
 1

  ....يف دولة .....األفاضل يف مؤسسة 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
حيتوي الكتاب على ). م2008(وهو من منشوراتكم   ...........لقد اطلعنا على كتاب 

تعليقة بانتزاع بضعة فقرات متفرقة من كتابنا ) .........(سرقة علمية واضحة حيث قام الكاتب 
 ووضعها يف كتابه حرفيا دون اإلشارة لذلك )، الطبعة األوىلالفالح م، مكتبة2001( أصول التربية

  .والتوثيق خلق وعلم ومهارة. حسب ما هو معلوم يف ميدان التوثيق
حبال من األحـوال   عليهال ميكن السكوت غري سليم ال ذوقا وال منطقا فومبا أن هذا الفعل 

ثوابتنا العربية اإلسالمية معطيات وأخالقيات بدا ال يوافق أومهما كان اال ، وال يقره ديننا احلنيف 
وعلى أسـاس   انطالقا مما سبق بيانه. العاملية الراسخةالقوانني أساسيات حىت  وخيالفاخلالدة التالدة 

. بأسرع وقت ممكننطالبكم برد األمور إىل نصاا وإرجاع احلق إىل أهله التعاون على الرب والتناصح 
طي يفيد ذلك وتعهد بعدم تكرار الفعل املذكور فهو تدليس ابة اعتذار خكتوعالوة على ذلك فيجب 

كي ال تأخذ القضية أبعادها القانونية واإلعالمية وغريها من األبعاد  بني وكذب صريح وسرقة علمية
وال العربيـة  والطرق املشروعة إليقاف ومعاقبة كل من له صلة ذا املوضوع الذي ال خيدم أوطاننـا  

  .الميةاإلس أمتنا
يعيننا على الوفاء حبق الكلمة وأداء رسالة التربية والتعليم على أكمل نسأل اهللا جل ثناؤه أن  

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَن  {قوله سبحانه امتثاال ل وجه
سـبحانه  وقوله . )58: النساء( }نَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعاً بصرياً تحكُمواْ بِالْعدلِ إِ

  ).8 املؤمنون( }والَّذين هم َألماناتهِم وعهدهم راعونَ {
  مع متنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد

  لطيفة حسني الكندري               . د
  الكويت –ية األساسية كلية الترب

  م11-12-2008
  الكويت 90804 الصليبخات 31329ب . ص: العنوان الربيدي

  latefaha@hotmail.com: االلكتروينالربيد 
  0096599412616النقال 

لطيفة حسني  ,الكندري(فيما يلي جمموعة فقرات وردت يف كتابنا تعليقة أصول التربية 
) مكتبة الفالح: الكويت, 1ط. تعليقة أصول التربية). م2002= هـ 1423( بدر حممد , وملك

للكاتب ) م2008(وهو من منشوراتكم   .......ووضعت يف مقدمة كتاب وسرقت حرفيا 
).......:(  
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هي القواعد والروافد واألسس الكلِّية  Foundations of Educationأصول التربية 
منها تستمد العملية التربوية أساسياا النظرية، ونظمها اإلدارية، وتطبيقاا العملية مثل األصول اليت 

  .)....مقدمة كتاب ( االجتماعية والفلسفية والنفسية والدينية والتارخيية واإلدارية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رض على املريب أن حييط علماً تف Interdisciplinaryإن ظاهرة ترابط العلوم وتداخلها 
 مبادئ اليت ختدم اال التربوي فهو ال يستغين عن اإلطالع علىالضرورية بأساسيات بعض العلوم 

اإلسالمي علم التاريخ ملعرفة أمناط التعليم وآراء املربني سابقاً وال يستغين عن معرفة أساسيات الدين 
وهكذا فإن ثقافة املريب وبرنامج إعداده . ألنه ال ميكن أن يقوم بعمله املنشود دون ذلك اإلطالع

  .أصول العلوم األخرى املتعلقة بالتربية طائفة من بشكل علمي جيب أن يدعم مبعرفة
  ـــــــــــ

إن "" وتبقى األمم ما بقيت األصول اليت قامـت عليهـا  ".. "من حرم األصول حرم الوصول"
الشجر قال ابن تيمية و" األصولَ عليها ينبت" هلأَصينِ ورِفَةَ الدعما وهئادبماِء ويولِ اَألشرِفَةَ أُصعفَإِنَّ م

من هنا أصبح االعتناء  ).367، ص 10، جمموع الفتاوى" (وأَصلِ ما تولَّد فيه من أَعظَمِ الْعلُومِ نفْعا
وأصل األصول كلـها  . لتربوية وسيلة بالغة األمهية يف بناء الفرد واتمع واألمة بصفة عامةباألصول ا

عند املسلمني أننا أمة أحكمت روابطنا أصول صحيحة وأننا مل بط عن عرش عزنا التليد وعظمتـه  
  .إال عندما تركنا أصول ديننا وفرطنا يف العمل بتعاليمه اخلالدة

  ــــــــــــــــ
التربية هلا وظيفة نقدية تتمثل يف دراسة الواقع وانعكاساته التربوية وفق نظـرة حتليليـة   أصول 

بل " ما ينبغي أن يكون"هذا امليدان يكفل أن دراسة األصول ال تتوقف عند . جلوانب القوة والضعف
ـ . يف ميدان العمل التربوي والتعليمي من خالل التقومي والقياس" ما ميكن أن يكون" وعات من املوض

املُندرجة حتت هذا الباب دراسة عالقة املُخرجات التعليمية ومدى حاجة السوق إليها ودور التعلـيم  
العايل يف خدمة قضايا اتمع وقضية حمو األمية بأبعادها االجتماعية واالقتصادية على مستوى الفـرد  

  .واتمع
  ــــــــــــــــــــــــــ

أن الدين اإلسالمي أساس العملية التربويـة وأن النظريـات   و املعاصرة واألصالة تأصيل فكرة
التربوية احلديثة النافعة تنسجم متاماً مع مبادئ ديننا احلنيف ومن جهة أخرى فإن األصول التربويـة  

  .تستمد من الدين اإلسالمي الرؤى واحلقائق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ول التربوية واالعتزاز بشرف مهنة املعلم وأمهيتها يف دفـع  تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو األص
  .عجلة اتمع حنو الرقي والسعادة

  ــــــــــــــــــــــــ
تكوين فكرة عامة حول كيفية إصالح الفرد واألسرة واتمع والنهوض باألمة املسلمة لتكون 

  .مشعل هداية ورمحة للعاملني
  ـــــــــــــــ

من قريب أو بعيد  دون اإلشارة لكتابناعباراتنا مع حتوير يسري جدا ة كتابه بمقدم ......وختم 
أن حيقق هذا الكتاب أهدافه يف تنميـة  ] يأمل املؤلف ....كتبها [مل نأمث وضع امسه يف النهاية فقال 

وعمالً  واتمع، علماً] واجلامعة[ثقافة وقناعة، يف حميط الفرد واملدرسة جليلنا اجلديد الوعي التربوي 
وتعليماً من أجل خدمة األمة اإلسالمية كي تشرق بشمس حضارا وتتسع شـأواً وشـأناً بآفـاق    

   .إسهاماا
 صلى اهللا عليه وسـلم ، وبعثَ نبِيه هدى الُعقُولَ لوضعِ اُألصولِ للعارِفنياحلَمد للَّه الذي ] و[

فْكريِ، وهدى إىل قَواَعد التعلْيمِ، ورسم معاَلم التربِية مني، فَأَرسى فُنونَ التمثاالً عملياً للمعلِّمني واملتعلِّ
  .الَّرشيدة لتكُونَ رحمة للعاَلَمين، وحجة إلَى يومِ الدينِ

  
 


