى ٍ ىفلى ٍػي يك ٍل
صلَّ اللَِّي ىفلىٍي ًِ ىك ىسلَّ ىل ىػ ىقءليوا َّ
الْ يءـ ىفلىٍي ى
ىٍ
ػك ،ىػ يق ٍل ي
ىى ٍ ٍ
إ م ٍ الٍيىػ يهود ىفلى النًَّ ّْ ى
الرٍ ػ ى ًيف األى ٍم ػ ًر يكلّْػ ًػِ (العْػػقبلةََِْ ،ـ ،جُِ ،ص
ػءـ ىكاللَّ ٍعنى ػةي ،ىػ ىقػ ى
ػءؿ :يىػػء ىفء ً ى ػةي ىلً َّف اللَّػػِى ىرًي ػ ه يًت ػ ُّ
َّ
ب ّْ
الْػ ي

ِِّ) .ءو ر ي "ك ر الر  ،كهو الل الْه اللم ال تب العنف .كالر يػ  :هػو اضتلػيل الػلم ال يعجػ

بعقوبة فبءد " (الطءهرََِٔ ،ـ ،ص ُّّ) .كأكُف النءس بتطبي معػَ الر يػ هػل أهػ الػدفوة كالعلنػء مػ
الرجءؿ كالنْء ؽت فليهل التطب بءلصا كالر كالْنءية (العودةََِٗ ،ـ ،ص ُّٖ).
ي ػػي دكر اظتعل ػػل ىلذا ك ػػرس ييءن ػػِ لنقػ ػ اظتعلوم ػػءت ،كرص ػػد العبلم ػػءت ،كاظتبءه ػػءة بءل ػػدرجءت دكف أف
يلتفت ىلُف مْءفدة اظتتعلل يف منو ال ءم القء ل فل كْب اظتهءرات اضتيءنية كنعييي ال قء ة اإلميءنية الػت حتػرر
كر كنقيِ م العل النفْية كالنكبءت االجتنءفية ،كاآل ءت الفكرية ،كاظتيال األ بلقية.
كظيفة اظتعلل ىلزا نعني أشتء او اضتَْ يف سلوؾ النءد ة كظيفة ف ينػة ػءظتعلل اصتيػد هػو الػلم يػردد
كيعػػدد أمػػءمهل بعػػض نلػػك األشتػػء كيربطهػػء ك ػ طػػة مرسػػومة يف فنليػػة يػػب العلػػل ،كنفػ النػػءس ،كالعبػػءدة،
كرفءية االؾتءزات البي ية ،كال قء ية  ،كاالجتنءفية  ،كالفكرية تتجل قوة است نءر الطءقة كاظتوارد كنػء أراد اظتػوُف
سػ ػػبحءنِ .هػ ػػلا م ػ ػ دػ ػػتنِ ىلجيػ ػػءد العػ ػػءَف اظتْػ ػػلل البءيػ ػػث الػ ػػلم ىلذا استعْػ ػػرت فليػ ػػِ مْػ ػػتلة يف ؼتتػ ػػا  ،أك
است كلت معِ ق ية فلنية اجتهد االجتهءد كلِ كصتت ىلُف الفتءح العليل الوهءن الػرزاؽ الع ػيل القػوم اظتعطػي
كي يرزقِ معر ػة نء عػة ،ككػلا القءضػي كالعءمػ كاظتػيارع كالصػءن ىلذ دايػِ أمػر ػيع ىلُف أشتػء او اضتْػَ يْػتند
منهء الصا كاظتػدد كالفػرج كالعػوف كالاكػة ػءو هػو الكػرث القريػب الػودكد اللطيػف الصػند اظتقيػت آّيػب العػبلـ
الوكي ػ  .كلق ػػد ك ػػءف س ػػلفنء الص ػػءٌف يطب ػ نل ػػك اظتف ػػءهيل الرتبوي ػػة فنلي ػػء ج ػػء ت م ػػءريعهل الطبي ػػة كالقءنوني ػػة
كالفلكيػػة كاصت را يػػة كالتءرِيػػة تويػػءت ربءنيػػة أ ػػءدت الب ػرية كظتعػػت يف ػػء اضت ػػءرة .هكػػلا كػػءف ابػ سػػينء،
كأبن ػػء د ػػءكر ،كج ػػءبر بػ ػ يي ػءف كرابع ػػة العدكي ػػة كفن ػػرة النجءري ػػة كا ػػرهل ك ػػر ؽتػ ػ أؾتب ػػتهل اضت ػػءرة العربي ػػة
اإلسبلمية العريقة كفلنونء أف اظت ءبرة اري العبءقرة.
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يفْد االستبداد الْيءسي اضتيءة آّتنعيػة كيقلػ مػ ػرص اإلبػداع كاالؾتػءز كدكر الرتبيػة الْيءسػية أف
حتد م الو الفرد يءكنء كػتكومء كنكبع األنءنية كال يتحق ذلك ىلال بت راد يؤمنوف بػتف الػرزؽ بيػد او كيػد
كأنِ هو ال سوا اصتبءر القءهر اظتتكػا كلػيس لب ػر أف يلػبس ردا التفػرد .اضتػءكل كاوكػوـ تتءجػءف ىلُف أ ػبلؽ
فنلية نقيهنء م مصءرع الْو كم اآلليءت الكفيلة ْ العبلقة بػ الطػر الرتبيػة الوافيػة الػت نت ػل بيػد
اضتػػءكل كػػي يكػػوف فػػءدال يصػػوف يريػػءت النػػءس كال يه ػػل يقهػػل يف اظت ػػءركة يف ىلدارة دػ وسل بءلقْػػإ .ككػػلا
اوكوـ يكوف يلينء يف ك األكقءت ال سينء يف األزمءت كيْع دا نء ىلُف او اضتكيل العليل اطتبػر إلصػبلح
د ػ ونِ بءضتكنػػة دكف أف يهػػءن سػػلطءنء أك ملكػػء أك أم ػرا ػػبل يػػداهنهل يف ؽتءرسػػة اضتقػػوؽ كأدا الواجبػػءت يف
ظ غتتن مدة يصوف دستور كيرافي يقوؽ اإلنْءف ككرامة الفرد .قءؿ أزتد دوقي:
ً ً ً
ػا لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِي ىكاصتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػاكت
يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ ىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل اللى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِى ىمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػء ينرؾ الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
يق ػػوؿ ػتن ػػد ال ػ ػياِف يف كتءب ػػِ رك ػػء ي اإلمي ػػءف "كق ػػد كردت األشتػ ػء اضتْ ػػَ كالص ػػفءت كله ػػء يف مع ػػرض
التعريف بءو بصورة نعن اإليْءس بويدانية او كنرسا اإلميءف ّٔء يف النفوس هي كسيلة نربوية بعيدة األقػر
يف نعني ػ فقيػػدة التوييػػد يف الػػنفس" كي ػيف قػػء بل "كلػػنعلل كػػللك أف أشت ػػء او اضتْػػَ كص ػػفءنِ كأفنءلػػِ
الواردة يف كتءن او نعءُف يف معػرض اضتػديث فػ العقيػدة َف ننػيؿ لنحوعتػء ىلُف أمػور جدليػة فقينػة كنػء علػت
الفرؽ ال ءلة ال ءردة يف نءريا اإلسبلـ .ىلمنء نيلػت للتعريػف بػءو سػبحءنِ كاإلميػءف ّٔػء كىلقبءهتػء كنػء جػء ت مػ
ار حتريف كال نتكي  ،كم ار ن بيِ كال دت ي  ،يرتىب اظتؤمنوف فل يقء اإلميءف".
يتخل اظتعلل النءجع مػ أشتػء او اضتْػَ مْػتودفء لن ػر اآلدان الكرميػة الػت نعطػي اضتيػءة رصػء أكػا
ظتييد م العدالة كالتواض كالتعءكف كال راكة االجتنءفية .كميك حتقي مء سب فا ليءت ك رة منهء:
ىلجيءد اضتوا ي اظت جعة فل التحلي بءطتصءؿ اضتْنة كالتنفر م أضدادهء.
ُ.
نقويػػِ ال ػوازع الػػدي كالرقءبػػة اللانيػػة ءلػػلم يْت ػػعر أف او سػػبحءنِ هػػو اضتْػػيب كالرقيػػب
ِ.
يكوف م أبعد النءس ف ال ل كالكلن كال لل.
اسػػتفتءح األفنػػءؿ اطتػػرة بءلبْػػنلة .كػػءف الصػػءضتوف يْػػتفتحوف بعبػػءرات ك ػػرة مقركنػػة بتشتػػء
ّ.
ن يى ّْْ ٍػر ىكأ ًىفػ ٍ يىػء ىكػ ًرثي" .ككػللك
او اضتَْ اعتءدية لك أمر جلي م م قػوعتل " بً ٍْػ ًل اللَّ ًػِ ال َّػر ٍزتى ً ال َّػرًيي ًل ىر ّْ
اطتتءـ يكوف بءضتند كال نء .
نعويػػد الطءلػػب فل ػ االسػػتعءنة برتديػػد أشتػػء او اضتْػػَ ىلذا ييبػػِ أمػػر أك دايػػِ اليػػتس كهػػو
ْ.
يواجِ ػت اضتيءة ءإلميءف أف ل فءصل جينبِ الْو كينجيِ م اعتبلؾ.

التنني ػػة اإلنْ ػػءنية بكء ػػة أبعءده ػػء اعتءد ػػة تبه ػػء او كميك ػ أف نتخ ػػل م ػ أشت ػػء او اضتْ ػػَ
ٓ.
أسءسػػء لن ػػر مفػػءهيل مكء حػػة ال لػػل ،كالفقػػر ،كاصتهػ  ،كاإلضتػػءد ،كاضتػػركن ،كاألمػراض كاإليْػػءف يف العنػ .
"ىلف معءة اصتودة ال ءملة حتق يف العن الدنيوم أك الوظيفي أك العء لي أك التعبدم ييننء يْت ػعر اظتػؤم
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أنػِ ال ي يػػب فػ ربػِ ضت ػػة كال ار ػػة فػ كال أقػ مػ ذلػك ،كأف او نعػػءُف تػػب منػِ االؾتػػءز كال ػػبإ كاألدا
اصتيد  ،كيكء ِ فليِ يف اآل ر ،بل ف وا د الدنيء كفء داهتء" (العودةََِٗ ،ـ ،ص ُِٗ).
ً
صػلَّ او ىفلىٍيػ ًػِ كسػلَّل -قىػ ى ً
ٔ.
ن ػػر معػػءة اطتػػر كالعػػدؿ كاصتنػػءؿ ىع ػ ً النَّػً ّْ  -ى
ي
ى
ػءؿ" :ىل َّف او ىرتي ػ ه
إ النَّػ ػ ً
ػءس" ( ىرىكا ي يم ٍْػ ػػلً هل) .ىلف اظتعلن ػ ػ كاظتعلنػ ػػءت يف الرتبيػ ػػة الفنيػ ػػة
ػءؿ ،الٍ ًكٍب ػ ػ يػر :بىطىػ ػ يػر ٍ
ػب ٍ
اصتى ىنػ ػ ى
اضتىػ ػ ّْ ىك ىا ٍن ػ ػ ي
يًتػ ػ ُّ

كاظتوس ػػيقية كالت ػػدبر اظتن ػػيِف يْ ػػتطيعوف حتويػ ػ اظتواه ػػب كاعتواي ػػءت ىلُف م ػػءدة م ػػؤقرة لئليْ ػػءس بءضتي ػػءة كحتنػ ػ
اظتْ ػ ولية ك ويػػد الػػلكؽ الر ي ػ الػػلم يْػػتن بػػنعل او الْػػنعية كالبص ػرية كاضتْػػية ...كيف اضت ػ ًد ً
يث َّ " :
ىلف اللَّػػِى
ى
ػب أى ٍف يىػ ىػرل أىقىػ ىػر نً ٍع ىنتًػ ًػِ ىفلىػ ىفٍبػ ًػد ً" .يػػب اصتنػػءؿ مػ مكونػػءت التصػػور يف اظتن ػػور اإلسػػبلمي (اظت ػػهداة،
يًتػ ُّ

ََِٔـ ،ص ُٔٗ) .كاصتن ػػءؿ الب ػػءا كال ػػءهرم مػ ػ ال ػػركرة زك ػػءف لل ػػلكور كاإلن ػػءث ػػءلتيي كالتجنػ ػ
كالتػػتن –يف فءمػػة أيواعتنػػء -يف اءيػػة األييػػة للجنْ ػ كلك ػ التػػاج كالتبػػلؿ كىل ػراج اظتفػػءن كاإلس ػراؼ م ػ

األمػػور اظتلمومػػة .كاعتػػدم النبػػوم يطءلػػب اظتػرأة بقػػدر مػ اليينػػة حػػث فلػ اطت ػػءن (اطتيػػءطََِٖ ،ـ ،ص
ُٗٔ) كالطيب بءفتداؿ .ىلف "صوف اصتْد كاستبقء ػتءسػنِ الطبيعيػة كاسػتبعءد مػء ي ػينهء أك ي ػوههء ،كذلػك
ال يػػرج يػػِ بػ هػػو مطلػػون" (ال ػياِفََِِ ،ـ ،جِ ،ص ْٖ) .كحتػػدث ػتنػػد ال ػياِف فػ مبلبػػس النْػػء
قءؿ " ن الواجب ابتكءر أزيػء نػ بػ الف ػيلة كاصتنػءؿ ،كدتنػ التػاج كالفْػءد" (ال ػياِفَََِ ،ـ ،ص،
ِْْ).
التػػلكر بءظتعػػءة اصتنيلػػة ألشتػػء او اضتْػػَ كربطهػػء بني ػ اظت ػواد الدراسػػية األدبيػػة كالعلنيػػة
ٕ.
كالفنية كي ين ر اظتتعلل م بلعتء ىلُف بواا كمواا معءة النفس ،كآّتن  ،كالب رية ،كالطبيعة ،كالتءريا.
حتبي ػػب اظت ػػتعلل ب ػػءألنس بءل ػػدفء كال ػػب اظت ًيي ػ ًػد مػ ػ ىكىرًم ػ ًػِ ىك ىس ػػءبً ًك ًمنَّتً ػ ًػِ يف كػ ػ أم ػػور ال ػػدنيء
ٖ.
ى
كاآل رة.
اس ػػت بلؿ القصػ ػ كاألي ػػداث اصتءري ػػة لرتس ػػيا مت ػػننءت أشت ػػء او اضتْ ػػَ ذات الص ػػلة
ٗ.
الوقيقة كالدركس الواضحة كحتءدي اإلقحػءـ كالتصػن كاظتبءل ػة نػ يتصػن دػي ء ال فبلقػة لػِ بػءألمر قػد يقػ يف
فكػػس مػػء يرجػػو ت ػػطرن اظتفػػءهيل كنْػػت ل األذهػػءف ،كن ػػي اضتكػػل اظتقصػػودة .فػػرض ال ػػيا ػتنػػد ال ػياِف
(ُٗٗٗـ) يف كتءبػػِ ركػػء ي اإلميػػءف قصػػة أصػػحءن اصتنػػة اظتػػلكورة يف سػػورة القلػػل مث فلػ قػػء بل "كرتهػػرة العصػػءة
كاظتفػػرا نق ػ ب ػ نْػػيءف و نعػػءُف كريبػػة يف كفػػد  ،كلػػو صػػدقت معػػر تهل ،كال ػ فل ػ نفوسػػهل دػػعءع م ػ
أشتء ِ اضتَْ  ،لتهلن سلوكهل  ،كصلع فنلهل" (ص ُْٗ).
الت ػػبث بءظتف ػػءهيل العقدي ػػة الك ػػال لتويي ػػد الص ػػف اإلس ػػبلمي ،كنوجي ػػِ اطتط ػػءن الرتب ػػوم،
َُ.
كنصويب اظتْءر اإلصبليي كصوال ىلُف نتليف القلػون اظتت ػءينة (سػنة كدػيعة كأبءضػية كأدػءفرة  .)...نػتليف
القلػػون ال نتليػػب النفػػوس أسػػءس اإلصػػبلح .لقػػد أصػػبع الصػػف ؽتيقػػء ي ػرتب بػػِ العػػدك يف ك ػ ي ػ  ،كالعق ػ
صػػءر ملبػػلبء ال يْػػتقر فلػ يقيقػػة قػػءدرة فلػ ىلييػػء ي ػػءرة قويػػة بعلنهػػء كهػػديهء .دكر اظتعلػػل التحػػلير م ػ
ً
العداكة كالبىػ ٍ ء كىلرسء أهػل مبػدأ للعػية كهػو أف نقػءط االنفػءؽ أف ػل بك ػر مػ نقػءط اال ػرتاؽ ،كأف
اضت ٍقد ك ى
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اطتبلؼ ب األدقء ال يع الب ء كال حنء  .ىلف اظتصلحة نقت ي أف يييي ى اظتْػلل ال ٌ ػحنء ى مػ قىلبً ًػِ كيػيرع
التْػػءمع .يتف ػ اظتْػػلنوف فل ػ الؼ اظتْػػلنءت القر نيػػة ءصػػة اظتتعلقػػة بػػءو سػػبحءنِ كأشتء ػػِ كصػػفءنِ لػػل
انصر ت العقوؿ ىلُف ف رات اظتْء الت نتفءكت يهء األن ءر كن ػطرن يهػء األ كػءر؟ ال ؿتتػءج لؤلجنػ أف
يعلننء ي التعءيل ك دان اال تبلؼ ىلذا كيدنء صػفو نء يف الصػبلة كاضتيػءة ،كقءمػت الرتبيػة يف أكاءننػء بتقػدث
مقءصػد الػدي  .ال بػتس بدراسػػة مػواا اطتػبلؼ يف اظتعءهػػد العلنيػة اظتتخصصػة فلػ أسػءس التقػءرن كالتعػػءيل
الفءف ال لتوسي دقة اطتبلؼ كنعني م ءهر التفرؽ.
نننية العق النءقد فل أسءس أف الكنءؿ و كيد كأف اإلنْءف مهنء فػبل قػدر شتػء مقءمػِ
ُُ.
هػػو فرضػػة لليلػ كفنلػػِ تتػػءج بءسػػتنرار للييػػءدة كالتجويػػد كاإلضػػء ة .هػػل معءدلػػة منطقيػػة ىلذ ال ػ األكؿ منػػِ
يقػػوـ فلػ التْػػليل و كال ػ ال ػػءة يقػػوـ فلػ نفػػي العصػػنة فػ اصتهػػود الب ػرية الػػت نتعػػرض للػػوهل كالنْػػيءف
كالنق  .قءؿ نعءُف "أىىبلى يػتدبػَّرك ىف الٍ يقر ىف كلىو ىكء ىف ًم ًف ً
ند ىا ًٍر اللٌ ًِ لىىو ىج يدكاٍ ً ًيِ ا ٍ تًبلى ءن ىكًػران" (النْػء .)ِٖ :
ٍ
ٍ ىٍ
ىى ى ي

ىلف هلا النق الب رم يتطلػب البحػث الػدا ل ،كال ػك اظتػن ل ،كىلفنػءؿ العقػ  ،كاالسػتعءنة بتجػءرن اآل ػري
كي يفهل اإلنْءف يءت او سبحءنِ اظتْطورة يف كتءبِ الع يل ،كاظتن ورة يف كونِ الفْيع اللم يْػ اظتلفػوظ
كاظتلحوظ كاوفوظ.
ربػػإ ف نػػة اظتخلوقػػءت كلهػػء بقػػدرة او سػػبحءنِ كالْػػعي اضت يػػث يف فنليػػة ك ػػف أس ػرارهء
ُِ.
كاإل ػػءدة منهػػء يف زيػػءدة اإلميػػءف كحتْػ منػػإ اظتعي ػػة مءديػػء كمعنويػػء دكف اإل ػػبلؿ بػػءلتوازف البي ػػي ػػءو ال تػػب
اظتْػػر  .ىلف اسػػتعراض يػػءت القػػر ف الكػػرث يف ضػػو اضتقػػء العلنيػػة اضتدي ػػة م ػ اآلليػػءت الفءفلػػة يف زيػػءدة
التتمػ يف ملكػوت او سػبحءنِ .قػػءؿ نعػػءُف كهػػو يصػػف فجيػػب قدرنػػِ كرتيػ أشتء ػػِ "اللَّػػِي الَّػ ًػلم ى لى ىق يكػػل ّْمػ
ً
ً
ً و
ً
ً
ضػ ٍػع و
ضػ ٍػع و
ػيل الٍ ىقػ ًػد يير"
ف قيػ َّػونة يمثَّ ىج ىعػ ى مػ بػى ٍعػػد قيػ َّػوة ى
ف يمثَّ ىج ىعػ ى مػ بػى ٍعػػد ى
ى
ضػ ٍػعفءن ىك ىدػ ٍػيبىةن ىٍِليػ ي ىمػػء يى ى ػػء ي ىكيهػ ىػو الٍ ىعلػ ي
ً
الْػنءك ً
ً
ً
ات ىكىمػء ًيف األ ٍىر ً
ػيل" (سػورة ال ػورل .)ْ :لقػد
(سورة الػركـ .)ْٓ :كقػءؿ "لىػِي ىمػء يف َّ ى ى
ض ىكيه ىػو الٍ ىعل ُّػي الٍ ىع ي
نوانرت اآليءت القر نية اضتءقة فل الن ر يف النفس كاآل ءؽ كمء ذلك ىلال لصبلح النفس كفنراف األرض.
كم ػ كسػػء نوصػػي اظتفػػءهيل العقيديػػة اسػػتخداـ اظتعلػػل كاظتعلنػػة أسػػلون الْ ػؤاؿ كاصت ػوان
ُّ.
كاالستعءنة بءلصور التوضيحية لتقريب اظتعءة كالتواص م ركح العصر كنطبيقءهتػء الرتبويػة (الينػداةُٖٗٗ ،ـ،
ص ٓٓ ،اصتعفرمََِٕ ،ـ).
النتءئج
م األيية زكءف نوظيف أصوؿ التوييد نربويء كوسء نت ن مر يءت كاسػعة متجػددة نبلمػس يءجػءت
كنطلعػػءت اظتيػػداف التعلينػػي .ن ػػتن أشتػػء او اضتْػػَ فل ػ كػػل هء ػ م ػ اظتبػػءد الرتبويػػة الػػت نْػػنو دا نػػء
الْػػنىء ك ػ نعػػءليل الْػػنء
زعتقػػداننء ،كنْػػوؽ سػػلوكنء ب قػػة ؿتػػو مػواا اطتػػر ،كنقػػود فقولنػػء بر ػ ػػء البنػػء ك َّ
تولد اءقة بلقة كنبعث فل منو قوة متد قػة للػتعلل كالتحلػي بءلف ػء كالتخلػي فػ الرذا ػ كنعػ الْػءلك
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يف دربِ القتفء سػ األكا ػ يف صػن ي ػءرة اإلميػءف كالعلػل ىلذا أجػدنء نفعيػ نوا هػء نربويػء كنوظيفهػء نعلينيػء.
أشتػػء او اضتْػػَ نفػػيض بءلب ػػرل لكػ مػ يْػػع ؿتػػو اظتعػػءِف كظت ػ نلػػك اظتعػػءة ينب ػػي أف ن ػػنر فػ سػ ً
ػءف ًد
ىٍ ى
اصتً ّْد كنوجِ اصتهود كؿت د الطءقءت ،كنرأ اصتي اصتديد كي مي ي ؿتػو اءيءنػِ النبيلػة ،كرا ػد دػوؽ انب ػ مػ
ٍ
دجرة األشتء اضتَْ .كمهنء جيتهد اظتفْركف كالبءي وف لل ييفل أيد منهل أنِ أيءط فلنػء زعػءة أشتػء او
اضتَْ كهلا ضرن م ضركن اإلفجءز ءظتدارؾ مهنء شتت كصفت ال حتيإ فلنػء بػءو بػ او أيػءط فلنػء
بك دي  .ىلف أشتء او نعءُف نوقيفية بل ننْب ىلليػِ سػبحءنِ ىلال مػء كصػفِ بػِ نفْػِ كال نفهنهػء يػ الفهػل

ىلال يف ظبلؿ اطت وع كاطت وع كبنية االمت ءؿ ظتقت يءهتء.
األشتػػء اضتْػػَ منػػءرات نك ػػف الطري ػ للْػػء ري  ،كنردػػد اضتػػء ري كنرنقػػي بعقػػوؿ الب ػػر كنصػػواهء
صػػيءاة صػػحيحة نصػػوسء مػ دػػر اطترا ػػءت اظتتعلقػػة بػءلقبور أك اإلضتػػءد ك صػ الػػدي فػ اضتيػػءة ...ىلف األشتػػء
صػ ًػحٍي ًع الػ ّْػل ٍه ً ؿتػػو الويدانيػػة كيػػدهء ،كحتػػرر م ػ اػػوؽ التقءليػػد اظتءديػػة ،كال يبيػػءت
اضتْػػَ نت ػػل بيػػد يك ػ ٌ ى
اطتءدفة الت نْبت زكرا ىلُف اإلميءف كمء أنيؿ او ّٔء م سلطءف.
كيف ء الفرا ض كالف ء اإلسبلمية ننب مفردات نننوية ال يصر عتء مػ م ػ الكػرـ كاضتلػل كالعلػل
كالرزتػػة كاصتنػػءؿ كالقػػوة كاإلبػػداع كهػػي امتػػدادات ؼتيكنػػة يف أفنػػءؽ األشتػػء اضتْػػَ كميك ػ للنػػرأ اظتْػػتنر أف
يقتػػن منهػػء زاد اظتْػػر كأف يصػػن منهػػء قػػيل ي ػػءرة كس ػػة كيصػػدرهء يف فػػركؽ الفػػرد كد ػراي آّتن ػ كػػي
نْتوفب ميءدي اضتيءة كلهء فا برام نربوية هءد ة.
دكر اظتعل ػػل ه ػػو اضت ػػث فل ػ التخل ػ زقت ػ ص ػػفءت او نع ػػءُف كأشتء ػػِ كنطبي ػ ذل ػػك كلن ػػء ىس ػػنى ىحت

صػةي ،كذلػػك بػػءلن ر ىلُف الصػػفءت الػػت تْػ م ػ اظتخلػػوؽ أف يتصػػف زقت ػػءهء "الصػػفءت الػػت تػػب او
ال يف ٍر ى
نعػػءُف مػ فبػػءد أف يتصػػفوا زقت ػػءهء كػػءلعلل كالقػػوة كالرزتػػة كاضتلػػل كالكػػرـ كاصتػػود كالعفػػو .كأدػػبء ذلػػك ،هػػو
سػػبحءنِ فلػػيل تػػب العلنػػء  ،قػػوم تػػب اظتػػؤم القػػوم أك ػػر مػ يبػػِ للنػػؤم ال ػػعيف ،كػػرث تػػب الكرمػػء ،
رييل تب الرزتء  ،ففو تب العفو  . .اٍف"ُ.
نْػػءهل األشتػػء اضتْػػَ يف صػػيءاة ال خصػػية اظتْػػلنة كنقودهػػء بر ػ ؿتػػو اريػ الصػػحة النفْػػية كاظتتءنػػة
اللهنية كالْبلمة الركيية ؽتء تق ؾتءح الدنيء ك بلح اآل ػرة .ىلف اإلميػءف قػوة ػتركػة ك ءفلػة دتحػو التخلػف ػتػوا
م ػ جػػلكر بػػبل ه ػوادة ،كحتػػرر الطءقػػءت حتري ػرا صػػحيحء بػػبل رهبػػة ،كنكْػػر أاػػبلؿ الكْ ػ نكْ ػرا أكيػػدا بػػبل
دفقة .ال بد م أف يتْلع اظتْلل بنميءف فني ت ػِ فلػ أدا دكر ؿتػو نعنػر اضتيػءة فبػءدة ،كفنػبل ،كزرافػة،
كص ػػنءفة ،ك ػػء ،كنعلينػػء ،كفط ػػء  ،كنْػػءػتء ،كفدالػػة ،كىليْػػءنء ،كيب ػػء .ىلف أشت ػػء او اضتْ ػػَ مف ػػردات ذات
م ػػءم ض ػػخنة نفت ػ األ ك ػػءر ،كنوج ػػِ األن ػػءر ،كنيك ػػي النف ػػوس ت ػػد عهء ؿت ػػو العن ػ اظتب ػػدع طتدم ػػة األه ػ
ُ ان ر اب بءز
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كالػػوا كاإلنْػػءنية رتعػػء ألف او الْػػني البصػػر العلػػيل اطتبػػر  ...يراهػػء ،كيراقبهػػء كتصػػي األقػواؿ كاألفنػػءؿ
كلو كءنت م قءؿ ذرة أك دكف ذلك كتءسبهء كي يب العبءد فليهء هو ال كور ال فور الرييل .
فل ػ ض ػػو دراس ػػتنء ؾتػػد أف معر ػػة او نع ػػءُف اري ػ اضتي ػػءة اظتْػػتقينة الطيبػػة اعتءن ػػة ن ػ ف ػػرؼ أف او
ال فػور ال فػءر ال ػء ر اضتلػيل الػرييل الع ػيل الكػرث ػبل بػد أنػِ جيعػ التْػءمع مْػلكِ ،كاضتلػل منهءجػِ ،كالرزتػة
صػػفة قء نػػة يف أفنءلػػِ ،كاوبػػة قينػػة دا نػػة يف ييءنػػِ .كفليػػِ يكػػوف ال ػػخ –الػػلكر كاألن ػ  -مػ ربػػِ قريبػػء،
كمػ نفْػػِ صػػءدقء ،كمػ النػػءس ػتْػػنء يتعءم ػ معهػػل متعءكنػػء متفػػء بل متفهنػػء متفػػءفبل كمػ هنػػء يبػػدأ اضت ػراؾ
اضت ءرم ،كالننء الفعلي ،كالعطء اإلنْءة.
ىلف أشتء او اضتَْ قوة يءمية  ،كنْنة يءنية دتؤل فقػ الطفػ دػجءفة كيكنػة قبػ نومػِ كيف يق تػِ
يكوف موصوال بءو سبحءنِ .ىلف ندريب الطف بءنت ػءـ فلػ أدفيػة الصػبءح كاظتْػء نعطيػِ يصػءنة مػ الػوه
كنعطيِ راية للػنفس ،كهتبػِ م ػءّف كريػة ال حتصػ  .األذكػءر القر نيػة كالنبويػة ملي ػة بءأل كػءر الرتبويػة الػت نننػي
دخصية اظتؤم كهتبِ الصحة النفْية ،كالصحبة الركيية ،كالراية البدنية ،كالليءقة العقلية.
نكوف طءبء نربويػء
كأ را نف اإلميءف كاضتركة كالْعي كالاكة سلْلة نقود بع هء للبعض اآل ر كلكي ّْ
ردػػيدا يفػػيض بءلن ػػءط كالرجءيػػة ءضتءجػػة مءسػػة ىلُف فػػرض اصتوانػػب الرتبويػػة يف اإلسػػبلـ بعيػػدا ف ػ ن ػػنجءت
كم ػػءينءت الت ػػدد الػػدي الػػلم جيعػ اطتطػػءن التحػػليرم أسءسػػء للػػدفوة كمنطلقػػء يف الفهػػل تصػػبع األشتػػء
اضتَْ سءية لتصنيف النءس كىلقصء كاصطفء الطوا ف.
التوصيءت
ُ  -ي ػػث اظتعلن ػ كاظتعلن ػػءت فل ػ نص ػػنيف مؤلف ػػءت ءص ػػة بءلطف ػ كاظتراه ػ نت ػػل كق ػػء اضتي ػػءة
اليوميػة بءالفتبػػءر (اظتػرض  -بػػر الوالػدي -التفكػػر-البي ػة-العنػ التطػوفي-االجتهػػءد -ك ػءة األقربػػء  -اإلنتػػءج-
مييانيػػة األسػػرة-التحصػػي الدراسػػي )...كنربطهػػء بءألشتػػء اضتْػػَ م ػ العنءيػػة بءلاغتػػة اإلجيءبيػػة كاػػرس التفػػءةؿ
كالتفءفػ ال ػوافي اظتتػػيف يف ك ػ مْػػءلك ال ػػنر كرتيػ م ػػءرن الْػػلوؾ اإلنْػػءة مػ جهػػة كمػ جهػػة أ ػػرل
االسػػتعءنة اللكيػػة العءقلػػة بءلصػػور اصتلابػػة كارهػػء م ػ العنءصػػر اظتعرك ػػة يف نقنيػػءت اإلف ػػبلـ كب ه ػػء يف الكت ػػب
التعلينية موازية م من ومة كسء إ معر ية.
ِ  -ب ػػث أشت ػػء او اضتْ ػػَ يف اظتن ػػءه الدراس ػػية كلن ػػء س ػػنحت الفرص ػػة اظتنءس ػػبة يف مق ػػررات العل ػػوـ
كالريءضيءت كالعلوـ اإلنْػءنية كارهػء فلػ ؿتػو يعػيز قػيل الف ػيلة كالعنػ كاإلميػءف .ىلف رتيػ العلػوـ نييػدنء قربػء
م او سبحءنِ ،كيبء يِ ،كنوقرا لِ  ،ك ية منِ.
ّ  -ىلبعءد النءد ة ف الصرافءت الدينيػة بػ اظتػلاهب اإلسػبلمية كالػت حتجػب ّٔػء اضتيػءة الركييػة يف
اإلسػبلـ كحتجػبهل مػ االنتفػءع كاالسػتنتءع بنءليػءت العقيػػدة الراسػخة ال ػءؼتة كهبءهتػء اإلعتيػة الػت دتػنع الػػركح
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الاكػػة كاضتركػػة كنن ػػر يف آّتن ػ اضتػػس الػػيق كالػػنفس اظتتْػػءػتة .ىلف دػػعءر اإلسػػبلـ هػػو االفتصػػءـ ب ػ او
سبحءنِ كنعءُف.
ْ  -نوجيػػِ البحػػوث كالدراسػػءت األكءدمييػػة جهػػة التننيػػة الركييػػة لتتعػػءن م ػ معطيػػءت الرتبيػػة اظتءديػػة
ءلرتبية اإلسبلمية ن الدنيء كالدي كالاكة كاضتركة يف نطءؽ الو ءؽ ال الفراؽ.
ٓ  -ن جي البءي يف العلوـ اإلنْءنية لعن أ ءث م رتكة م البءي يف فلػوـ ال ػريعة لتحقيػ
اظتصءٌف اظت رتكة ككخطوة لتجْر الفجوة أك اصتفوة ب الفريق .
ملحق رقم (َ )2شرح ب عض األ ِ
ْح ْسنَى
ْ َْ
ْ
َْس َاء ال ُ
بعض ال ركح التءلية مْتقءة مػ اظتعجػل الوسػيإ ّٓنػ الل ػة العربيػة بنهوريػة مصػر العربيػة مػ نصػرؼ

يْػػر كلقػػد اسػػتفءد البءي ػػءف ك ػرا مػ كتػػءن معجػػل ألفػػءظ العقيػػدة لعػػءمر فبػػداو ػػءٌف ككتػػءن دػػرح أشتػػء او
اضتَْ لْعيد ب كهف القحطءة كمراج أ رل.
ود ى ل .
 .2اهللُ  :اإللىِي الٍ ىن ٍعبي ي
ً ً ً
ّْع ًل ىك ّْنيَّةن أ ٍىك ىكٍي ًفيَّةن.
َِّ " .
الر ْح َا ُن :الٍ ينٍنع يل بىبل ً النػ ى
ً
ً
ِّ َّ .
ك" (الصءكم ،بدكف نءريا).
يم :الٍ ينٍنعً يل بً ىدقىء ًق ىهء ىك ىلل ى
الرح ُ
ِْ َّ .
يب  :اظتطلػ فلػ مػء أكنتػِ الصػدكر  ،القػء ل فلػ كػ نفػس زػء كْػبت  .كالرقيػب هػو
الرق ُ

سػػبحءنِ الػػلم يف ػ اظتخلوقػػءت كأجراهػػء  ،فل ػ أيْ ػ ن ػػءـ كأكن ػ نػػدبر (القحطػػءة ،ك ػػءٌف ،ص
َِْ).
ٓ .الْه ِ
ءدي  :اللم يهدم العبءد ىلُف الردءد.
َ
طيف  :البى ُّءر بًعًبى ًءد ً الٍ ين ٍح ًْ ً ىلًلىٍي ًه ٍل.
 .6اللَّ ُ
َّ .7
الش ِهي ُد  :يمطَّلً ه ىفلى يك ّْ األ ييموًر.
ِٖ َّ .
يع " :كك ػران مػػء يقػػرف او ب ػ صػػفة الْػػن كالبصػػر ك ػ م ػ الْػػن كالبصػػر ػتػػيإ
الس ا ُ
بني متعلقءنِ ال ءهرة  ،كالبءانة ءلْني اللم أيءط شتعِ بني اظتْنوفءت" (القحطءة).
َّٗ .
الش ءفِي :هػػو ال ػػءيف م ػ األم ػراض كالعل ػ كدػػفءة "نوفػػءف :النػػوع األكؿ :ال ػػفء اظتعنػػوم

الركيػػي كهػػو ال ػػفء م ػ فل ػ القلػػون .النػػوع ال ػػءة :ال ػػفء اظتػػءدم :كهػػو ال ػػفء م ػ فل ػ األبػػداف"

( ءٌفَََِ ،ـ ،ص ِّٕ).
الب ِ
ص ير يَ" :ال ػػلم أي ػػءط بص ػػر بنيػ ػ اظتبصػ ػرات يف أقط ػػءر األرض كالْ ػػنءكات،
َُ.
َ
يد أ ف مء يكوف يهء " (القحطءة).
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ْج ِ " :م ػ ػ أشت ػػء او اضتْ ػػَ اظت ػػء ة .أم :ذك الع ن ػػة كالكايػ ػػء  ،كذك
ُُ.
ذُو ال َ
الرزتػػة كاصتػػود ،كاإليْػػءف العػػءـ كاطتػػءص .اظتكػػرـ ألكليء ػػِ كأصػػفيء ِ ،الػػلم جيلونػػِ  ،كيع نونػػِ كتبونػػِ"
ً
ً
ءؿ رس ي ً
ً
ً
كسلَّل "أل ُّوا بًيىءذىا اصتػبلؿ كاإلكػراـ" ىرىكا ي
وؿ اللَِّ ى
صلَّ اللَِّي ىف ٍليِ ى
( ءٌف َََِ ،ـ ،ص ُُٗ) .قى ى ى ي
م .أم اليموا هل الدفوة كأك ركا منهء كنء قءؿ النوكم يف ريػءض الصػءضت  .ىكالٍ ين ىػر ياد بًىق ٍولً ًػِ "يىػء ذىا
ّْ
الرتًم ًل ُّ
اصت ً
َّءـ (الصنعءة)
بلؿ ىكا ًإل ٍكىرًاـ" يىء ذىا الٍ ً ىَ الٍ ينطٍلى ً  ،ىكالٍ ىف ٍ ً الت ّْ
ٍى
ث اطتبل ى  ،كيبق بعد نء هل.
.21
ال َْوا ِر ُ
ث :البءقي الدا ل اللم يىًر ي
ً
ال ِ
ذرة يف الْػػنوات كاألىرض،
.23
َ
ْحف ي ُ " :ال يػى ٍعػ يػين ف ػ يف ػػِ األى ٍدػػيء ى كلَّهػػء م قػػءؿ ٌ
ً
ً
ً
ىرض بقدرنػػِ كال
كقػػد يفػ فلػ لقػػِ كفبػػءد مػػء يعنلػػوف مػ ػػر أىك دػ ٌػر ،كقػػد يفػ الْػػنوات كاأل ى
ي يػؤد يف هنػء كهػػو العل ُّػي الع ػػيل" (ابػ من ػػور ،لْػءف العػرن) .كاو هػػو اضتػء كاضتفػػي نػ تفػ
أكامػػر كميت ػ عت ػء كجيتنػػب نواهيػػِ تف ػػِ ج ػ قنػػءة يف نفْػػِ كدينػػِ ككلػػد كأهلػػِ (اصتلي ػ  ،ََِٖ ،ص
ً
ػف رس ً
ْٔٓ) .ركل أزتد يف يمْند  " :ىف ٍ ىفٍب ًد اللَّ ًػِ بٍػ ً ىفبَّ و
ػوؿ اللَّ ًػِ  يػى ٍونمػء
ػب ى ٍل ى ى ي
ػءس أىنَّػِي ىي َّدقىػِي أىنَّػِي ىرك ى
ػوؿ اللَّػ ًػِ  يػػء ايػػبلـ ىلً ّْة معلّْنػ ً و
ػك" (ان ػػر ،نصػػر اوََِٖ ،ـ،
ػءؿ لىػػِي ىر يسػ ي
ىػ ىقػ ى
اي ىفػ ٍ اللَّػػِى ىٍت ىف ٍػ ى
ى ي يى ي ى
ػك ىكل ىنػػءت ٍ
ص ِْٗ)

.24
.25
.26
ُٕ.

وم  :الَّلم ال بى ٍد ى لىِي ،ىكال ىقء ً يل بً ىلانًًِ ىكالى نى ً ىر لىِي.
ال َقيُّ ُ
ً
اضتىءكً يل.
الر ٍزتىًة لًعًبى ًءد ً ىكيه ىو ٍ
الرٍزًؽ ىك َّ
ان ّْ
الْ َفت ُ
َّءح  :يه ىو الَّلم يػى ٍفتى يع أىبٍػ ىو ى
ِ
يم :ىجلًي ي ال ىق ٍد ًر.
َ
العظ ُ
ءر  :للم جيا ال ػعيف ،كالقهػءر لكػ دػي  ،كالعلػي فلػ كػ دػي  .صػءر
ال َ
ْجبَّ ُ

اصتبءر مت ننءن ظتعَ الر كؼ القهءر العلي (ان ر القحطءة).
الع ِز ُيز  :الٍ ىننًي ي ال ىق ًءد ير الَّ ًلم الى يػي ٍع ًج ييي ىد ٍي ه.
.28
َ
ً ً
ِ ً ً
اضتَْ الَّ ًلم الى ىٍتتى ً
ىي ود ًس ىوا ي ًيف ىد ٍي و .
.29
الْغَن ُّي  :ا ٍس هل م ٍ أ ٍىشتىء اللَِّ ٍي ٍ ى
ءج ىل ىُف أ ى
ي
الرزَّا ُق ً ( :صي ىةي ىػعَّءؿ لًٍل ينبىءلى ى ًة) الَّ ًلم يػى ٍريز يؽ يك َّ ىكء ً و ىي لي.
َِ.
َّ
الس م :اًسػل ًمػ أ ٍىشتػء ً اللَّ ًػِ نىػع ى ً ً ً ً
العٍي ً
ػب ىك ًسػيى ىءدةً الطُّ ىنتٍنًينى ًػة
ُِ.
َّ ُ ٍ ه ٍ ى
ػءُف ل ىْػبلىىمتِ مػ ى الػنَّػ ٍق ً ىك ى
ى
ً ًيِ كيتَ منِ اطتر.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.
ِٔ.

ال ُْاتَ َعء ِ  :اظتْتعلي فل ك دي بقدرنِ كقهر .
ً
ك الٍ ينطٍلى ي .
ال َْالِ ُ
ك :الٍ ىنءل ي
َّ
الديَّء ُن :اضت ىكل القءضي ،ك َّ
الديَّء يف  :ال ىق َّهءر.
َّ ِ
الر ٍزتىًة.
يم :ىكًري َّ
الرح ُ
ِ
اْسع :الَّ ًلم ك ًس ًرٍزقيِ ىً
رتي ى ى ٍل ًق ًِ ،ىكىر ٍزتىتيِي يك َّ ىد ٍي و .
الو ُ
ى ى ي
َ
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ِٕ.

ىشتى .
ال َكبِ ُير :األ ٍىفلى ىكاأل ٍ
وس :الٍننىػَّيي ىف ٍ يك ّْ نػى ٍق و ك ىفٍي و
ب.
ى
ال ُق ُّد ُ ي
فو  :الك ػر العفػو كالتَّجػءكيز فػ الػلنب كنىػػريؾ العًق ً
ػءن فليػِ يعفػو سػبحءنِ فػ
الع ُّ
َ
ٍ
ي

َّ.

الغَءفِ ُر :يه ىو الَّ ًلم يػى ٍع يفو.
طوؼ فل ى ٍل ًق ًِ.
الع ي
البَ ُّر :ى
اصتبلىلىًة ،الدَّا ًل ٍ ً
ً
ص يػد لق ػء
َّ
الص ىػند َّ
اطتىءل يػد كالر يػ ي .ك ٌ
الْػيّْ يد ألىنَّػِي يػي ٍق ى
يل ٍى
ي
الص َا ُد  :ىف ي

ّّ.

ً
ً
تدر.
الا ِق ُ
ُ
يت :هو اضتء ي لل ٌ ي  ،ال ءهد لىِي ،اظتيٍق ي
و
ً
ً
اضتىء ي لىِي.
ال ُْا َه ْي ِا ُن :الٍ ين ٍؤدتىى ي الٍ ين ىٍْيط ير ىفلى يك ّْ ىد ٍي ٍ ،
الس يِّ ُد( :الْػػيد) يطل ػ فل ػ الػػرن ،كاظتءلػػك ،كال ػريف ،كالفءض ػ  ،كالكػػرث ،كاو
َّ

ِٖ.
ِٗ.
اللنون.
ُّ.
ِّ.
اضتءجءت.
ّْ.
ّٓ.

فػػي كجػ هػػو الْػػيد الػػلم ميلػػك نواصػػي اطتلػ كيتػػوالهل ءلْػػؤدد كلػػِ يقيقػػة و كاطتل ػ كلهػػل فبيػػد
(سػػعيد القحطػػءة ،بء تصػػءر) .كيف سػػن أأ داكد (كتػػءن األدن) "ال َّْ ػيّْد او نبػػءرؾ كنعػػءُف " .قػػءؿ
الطػػام يف جػػءم البيػػءف " ربنػػء ج ػ قنػػءة  ،الْػػيد الػػلم ال دػػبِ لػػِ ،كال م ػ يف سػػؤدد  ،كاظتصػػلع أمػػر
لقِ زء أسبك فليهل م نعنِ ،كاظتءلك اللم لِ اطتل كاألمر" (سورة الفءحتة).
ِ
يم " :الػػلم يىػ ًػد ُّر فل ػ لقػػِ الػػنعل ال ػػءهرة كالبءانػػة  ،م ػ معءصػػيهل كك ػػرة
ّٔ.
َ
الحل ُ
زالهتػػل ،ػػيحلل ف ػ مقءبلػػة العءص ػ بعصػػيءسل" (القحطػػءة)  ،كيقػػوـ بنمهػػءؿ العءصػػي كنػػت ر العقوبػػة
ف العءص .

ً
َّ
ػب الٍ ين ػٍنعً يل "كييكػػو فنػػد القلي ػ ي م ػ أىفنػػءؿ العبػػءد ي ػػءفف عتػػل
ّٕ.
الش ُك ُ
ور :الٍ ين يػ ي
كدػك يٍر لعبػءد  :م فرنػِ عتػل .كال ُّ ػكر م ػ اضتى ٍنػد ،ىلالَّ َّ
أف اضتن ىػد أف ُّػل منػِ ،ننػك ىٍحت ىنػد اإلنْػء ىف
اصتيا  ،ي
ً ً
ً
ّْعنػػة
ػكر :يمقءبىلػةي الن ى
فلػ صػػفءىنِ اصتنيلػػة ،كفلػ ىم ٍع يرك ػػِ ،كال ن ػػكر ىلالَّ فلػ ىم ٍع يرك ػػِ يدكف صػػفءىنِ .كال ػ ي
بػػءل ىقوؿ ك ً
الفعػ كالنيَّػػة ،ييٍػ ًػَ فل ػ اظتػٍنعل بلًْػػءنِ ،كيػي ًػليب نػى ٍفْػػِ يف اءفتًػػِ ،كيػى ٍعتى ًقػػد أنػػِ يمولًيهػػء" (ان ػػر
ي
لْءف العرن الب من ور) .قءؿ فلنء الصو ية "ال كر انفتءح القلب ل هود منٌة الرن" كال ػكر فلػ
قبلق ػ ػػة أقْ ػ ػػءـ د ػ ػػكر اللْػ ػ ػػءف كاألرك ػ ػػءف كاصتن ػ ػػءف (الْ ػ ػػكندرمََِٔ ،ـ ،ُٕٓ ،ُْٕ ،اضتب ػ ػ ػػي،
ُْٗٗـ ،ص ُٖٕ).
ًٍ
ػيل" :كاضتً ٍكنػة مػ صػفءنِ سػػبحءنِ ،كيكنتػِ نْػػتليـ كضػ كػ دػي موضػػعِ
ّٖ.
اضتىك ي
اللم ال يلي بِ سوا " (اصتوزية ،دفء العلي  ،جُ ،ص ِّٔ).
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و ً
ً
ً
ً
ً
ػيل } (اضتديػد .)ّ :قػءؿ سػعيد القحطػءة
قءؿ نعءُف { يه ىو األ َّىك يؿ ىكاآل ير ىكال َّػءه ير ىكالٍبىػءا ي ىكيه ىػو ب يكػ ّْ ىد ٍػي ىفل ه
دءريء اآلية الْءبقة "هل األشتء األربعػة اظتبءركػة قػد ْػرهء النػ صػل او فليػِ كسػلل نفْػران جءمعػءن كاضػحءن

قءؿ ِءاب ربِ  (( :اللهل أنت األكؿ ليس قبلك دي  ،كأنت اآل ػر لػيس بعػدؾ دػي  ،كأنػت ال ػءهر
ليس وقك دي  ،كأنت البءا لػيس دكنػك دػي )) (ركا مْػلل) ،فْػر كػ اسػل زعنػء الع ػيل  ،كنفػ
فنِ مء ي ءد كينء يِ .
أهم الْار ِ
اجع العربية
ََ

(ىليْيْ ػػكو) اظتن ن ػػة اإلس ػػبلمية للرتبي ػػة كالعل ػػوـ كال قء ػػة (ُِْٗه ػ ػ ََِٖ -ـ) .مص ػػطلحءت
نعلينية م الرتاث اإلسبلمي .ىلدراؼ الدكتور ءلد الصػندم .الربػءط :اظتن نػة اإلسػبلمية للرتبيػة كالعلػوـ

كال قء ة (ىليْيْكو).
ابػ البخػػءرم ،خػػر الػػدي (ُُْٕه ػُٗٗٔ-ـ) .م ػػيخة بقيػػة اظتْػػندي  .ختػري اضتػػء رتػػءؿ الػػدي
اب ال ءهرم .ىلفداد ػتند ب نءصر العجني .الكويت :الصندكؽ الوقفي لل قء ة كالفكر.
اب ػ ػ ػ ػ ػ اصتػ ػ ػ ػ ػػوزم (ََِّـ) .صػ ػ ػ ػػفة الصػ ػ ػ ػػفوة .يف موق ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػػوراؽ .أبػ ػ ػ ػ ػػوظ  :القريػ ػ ػ ػ ػػة االلكرتكني ػ ػ ػ ػ ػػة:
http://www.alwaraq.net

اب اصتوزية ،اب القيل (بدكف نءريا) .مفتءح دار الْعءدة.
اب ػ اضتػػءج (َُّْهػ ػ ََِٗ -ـ) .اظتنتق ػ م ػ كتػػءن اظتػػد يف أب ػوان الرتبيػػة كالتعلػػيل .يف اصتػػءم يف
كتب دان اظتعلن  .رت كنعلي  :فءدؿ ب فبداو ب سعد ؿ زتداف .طُ ،جدة.
كءـ الٍقيرٍ ف .موق اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:
اب الٍ ىعىرً ٌأ .أىيٍ ى

اب نينية (بدكف نءريا) .غتنوع تءكل اب نينية .دار فءَف الكتب.
كبػٍرل .موق اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:
اب نينية .الٍفىتىءكىل الٍ ي ى
اب نينية ،نقي الدي (َُْْهػ ُْٖٗ -ـ) .دقء التفْػر اصتػءم لتفْػر اإلمػءـ ابػ نينيػة .حتقيػ

د .ػتند الْيد اصتليد .طِ،دم  :مؤسْة فلوـ القر ف.
ابػ لكػػءف ،أزتػػد بػ ػتنػػد بػ ىلبػراهيل بػ أأ بكػػر (ُٖٗٗـ) .ك يػػءت األفيػػءف كأنبػػء أهػ اليمػػءف.
دار الكتب العلنية.

ابػ ػ فءد ػػور ،ػتن ػػد الط ػػءهر (ُٕٗٗـ) .التحري ػػر كالتن ػػوير .ن ػػونس :دار س ػػحنوف .يف :اظترجػ ػ األك ػػا
للرتاث اإلسبلمي ( .)DVDدركة العريس للكنبيونر .اإلصدار ال ءة.
اب فبد الا القرا  ،يوسف ب فبػد او بػ ػتنػد (ََِِـ) .االسػتيعءن يف معر ػة األصػحءن .دار
الكتب العلنية.
اب فبدالْبلـ ،العي (د .ت) .قوافد األيكءـ يف مصءٌف األنءـ .موق الفقِ اإلسبلمي:

http://www.islamfeqh.com
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اب فبد ربِ  ،أزتد ب ػتند (بدكف نءريا) .العقد الفريد .بركت :دار ىلييء الرتاث العرأ.
اب فرأ (ََُِـ) .نفْر اب فرأ .بركت :دار الكتب العلنية.
اب مفلع ،يػت َّند ب م ٍفلً وع الٍن ٍق ًد ًسي ٍ ً
َّرًفيَّة كىالًٍننى ًع الٍنىرًٍفيًَّة .موق اإلسبلـ:
ى ُّ
ى ي ٍي ي
اضتىٍنبىل ُّي  .اآلدىان ال ٍ

http://feqh.al-islam.com

اب من ور ،ػتند ب يم ىكَّرـ ب فلي (بدكف نءريا) .لْءف العرن .دار ىلييء الرتاث العرأ.
أبو القءسل ػتنود ب فنرك ب أزتد (بدكف نءريا) .ربي األبرار كنصوص األ بءر.
أبو سػلينءف ،فبداضتنيػد (ُِْٓ ه ػ  ََِْ -ـ) .أزمػة اإلرادة يف الوجػداف اظتْػلل :البعػد ال ء ػب يف

م ركع ىلصبلح األمة يف ىلصبلح ال قء ة كالرتبيػة :رةيػة ىلسػبلمية معءصػرة .طُ  ،دم ػ  :دار الفكػر كمؤسْػة
نننية الطفولة.
أبوسيف ،الْيد ب أزتد (ََِٕـ) .ال رح األكىف ألشتء او اضتَْ .القءهرة :مكتبة اإلميءف.
أبودريا ،دءهر ذيب (ُِْْهػََِْ-ـ) .موسوفة أشتء او اضتَْ .طُ ،األردف :دار الصفء .
أديي ،ريءض (َُِْ هػ  ُٗٗٗ -ـ) .اآلقءر الْلوكية ظتعءة أشتء او اضتَْ .قدـ لِ :فبدالرزاؽ
اضتل كنور الدي قر فلي .طُ ،بركت :اظتركي اإلسبلمي.
األدقر ،فنر سلينءف فبداو (ُِّْ هػ  ََِْ -ـ) .أشتء او اضتَْ اعتءدية ىلُف او كاظتعر ة بِ.

طُ ،األردف :دار النفء س.
األنصءرم ،أم ب اضتْ (ُِّْهػ) .النور األسَ ىف درح أشتء او اضتيٍْ ىَ .قدـ لِ يلة ال يا
ػتند يْءف ك يلة ال يا ػتنود اظتصرم .موق النور األسَ (نءريا الد وؿ ََِٗٓ-ٗ-ـ):
http://www.hinames.com

األنصءرم ،ريد (ََِٕـ) .أبديءت البحث يف العلوـ ال رفية .األردف :دار اضتءمد.
أكر وا ،دكمينيك (ََِٖـ) .اظتفكركف األيرار يف اإلسبلـ .طُ ،بركت :دار الْءقي.
أكلدردي  ،سوزاف (ََِٖـ) .كيف نكػوف سػعيدا .نررتػة د .فنػءرة درة .يف ال قء ػة العءظتيػة .الكويػت:
آّلس الوا لل قء ة كالفنوف كاآلدان.

البحرتم  ،ػتند (ُِِْ هػ  ََُِ -ـ) .اصتوانب الرتبوية يف معجػل األدبػء ليػءقوت اضتنػوم .طُ،
دم  :دار الب ءير.
بدر الدي العي  ،ػتنود ب أزتد (بدكف نءريا) .فندة القءرم .بركت :دار الفكر.
براضة ،نيهة (ََِٖـ) .األنوقة يف كر اب فرأ .طُ ،بركت :دار الْءقي.
الأّػءرم ،أبػػو ػتنػد اضتْػ بػ فلػي بػ لػػف (ُِْٗه ػ ََِٗ -ـ) .اءيػػة اظتنػػة فلػ دػػرح الْػػنة.
نقدث أزتد ب سبءلك ،دراسة كنعلي كحتقي رتعة ب صءٌف .طِ ،ألفء للن ر كالتوزي .
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براوث ،فبدالعييي (ُِْٖهػََِٕ-ـ) .ال ػهود اضت ػءرم لؤلمػة الوسػإ يف فصػر العوظتػة :دراسػة يف
أييػػة التجديػػد ال قػػءيف كالرتبػػوم كالتعلينػػي .طُ ،الكويػػت :كزارة األكقػػءؼ كال ػ وف اإلسػػبلمية  :ىلدارة ال قء ػػة

اإلسبلمية.
الاكسػػوم ،اشتءفي ػ يقػػي ب ػ مصػػطف (ُٖٓٗ) .ركح البيػػءف يف نفْػػر القػػر ف .دار ىلييػػء ال ػرتاث
العرأ.
البعداة ،يص ب فلي (ََِٓـ) .كيف ننني أموالك؟ طُ ،الكويت :بيت اليكءة.
الرتملم ،ػتند ب فيْ الْلني .سن الرتملم كدرح العل  .موق اودث:

http://www.muhaddith.org

التنيني ،ػتند ب ليفة ب فلي (ُِّْ هػ ََِِ -ـ) .الصفءت اإلعتية نعريفهء كأقْءمهء .يف
غتلة اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة  .العدد ُُِ .موق اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة:
http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/2.htm

ال عءل  ،فبد الرزت ب ػتند ب ؼتلوؼ (ُٔٗٗـ) .نفْر ال عءل  .بركت :دار الكتب العلنية.
اصتءسػػل ،يص ػ ب ػ ق ػياز (ُِْٖه ػ ََِٖ -ـ) .األدػػءفرة يف مي ػياف أه ػ الْػػنة (نقػػد لكتػػءن :أه ػ
الْنة األدءفرة :دهءدة فلنء األمة كأدلتهل) .طُ ،الكويت :اظتاة اطترية لعلوـ القر ف كالْنة.
جػػرجس ،مي ػػي نكػػبل  ،ك ينػػء او ،رمػػيم كءم ػ (ََِْـ) .معجػػل اظتصػػطلحءت الرتبويػػة :ىلؾتليػػيم

فرأ .مراجعة :يوسف لي يوسف .طِ ،بركت :مكتبة لبنءف نءدركف.
اصتيا رم ،أبوبكر (َُْٓهػُٖٗٓ-ـ) .فقيدة اظتؤم  .القءهرة :دار الكتب الْلفية.
اصتعفرم ،نعنءت (ََُِِْٖٕ-ـ) .أسػ لة الرسػوؿ صػل او فليػِ كسػلل يف الصػحيح كنطبيقءهتػء

الرتبوية :دراسة يدي ية موضوفية .طُ ،بركت :مكتبة الردد نءدركف.
اصتلي ػ  ،فبػػدالعييي ب ػ نءصػػر (ُِْٗهػ ػ ََِٖ -ـ) .كو األشتػػء اضتْػػَ ػػءدفو ّٔػػء .دراسػػة نربويػػة
لآلقءر اإلميءنية كالْلوكية ألشتء او اضتَْ .طِ ،الريءض  :دار ايبة للن ر كالتوزي .
جهءمي ،جػرار  ،ك داػيل ،شتػيع (ََِٔـ) .اظتوسػوفة اصتءمعػة ظتصػطلحءت الفكػر العػرأ اإلسػبلمي:

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

اصتوزيػػة ،اب ػ قػػيل (ُُّٗه ػُُٕٗـ) .حتفػػة اظتػػودكد بتيكػػءـ اظتولػػود .حتقي ػ  :فبػػد القػػءدر األرنػػءةكط.
مكتبة دار البيءف .

اصتوزي ػػة ،اب ػ ػ قػ ػػيل (ُِْٓهػ ػ ػ ََِْ -ـ) .الفوا ػػد .الق ػػءهرة :دار الكتػ ػػءن اضتػ ػػديث .يققػ ػػِ اػ ػػءهر
ال ريب.
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اصتوزية ،اب قيل (بدكف نءريا) .التبيءف يف أيكػءـ القػر ف .دار ىلييػء الػرتاث العػرأ .يف :اظترجػ األكػا
للرتاث اإلسبلمي ( .)DVDدركة العريس للكنبيونر .اإلصدار ال ءة.

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

اضتػػءكل ،ػتنػػد ب ػ فبػػد او ب ػ زتدكيػػِ ب ػ نعػػيل ال َّ ػ ّْ (َُٗٗ) .اظتْػػتدرؾ فل ػ الصػػحيح  .دار
الكتب العلنية.

اضتب ػ ػي ،ػتن ػػد ب ػ ػ فب ػػدالرزت ب ػ ػ فن ػػر الوص ػػءأ (ُُْْه ػ ػ ُْٗٗ-ـ) .الاك ػػة يف

ػ ػ الْ ػػعي

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

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

يْ ػ ػ  ،ػتنػ ػػد كنػ ػػءؿ (ُِْٖهػ ػ ػََِٖ-ـ) .مبلمػ ػػع نطبيقيػ ػػة يف مػ ػػنه اإلسػ ػػبلـ اضت ػ ػػءرم .طُ،
الكويت :كزارة األكقءؼ كال وف اإلسبلمية  :ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية.
اضتني ػػدم ،فب ػػدالعييي (ُِْٔه ػ ػََِٓ-ـ) .مش ػػوؿ العقي ػػدة .يف اظتختص ػرات النء ع ػػة .الكوي ػػت :كزارة
األكقءؼ كال وف اإلسبلمية (قطءع اظتْءجد).
ينل ،ىلدهءـ ػتند (ُِْٗهػ ََِٖـ)  .اطتإ العرأ كيػدكد اظتصػطلع الفػ  .طُ ،الكويػت :كزارة
األكقءؼ كال وف اإلسبلمية  :ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية.

ىزتىًديَّوة .موق
اطتءدمي ،أبو سعيد  .بىًريقىةه ػتىٍني ًوديَّةه ًيف دىرًٍح اىًريقىوة يػتى َّن ًديَّوة كىدىًريعىوة نػىبىًويَّوة ًيف ًسروىة أ ٍ
اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:
ءلد ،فنرك (ُِْٖهػََِٕ-ـ) .بءشتك ؿتيء .طُ ،بركت :الدار العربية للعلوـ -نءدركف.
اطتيءط ،ػتند هي ل (ََِٖـ) .اظترأة اظتْلنة كق ءيء العصر .طُ ،دم  :دار الفكر.

الدارمي ،فبد او ب فبد الرزت ب الف (ُٔٗٗـ) .سن الدارمي .دار الكتب العلنية.
ديرانية ،غتءهد متموف (ََِٕـ) َُُ .نصء ع لرتبية اف صءٌف .طِ ،األجيءؿ للرترتة كالن ر.
الله  ،ػتند ب أزتد ب ف نءف ب قءميءز (ُٕٗٗـ) .سر أفبلـ النببل  .بركت :دار الفكر.

الرازم ،ػتند ب فنر ب اضتْػ (بػدكف نػءريا) .نفْػر القػر ف .دار ىلييػء الػرتاث العػرأ .يف :اظترجػ
األكا للرتاث اإلسبلمي ( .)DVDدركة العريس للكنبيونر .اإلصدار ال ءة.
الرا عي ،مصطف (َُُْهػ .)َُٗٗ-اإلسبلـ دي اظتدنية القءدمة .بركت :دار الكتءن العءظتي.
رس  ،برنراند (بدكف نءريا) .الرتبية كالن ءـ االجتنءفي .طِ ،نررتِ  :شتػر فبػدك .بػركت :دار مكتبػة

اضتيءة.
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رضػ ػػء ،ػتنػ ػػد رد ػ ػػيد (ُِّّهػ ػ ػََِِ-ـ) .نفْػ ػػر الق ػ ػػر ف الع ػ ػػيل اظتعػ ػػركؼ بتفْػ ػػر اظتنػ ػػءر .نعلي ػ ػ
كنصحيع :شتر مصطف ربءن .طُ ،بركت :دار ىلييء الرتاث العرأ.

ركبنْ ػػوف ،كػ ػ (ََِٕـ) .موازن ػػة الكت ػػب .يف :الص ػػنءفءت االبدافي ػػة :كي ػػف نن ػػت ال قء ػػة يف ف ػػءَف
التكنولوجيػػء كالعوظتػػة؟ جُ .حتريػػر جػػوف هػػءرنلي .نررتػػة بػػدر الْػػيد سػػلينءف الر ػػءفي .الكويػػت :آّلػػس الػػوا

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

الينداة ،فبدآّيد فييي (َُُْهػُٖٗٗ-ـ) .كتءن التوييد .طِ .مصر :دار الْبلـ.
زيعور ،فلي (ُُّْهػُّٗٗ-ـ) .الرتبويءت كفلل النفس الرتبوم كالتواص يف قطءع الفقهيءت.
ىلدراؼ د .فلي زيعور .طُ ،بركت :مؤسْة في الدي .
سػػعيد ،أراؽ (ََِٖـ) .مػػدارات اظتنفػػتع كاظتن ل ػ يف الت ػػكبلت الدالليػػة كالتءرِيػػة ظتفهػػوـ اعتويػػة .يف
فءَف الفكر .العدد  ،ّٔ ْ،ىلبري -يونيو ََِٖ .الكويت :آّلس الوا لل قء ة كالفنوف كاآلدان.
الْػػفءري  ،ػتنػػد ب ػ أزتػػد ب ػ سػػءَف ب ػ سػػلينءف (ََِِـ) .اػػلا األلبػػءن دػػرح من ومػػة اآلدان.
بركت :دار الكتب العلنية.
الْكندرم ،اب فطء او (ََِٔ) .لطء ف اظتن  .طّ ،القءهرة :دار اظتعءرؼ.
الْبلـ ،فبداعتءدم ػتند (ُِْٔهػ ََِٓ -ـ) .اضتيءة يكل كأم ءؿ .طُ ،بركت :دار اب ييـ.
سويلل ،تػ (ُِْٗه ػ ََِٖـ) .اطتػإ العػرأ :ىلبػداع متجػدد .يف الفنػوف اإلسػبلمية ننػوع ي ػءرم

ريد .كزارة األكقءؼ كال وف اإلسبلمية  :ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية.
الْيد ،فبدالبءسإ ػتند (ُِْٔهػََِٔ-ـ) .اظتنه النبوم يف نربية الطف  .طُ ،مصر :دار ألفء.
الْ ػيد ،ػتنػػود (ََِٓـ) .التعلػػيل .يف اظتوسػػوفة العربيػػة .اصتنهوريػػة العربيػػة الْػػورية .موق ػ اظتوس ػػوفة
العربيةhttp://www.arab-ency.com:

الْيد ،كجيِ يعقػون (بػدكف نػءريا) .أشتػء او اضتْػَ .ىلدػراؼ :أ .زتػدم مصػطف  .مصػر :اظتؤسْػة
العربية اضتدي ة.
سيف ،أزتد ػتند نور (ُِْٓهػََِْ-ـ) .فقيدة القءضي فبدالوهءن ب نصر الب ػدادم اظتػءلكي.

طُ ،دأ :دار البحوث للدراسءت اإلسبلمية كىلييء الرتاث.
الْيواي (ُّٗٗـ) .األدبء كالن ء ر .بركت :دار الكتب العلنية.
ال ءا  ،ىلبراهيل ب موس ب ػتند (بدكف نءريا) .يرز األمءة .دار اصتي .
د ػػءه  ،ػتن ػػود (ََِٓـ) .الرتبي ػػة اصتنءلي ػػة .يف اظتوس ػػوفة العربي ػػة .اصتنهوري ػػة العربي ػػة الْ ػػورية .موقػ ػ
اظتوسوفة

العربيةhttp://www.arab-ency.com:
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دػػرح العقيػػدة الطحءكيػػة (َُْْهػ ػ ُْٖٗـ) .يققهػػء كراجعهػػء رتءفػػة م ػ العلنػػء  ،ك ػػرج أيءدي هػػء
ػتند نءصر الدي األلبءة .طٖ ،بركت :اظتكتب اإلسبلمي.

درؼ الدي  ،يْ (بدكف نءريا) .القراءس .دار اظتكتبة اضتدي ة.
ال ريف ،ػتند بػ دػءكر (ُِْٕه ػ ََِٔ-ـ) .ؿتػو نربيػة ىلسػبلمية رادػدة مػ الطفولػة يػد البلػوغ.
طُ ،الريءض :كتءن البيءف ،سلْلة نصدر ف غتلة البيءف.
ال ػػنقيطي ،ػتنػػد األمػ ب ػ ػتنػػد اظتختػػءر بػ فبػػد القػػءدر اصتك ػ (بػػدكف نػػءريا) .أض ػوا البيػػءف .دار

فءَف الكتب.
دومءف ،ػتند أزتد (ََِٗـ) .هويتنء ال قء ية :م ركع كرم .طُ ،القءهرة :مركي اضت ءرة العربية.
الصءٌف ،ػتند أديب (ُُِْهػَََِ-ـ) .الربءنيوف قدكة كفن  :قرا ة يف الرتبية كالْلوؾ .طُ،

الريءض :دار الوا .
الصءكم ،أزتد ب ػتند اطتلوَ (بدكف نءريا) .يءدية الصءكم.
صبحي ،أزتد يْ (ُِْٗهػََِٖ -ـ) .أشتء او اضتَْ للنل  .القءهرة :دار اضتديث.
الصػبلأ ،فلػػي ػتنػد (ُِْٖه ػ ََِٕ -ـ) .الوسػػطية يف القػر ف الكػػرث .طُ ،القػءهرة :مؤسْػػة اقػرأ

للن ر كالتوزي كالرترتة.
صبلح ،شتر يونس (ُٖٗٗـ) .اإلميءف بءو .موسوفة سفر لرتبية األبنء  .القءهرة :سفر.
الصنعءة .سب الَّْبلـ  .موق اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:
البءز.

الطءهر ،يءمد أزتػد (ُِْٕه ػََِٔ-ـ) .أشتػء او اضتْػَ لؤلافػءؿ .طُ ،الريػءض :نػيار مصػطف

فءق ػ  ،ػػء ر (ََِٓـ) .اإلب ػػداع .يف اظتوس ػػوفة العربي ػػة .اصتنهوري ػػة العربي ػػة الْ ػػورية .موق ػ اظتوس ػػوفة

العربيةhttp://www.arab-ency.com:

فبػػد الػػرزت ب ػ نءصػػر ب ػ فبػػد او الْػػعدم (د .ت) .نفْػػر القػػر ف  .دار ىلييػػء ال ػرتاث العػػرأ .يف:
اظترج األكا للرتاث اإلسبلمي ( .)DVDدركة العريس للكنبيونر .اإلصدار ال ءة.
فب ػػدالبءقي ،ػتن ػػد ػؤاد (َُْٕه ػ ػُٖٕٗ-ـ) .اظتعج ػػل اظتفه ػػرس أللف ػػءظ الق ػػر ف الك ػػرث .ب ػػركت :دار

اصتي .

فب ػػدالقءدر بػ ػ ػتن ػػد فط ػػء ص ػػويف (ُِْٕه ػ ػ ََِٔ -ـ) .اآلق ػػءر الرتبويَّػػة اظت لػ ػ لئلمي ػػءف بتشت ػػء او

اضتَْ .الْعودية :رسءلة الرتبية كفلل النفس ،العدد (ِٕ) .موق اصتنعية الْػعودية للعلػوـ الرتبويػة كالنفْػية:
http://www.gesten.org.sa

فب ػػداظتعطي  ،فب ػػداو ػتن ػػد (ُُِْ ه ػ ػ َََِ -ـ) .أافءلن ػػء :ط ػػة فنلي ػػة للرتبي ػػة اصتنءلي ػػة س ػػلوكء
كأ بلقء .مصر :دار التوزي كالن ر اإلسبلمية.
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فب ػػدالوهءن ،ق ػػدرم ب ػ ػ ػتن ػػد (ُِْٕه ػ ػ ََِٔ -ـ) .اآلدان كاظت ػػنع الربءني ػػة يف أص ػػوؿ ال ػػءابية
كالدرة اظت ية .طُ ،الكويت :ىلدارة الدراسءت اإلسبلمية.

العبيد ،فبيد ب فلي (ُِّْ هػ ََِِ -ـ) .نفْر أشتء او اضتَْ لل يا فبد الرزت الْعدم.
يف غتلة اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة  .العدد ُُِ .موق اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة:
http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/3.htm

الع ين  ،ػتند ب صءٌف .القوافد اظت ل يف صفءت او كأشتء ِ اضتَْ .موق ال يا ػتند ب صءٌف
الع ين http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_290.shtml :
اودثhttp://www.muhaddith.org:

العراقي (بدكف نءريا) .ختري أيءديث اإلييء  .موق
ً
ً
ً
ً ً ً
الراً ًعي .موق اإلسبلـhttp://feqh.al-:
الٍ ىع ٍْ ىقبلة ،اب يجر .التَّػلٍخي ا ٍضتىبر يف ىختٍري أىيىءديث َّ ٌ

islam.com

العْقبلة ،أزتد ب فلي ب يجر (ُِْٗهػ ََِْ -ـ) .تع البءرم ب رح صحيع البخءرم .ف

الطبعة الت يق أصلهء فبدالعييي ب فبداو ب بءز كرقل كتبهء كأبوأّء كأيءدي هء ػتند ؤاد فبدالبءقي.
القءهرة :دار اضتديث.

ىلُف ن ءـ اطتطءن يف الفكر

العلواة ،اِ جءبر (ُٖٗٗ ـ) .ىلصبلح الفكر اإلسبلمي  -مد
اإلسبلمي اظتعءصر .سلْلة (ق ءيء ىلسبلمية معءصرة) -الكتءن ال ءة ف ر ُٖٗٗـ .موق الويدة

اإلسبلمية (نءريا د وؿ اظتوق ُّ ََِٓ -ٗ-ـ)/http://www.alwihdah.com :
فلػػي ،سػػعيد ىلشتءفي ػ (ُُِْه ػ َََِ -ـ) .القػػر ف الكػػرث :رةيػػة نربويػػة .طُ ،القػػءهرة :دار الفكػػر
العرأ.

فلػػي ،سػػعيد ىلشتءفي ػ (ُِْٖهػ ػ ََِٕ -ـ) .اجتنءفيػػة اظتعر ػػة يف الفكػػر الرتبػػوم اإلسػػبلمي .طُ،
القءهرة :فءَف الكتب.
سعيد ىلشتءفي فلي (ُِْٔهػََِٓ-ـ) .أصوؿ الرتبية اإلسبلمية .طُ ،القءهرة دار الْبلـ.
فن ػراف ،ن ريػػد فبػػداو (ََِْهػ ػ ََِٓ -ـ) .القػػيل كاأل ػػبلؽ الصػػف اطتػػءمس االبتػػدا ي :الفص ػ

الدراسي ال ءة .القءهرة :مراي نطوير اظتنءه كاظتواد التعلينية.
الع ػوامي ،يص ػ (ََُِـ) .ف ػ ققء ػػة النه ػػة :دراسػػة يف قػػيل العق ػ كالػػركح كالنه ػػة االجتنءفيػػة.
طُ ،بركت :االنت ءر العرأ.

العػػودة  ،سػػلينءف ب ػ هػػد (َُّْهػ ػ ََِٗ -ـ) .م ػ او :االسػػل األف ػػل كقصػػة األشتػػء اضتْػػَ.

طِ ،الريءض :مؤسْة اإلسبلـ اليوـ.
العيدركسػػي ،فبػػد القػػءدر بػ دػػيا بػ فبػػد او (بػػدكف نػػءريا) .نعريػػف األييػػء بف ػػء اإلييػػء  .دار
الفكر.
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ال ياِف ،ػتند (َُِْهػ ُٗٗٗـ) .ركء ي اإلميءف ب العق كالقلب .ط ْ ،بركت :الدار ال ءمية.
ال ياِف ،ػتند (ُُِْهػَََِ -ـ) .قِ الْرة .طُ ،القءهرة :دار ال ركؽ.

ال ػ ػياِف ،ػتن ػ ػػد (َُّْه ػ ػ ػََِٗ-ـ) .الطري ػ ػ م ػ ػ هن ػ ػػء .طُ ،الكوي ػ ػػت :كزارة األكق ػ ػػءؼ كال ػ ػ وف
اإلسبلمية  :ىلدارة ال قء ة اإلسبلمية.
ال ياِف ،ػتند (َََِـ) .معركة اظتصحف .طِ ،القءهرة :س ة مصر للطبءفة كالتوزي كالن ر.
ال ياِف ،ػتند (ََِِـ) .م مقءالت ال يا ػتند ال ياِف (ُ .)ّ-القءهرة :س ة مصر للطبءفة
كالتوزي كالن ر.
ءٌف ،فءمر فبداو (َُِّهػ =َََِـ) .معجل ألفءظ العقيدة .طِ ،الريءض :مكتبة العبيكءف.
الفركز بءدم ،غتػد الػدي ػتنػد بػ يعقػون (ُِْٗه ػ ََِٖ -ـ) .القػءموس اوػيإ .نْػخة منقحػة

كفليهػء نعليقػػءت ال ػػيا أبػػو الو ػػء نصػر اعتػػوري اظتصػػرم ال ػػء عي .راجعػػِ كافتػَ بػػِ أنػػس ػتنػػد ال ػػءمي كزكريػػء
جءبر أزتد .القءهرة :دار اضتديث.
القحطءة ،سعيد ب فلي ب كهف .درح أشتء او اضتَْ يف ضو الكتءن كالْنة.
http://www.deentimes.com/index.php?p=right_list&f=names

القرا  ،ػتند ب أزتد ب أأ بكر (بدكف نءريا) .نفْر القرا  .بركت :دار الكتب العلنية.

القرة ،فء ض (ُِْْهػََِّ-ـ) .ال حتيف .طٔ ،العبيكءف :الريءض.
القرة ،فبداو فء ض (ُُِْهػَََِ-ـ) .الع نة .بركت :دار اب ييـ.
قطب ،سيد (ُِْٗهػ ََِٖ -ـ) .يف ظبلؿ القر ف .طّٕ ،بركت :دار ال ركؽ.

قلعِ جي ،ػتند ركاس (َُِْهػ ُٗٗٗ -ـ) .ارؽ البحث يف الدراسءت اإلسبلمية .طُ ،بركت
دار النفء س.
القيعي ،ػتنود (ََِٖـ) .ققء ة اضتوار .طُ ،القءهرة :مركي اضت ءرة العربية.
كػػبلرؾ ،جػػي .جػػي (ََِٕـ) .التن ػػوير اآلَ م ػ ال ػػرؽ .الكوي ػػت :آّل ػػس ال ػػوا لل قء ػػة كالفن ػػوف

كاآلدان.
اظت ػػءلكي ،فب ػػدالرزت ب ػ فب ػػداو (َُّْه ػ ػََِٗ-ـ) .الق ػػيل الرتبوي ػػة يف ن ػػدريس الرتبي ػػة اإلس ػػبلمية.
جءمعة الكويت :آّلة الرتبوية :العدد ُٗ ،آّلد ِّ .م الصفحة َُٓ ىلُف ُُٓ.
اظتءكردم .أدن الدنيء كالدي  .موق
متػ ػػوِف ،أسػ ػػءمة فلػ ػػي (ُِْٓهػ ػ ػ ََِْ -ـ) .م ػ ػ اظتعلنػ ػػءت صػ ػػءنعءت األمػ ػػة .طُ ،اظتنصػ ػػورة :دار
اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:

اليق .

متوِف ،أسءمة فلي (ُِْٗهػ ََِٖ -ـ) .م اظتعلن صنءع األجيءؿ .طِ ،اظتنصورة :دار اليق .
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مدف ،يوسف (ُِْٕهػََِٔ-ـ) .التعلل كالتعليل يف الن رية الرتبويػة اإلسػبلمية .طُ ،بػركت :دار
اعتءدم.

مْلل ب اضتجءج (ُِٗٗـ) .صحيع مْلل .دار الكتب العلنية.
اظت ػػهداة ،ض ػػيء ػتن ػػد ػتن ػػود جءس ػػل (ُِْٔه ػ ػََِٔ-ـ) .اضت ػػب يف اظتن ػػور اإلس ػػبلمي .طُ،
بركت :دار الكتب العلنية.
مطهرم  ،مرن (ُِْْ هػ  ََِّ -ـ) .الرتبية كالتعليل يف اإلسبلـ .طْ .اظتبل صدرا.

اظت ػ ػراكم (َُّْه ػ ػ ََِٗ -ـ) .ج ػػءم جوام ػ ػ اال تص ػػءر كالبي ػػءف ين ػػء يع ػػرض ب ػ ػ اظتعلن ػ ػ ك بػ ػػء
الصػبيءف .يف اصتػءم يف كتػب دان اظتعلنػ  .رتػ كنعليػ  :فػءدؿ بػ فبػداو بػ سػعد ؿ زتػػداف .طُ،
جدة.

اظتنءكم ،ػتند فبد الرةكؼ (ََُِـ) .يض القدير .دار الكتب العلنية.
اظتنصور بءو ،اضتْ (َََُِّْٗ-ـ) .دان العلنء كاظتتعلن  .طُ ،بركت :اظتكتبة العصرية.
اظتوسوفة ال عرية (ََِّ ـ) )CD( .أبوظ  :آّن ال قءيف.
اظتوسوفة العءظتية العربية (ََِْ ـ) .الْعوديةhttp://www.intaaj.net :
اظتوسوفة الٍ ًف ٍق ًهيَّ ًة (الكويتية) .موق اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:

موق صخر (معءجل كقواميس)
اظتيداة ،فبدالرزت يْ يبنكة (ُُِْهػَََِ-ـ) .معػءرج التفكػر كدقػء التػدبر .طُ ،دم ػ :
(ََِٓ)http://ajeeb.sakhr.com:

دار القلل.
نصػػر او ،أزتػػد (ُِْٗه ػََِٖ-ـ) .ؼتتصػػر صػػحيع اصتػػءم الصػ ر للْػػيواي كاأللبػػءة .طُ ،ألفػػء
للن ر كالتوزي .
ىزتى يد بٍ اينىػٍي ًل بٍ ً ىس ًو
ءَف .الٍفىوى ًاكِي الدَّكىًاة فىلى ًرسىءلىًة ابٍ ً أًىأ ىزيٍود الٍقىيػٍرىكىًاةّْ .موق اإلسبلـ:
النَّػ ٍفىرا ًك ُّ
م ،أ ٍ ي
http://feqh.al-islam.com

النػ ػػوكم  ،ػتػ ػػي الػ ػػدي ب ػ ػ دػ ػػرؼ (بػ ػػدكف نػ ػػءريا) .صػ ػػحيع مْػ ػػلل ب ػ ػػرح النػ ػػوكم .موق ػ ػ اوػ ػػدث:

http://www.muhaddith.org

النػ ىَّوكم .األذٍ ىكءري النػَّوىكيَّة .موق
النػَّوكم .ريءض الصءضت  .موق اودثhttp://www.muhaddith.org:
ى
اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com:

النيْءبورم ،مْلل ب اضتى َّجءج ب مْلل الق ى رم (ُِٗٗـ) .صحيع مْلل.
اعتنيدم ،رتءؿ ػتند ػتند (ُِْٗهػ ََِٖ -ـ) .مبءد اصتودة ال ءملة يف اإلسبلـ كبعض
نطبيقءهتء يف التعليل اإلسبلمي .القءهرة :دار الن ر للجءمعءت.
اعتنيدم ،رتءؿ ػتند ػتند (ََِّـ) .دخصية الطف اظتْلل كنء نبدك يف بعض كتب الرتاث.

طّ ،الريءض :مكتبة الردد.
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