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 السلوك واألخالق

 لطيفة حسني الكندري. د
 بدر زلمد ملك. د. أ

 
َمُة   الُمَقدِّ

العلمم  الميي م ممه  علمم  علم  السمملهو  مه 
سمممعا دالممم  لاألممميما اكرممملف لالفكممم  لالفعممم  

اإلنسمممممما  لجمممممدا  لاالعا مممممادت لاعانممممما  بعممممممارة 
. مبكممار  اكرمملف احليمماةال ممادر علمم  أ  م ممن  

لأرلقيمممة رةيعمممة لضممم  اإلسمممل  معمممام  سمممله ية 
م اةممممممممة ل مممممممما  تشممممممممك  م اةممممممممة اكمممممممممة ادلسمممممممملمة

 تقابلمممممممة لاطمممممممهم  سممممممم فألا (ماح  مممممممة) دمنامكيممممممة
  .ت لالافاع  م  غ  التهسي  مدا ا

ال جتمممد مهضمممهعا زمممظ  حيممملا عليمممما لح ممملم علممم  منللمممة رةيعمممة مممم  
 مبعنمممال الهاسممم  تعمممالي  ال ممم ر  الكممم ا لالسمممنة ادلطألممم ة منممم  مهضمممهع اكرممملف

 االت احليممماة لليممما لي مممد  ال مممي  اليممم لرمة ليمممة  السممملهوالممميي مظطممما رلممم
َمممما ِممممْ  َزمممْاٍ  مُهَضمممُ  يف ادلِيممملَاِ  "لرد يف احلمممدمل الشممم م  . لتن يمممة االعا ممماد

َِ لََيةمْ  ممماِحَا ُحْسمم  اخلُلُممم َْ َِ َلِإُ   ممماِحا أَمْمَ ممَ  ِممممْ  ُحْسمممِ  اخلُلُممم َْ َِ َدَرَجمممَة  لُمممُب بِممم
َُ  "لقمماا ال ممحابة رضممها  ام علمميأل  أرتعممني ( . رلال الرتممميي" )لَةِ ال مْهِ  َلال مم َْممُل  اللُمم  َِ ََلْ َمُكممْ  َرُسممهُا اللُمم

َُ َ اَ  مَمُ هُا ِإُ  ِرَيارَُ ْ  َأَحاِسُنُكْ  َأْرلقماً  َِ َلَسُلَ  ةَاِحشاً َلال ُماَمَفحِّشاً َلِإُن معلم  ال اْما  (.رلال الةخماري" )َعَلْي
لماهقمم   تال مم ر  الكمم ا معممم  ب حكامممَ مما  رلممَ النممى ْممل  ام عليممَ لسممل    لالممدايف يف عادلنمما اإلسمملما أ 

 .ت لمافك  يف رةاقَعند حدلدل

مممم  أ ممم  ( Conduct and Ethics)السممملهو لاكرممملف إ  
جمممما ت اكدممممما  ت ل علمممم  مممممدار الاممممارم  اإلنسممممايفمهضممممهعات الرتبيممممة لالاعلممممي  

قيماما السملهو زمظلم  مما   السمالمة  لألما لاعلما مم  زم لا للرتةم  مم  م امألما
 مم لدار يف ةلكألم  م  سار يف ر مام     ل قاطةةت أذ ا  الفلسفة لاكرلف 
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لالافكمممك   ممي أزمممة المممم  تنمماما  زادت االجتا ممات ادلعاْمم ة المممب تعامم  بالسمملهو اكرلقمما. ادلمم بنيادلفكمم م  ل 
  ممميل اكزممممة. بكاةمممة ْمممهرلي اإلداري لالسياسممما لاالقا مممادزممميهع الفسممماد مممم  الافسممم  اكرلقممما اكسممم ي ل 
لافعيممم  لاعيمممة لرزمميدة نأليمممة ح ي يممة إال ب ذليةألمما ال  يممامممم  لال مفمم  أضمم ت بممماكم  لبعنمم ت ر ا ممما احلممادة 
 . مهجألة للسلهومأليبة للنفهست  ا تكه  لزمة لنإنسا  عل  الدلا   ادلاكرلف مكار  

ختله منَ حياة بش مة يف أي رلام   ط از سلهو إنسايف نهعا ال moraleرلف اك"لدللمد بيا  ةإ  
لاخلُُلَ  ه لاق  نفسا ما   بالفع ت لعنَ ت در  .غاب  أل حاض ت ب  لقاد   يلك يف أرجح احاماا

أ رب مشكلة تهاجَ ادلعلمني لألليا  اكمهر  ا مشكلة إ   (. ٕ٘ٓٓالعهات " )أةعاا حسنة لأر ى سيئة
م  طلةة النانهمة %  ٜٛت إحدى الدراسات إىل أ  أزار . (Etzioni, 2008)الا يد ب هاعد السلهو 

اعرتةها أل   يبها عل  % ٕٛ ل منأل  غشها يف اماحانا  % ٓٙ للك العامة م ل  أمهية اكرلف لاكمانة 
 (Lumpkin, 2008). يبها عل  معلميأل  يف أمهر مألمة %  ٕٙلالدمأل  ل 
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ضلمماة   ال مممة يف  نكممه  اكرمملف العليمممة بمم  ال بممد ممم  ادلهاظةممة علمم  أ قمممةال مكفمما أ  ن مم  إىل  
لحتسمني أرلقمَ لك  اإلنسما  معم ض للللم   انمم زلاللمة ت مها نفسمَ . قمدر ادلسماطاع سماميةف العل  اكرمل

لسمال  تل يمة اإلنسما  ةكم ا لرلحما لجسمدا أنفم  ذليا ةإ  ال لة لال يا  لاحلج لاجلألماد مم  ل  ترحلة ال تناألا
كم  ةك  م  إنسما  ْماحا رلمَ  ْحيح لألة اد لااكم  اجللا  يا . لمنألا تنف ج منابي  اخل  لألارل لرل ا
ل ممم  مممم  أسممم ة رمنمممة يف سممم مات سمممعيدة يف بياألممما   ت علممم  الفمممهرم ممممهف  ممملل الظممم لر ةسممم   مممم  عليالمممَ  ممم ا 

ل مم  ممم  أمممة سممادت اكممم  يف علماألمما    ممالت عنممدما ة طممم يف م لبمماا أم  ممات قاضل ةممم أرلقيا مما ةمميا
 ! بم م    س اذلللةش  العليمة ة ةماحليار اكرلقية معام  ا تطةيَ 

الفعممم  اكرلقممما زل ممملة لرتبيمممة قهلمممة لجألممماد أرلقممما ال معممم   الكلممم  علممم  ادلسممماهى اكسممم ي لمممم لرا 
إ  اكممم  الظمماب ة الممب اضل ةممم عمم  ال مم اط لارامم  . بمماطي  ادلدرسمما لاناألمما  بسممال  متسسممات ا اممم  ادلممديف

 .ي النسيا   ما حدمنا ال  ر يف مطال غارقة ميلا  اكرلف ةيألا أْةحم ذ  مات شللقة 

تةدأ ن طة االنطلف يف رحلة  يما السلهو لتن ية اكرلفت م  أعماف الفم د عمرب تنميمة قمهة اإلرادةت 
 ممميل رحلمممة ت بهممممة ال تناألممما ةألممما مسمممام ة ال تعممم   . لإحيممما  الفيمممال  الع ليمممة لال لحيمممة لاالجاماعيمممة لغ  ممما

لممما مبجا ممدة نفسممَت لرلامممة عن اتممَت لاسممانمار طاقاتممَ  بممل حممدلد االسمما  ار أل الاألممال  ةاإلنسمما  مطالمما دا
 . لإال مظشال رط  اجلمهد

ادلناةسممة إذ مما  جمميلة عمم  حبمماا ممم  اكحممهاا ال تسمماظ   عمليممة حتسممني اكرمملف ل مميما السمملهوإ  
أ  تشَ عةماب  م  رلا تلك ال  الل تساطي  اكس ة ادلسلمة .الن يحة ال ادقةاطمهدةت لالاعل  ادلسام ت ل 

اك  المممب ال ت ةممم  الن ممميحة لاكب الممميي م ممم  علممم  أمممما  .ل ممما مطمئنمممة الةحممم  ماضمممية ضلمممه حت يمممَ أ مممداةألا
ميد سملى مألمدد مسما ةلأل  حسمنا كبنمالأل سمله يا أرطالَ ال م مدما  منماال  اكرملف ليسمم م حلمة . ل ميا ْر

هعا ادعا منمما الي لممة ادلسممام ة ت لالممدراسممية نناألمما منألمما لال زممألادة ضل مم  عليألمما بمم   مما عمليممة دالمممة تسمم
ل ما تمرتب  إ  لسمالس الشميطا  لم  تناألما ت . الكام  بيع  اإلنسا  إذا أمه  نفسَ لتكاس  ع  تل ياألما

لال زمممك أ  الظممم لر لاإلعجممماب ألممم  أنفسمممنا لمظ ممممات احليممماة لممم  تاهقممم  مألمممما قطعنممما زمممهطا يف تطبممماجلمي ت 
الرتبيمممة إذ ادلهاظةمممة علممم  المممب تاطلممما الفازمممية النفسمممية اخلفيمممة ض مممم  اكمممم الاحلسمممد لالنميممممة لالاكمممرب بممالنف  

  .ليسم  ناو ح انة دالمة
إ  زتمم  الممنف  علمم  الطاعممة لالسمملهو ادلسمما ي   ممه اجلألمماد اك ممرب المميي  اةممَ ام علمم  عةممادل إىل ررمم  

َِ ِإُ  اللُمَلَمم  َجاَ مَد ةَإِ "حللة يف حيا   لم  سع  يف ذلك عاد النف  عليَ يف الدنيا لاآلرم ة  ََ َُّنَما ُجَاِ مُد لِنَمْفِسم
ل ميا الم لح ال غنما  ذلما مم  لاذلمها  لادلما  إ  الةد  ال مسماظ  عم  الظميا  (. ٙ: العنكةهت" )َلَظِ ٌّ َعِ  اْلَعاَلِمنيَ 

 . اإلْلح دل  أراد الفلحلالا فية بداة   الاجلية
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 الطريقة الثانية 

 .األسرة منبع األخالق الرفيعة
اكسممم ة  ممما ألا مممم  م مممد  للطفممم  مشممماع  ادلمممهدة لال ممم   لال قمممة لإذا  انمممم اكسممم ة دتمممارس دلر ممما يف ل  

طالمما ل علمم  اخلمملا احلميممدة بمم  مسممكهمَ أمهيممة ت بيممة الطفمم  ا مت ممد. غمم س ال ممي  اخلمم ة  انممم النمممار مةار ممة
م ممممها ابمممم  . زخ ممممية ادلمممماعل    ادلنمممما ج تلعمممما دلرا  ةمممم ا يف الامممم م  يفكلضمممم  ادلنمممما ج ادلانهعممممة لممممَ بيمممم لرة 
بهظالفألما لزم الطألا حمت ماعهد ما   منلم   يةم  اتفَ لَ يف ال ةا أ  م   عل  أدب الش معة لمتر"مسكهمَ 

  منلممم  يف احلسممماب . بعمممد ذلمممك يف  اممما اكرممملف حمممت تا  مممد تلمممك اآلداب لاطاسممم  يف نفسمممَ بمممالربا ني
ممحة الرب مما  ةممل  مسممك  إال إليألمما   ماممدرج حممت مةلممب إىل أق مم  م تةممة لاذلندسممة حممت ماعممهد ْممدف ال ممها ْل

 (.با   ) "اإلنسا  ةأله السعيد الكام 
إ  اكسم ة  مما ادلسممئهلة يف ادل مما  اكلا باْممطفا   م  ممما  ممه  مم ا لتعلممي  الطفم  عليممَت لإق مما   مم  ممما 

 ات ت لحييممة شلاعممة إ  المميي معمم ض يف الالفمماز لغمم ل ممم  بمم امج تعليميممة  ادةممة لة مم.  ممه ةمماحل لالاحمميم  منممَ
حي مَ النفم   ما مم  ْممي  عمم  اكسم ة يف ماابعاألما لحمل اكبنما  علم  االسمافادة منألما لاسمانمار ألقما   مبما 

اذللملمممة لمممما تايممممنَ مممم  الالفلمهنيمممة ال بمممد لألسممم ة مممم  أ  جتنممما أطفاذلممما الفمممهاحل المممب تع ضمممألا المممربامج . ذلممم 
السممميئة لال مممهر الفاضمممحة المممب مسممممعألا الطفممم  غالةممما ال إ  ادلعلهممممات . ع يممممة لر اةممماتسممم يمةت سمممخاةات 

تشممم  بعممما الدراسمممات إىل أ  اططمممات . د مممما زممما دليممم لباالطفممم  أ  م مممه  تظمممادر ع لمممَ لاكسمممهأ مممم  ذلمممك 
مم   ميل ادلمادة اإلعلميمة % ٘ٚشلا ت دممَت لأ  أ نم  مم  % ٓ٘الالفلمهنية يف العاَل الناما تساهرد أ ن  م  

لاآلبمما  لاكمألممات ل مميا اكممم  حيمم  ادل مملحني . علمانيممة اللدمنيممةأم مكمما م ممهر الن اةممة الادلسمماهردة ممم  منشمم  
لممممدعه   للافكممم  منمممب لمممملث لربممماع يف  يفيمممة احلمممد مممم  أضممم ار الفيمممالياتت لأزممم طة الفيمممدمهت لالشمممةكات 

  .اإللكرتلنية يف اإلنرتنم
رلال  السه  لأ  : جانا ال ى إذا ع  تكل  اب  قي  اجلهزمة ع  ت بية الطف  لأ د أنَ جا أ  ل د 

ةإنَ إذا علَ بسمعَ عس  عليَ مفارقاَ يف الكربت لعل عل  لليَ اسانفاذل منَت ةاظي  "جانا مساع الفحلت 
 ". العهالد م  أْعا اكمهرت حيااج ْاحةَ إىل اساجداد طةيعة مانيةت لاخل لج ع  حك  الطةيعة عس  جداً 

لممأل  لاكب علمم  حممد غامممة اكمهيممة يف الاهاجممد الفعلمما ممم  اكلالد مهميمما أممم    إإضمماةة دلمما سممةَ بيانممَت ةمم
علم  أنشمطاأل  ادلدرسمية لَّنم  تفكم    لنلحم  مسماهى َّنمه   لالع ةمات المب    ما نسمام  إىل تعلي ما سها   

د يف ممه  لاحمقمد مظمرت ب نمَ جلم  مم  أسم تَ أربم  سماعات م  اللةمم للنلم  أ  المةعا ل  .قد تعرتض سةيلأل 
أل يف تهجيممَ اكلاممم  لادلممهاع  ادلملممة للكنألمما  انممم يف الاسممهف أل يف مشمما دة الالفمماز أل علمم  مالممدة الطعمما  
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بممني أعيمما  اكسمم ة ال بعممدد الممدقالَ لالنممهايف  مبمما ةيألمما ممم  دقممالَ ادلشمماع إ  ال يمممة احل ي ممة للهقممم ت مماس ... 
 . اللالفة

رمم   مم  الللجمما  لارسمما  ذلممك بينألممما  ال ماح ممَ لقةمم  أ  نعلمم  أطفالنمما أ  حيةممها بعيممأل  الممةعا اآل
 تكمه  اكسم ة لظمها لغم لراتبمني المللجني دل  حسم  ادلعازم ة مم  . ذلك إال بالاعام  ال اقا ادلا نَ بني الط ةني

ممملُ لذلممميا لرد  َْ  َِ َِ َلَسمممُل َ قَممماَا َرُسمممهُا اللُممم َُ َعَلْيممم ت َلِريَمممارُُ ْ  ِريَمممارُُ ْ  ْ  ُرُلً ممماإلَانًممما َأْحَسمممنُمألُ  َأْ َممممُ  اْلُممممْتِمِننيَ "   اللُممم
 (. َأزْتَُد َلالامِّْ ِمِيي  َرَلاُل ) "لِِنَسالأِِل ْ 
 

 الطريقة الثالثة
  .كنت  الق المتعلم والمعلم أينماطبق أخ

تلممممك اكدبيممممات ادلاعل ممممة  تكممممم  قممممهةالممممب تعاممممرب مالرتاميممممة ممممم  الكنممممهز الرتبهمممممة 
 م ممة أل بمم ر ى مماعل  لمعلمم  ل ممه ممما لكمم   مم  لاحمد منمما بط .داب ادلمماعل  لادلمماعل آبم

( تلممك اآلداب)للكنألمما  يف  مم  مكمما  نعمميل ةيممَأميمما ل مميلك لممي  يف مدارسممنا بمم  يف بيهتنمما اليممه  أ  نطة ممَ 
أْممممحابنا لعلمممم  ممممم  َّنارسممممألا يف م مممم  أعمالنمممما ل ل ليف بيهتنمممما لإرهاننمممما أ  تكممممه  ب ة انمممما ممممم  أزلاجنمممما لأرهاتنمممما 

مم  اجلميم  أ   .رؤمة عملية حلياة أةيم يف حياتنا اليهمية داب ادلاعل  لادلاعل  إ  تسخ  ر .زةكات االنرتنم
نعلممم  أطفالنممما لمممم  ال الممم  أ  معلمهنممما مممما درسمممهل يف ادلدرسمممة أل مممما م لنمممَ ْمممهابا يف أممممهر احليممماة لمكمممه  زمممعار 

 (.ٗٔٔ: طَ" )ُربِّ زِْديف ِعْلماً َلُق   "  حللة اكس ة ادلسلمة يف  
مممما  الفكممم  الرتبمممهي اإلسممملما إىل لظيفمممة ادلعلممم  ةحمممددلا أ ممم  اآلداب  مممما ةعممم  اإلمممما  لل مممد اناةمممَ عل

الظلايل إذ  اا ع  لظال  ادلعلم  لادلماعل  ل ما يف ح ي األما أرملف جامعمة لرداب   لمة جما أ  ماحلم  مما 
لمممَ ادلممماعل  لكممم  ارا مممار أ ممم  الن ممماط المممب ذ   ممما أبمممه حاممممد الظممملايل بشممم   ر . حينمممما  ممما  ادلسمممل  عمهمممماً 

 :بالن اط الاالية م  إضاةة بعا الن اط عليألا "إحيا  عله  الدم "اساناداً إيل  اابَ 
 لاخلداع تطأل  النف  م  رذال  اكرلف  الكيب لالظل. 
 م  زهاغ  الدنيا لاحلير م  ال  ه  إيل مليا ايالا ل  . 
  ممُ لَ ِة  "يممدايف يف رلممم  اكمنمماا لذ مم  ادل. أ  ال ماكممرب ادلمماعل  علمما العلمم  لال مامم م  علمما ادلعلمم

ُ
تَمماُج ادل

 ."الاُمَهاُض ُ 
  عد  اخلهض يف االرالةات العلمية يف بدامة طلا العل . 
 أ  مطّل  علا مةادئ العله  بانهعألا. 
 ال  د لعد  احا ار سال  العله  إرلص. 
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 نأل  لالكةمم  علمم  حممد ت ال ممظ  مممليف احل مم  الرتبممهي إ مم ا  ادلعلمم  لاحممرتا  رتيمم  العمماملني يف ادلدرسممة
 .سها 

 جاألاد لاإلحسا  يف عم  ما مُطلا منَبيا اجلألد لاال. 
 احل ص عل  زمارة ادلكاةات لاسانمار اكلقات. 
 الاحلا بال رب. 
  االعانا  مبلبسَ لملأل ل م  غ  إس ا. 
  ِعْلَ  م»لقي  . تطةيَ العل  عل  أرض الهاق َُ َُ الُل  .«ا ََلْ مَمْعَل ْ َمْ  َعِمَ  مبَا َعِلَ  َلرَُم

لكمم  ارا ممار أ مم  الن مماط الممب ذ   مما اإلممما  الظمملايل بشمم   لظممال  ادلعلمم  ل مما يف ح ي األمما اكسمم  
ا ادلألنية اكرلقية الب جا أ  ملال  ما ادلعل    :م  زمادة عليألا بالن اط الااليةر ْه

   َّنا أنا لك  من  الهالد لهلدلإ"الشف ة بادلاعلمني لأ  ج مأل  رل ى بنية ل ها ْلا ام عليَ لسل ." 
 أ  مكه  تعليمَ أساساً لهجَ ام تعايل ةإَّنا اكعماا بالنيات. 
 إرلص الن ح للماعلمني. 
  اساخدا  الاع ما لالالميح ال الاعني  لالاهبي  يف ت هما اخلط. 
 ةة إيل رتةةأ  ال م ّةح العله  اكر ى يف نف  ادلاعل  م  م اعاة الادرج يف تن   ادلاعل  م  رت. 
 َأ  م ا   بادلاعل  علا قدر ةألمَ م  تنهم  الربا ني احلسية لالسمعية لالع لية لانةيم احل ال . 
  أ  ادلاعل  ال اْ  منةظما أ  مل م  إليمَ اجللما الللمَ بمَ لال ممي   لمَ أ  لرا   ميا تمدقي ا لمَ ةمإ  ذلمك

 . مفرت رغةاَ لمشهش عليَ قلةَ
  َةممممل مكممممميب قهلممممَ ةعلمممممَ ك  العلمممم  مُممممدَرو بالة مممممال  لالعممممم  مُمممممدَرو أ  مكممممه  ادلعلمممم  عممممماملً بعلممممم

باكب ارت لأرباب اكب ار أ ن  ةإذا رال  العم  العل  ُمِن  ال زد ل م  مم  تنمالا زميئاً لقماا لنما ال تانماللهل 
أل  علا ما نُمأُلها عنَةإنَ س  مأللكت سخ  الناس ب  .َ لزاد حْ 

 شج  الطلب عل  ادللمد م  الاح ي أ  مكه  ادلعل  مافاللً لإجابياً لم. 
  معا  مبلأل ل اخلارجا م  غ  إس ا. 
 الاحلا بال رب. 
 الاعام  م  الطلب عل  أساس العدا. 
  ةَِإنُمأَلما ِممْ  تَمْ مَهى اْلُ لُمهِب "قاا تعاىل يف سهرة احلج . تعلي  زعال  الدم َِ َذِلَك َلَمْ  مُمَعلِّْ  َزَعالَِ  اللُم

(ٖٕ.") 
   ا الهقمم  حس  اساظل دلهاعيدباااللالا. 



 7 

لاكدب احلسم   مه الميي م مفا السملهو لمن يمَ  .اكرلف قة  العلم ت سيسا عل  ما سةَ بيانَ ةإ  ل 
اما اكْيلة للمشاظ  ب منعة الاعلمي  أ  مسمانم  سم  النمةل لم   .م  الكدر لذلميا قيم   لممهاقفأل  النةيلمة الْه

 ".لأزظلمأل  بس  احلكما " قي  ت ل "احلكما لعلمأل  س  "كحد ادلعلمني 
قممم  لاكحمممداث اجلارممممةت لمممم  اادلاممماح ت لمممم  الالفمممازت لمممم  ادله احلمممهار ت ل اكسممم ة ادلسممملمة تممماعل  مممم  

لجتعمم  احليمماة مدرسممة لاسممعة لممم  أْممحاما لممم  أق بالألممات ت يف الةلممدا ت لممم  سممياحاألا احلمم ة ادلسممام ةق ا ا مما 
يف    رداب ادلمماعل  لادلعلمم  أنفمم  لسمميلة للمهاظةممة علمم  معممايل اكمممهرلناخممي ممم رتيعممالمنألمما نمماعل  لنعلمم  ةيألمما 

 .الةيم لا ام 
 

 الطريقة الرابعة
  .ظاهرة اهرةباألخالق الفاضلة قوة 

إ  عمليممة حتسممني اكرمملف ل مميما السمملهو ممم  طمم ف تنميممة الع مم  لجتهمممد اليال ممة لا اسمماب اإلنسمما  
ي ةلمه  علم  ْمداقاَ لمطمحمه  الاعامم  ةنلم  اكةاضم   ما ملفمةيال  ال ح   ذلا منألما تكمهم  ادل مداقية شلم

 .معَ لأري االساشارة منَ
الشماع  رتيم   ل مما قمااةألما قمهة ظما  ة بما  ة إ  قمهة اكقمها  يف أرلقألم  لسم  ليماأل  اإلرادة ال هممة 

  :ْدقا الل الي
 هاتساطيُ  أ  ت عَد اكقهاَ  ِإ  لي      للي  م  قهٍة يف الكهِ  قا  ٍة 

لت مهى حيكا لنا الاارم  ل ه ر  معل  كليل النأل  أ  ْمدف لأمانمة  
لمم  رلالم  ال  م  . سمعادتَ راعا غن  ة م  جمدا  انمم سمةا ح مامَ لغنمال

قمماا نمماة  ر جممم ممم  ابمم  عممم  يف : " يف ت امنمما العمم ن النفممي  ال  ممة الااليممة
 ت  راعلمعمممَ أْمممحاب لمممَ ةهضمممعها سمممف ة ةمممم  ممممادلنمممهرة بعممما نمممهاحا ادلدمنمممة 

ة ماا لمَ عةمد ام يف منم  . ة ماا إيف ْمال . ة اا لَ عةد ام  ل  ما راعا لتنالا معنا الطعا  م   يل السف ة
 ممميا اليمممه  الشمممدمد حممم لت لأنمممم يف  ممميل الشمممعاب يف رممممار  ممميل الظمممن ت لبمممني اجلةممماا ت عممم   ممميل الظمممن  لأنمممم 

 مم  لممك أ  تةيعنمما : ةعجمما ابمم  عممم  لقمماا. ال مميا لأغاممن  اكممما  ب أبممادر أممماما اخلاليممة: ْممال   ة مماا ال اعمما
: قماا. إلما ليسمم يل إلما دلمهالي: لنطعمك م  حلمألا لنعطيك ذتنألما  قماا [ننح  ا] زاة م  غنمك صلالر ا

ةمما عسمميم أ  م ممها ممهالو إ  قلممم أ لألمما المميلا  ةميم  ال اعمما ل ممه راةمم  إْمةعَ إىل السممما  ل ممه م ممها 
ةم م  ام   ةلمما عمدنا إىل ادلدمنمة بعمل إىل  :قماا ال اعما: ل  ملا اب  عم  م مهاة: رالي ال  ة ة م  ام  قاا

 ".سيدل ةازرتى منَ ال اعا لالظن  ةاعاَ ال اعا لل ا لَ الظن 
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  حلم  سمادت مَ "جا  ةيَ  اأنَ  اا إىل ابنَ احلس   ااب علا لمهاعلَ رضا ام عنَسيدنا رطا ليف 
 ". عمارة ال لهبلم  تفأل  ازدادت لل ا  أ   اخل  

  الممياإ إ  اكرلقيممات ادل تةطممة بممالاعلالط مممَ إىل ال مممة ق ممة ال تكاممم  إال باذلمممة العاليممة ل لاحلممَت أ  
عممل  لمنمماب ة ل مألممدى ل رمما الةمماا بمم  مترممي ب ممهة  لالل مماحا ممماا   عطمممُ لمم  ال ادلمماعل  جمما أ  مممهق  بمم   العِ 

 . ْاحا اذلمة العاليةلمةادرة ةل مناا مدارو العل  إال احل م  عليَ 
أمما % ٔذلما  ب مدر إم ها تهماس أدمسه  ادلشألهر باررتاعاتمَ ادلي لمة يف تمارم  الةشم مة إ  يف العة  ممة  

لممم  رلالمم  قهلممَ " لالمم أس يف حت ممي  اكزمميا  اجلممد لاذلمممة"ةألمما يف ادلنمماب ة أل  ممما م ممها اللرنممهجا % ٜٜ مالمم
 . "ل   ذا مهة ةإ  م  ضعفم مهاَ ضعفم منللاَ"

الممي ا ت لالفطنممةت : "الممةلدة َملكممة مَمْ ُ مم  ممما ْمماحُةألا عمم  إدراو اخلمم  لالشمم ت لضممد  ا قمماا الممنحللي
السممعات لاجلِممدت لادلهاظةمة يف المماعل ت لالدراسممةت ةمإ  الممةلدة تممللا بميلكت لتيمممح  زمميئاً : لعملج  مميا اخلُلمَ

ُ ْنمممَم بليمممداًت أْر جامممك ": نمممَ كن مهسممم أبمممه حنيفمممة رضممما اللُمممَ ع: ةشممميئاًت حمممت م ممم  ذ ممماً  لةطنمممةت قممماا
  .أي أ  احل ص لاالسام ار لادلهاظةة م  أ   أسةاب النجاح ".مهاظةاك

ناعة احلياة الناْعة ك   الة ال   .إ  اكرلف الفاضلة لالسلهو ادلناج لاالجاألاد ط مَ اكرلاد ْل
  

 الطريقة الخامسة
 .عليك بالصدق واألمانة لتتفوق دائما

 لمممم    م هممممات اكعممممااتلمممم تةألمممما مممم  أمألمممات الفيمممال  ال مممدف لاكمانمممة لاافمممهف دالمممماعليمممك ب 
اسممهقَ ضلممه اخلمم  علمم  ليف  اةممة ا مماالت لت ممه  بان مميح طةالعممَ سمملهو اإلنسمما  الممب تيممة   علمممات ال مملح

 .ادلساهى الف دي لاجلماعا
ممحةَ ل نممّى ْممل  ام عليممَ ل  مما  ال زممدة ممم  لذلممك ال ممادف اكمممني  نممَبعقةمم    سممّل  ُمَسمممُ علمم  رلممَ ْل

ل كمميا إذا ذ  نمما ال ممدف لاكمانممة ةممنح  ناحممدث عمم   .ال ممدف لالهةمما  حبممَ اكمانممة ةةلممب ةيألممما الظامممة حت مممَ
لةاتممَ ل مم  سمم تَ حممت مممه  ذلممك ال ممادف اكمممني ممم  لَممُدْ  ْممةال لطفهلاممَ لزممةابَت إلممم  مممه  مةعنممَ لرسممالاَ ل 

ال رمما أ  العلقمة بمني ال مدف لاكمانمة علقمة   اجلميم  لحم ة لميلك الْل  ام عليَ لسل  إال ت رتمة ح ي يم
ا مبمدلللال ملح معماًت لال تكامم  العدالمة  إال ممما لةاعليامَلال تكه  م داقية الفم د عيا لنفسيا ااجاملمي ة 
ة ننفم    للكيب لاخليانة لمنلما نعل  أطفالنا حما ال مدف لاكمانملضدا  ن ييا   إ  ال دف لاكمانة. أبداً 

  .م اراً لتك اراً شلا ماناىف معألما قلةا لقالةا
ََ "لقماا (. ٛ: ادلتمنمه " )َمانَاِ ِْ  َلَعأْلِدِ ْ  رَاعُمه َ ْ  كَ َلاُلِيمَ   ُ "قاا تعاىل  مَما أَمم أَلما الُمِيمَ  رَمنُمهاْ اتُمُ مهاْ اللّم

َِ َلَسمممُل َ - قَممماَا َرُسمممهُا امِ  (.ٜٔٔ: الاهبمممة" )لَُ هنُمممهاْ َممممَ  الُ ممماِدِقنيَ  مممُل  امُ َعَلْيممم ت ةَمممِإُ  َعلَمممْيُكْ  بِال ِّمممْدفِ : "-َْ
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ال ِّمْدَف َحمُتَ مُْكاَمَا ِعْنمَد  ال ِّْدَف مَمأْلِدي ِإىَلَ اْلربِّت َلِإُ  اْلربُ مَمأْلِدي ِإىَلَ اجْلَُنِةت َلَما مَملَاُا الُ ُجُ  َمْ ُدُف َلمَمَاَحمُ ىَ 
م اًت َلِإمُا  دِّ ِْ ُجمُ  ُ ْ  َلاْلَكِيَبت ةَِإُ  اْلَكِيَب مَمأْلِدي ِإىَلَ اْلُفُجهِرت َلِإُ  اْلُفُجهَر مَمأْلِدي ِإىَلَ الُناِرت َلَمما ممَملَاُا ال ُ اِم 

م مهد لألمانمة ذلميا قماا لاحلمَ أ  ال مدف  (.رلال مسمل " )َمْكِيُب َلمَمَاَحُ َى اْلَكِيَب َحُتَ مُْكَاَا ِعْنمَد اِم َ مُياباً 
انة حت د الن ة ل ازرع ال دف ل : "ل حيايفا  ".اكمانةالْ 

َلَُ إ   ُُ اكرلف ة لا درجة ةيألا ال مدف   تليألما  اليي م مد أ  مْ تَِ ا ُس
اكمانمممة لالهةممما  لاإلرممملص لأدب احلمممدمل لسممملمة ال مممدر مممم  اكح ممماد لال مممهة 

 :قاا الشاع . لاحلل 
 َك غناَ  ادلاِا لاحلساِ حف  ملَث رلٍا إْ  ظف َت ما    مظننَي عنا

 ما ليَ  معنيَك تةلْب أرَة  ال تاِ        مانَة لال دَف الالْمَ َلدَعْ أدِّ اك
للرد يف ت "ممم  النةيممني لال ممدم ني ممم  حتمم ى ال ممدف لاكمانممة  مما  يف زممم ة اكبمم ار"قماا علممما  اإلسممل  

ةإّ  ال ج  رمبما ذلمج بال ملة لال مه ت  امأل تال تظرتّلا ب ل   لال ب ي" أحادمل اإلما  الّ مادف عليَ السل 
أربعة أزميا  البمد )لقاا بعيأل   ."احلدملت لأدا  اكمانة حت له ت  َ اساهحلت للك  اراربل   عند ْدف

أراد السممممل  ال مممما  تهميممممَ  اإذيف ال ممممدا ل (. للعاقمممم  ممممم  حفلألمممم  اكمانممممة لال ممممدف لاكخ ال مممما  لالسمممم م ة
أ ممم  مممم  طممم ف ل ممميل ط م مممة " أَْ مممِ  ال ِّمممْدِفت َلاَكَمانَمممةِ "مممم  قمممالها عنمممَ أنمممَ ي يف علممم  احلمممدمل النةمممه الشمممخ  

 . زتاة العل  رلامة لدرامةحلدمل النةهي يف مدح ال لاة ةأل  ا
لعندما الال  الاجار بال ي  اإلسلمية عل  رأسألا السمماحة لال مدف لاكمانمة درلمم الشمعهب يف دمم  

ا يف العممماَل ممم  حيممل الاعمممداد السممكايف درلممَ اإلسمممل  عممرب أرلقيمممات ام أةهاجمما حممت أ  أ مممرب بلممد إسمملم
َِ َلَسممَلْ  . الامماج  ادلسممل  اكمممني ال ممدلف َِ َعَليمم َْممل  اللّمم  َِ ْسممِلُ  َمممَ   الاُمماِجُ  اَكِمممنيُ )قَمماَا َرُسممهُا اللّمم

ُ
الُ ممُدلُف ادل

ملها إليألما بم رلقأل   ا ميل ال مم  المب حم  ادلسملمه  عليألم". الش أَلَداِ  مَمْهَ  اْلِ َياَممةِ   ما المب ت من  رحماذل  لْل
 . العجالا

طممممممد الظممممملايل  رلمممممَ ادلسمممممل لمممممم  الكاممممما ال العمممممة يف ادلكاةمممممة اإلسممممملمية  اممممماب 
يف االقا ممماد لممممي ا بعممما الةممماحنني . حيمممل مةمممدأ صلمممَ ال مممدف   اكمانمممة(  ٕٕٓٓ)

رأس اكرمملف أل  إىل أ  اكرمملف رلح الع يممدة لالعةمماداتت لادلعمماملت لعلمم اإلسمملما 
الةعلمممات )لمهممما مممم  أمألمممات ال مممي  اخلل يمممة ادلطلمممهب ةعلألممما يف م مممدماألا ال مممدف لاكمانمممة 

  (ٖٚت ٕٚت ٕٔ ت ص ٕٙٓٓ
أة م يمممات لأم مكممما الشمممماليةت لأم مكممما اجلنهبيمممةت لرسممميات )ليف دراسمممة جممم ت علممم  عينمممة مممم  سممماة قمممارات 

ملم إىل ن طُلما مم  النماس أ  رامارلا أ م  سمة (. لألربات لأسرتاليا % ٜٓ"امالج مي لمة منألما أ  ْمفات لتْه
 (.ٔ٘ ت ص ٕ٘ٓٓبهسن ت " )ة     زا قمكه  قاد   ْادقني لذلي أمانة  سني م مدل  أ م  ادل  ل 



 11 

لاخليانممة أعلمم  شلمما جنةممَ السمم  ت جنةممَ الكمميب "  دلر ليل اكممم  ضلممه طفلممَ أ  إقمماا ابمم  قممي  اجلهزمممة 
 ."لاخليانة أةسد عليَ سعادة الدنيا لاآلر ة لح مَ    ر  الناق ت ةإنَ مت سأل  لَ سةي  الكيب

 
 الطريقة السادسة

 .اتأخالقيات اإلنتاج مجد للمجتمع
إ  ممم  أ مم  أرلقيممات اإلنامماج م اقةممة ام لاإلحسمما  يف العممم  لاحممرتا  الهقممم لاالجاألمماد يف الدراسممة  

 .يف م  منلهر الش ا ة ا امعيةلت سي  مفأله  الاعامل السلما لإعل  ز   متسسات ا ام  ادلد

ز م ادلعام  اكرلقية العملية ط م ألا ضله عاَل الةش  ل ا الب مت تطةي ألا يف ةرتات  نم ة علم  ممدار 
ت لانمةج  ةجم  جدممد للعلمما ت لتفجم  نةم  الاسمامح الاارم  اإلسلما ة ناجم اكمة ادلسملمة العلمه  ادلانهعمة

م ظمملا احليممارة اإلسمملمية َّنممم ادلممدارس الف مممدةت لأبممدع العلممما  يف  مم  لحتمم. الممهعا الن ممايف الممدم  لاتسمم 
 -بارا مار مفيمد -إ  رلال  حيمارتنا  ما . يف ميادم   ن ة ت هد ح  ة احلياةال هلة اكضلا  ل انم اكرلف 

 . ْل اطا مسا يما حكامة أرلف ةاضلة صلحنا يف أ  صلع  منألا سله ا قهلا

لح ا ام  لال مظم  عنألما أي ت مد  يف رلماا الن اةمة لاكرلف عن   أْي  " يف ت ها زئه  احلياة ْل
إ  اكرممملف مممم  أسممم  حيمماة اإلنسممما  لحيمممد مممم  الاطممم   يف (. ٕٓٗت ٜٗ ت ص ٕٙٓٓزممممدا ت " )لالعلممه 

مسممالل  الانممهم  احل ي مما (. ٖٓ ت ص ٜٕٓٓنشممارت )إسمما ة اسمماخدا  نممهاتج الا ممد  الا مم  لاالزد ممار ادلعمم يف 
غنما  ال ملت مم  الهاقم  العمادلا لحت ممك الع م  العم ن لاحلفماظ اةيأل  الطممهح إىل ادلعاْم ة ل  ةابنا أ  نظ سلش

 (.  ٕٗ ت ٜٕٓٓزهما ت )عل  اذلهمة الن اةية 
َِ َلُحْسُ  اخلْ : دب الدنيا لالدم قاا ادلالردي يف أ َ اجْلَانِماِ أَ ْل ََ اْلَهْجمْ  َمُكهَ  َسأْلَ  اْلَع ِمَكِةت َلنيِّ ت َِ ت طَِليم

َُ الممُديف  . َ ْسممهأ المُداِ    قَمماُلها بَملَمم َأال أُْرممربُُ ْ  بِ : اَكْحنَمُ  بْممُ  قَمممْي ٍ َلقَمماَا . لنم ُفممهِرت طَيِّممَا اْلَكِلَمممةِ قَِليمَ  ا قَمماَا اخْلُلُمم
ت لاحللبيمة اليممي ةت  لةظييممةيما أ  ن طم  جمميلر الع قيمة الممم  ال مهر ادلعاْمم ة حلسم  اخللممَ أم. َلاللَِّسماُ  اْلةَمِيي  

م. لالع ةية ادل ياةت لادلي ةية اليميمةت لال ةلية ادلسافحلة   ع هلنما لنمدرما علم  لم  ْهر حس  اخللَ أ  ضلكِّ
الافكممم  ادلنط مممات لضلمممرت  ال مممهانني االقا مممادمة يف حفممم  ح مممهف ادللكيمممة الفك ممممة لغ  مممات لنعاممم  بالرتزممميد يف 

لضلمممماة  علمممم  تنممممالا الطعمممما  باعاممممداات لنممممتم  باإلْمممملح السياسممممات لاحل مممممة اسمممماعماا اخلممممدمات ادلاممممهاة ةت 
لأ  نمممماحك  يف ممممما الشخ مممميةت لالاعممممامل السمممملما ت لأ  ضلممممرت  قممممدرات لمألممممارات ادلمممم أة لنسممممع  لامكينألممممات 

لأ  ضلمرت  ال مهانني العادليمة المب حتمما ح مهف العمالمة  ...نساأللكَ م  طعا  للةاس 
  بالةيئة لةَ ادلهاميَ الدللية ادلعامدةت لال جهع للمتسسمات ادلنللية لغ  ات لأ  نعا

ادلاخ  ممة لغمم  ذلممك ممم  ادلمارسممات ادلدنيممة لالسممله يات الع مم مة يف دالمم ة احليمماة 
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 .الدساهرمة الب اختيت م  اإلسل  م در  دامة ت لم  ادلدنية عن   تنهم ت لم  الاارم  الةش ي زلهر إم ا 
يف أمة متسسة أل يف أي رلاا منةظا أ  تاكام  لتاساند رلمهعة م  "عةداحللي  أبه ز ة  م ها

ال ْلحم جهانا لةسدت إيف لحدة ماس ةت ل ( أل ا اا  لَ)اكرلفت حت تنألا ادلتسسة  لألا 
 :ةمنل يف متسسة  اجلامعة.جهانا أر ىت لرمبا ارالم رتي  اجلهانا

 .رلَ... لاجلد يف الاح ي  تحا العل  لت دم ل* 
 .رلَ.. لارايار الاخ   حسا حاجة ا ام  تارايار الاخ   حسا ال درةل * 
 .رلَ.. لالهطنية لاال اما  ب سالة اجلامعة العلمية لاالجاماعية* 
ةل  . رلَ.. لأل لاالحاشا  يف ادل تلاحلهار ادلأليب م  ادلخالفنيت لاكمانة يف اكحباث لاالماحانات* 
ل دل  أ  ره  بَ باللي  لالنألار لمدعه  ب ية اكرلف دل  ت دم  عادة لها  رلَ لاحد لم الةعام ة  

 (. بارا ار لت   !" )شلارسة أل دل  دعهة ذلا  
ال تناا اكمة حلألا ادل ت ا م  الاهةيَ م  غ  إحيا  علما لعملا لألرلف الفاضلة الب جا أ  

إ  ": الشة رضا الُلَ تعاىل عنألا قالملع  ع .عا ادلال التية  سله نا اإلنااجا اله  تهجَ رتي  مسالكنا
لة ال ح  معم   الدمار لم  رلال   ."لإ   ا  ال ه  ةجارا تلملد  يف اكعمار تحس  اخللَ لحس  اجلهار ْل

اث اإلنسايف لقهاعد االجاماع السِّياسا ما قالَ َأزْتَد ْبُ  تَمْيِمُية يف ةَمَااِلْمَِ  َزُعها يف َأُ  ةَِإُ  الُناَس َلَْ مَماَمَنا" :الرت 
َُ مَمْنُ ُ  الُدْلَلَة اْلَعاِدَلَة َلِإْ  َ اَنْم َ اِة ًَة َلال مَمْنُ ُ  : "َ  ِلٌَة َلذِلََيا مُمْ َلى  َعاِقَةَة الل ْلِ  َلِريَمٌة َلَعاِقَةُة اْلَعْداِ  الُل
 ".الُدْلَلَة اللُاِلَمَة َلِإْ  َ اَنْم ُمْتِمَنةً 

لالنألمممهض تسمممعد مممما ا امعمممات ك  ت مممهد إىل المممالح  لالاعاضمممد  -أ نممم لغ  ممما -تلمممك اكرلقيمممات 
مسمما ةلَ صطممهات ا اممم  ب سمم ل ضلممه  ةيميمم  لتعمملز الاكاةمم  بكاةممة ْممهرل دارمم  النسمميج االجاممماعالالا ممد  
ِإنكمم  لمم  َتَسممُعها النمماَس بممَ مهالك  : "ليف احلممدمل .سمملعاَ منفممَ منألمما بسممخا جيمم  جعمم  اكرمملف معممَ لام ممة ل 

 ".َسُعه   بَ ْرلِقك ةَ 
 

 الطريقة السابعة       
  .الوطنية أخالق وسلوك

الهطنيممة اليممه  ةكمم  طُةمم  اإلنسمما  علمم  االلا مماف بالةلممد المميي منشمم  ةيممَ ل 
ادلهاطنممة الهاعيممة ادل  لنممة بالعممم  اجلمماد . ت لزممعهر نسمماما  بممََّنارسممَ ضلملممَ لةعمم 

لالمممب حيحة للةنمممني لالةنمممات لاليال مممة السمممليمة  ممما غاممممة الانشمممئة السياسمممية ال ممم
تاخممي ممم  ادلسممئهلية مممدرل إىل عمماَل احل مممة ل ممه عمماَل مممنعل ن مما مهالممَ لمالممَ 

الهطنيمة احل مة قيممة رالمدة ذات رلاةمد ن يمة تنةم  مم  منمابي  زلليمة لع بيمة . لمسالَ
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 . لإسلمية لإنسانية جتدد ْفه ا لتةدد  در ا
ضله ت بيمة سالألا  مسا ةلَت لال ماح َ الهعا إال بالسعا لعا اإلنسا  بهطنياَ أساس ت سي   هماَت لا

ال تسممما ي  ادلهاطنمممة بممم  احليممماة . ةمممإ  ادلهاطنمممة لالهطنيمممة سممملهو لانامممما ت لح  مممة لعطممما ت لأمانمممة للةممما مسمممادامة 
 .مانيا نطة ألانعش ألا ألال ل ب س  ا بل أرلف 

ب سماليا زمت منألما تشمجي  العمم  ادلأل  تنمية احل  المهط  بمال ها لالعمم  لالفكم  لاإلحسماس ل  لم 
لغم س الفيمال  الف دممة ادل تةطمة لت دم  السمل  المهط  لحتيمة العلم  الاطهعات لادلشار ة يف اكنشطة اجلماعيةت 

لاحممرتا  رتيمم  ادلممهاطنني لادل يمممني علمم  ارممال  ية لالاعممال  لالسممماحة لال يممادة لاإلمنممار بادلهاطنممة منمم  الايممح
 .ةا  أدمال  لجنسيا   لم ا

تطةيممَ دللممة لجممد الةمماحنه  أ  ادلممهاط  ال مما  حيامماج إىل  ٕٛألمم  م ا ممَ يف  ٜٓليف دراسممة ضمممم 
-P. 176 Torney)اطاةلمة علم  الةيئمة ت لتعلممل ح مهف اإلنسما ت لاحمرتا  ال مانه  رلهعمة ةيمال  منألما 

Purt and others, 2001,.َ) ادلخالفمِة ِمم  أنمهاع  تعلمي  ادلهاطَنمِة تشمكيلة لاسمعة مم  العناْم ِ  يمّم ات
المماعل  ل لألمما ذات قيمممة  امممة يف ت سممي  ادلنمما ج الدراسممية لتشممكي  الع مم  الرتبممهي 

 :ادلعاْ ت لةيما ملا أ   العناْ  الي لرمة لاعلي  ادلهاطنة 
مع ةممة ال ممهاننِي لال هاعممِدت لالعمليممة الدل  اطيممةت : لمنمماا علمم  ذلممك -ادلع ةممة لالَفأْلمم  •  

 .لح هف اإلنسا ت لالعدالةت لادلسالاةت لاحل مةت لسلطة ال انه  لاالقا اد احل ت
الاَمْفكمم  الناقممدت لحتليمم  ادلعلهممماتت لالاعةمم  عمم  اآلرا ت لح مممة :  لمنمماا علمم  ذلممك  -ادلألممارات لالكفمما ات •  

ناقشاِت لادلناظ اتت لالافالضت لةا ال  اعات
ُ
 .لح  ادلشكلت ادل
احمممرتا  العدالممِةت لالدل  اطيممة لال ممانه ت لاالنفامماحت لالممدةاع عممم   -: علمم  ذلممكلمنمماا   -الِ ممَي  لالسممله يات •  

 (.Citizenship Foundation, 2006, p. 8)اآلر م  
ن ي  ب ب  متسسات بية احلدمنة للسال  الاُ منادي رلاد الرتُ  ت  أج  ت بية مهاط  عاق  غ  غاة ٍ لمِ 

ا دعم احلاجة  ا مادرب ادلاعل  عل  ادلشار ة اإلجابية حب يلة ياسية  لمالانشئة االجاماعية بال ياما السِّ 
 ناو علقة تةادلية لاضحة  بية احلدمنة عل  أ ُ تت د الرتُ . م مة لرؤمة ماعم ة للح هف لالهاجةات الدساهرمة

 ار داةادلة بني از العلقة أميًا لاضحة لمُ  ياسية يف ا ام   ما أ ُ مات السِّ بني احلياة الك لة لبني لجهد احل ِّ 
الرتبية الهطنية ال احلة  .نال  لبني سعة مساحة احل هف اإلنسانية الب لارسألا ادلهاط  يف بلدلادلع ةة لال ُ 

قاا تعاىل . ال ؤمة السليمة ليكه  احل اد ْاحلاأْحاب ل  ىل اكمادي الن يةحتااج إل عملية زراعية ال تناألا 
َُ بِِإْذِ  َربَِِّ َلاُلِيي َرُةَل اَل َرْ ُُج ِإاُل َنِكدًا َ َيِلَك ُنَ  ُِّ  اآلمَاِت ِلَ ْهٍ  َمْشُكُ ل َ َلاْلةَمَلُد الطُيُِّا َرْ ُُج " " نَمَةاُت
  (.ٛ٘: اكع ا )
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 الطريقة الثامنة 
  .طيبةة حيااألخالق الكريمة هي 

لسم  اخليمهع  تَاىل مم  رل م اد ادلمهىل سمةحانَ لتعماحلياة الطيةة  ا احليماة المب تايمم  رؤممة لاضمحة دلم
 ت لالممم زفا ممايف للخممه ادلسممااا لال جممهع إليممَ ت ل مما حيمماة قهامألمما العلمم  النمماة  ادللممم  للجألمم ت لاكممم   تلممَ

 مميل حيمماة . سمملهو شل ممهتلكمم   ال مما  ادليممادة للممم ضت لاخللممَ ال ةيمم  الاامممة العاةيممة ل  ادلنممايف للف مم ت الهاسمم 
لتعم  مممما بممممالعله  الناةعممممة ادلعمممملزة بمممماحلجج اللمممما  ة  منا مممما احليمممماة تفمممميا مبعممممايف تطةيممممَ مكممممار  اكرمممملف يف

لالربا مممني السممماطعة المممب تعمممم  علممم  حتسمممني سمممة  ادلعيشمممة الك لمممةت لت ممم ب العةمممد إىل رال مممَ  ممما معةمممدل حمممَ 
حة الهسيلة دف النيةت ْل َْماحِلاً مِّم  ذََ مٍ  أَْل أُ "قاا ج  مناؤل  .العةادة مبحا اإلرادةت ْل ننَم  َلُ مَه َمْ  َعِممَ  

َُ َحَياًة طَيَِّةًة َللََنْجلِمَمنُمأُلْ  َأْجَ ُ   بِ َ   (.ٜٚ: النح " )ْحَسِ  َما َ انُهاْ مَمْعَمُله َ ُمْتِمٌ  ةَمَلُنْحِييَمُن

لإمهماا  علم  اكرملفتعلمي  جامدة ت مد إمهاا جدلية منةطة لع ليات ةك مة لاجَ ادل لحه  اجتا ات 
أ  علمم  اكرمملف المميي  ممه مممادة الممهع  لالاممي   ت ال حاجممة إىل النمماس  ل ممد ظمم   نمم  ممم . تدرمسممَ باهسمم 

لاجمَ ادل ملح زلممد رزميد رضما تلمك ادلملاع  ل شم  . لسمألهلاَ صمل  علمه  المدم  منم  الف مَ َتعليمدراساَ ل 
قمممهى المممنف  [ علممم  اكرمملف]ل ممميا مممم  أغمم ب اللنمممه  اكميممممة ت ةممإ  مهضمممهع  مميا العلممم  "عمم  زمفألممما ة مماا 

فات ال لح العاق  ادلدب  للةد  ادلا    لَ يف أعمالمَ لغامامَ السمعادة احل ي يمة   ك  السمعادة  اإلنسانية ت ْل
ت ال جم   أ   ميا العلم  مم  أدف العلمه  اا تابعة لألرلف حسًنا لقةًحا ذت ة اكعماا ال احلة الناةعة ت لاكعم
ممألا  ممما أنممَ ممم  ألممي ا لأنفعألمما ج الكفمم  أممما اخلطمم  يف  مميما النفممهس منمماج ةاخلطمم  يف االعا مماد مُنمما "" لأعْه

لذلميا قماا  ( .رضمات بمدل  تمارم ت با م  ")لز ا  اكمة يف احلاا لادلآا  تلارالا اكعماا تةساد اكرلف
 ".رُ  علٍ  أراُل علُ  السلهوِ "بعا الشع ا  

 :لما أرلع قها أم  الشع ا  أزتد زهقا
مممممممممممممممممممملُح أَممممممممممممممممممممم َِو ِلأَلرمممممممممممممممممممملِف َم ِجعُممممممممممممممممممممَُ  َْ 

 لمممممممممممممَنفُ  ِمممممممممممممم  َر ِ ممممممممممممما يف َرمممممممممممممِ  عاِةيَممممممممممممممةٍ َلا
 

 ةَمَ مممممممممممممهِِّ  المممممممممممممَنفَ  بِممممممممممممماَكرلِف َتسمممممممممممممَاِ  ِ  
 َلالمممممممممَنفُ  ِمممممممممم  َزممممممممم ِّ ا يف َم تَمممممممممٍ  َلِرممممممممم 

 
َِ ََّنَمماٌ ت لَ "لرد يف اكممم   َِ ُزممْتٌ ت َلالممرب زِمَمماَدٌة يف الُعْمممِ ت َلال ممَدَقُة دَتْنَممُ  ِمياممَة السممُحْسممُ  اخلُلُمم  ". ه ِ ُسممهُ  اخلُلُمم

علمما بمم  احلسممني سمميدنا لرد عمم  . مطةممَ قيمممَ ممم  ال ممظ  لالكةمم  ليف سمماعة الفمم ح لاليمميَاممم  الطيمما لا 
ممد ا علم  لجألمَ  تسمكا عليمَ ادلما   ما ماأليم  لل ملةت ةسم   اإلب ممَ مم  قامممأ  جارممة رضا ام عنألمما 

 .بد شةل ةشُجَ لسالم قط ات م  الد  منَت ة ة  رأسَ إليألا ةج ة 
 .{لالكاظمني الظي }ما سيدي إ  ام م ها : ة ل ا رالفةة الم اجلارم 
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 .قد  لمم غيلا: قاا علا ب  احلسني 
 .{لالعاةني ع  الناس}: قالم اجلارمة لالطم  بعفه ل    علا ب  احلسني قد أنط ألا 
 .قد عفا ام عنك : قاا 

 .{لام حيا اطسنني}: قالم اجلارمة لاحلاجة إىل نسي  احل مة تدةعألا
 .اذ ى ة نم ح ة لهجَ ام: قاا علا ب  احلسني 

أ  اإلسل    أ  اخلادمة   يا ادلهق  النةي  ضلاار يف االرايار لن ها    نعجا م  السيد  لضل  أما
   اليي علمألما حس  اخللَت لسلمة الافك ت لرتاا الاعة 

ت لبمني  مم  جألمة اك م  لادلماا السم لر لطمها العمم  لالرب مة يف نيت ل د ق   اإلسل  بمرر  جانالم  
َمممْ  َسمم ُُل أَْ  "لرد يف احلممدمل ال ممحيح  .ممم  جألممة أرمم ىْمملة المم ح    يمممة ممم  ال ممي  اكرلقيممة االجاماعيممة 
 َُ َُ يف أَمَمم ِِل ةَمْلَيِ ممْ  َرزِتَمم َِ َلأَْ  مُمْنَسمم َ لَمم َُ يف رِْزقِمم ةاإلحسمما  لألق بمما  رلممَ  مم ا لأجمم ل علممي   منمم اة يف " مُمْةَسممَ  لَمم

ادلامممدةَ لت مممدا احلممما لادلسممماعدة لالعممميل  اإلنسمممايفالعطممما  إ   .اكممممهاات لب  مممة يف اآلجممماات لرممم  لألجيممماا
 .النما م  ط ف ط مَ الك ا م  م  حهلنا  ه سعا مشكهر ل ةة م  السما ت ل 

 
 الطريقة التاسعة

  .ضعف األخالق عالمة اإلخفاق
لتناما االضل ا  السمله ا ت لضممهر اجلانما  اخلل اإ  ضع  الهازع الدم  مع  تديف مساهى االلالا  

لقممد ماحممها إىل أزمممات حممادة الح مما إذا تمم و  يف زخ ممية الفمم د اً مكممه  بممارز ادلخيمم   مميا االرممالا  .اإللممايف
َُ َساَ  ِدمُنَُ "قاا علماؤنا  .اكم   ما  ه ليافاق  لماعاظ   .لق  بيلَ "َمْ  َساَ  ُرُلُ 
 :  دا عل  ضع  الةنا  اكرلقا عند أبنالنا لبناتنا منألاتإنيار  ناو رلمهعة علمات 

 الاألال  يف أدا  الهاجةات لالف الا الدمنية لاالجاماعية. 
  م احةة أْدقا  السه. 
  سه  اساخدا  اذلات. 
 الالف  بالعةارات الةيمئة. 
  ادلدرسيةلالا    يف أدا  الف لض إمهاا الدراسة. 
 النرتنم لهحدلاإلدما  عل  مشا دة الالفاز أل ا. 
 اإلحلاح يف احل ها عل  م ارم  مالية أ ن  م  احلاجة ادلاهقعة لعم ل. 
  مظلا عليألا ال دا  لنفا اآلر رشنة الا    م  اآلر م  ب هرة. 
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 :يف من   يل احلاالت ال بد م  اختاذ رطهات لقالية لعلجية عل  ادلساهى اكس ي منألا
   للل م ا م  الكن  م  اس عة ا اشا  اخلل. 
   تعممال  اكب لاك  يف لضمم  اخلطممهات العلجيممة بشمم ط أ  تكممه  رطممهات زلممددة ال رلمم د ردلد ةعمم
 .س معة

 س د احلكامات الةانية لألرلف لادلعينة عل  تظي  السلهو. 
 تهميَ العلقة م  ادلدرسة. 
 ة مفاهحةعد  السماح لألطفاا مبشا دة الالفاز لاالنرتنم إال يف ساعات زلددة ليف ْالة منللي. 
  تشمممجي  الطفممم  علممم  تكمممهم  ْمممداقات جيمممدة للكممم  لألسممم ة أ  تشمممج  اكْمممدقا  للممممارة ادلنممملا يف

 .اكلقات ادلناسةة لتهة  ذل  ما حيااجهنَ للرتةيَ لالرتلمح
   الع ماب الةمدم  الميي مناسما عمم  احلمل  ل االباعاد ع  اساخدا  الع ماب الةمديف مم  ضم لرة اسماخدا
 .الطف 

 يف اكنشطة اطةهبة لدمأل  لاالقرتاب منأل  لتهميَ العلقات معأل  مشار ة اكطفاا. 
 اساخدا  اللظة االجابية احلانية لإزاعة جه الن ة لالافاؤا. 
 اختاذ ال ةَ مدرل لاحسني اكرلف مسا ةل. 

أ  ال ت ممه  ت ل مألممما مكمم  اكممم  ةكمم  إنسمما  ماعمم ض لنإرفمماف يف مسمم تَ للكمم  ادلألمم  أ  ال مساسممل  
رفاقات ةمدلرنا أ  نفماح ذلم  أبمهاب ب  إذا بدرت م  أبنالنا اإلل  نَ لامة ادلطا ت ة بايخي  اإلرفاف اكس  
لالاظلمما علمم  ال ممعاب حبكمممة  نجمماح لضلممنأل  علمم  تسممخ  قممهة إراد مم  يف حتسممني أرلقألمم  لتعممدم  لاقعألمم ال

بم   اإلرادة ال مادقة لالع م  الم اجح  نمتم يف الهقم ذاتَ إننا   س ة نك ل اضل ا  السلهو لَّن اَ للكننا . لرلمة
 . لحها  اللل  ب ا  العم 

 
 الطريقة العاشرة 

  .مهارات القيادة وأخالقهاومارس تعلم 
َّنمممم ح  مممة لل مممد  -مممم  اجلنسمممني- نمممادي الرتبيمممة احلدمنمممة ب مهيمممة تنميمممة احلممم  ال يمممادي لمممدى ال مممظارت
الشم    ا ملت لالمدلرات لادلنلممات ادلعنيمة مميحتل عل   يا االجتمال ةملادت الكاما لالاسعة لمكنفة علمية 

مم   لنما لكطفالنما للشمةابنا ةم  رم    ا م دلا ةيأل عل  سةي  االسافادةلعل  اكبهم  اإلطلع عل  بعا منألا 
 .الةنني لالةنات
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ال يادة م  ادلألمارات ادلألممة يف احليماة كلما تيمة  سملهو الفم د لحتمل اآلرم م  ضلمه اذلمد  لتمهة  ذلم  
للل يمادة أرلقيمات م تةطمة مما منألما حسم  الافاعم  مم  اآلرم م  . ة  ال غةة لعهام  اإلقناع الع لا ادلطلهبمةدلا

حياماج  م  ةم د منما إىل حسم  إصلماز . رل مات اكمهر يف رلماالت  نم ة تهجيَ لامالو رلمهعة ْفات تتدي إىل
مهدة يف ادلاماح مم  أجم  تطةيمَ اك مدا  أعماا يف ضمه  الهقمم اكمهرت لت رتة اآلماا إىل لتنلي  ادلألا ت  ادلْ 

لذلك م  رلا مشمار ة العماملني يف ميمدا  العمم  ب مهرة الف د مناما إليألا أي متسسة  لاكس ة أل ادلدرسة أ
 .لاعية

مفيا الاارم  اإلسلما بال يادمني شل  ضلااج أ  ندرس ت امأل  لنساخ ج م  س    أس  ال يادة 
م  أعل  الشخ يات الةش مة قاطةة يف ة  اإلدارة لال يادة  ْل  ام عليَ لسل السليمة لال زك أ  النى 

     احلجة ال اطعة عل  قدرا  -ذلك اجلي  الفي الف مد-لال حابة رضا ام عنأل   .لاكمهر لسال  الفنه 
 . ال يادمة غ  ادلسةهقة

 ه يف ح ي ة مألما ل  ابات أم  ًا ليكه  قالد نسا    ْناعة أل إعداد لت بية اإلب ال ها ال هابلم  
لحس  اسانمار اإلمكانيات ادلااحة م  زالمةت تنمية ال درات الفط مة الكامنة : أم م بني اكم  نااج جم  
ْ   يف عملية تلعا دلرًا  ة ًا لالعهام  الةيئية أ  الل ل  اخلارجية م  العهام   ال رما. م  زالمة أر ى
 . زخ ية ال الد

 ما منةظا أ  مكه  ْمةهراً يف حت يمَ اك مدا  بالف ص ادلااحة حهلَ   ب  اً مكه   الد أ  مفرتض يف ال
-تكممهم  علقممات جدمممدة-الن ممة بممالنف -السمما امة : مسممات ال الممد اكرلقيممة  نمم ة منألمما.  ااكحممهالماابعممة 
  .الجالرت يل عل  النا -العم  اجلماعا-االعانا  بادللأل  اخلارجا-ت هر لاضح للألد -الشجاعة

الاعمممممال  لالن مممممةت : حياممممماج اكطفممممماا إىل شلارسمممممة ادلةمممممادئ اكرلقيمممممة لعلممممم  رأسمممممألا 
لممم  جألمممة أرممم ى مممم  . لاحلكمممة لالنلممم  يف العهاقمممات لاالسمماماعت لتفعيممم  دلر اآلرممم م 

ادلفيممد مبكمما  أ  نمملرع يف حمم  النازممئة النفممهر ممم  الاسممل  يف الاعاممم ت لاكنانيممةت لسممال  
 .تهرمة لالفهض  لال أل  لاالساةدادالعل  ادل تةطة بالدمكاا

يف اكبنممما  لا اسممماب مألارا ممما عمممرب  لكممم  غ سمممألالانميمممة المممهعا لاحلممم  ال يمممادي  ممميل رلمهعمممة زلمممالر 
الامممدرما مممم  رممملا ل  تطليمممة لالعادليمممةعمممرب رلاممممة ال  ممم  ادتمممارم  لألعممماب زمممال ةت ل عمممرب زممم حألا لتةسممميطألا 

  .لادلمارسة  ا ت تة  بسلهو لأرلقيات النازئة
تنمممما احلمممم  ال يممممادي الدارجممممة يف رلامعاتنمممما  نممم  ممممم  اكلعمممماب ال ماضمممية  
لتممممللدل مبألممممارات ال لكمممم  االسمممماظنا  عنألمممما حبمممماا ممممم  اكحممممهاا يف الطفمممم  الممممي ا 
الاعممممال  لحتممممم  ادلسممممئهلية لادلةممممادرة يف العممممم  لقممممدم  اجلألممممهد ادلةيللممممة ممممم   :لأمهألمممما

ةألم  أمهيمة الا يمد يف الهقمم لمكمه  تهاقما  علم  تعمني الطفم ل علم  اكرطما  لالمن   لالعيمهب اآلر م  لال مرب 
إ  لظيفممة اكسمم ة أ  تامميح للطفمم  أ  معممرب عمم  مشمماع ل لمنطلممَ يف . للصلمماز لادلناةسممة بمم لح طيةممة لمهممة عاليممة
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 .ت لتشمجعَ ب ممدفالفم لض اكسم مة ةاعطيممَ بعما ادلألما  لتهجألمَ ب ةمَأدا  تكمهم  زخ مياَ لتامدرج معمَ يف 
َسممميُِّد اْلَ مممْهِ  " ة الفهقيمممة لالاشممم م  بممم   ممما قيممممة تشممم  إىل مفألمممه  ال عاممممة لالاكليممم  ليف اكمممم ال تعممم  ال يممماد

 ". َراِدُمأُل ْ 
 

 الَخاتَِمُة  
إذا . ةألا قهة با  ة تفماح مظماليَ اخلم ات لتافم ع مم  زمج  ا العدممد مم  النمم ات اكرلف ألاًل لأر اً 
ةليعم  بالفيمال  الفك ممة   لماً مم  أْمحابَ لمم  مم  معيشمه  حهلمَ مسحماً  ْادقا أمينا أراد اإلنسا  أ  مكه  

لةمَ رطمهات  مم  ال قما علم  ب م ةضلمه ق لينطلمَلادلكار  السله ية لليجعلألا أساس ح  اَت لقمها  زخ مياَ ل 
معيننما لمألمدمنا  داممة   ما ليف  م  اكحمهاا جما أ  نةميا اكسمةاب لنسماعني بالهاحمد اكحمد. تكف  النجماح

احلميممممدة اكرلف لبمممم. السممممداد يف الفكمممم  لال ممممها لالعممممم  لاالعا مممماد دالممممما َ سممممةحانَسمممم لنل  لادلعهنممممةداللممممة ال
مم  غم ل م مداقا  ليمةعابف لماهاْم  دد نفسمَ بنفسمَتجم م ةح ا ام  ادلسل  ماماسكاً قهماً   زيدةلادلساعا ال

َُ َليلٌّ َلال َتْسممَاِهي احلََْسممَنُة َلال الُسمميَِّئُة اْدةَممْ  بِمم"تعمماىل ل هلممَ  َُ َعممَداَلٌة َ  َنُمم نَمم نَممَك َلبَميمْ اُلِب ِ ممَا َأْحَسممُ  ةَممِإَذا الُممِيي بَميمْ
ي ٌ   .(ٖٗ: ة لم" )زتَِ
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متسسممة : ت بمم لتٔط. ادلممدر  لدراسممة الشمم معة اإلسمملمية(.  ٕٙٓٓ- مممٕٙٗٔ)زمممدا ت عةممدالك ا 

 .ال سالة ناز ل 
 .بيةم  ل احليارة الع  : ت ال ا  ةٔط. مش لع ةك ي:  همانا الن اةية(.  ٜٕٓٓ)زهما ت زلمد أزتد 

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=82
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مهقممم  ادلهسمممهعة . اجلمألهرممممة الع بيمممة السمممهرمة. ادلهسمممهعة الع بيمممةيف . اكرممملف(.  ٕ٘ٓٓ)العمممهات عمممادا 
 http://www.arab-ency.com :الع بية

 .لية م   للطةاعة لالاهزم  لالنش : ال ا  ة. رلَ ادلسل (.   ٕٕٓٓ)زلمد ت الظلايل
ت الكهممم ادل  مل ٔط. ا   همة لطنية للنازئةبن ضله(    ٕٚٓٓ=  م  ٕٚٗٔ)لطيفة حسني ت الكندري

 .اإلقليما الطفهلة لاكمهمة
ت ٖط. تعلي ة أْها الرتبية(.  ٕٛٓٓ=  م ٜٕٗٔ) الكندريت لطيفة حسني لملكت بدر زلمد 

 .مكاةة الفلح: الكهمم
 .دار الفك : سهرمة. العادة النامنة م  الفعالية إىل العلمة(.  ٕٙٓٓ - م ٕٙٗٔ)سايف  ت  هيف

م (.  ٕٔٓٓ - م ٕٕٗٔ)ادلالردي ت عل  ب  زلمد ب  حةيا الة  يت  نيا لالدِّ يف َمْهِق  . أدب الد 
  http://feqh.al-islam.com: َجاِم  الف َ اإلسلما

 .دار ال سالة: ب لت. نهر ال ة (. بدل  تارم )ادل زبايف 
 .ننطلممَ منممَ لال ننظلممَ ةيممَ: ت امنمما الرتبممهي (.  ٕٙٓٓ=   ممم  ٕٚٗٔ)ملممكت بممدرت لالكنممدريت لطيفممة 

 .مكاةة الفلح: ت الكهممٕط
ضله إْلح الفك  الرتبهي الع ن لل    احلادي : يف ةلسفة الاعلي (.  ٜٕٓٓ)النشارت م طف  

 . الدر ادل  مة السعهدمة: ال ا  ة. لالعش م 
ت ألفمما ٔط. سلا مم  ْممحيح اجلممام  ال ممظ  للسمميهطا لاكلةممايف(.  ٕٛٓٓ- مممٜٕٗٔ)ن مم  امت أزتممد 
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