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َمةُ     املَُقدِّ

كفكريػء كاجتنءفيػء كركايػء كابػا بكءفػة الطػرؽ  هتدؼ الرتبية اإلسػبلمية ىلُف نننيػة الفػرد فءافيػء كجْػديء
. كاألشتػء  كالطءفػة كالعبػءدة و كاػد  نة بءضترية كالردػدرت ، مؤهبل للحيءة الطيبة اظتقاظتنكنة كي يكوف ذكيء كزكيء
درهبػػل لتيكيػػة  األنبيػػء  ككػػ  مػػ  سػػءر فلػػ  نْػػتوفب ميػػءدي  دػػد كأفػػءد مػػ  في ػػهءاضتْػػَ كسػػيلة نربويػػة هء لػػة 

 .فقا العنرافىلف فقا اإلميءف يقود ىلُف  كنننية الوجداف، كنربية اإلنْءف.قية اإلرادة، كنر ، الركح
 ؿتػو اضتيػػءة الكرميػػة، ف الرتبيػة الركايػػة ن ػلم م ػػءفر الفػػرد كهتػدم سػػلوكاكننبػ  أييػػة هػل  الدراسػػة مػػ  أ

يف أهبػ  النفػوس  كألف اطتػءل  سػبحءنا فطػركالدي  هو أهل مكوف م  مكونءت دخصية الفػرد كققءفػة اجملتنػ . 
كالفهػػػل اطتػػػءا   فهػػػو أفلػػل بػػػدرجءت سػػػعءدهتء كدركػػءت نعءسػػػتهء، فػػءلقرن منػػػا رزتػػػة كالبعػػد فنػػػا نقنػػة.صػػورة 

 .  ، كالعجي اإلنتءجيالفكرم، كال يءع اجملتنعيال اصر عتء أيهء التخلف للدي  يْبب أضرارا ضخنة 
 اظتػػؤم  فػػ ال يْػػت   لػػل التوايػػد نءبعػػة مػػ  فحتتػػوم فلػػ  معػػءٓف جليلػػة   دػػجرة ف نػػ اضتْػػَ  ءاألشتػػ

مػػػ  نفْػػػا كاػػػر  كنػػػء يػػػدرؾ مػػػ   بلعتػػػء ف نػػػة اطتػػػءل  كالرااػػػة كػػػي ي ػػػعر بءلْػػػبلـ  نػىفىحػػػءت فطرهػػػء الفىػػػوَّاح
مػ   اظتْػتندةهػل  البقءفػة اإلميءنيػة الرفيعػة  .سبحءنا كنعءُف فييداد اظتػر    ػوفء لػا، كافتنػءدا فليػا، كدػوقء ىلليػا

الػػػػركح يف ب كْػػػػهتػػػػب القلػػػػب الطنتنينػػػػة، كنىلُف األبػػػػد  اًرؼك  هػػػػءظلك  ،تقءبػػػػأصػػػػلهء  اضتْػػػػَ  ءاألشتػػػػ دػػػػجرة
ىلف األشتػػء  اضتْػػَ عتػػء نطبيقػػءت نربويػػة  اضتكنػػة.صػػفء  الف ػػيلة، كدتػػنع العقػػ  ضػػيء   ب ػػرالْػػكينة، كنعطػػي ال

عػػءت ن ػػكي  اجملتنكهػػي أس اظتتينػػة الوافيػػة الرادػػدة نعلينيػػة ذات صػػلة كقيقػػة جػػدا ببنػػء  ال خصػػية ػتػػددات ك 
   .الكرمية اضت ءرية

يبحبوف فػ   ػءلقهل كنقطعػت هبػل سػب  نتجءذهبل التجءرن الدنيوية كملاهبهء الفكرية كبر م  الب ر 
، كمػػنهل مػػ  ضػػءع يف بيػػدا  ال فلػػة، ككبػػر مػػ  النػػءس نػػء  يف أكديػػة ال ػػكوؾالْػػعءدة فنػػنهل مػػ  اػػرؽ يف  ػػءر 

يف اءجػػة مءسػة لئلردػػءد  -نػػء كػءنوا كايبنػػء فءدػوا أين -... كهػل بءإلميػػءف  كمنػػءا  غتهولػة اػػر متهولػةاليػتس 
فػنف اضتْػد كالكػا كال  ػب كسػء ر  كمػ  من ػور هتػليب الْػلوؾ كاأل ػبلؽكالتعلل م  فيض العلػيل سػبحءنا. 

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

 .اظتهءرات ارسنء، ك النيءت كأ لصنءفرض اظتعلومءت، فيهء ىلذا أاْنء للوصوؿ لل ءيءت الوسء   قءابة 
نػػت يف قػػءـ البءابػػءف بن ػػر مقػػءؿ فػػ  بعػػض اظتعػػءٓف الرتبويػػة لؤلشتػػء  اضتْػػَ ك  ن ػػر  فلػػ  دػػبكة اإلنرت 

( مث بػػػدا عتنػػء أييػػػة اظتوضػػػوع ك لػػػت 1مػػوقع) )موقػػػ  بػػػدر ملػػك كموقػػػ  لطيفػػػة الكنػػػدرم حتػػت بػػػءن اظتقػػػءالت
مػػ  جديػػد بوانبػػا الوجدانيػػة كاظتعرفيػػة كالْػػلوكية كنعنيػػ  دا رنػػا كق ػػػءيء  فوا ػػد  فكػػءف دافعػػء لتنػػءكؿ اظتوضػػوع 

تيءجػػءت اظت ػػت ل) بءصتءنػػب الرتبػػوم مػػ  كفلػػ  ؿتػػو يتوافػػ  مػػ  اا كأكسػػ  نفصػػيبل ،أكبػػر دقػػةمنهجيػػة بصػػورة 
  .البءاب) كاظترب)

                                                 
1 http://www.geocities.com/ta3leqa1   
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كمبػػػ  هػػػل  الدراسػػػءت نقػػػدـ للنػػػرب) رةيػػػة معنقػػػة لكيفيػػػة نوظيػػػف األشتػػػء  اضتْػػػَ يف بنػػػء  دخصػػػية 
اظتْػػلل. ىلف اػػرس العقيػػدة الْػػلينة مػػ  أهػػل مهػػءـ اظتػػر  األمػػ) كال ريػػب أف األشتػػء  اضتْػػَ كسػػيلة را عػػة مػػ  

 الفرد كاجملتن  فقيدة كدريعة. كسء   ننقية كنرقية
 

 الدراسة مربرات

إلفػػءدة دػػػحل الفعءليػػة الركايػػػة كالبقءفيػػة للفػػػرد كاصتنءفػػػة فلػػػ  اظتْػػتول اإلسػػػبلمي هنػػءؾ اءجػػػة مءسػػة 
ىلنْػػءف ال ػػهود اضت ػػءرم يف كػػ  غتػػءالت اضتيػػءة )براػػوث،  الجيػػءدكنننيػػة الصػػلة الركايػػة بػػءو سػػبحءنا كنعػػءُف 

 (. 183، 201ـ، 2007
قءرهػء فلػ  اظت ػءم) الرتبويَّػة ألشتػء  حل اضتْػَ، ك اظتيداف الرتبوم م  قلػة الدراسػءت الػد نػدرس   يعءٓف

اآلقءري الد نيقوًٌـ سلوؾى اإلنْءف، كنيردد مْرنا يف هل  اضتيءة. لللك كءنػت الكتءبػةي ، نلك فبلقة اإلنْءف بربًٌا
ا لب ػػرةو يف اظتكتبػػة اإلسػػبلمٌية العػػءمرة ىلف التوايػػد ق ػػية نربويػػة مهنػػة فلػػ  راػػل  .ـ(2006ويف،   )صػػفيػػا سػػدث

أصػػػوؿ الرتبيػػػة ـ( يف كتءبػػا  2005ىلشتءفيػػػ  فلػػػي ) سػػعيد نػػدرة الكتءبػػػءت الرتبويػػة يف هػػػلا اصتءنػػػب كنػػء يقػػػوؿ
اإلميػػءف بػػءو كبتشتء ػػا كصػػفءنا مػػ  الق ػػءيء الرتبويػػة اظتهنػػة ال سػػينء للطفػػ  كال ػػءن ىلف  (.65)ص  اإلسػػبلمية

 (.886، ص 3ـ، ج1998ح ظتواجهة صراع اضتيءة كم ريءت الدنيء )صبلح، ألف اإلميءف سبل

ؿتتػػءج ىلُف فهػػل األشتػػء  كالصػػفءت اضتْػػَ لعػػدة أمػػور منهػػء نقويػػة اإلميػػءف، كفهػػل نتسيْػػء فلػػ  مػػء سػػب  
، كالتقػػرن ىلُف حل سػػبحءنا كاظتبيػػ  كال ػػبيا القػػر ف، كنوجيػػا الْػػلوؾ، كنننيػػة العقػػ ، كننييػػا اطتػػءل  مػػ  الػػنق 

اػػد نقػػوؿ  موصػػوؿ، كنكػػوي  دخصػػية مؤمنػػة ننفػػ  الب ػػرية كنػػرتجل رتػػءؿ اإلسػػبلـ ىلُف فنػػ  تف ػػ  األدفيػػةب
ػػًلً   قءرينىػػء بفخػػر  ىٍينيونيػػ هى

نىػػء ةاظت ػػً  اصتىػػءدًٌ كفلػػ   نىٍ ػػهىدي فىلىيػٍ ىلف ن ػػر مت ػػننءت اإلميػػءف مػػ  أجػػ  األفنػػءؿ  .العىنى
   يء  كاظترسل) ىلُف يـو الدي .ءظتعلن) كرقة األنبمىنيوطه بً  فن  ف يل الرتبوية كهو

ػةي كىأيٍكليػواٍ اٍلًعٍلػًل قءؿ نعءُف رافعء دتف التوايد كالعلنء  يف  ية كااد   دىًهدى اٌَّلي أىنَّاي الى ىلًلىػػاى ىًلالَّ هيػوى كىاٍلنىبلىً كى
ػػػوى اٍلعىيًيػػػيي اضتٍىًكػػػيلي  ػػػًإ الى ىلًلىػػػػاى ىًلالَّ هي ٍْ ػػػءن بًءٍلًق الكرميػػػة ؼتتومػػػة بػػػءشت) مػػػ  أشتء ػػػا  (، كاآليػػػة18   ؿ فنػػػراف  )قىآ ًنى

  اظتعرفة.الكرامة قرينة ك  ،قرينة اضتكنة ال يفرتقءف أبدا فءلعية اضتَْ )العييي كاضتكيل( كيء صنواف
فءلواق  اظتعءش يعءٓف م  ىلاػراؽ العقػ  يف فػءَف اظتػءدة فلػ  اْػءن الػركح ، كاظتوازنػة ؽتكنػة بػ) اظتْػءري  

أييػػة مبػػ  هػػل  الدراسػػءت ننبػػ  مػػ  أف الرتبيػػة اإلسػػبلمية لػػديهء الكبػػر يف هػػلا فػػنف  (الركاػػيالػػدي  )الػػدنيوم ك 
   األمر اطتطر.

التفكػر بءألشتػء  اضتْػَ يف  بعػض منػءايكم  جهة أ رل فػنف هػل  الدراسػة مهنػة ألسػء نْػع  إلبػراز 
ءصػػرة دكف االلتفػػءت ىلُف الرتبويػػة اظتع بءألدبيػػءتفهػػل الْػػن  الكونيػػة كاالجتنءفيػػة كالدينيػػة كربػػإ الكتػػب الدينيػػة 

 . الدينية الد فكرت صفو كجبلؿ اظتوضوع النياع الفكرم اللم سءد يف أكسءط كبر م  الكتب



 5 

العديػػػد مػػػ  أشتػػػء  حل اضتْػػػَ فوا ػػػد فػػػ   كنت ػػػن التوايػػػد كدتتػػػد أييػػػة هػػػل  الدراسػػػة يف كوسػػػء نتنػػػءكؿ 
مػ  رتيػ  األمػل كرسػلهل، ألف دفػوة الرسػ   أهػل ق ػءيء األديػءف كلهػء  بللك م ػتنلة فلػ   فهيكصفءنا العليء 

كيعػود النفػ  فلػ   .(316، ص 8  )ال ػنقيطي، جكلهء يف نوايػد حل نعػءُف يف ذانػا كأشتء ػا كصػفءنا كننييهػا
فهػل معػءٓف أشتػء  حل نعػءُف نعػءُف فػا  رزتػا حل- العي ب  فبد الْػبلـ اظتطل  فل  مب  هل  الدراسءت كنء قءؿ

كالرجػػء  كاظتهءبػػة كاوبػػة كالتوكػػ .. كاػػر ذلػػك مػػ  ذتػػرات معرفػػة نلػػك  ببنراهتػػء مػػ  اطتػػوؼىلُف معءملتػػا  وسػػيلة ك
 . كنػػػء أف اظتعرفػػػة بتشتػػػء  حل اضتْػػَ كصػػػفءنا العلػػػ  نبصػػػر اإلنْػػءف  بنقػػػء   نفْػػػا كفيوهبػػػء ك فءهتػػػء الصػػفءت

  عليل.(. كىلصبلح النفس أس الرتبية كرأس الت53،55ـ، ص 8006فتجتهد يف ىلصبلاهء  )اصتلي ، 
 

   هدف الدراسة

بتشتػػػء  حل نتبػػػ  غتنوفػػػة مػػػ  اصتوانػػػب الرتبويػػػة اظتتعلقػػػة  التحليليػػػة االسػػػتنبءاية ىلُفهتػػػدؼ هػػػل  الدراسػػػة 
كبػػػللك نتحػػػوؿ اظتعرفػػػة ىلُف سػػػلوؾ اظتْػػػلل بنػػػء  دخصػػػية الفػػػرد نوجيػػػا يف نربويػػػء توظيفهػػػء اضتْػػػَ كهػػػي ػتءكلػػػة ل

فػػ  التفءصػػي  العقديػػة، كاظتنءق ػػءت اظتطولػػة،  بعيػػداسػػبلمية كفػػ  أسءسػػيءت الرتبيػػة اإل ،، كم ػػءفر فيءضػػةموجػػا
كاطتبلفػءت العلنيػػة، كالنيافػػءت اظتلهبيػة. لقػػد انتبػػا اظتربػػوف مػ  أمبػػءؿ ال ػػياِف كابػػ  قػيل اصتوزيػػة كاريػػء ىلُف أييػػة 

ن ػػوص يف  ػػػر األشتػػء  اضتْػػػَ  بػػء فػػػ  دررهػػػء نرصػػد األمػػػر بػػػ  هػػلا اظتوضػػػوع اصتليػػ  ف هػػػرت كتءبػػءت كبػػػرة 
ف البقءفػة اإلميءنيػة ال ريػب أكنطبيقءهتػء العنليػة يف اضتيػءة اليوميػة.  ،الكءمنة، كدركسػهء الْػءمية، كدركهبػء اظتنهػدة

ْػػػػعءدة اللؤلسػػػػرة، ك  الْػػػػركرمػػػػ  للفػػػػرد، ك نن ػػػػر األكفيلػػػػة بػػػػتف   أشتػػػػء  حل اضتْػػػػَ شتءاػػػػةالنءبعػػػػة مػػػػ  الصػػػػءفية 
 .كاقعنء اظتعءصربلمية يف معءٓف العقيدة اإلسز رزتة للعءظت)، كنعي الللنجتن ، ك 

ىلف البحث يف اق  الرتبية الركاية اريقة مػ  اػرؽ اظتْػءية يف نعنيػ  ك ديػد اإلميػءف كنصػفيتا مػ  راف 
كهػلا اظت ػنءر يػربإ الْػلوؾ بعػءَف الوجػداف كال ػنء ر  ال فلة كأدراف التْويف كاصتهػ  كاطتػوؼ مػ  اظتخلػوق).

ػػاي أ ػػل اضتكػػيل ك كالْػػرا ر ككلنػػء نعءهػػد اظتْػػلل نػػبلكة الػػلكر  َىًٍتنى ػػدَّ  ػػتػىٍويف فننػػا بػػللك التعءهػػد يػىٍقػػرىأ اٍلقيػػٍر فى اى ٍْ يى
ػػػػًلً  األىشٍتىػػػػء ى يف أىٍضػػػػعىءًؼ الػػػػتًٌبلكىةً  مػػػػ  أصػػػػ  الفطػػػػرة ىلف . كالعنػػػػ  زْػػػػتليمءهتء فينػػػػر فليهػػػػء كتتػػػػءج ىلُف نػػػػدبرهء هى

 َْ  ر زاد عتل  ال ءية الْءمية. أف ييكي ركاا، كتني نفْا، كيقرتن م  ربا، كاألشتء  اضت لفىط لنؤم  ال
   أسئلة البحث
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 نننية اإلميءف كاضتث فل  اإلاْءف يف العن ؟يف أشتء  حل اضتَْ  كيف نْءهل -4

 ن رس معءٓف األشتء  اضتَْ يف نفوس األافءؿ؟كيف  -5

 اظتعلل ؿتو ارس أشتء  حل اضتَْ يف نفوس اظتتعلن)؟ كيف يقـو -6
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   مصطلحءت البحث

اصتوانػػػػب الرتبويػػػػة  كيقصػػػػد هبػػػػء الق ػػػػءيء اظتتعلقػػػػة بءلرتبيػػػػة كميكػػػػ  أف نعػػػػيز اظتبػػػػءد  كاألسػػػػس الرتبويػػػػة  
ي الفػػرد كاجملتنػػ  كنعػػءًف م ػػءكلا كنقيػػا قػػدر اظتْػػتطءع ( كالػػد مػػ  دػػتسء أف نننػػ25ـ، ص 2001)البحػػرتم، 
 م  ال يءع. 

كىقىػٍد سيػًل ى ( 185، ص 9ـ، ج1997األشتء  اضتَْ هػي أشتػء  متعػددة ظتْػن  كااػد )ابػ  فءدػور، 
، جىء ى هًبىػء ًكتىءبيػاي، كىأى ٍ  فػىقىءؿى   -نػىعىءُفى -ال َّءًفًعٌي فىٍ  ًصفىءًت حًل  صىػلَّ  حلي فىلىٍيػًا -بػىػرى هًبىػء نىًبيُػاي ًو أىشٍتىء ه كىًصفىءته

ػػلَّلى  ػػء، ألىفَّ القيػػٍر فى نػىػػيىؿى هًبىػػء، كىصىػػعَّ فىػػٍ  رىسيػػٍوًؿ حلً  -كىسى ػػةي رىدَّهى ػػدان قىءمىػػٍت فىلىٍيػػًا اضتيجَّ ػػ ي أىاى ْى صىػػلَّ  حلي - أيمَّتىػػاي، الى يى
ػػػػلَّلى  اجتهػػػد كبػػػػر مػػػ  العلنػػػػء  يف فنليػػػػة  لقػػػػد. (377، ص 8ـ، ج1997)الػػػله ،   القىػػػٍوؿى هًبىػػػػء -فىلىٍيػػػًا كىسى

ىلاصػػء  األشتػػء  كالصػػفءت يف مؤلفػػءت متخصصػػة كهنػػءؾ نفػػءكت يف العػػدد كال يوجػػد انفػػءؽ نػػءـ يف اظتوضػػوع ، 
 صريع صحيع.  نْني حل سبحءنا بءسل َف يرد يف قبونا ن ال جيوز أف كالقدر اظتتف  فليا أنا 

هػػػػػي األلفػػػػػءظ اجملعولػػػػػة أفبلمػػػػػءن فلػػػػػ  الػػػػػلات  ء كاألشتػػػػػـ(  1997) ػتنػػػػػد الطػػػػػءهر بػػػػػ  فءدػػػػػور قػػػػػءؿ
بءلتخصػػػي  أك بءل لبػػػة فءسػػػل اصتبللػػػة كهػػػو )اللػػػػا( فلػػػل فلػػػ  ذات اإللػػػػا اضتػػػ  بءلتخصػػػي ، دػػػتف األفػػػبلـ، 
ك)الرزت ( ك)الرايل( اشتءف للػا بءل لبة، ككللك ك  لف  مفرد دؿ فل  صفة م  صػفءت اللػػا، كأالػ  ىلاػبلؽ 

مؤنث األاْ ، كهو اظتتصػف بءضتْػ  الكءمػ  يف ذانػا، اظتقبػوؿ  كاضتَْ .كالعييي ءل ،األفبلـ ؿتو الرن، كاطت
 .(، بء تصءر187-186، ص 9  )جلدل العقوؿ الْلينة اجملردة ف  الػهول

   منهج البحث

هبػػلا  ظتػػء كرد يف بعػػض الكتػػب اظتعنيػػةاالسػػتنبءاي  يتحليلػػالنه  اظتػػيْػػتخدـ البءابػػءف يف  بهنػػء الػػراه  
األنصػػػءرم، ) كاالسػػػتنتءج منهػػػءكالعنػػػ  فلػػػ  حتليلهػػػء كنفْػػػرهء تبػػػ  كدراسػػػة أشتػػػء  حل اضتْػػػَ بتكذلػػػك ال ػػػتف 
للخػػػركج ( 17ـ، ص 2008، اعتنيػػػدم، 17ـ، ص 2003اعتنيػػػدم، ، 203، 101، 68ـ، ص 2007

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

فلػػ  اظتػػنهً  التحليلػػٌي االسػػتنبءاٌي، كهػػو مػػنه ه قػػء له فلػػ  حتليػػ    الدراسػػة الراهنػػة سػػتعتندكهكػػلا فػػنف  .سػػوا 
ءفػػة اإلسػػبلمية الػػد اهتنَّػػت هبػػلا اظتوضػػوع، بعػػض كتػػب التفْػػر كارهػػء مػػ  كتػػب البقمعػػءٓف أشتػػء  حل كنػػء يف 

 .ـ(2006  )صويف، بءإلضءفة ىلُف ػتءكلة استنبءط بعض اظت ءم) الرتبويَّة عتل  األشتء  اضتَْ
اظتنه  التحليلي هو منه  يعَ بتحلي  اظتعلومءت الد   رتعهء م  النصوص كاألفكءر كيقصد بػءظتنه  

ـ، 1999  اسػتنبءط األاكػءـ أك األفكػءر مػ  النصػوص  )قلعػا جػي، االستنبءاي ذلك اظتنه  اللم يركي فل
كيقػػػـو اظتػػػنه  التحليلػػػي يف مبػػػ  هػػػل  الدراسػػػءت بدراسػػػة  را  اظتتخصصػػػ) يف اضتقػػػ  مػػػ  كاقػػػ  مػػػء  (.19ص 

ننءكلتػػػا األدبيػػػءت الرتبويػػػة مث حتليلهػػػء كفقػػػء ظتػػػء كرد يف أسػػػللة البحػػػث مث بنػػػء  النتػػػء   كالتوصػػػيءت يف ضػػػو  ذلػػػك 
 (.112ـ، ص 2009كي، )اظتءل
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مػػ  التْػػليل زقػػدمءت أك بػػدأ ( هػػو اسػػتدالؿ يDeductive Methodيف الرتبيػػة ) سػػتنبءايكاظتػػنه  اال
 (. 138ـ، ص 2004)جرجس ك انء حل ،  صوؿ ىلُف مء يرتنب فليهء م  نتء  ءكؿ الو ق ءيء كت

يػػد الْػػلوؾ كػػي ينتفػػ  نربويػػة حتػػدد اػػرؽ نيكيػػة الػػنفس ك و معطيػػءت كمقءربػػءت يقػػـو هػػلا البحػػث فلػػ  
بػػػءلفركؽ الدقيقػػػة بػػػ)  منهػػػء اجملتهػػػد كال يْػػػت   فنهػػػء اظتقتصػػػد. كلػػػ  تفػػػ  البحػػػث الػػػراه  مػػػ  قريػػػب أك بعيػػػد

، 49ـ، ص 2009كنػػػػء ؾتػػػػد ذلػػػػك يف كبػػػػر مػػػػ  الكتػػػػب )الاهبػػػػءرم، يف هػػػػلا اظتػػػػوا   اظتػػػػلاهب اإلسػػػػبلمية 
ـ، 2007نءفػػػة يف هػػػلا البػػػءن )اصتءسػػػل، بػػػ) األدػػػءفرة كأهػػػ  الْػػػنة كاصت ( كلػػػ  يلتػػػف ىلُف اطتبلفػػػءت139

( كال يتتب  البحث الراه  اوامض الفتواػءت الصػوفية 49ـ، ص 2004، سيف، 32ـ، 2005اضتنيدم، 
كهكػػلا فءلبحػػث الػػراه  يقتصػػر  (43ـ، ص 2008)براضػػة، كاػػر  اظتيتءفيييقيػػة كاػػديبهل فػػ  الكنػػي اطتفػػي 

كالػػد قػػد نكػػوف أنْػػب  وض بػػا الػػبعض مػػ  ال ػػوامضفلػػ  اصتءنػػب الرتبػػوم الػػلم يهػػل فءمػػة النػػءس دكف مػػء َػػ
 .بءلبءاب) كاظتتخصص)

 
   
 

 الدراسءت السءبقة

ْػػػػػلنءف العػػػػػودة لمػػػػػ  حل  االسػػػػػل األف ػػػػػل كقصػػػػػة األشتػػػػػء  اضتْػػػػػَ يف دراسػػػػػة موسػػػػػعة حتػػػػػت فنػػػػػواف 
 . بػػدأت الدراسػػة كحلقػػءتنطػػرؽ البءاػػث جملنوفػػة مػػ  الفوا ػػد الرتبويػػة الػػد نبلمػػس ايػػءة النػػءس ـ(2009)

مث قػػءـ البءاػػث بن ػػر اظتػػءدة العلنيػػة يف كتػػءن بعػػد نفري هػػء كنصػػحيحهء. هػػدفت  مػػ  حلنلفييونيػػة حتػػت فنػػواف 
كنػػء هػػدفت الدراسػػة ىلُف ربػػإ هػػل  اظتعرفػػة كاإلميػػءف بْػػلوؾ   ،جػػدؿ فقػػيلبػػدكف  معرفػػة بػػءونكػػوي  الدراسػػة ىلُف 

دػػػرات الدراسػػػة  (.13 -12ء )ص كمػػػ  نطػػػورات اضتيػػػءة الب ػػػرية كىلؾتءزاهتػػػ ،نءضػػػ  مػػػ  الػػػنفس كمػػػ  اجملتنػػػ 
كفهػػل  ، ف هػػء  ف ىلاصػػء  أشتػػء  حل اضتْػػَ يكػػوفكذكػػر البءاػػث أ ،ب ػػك  موسػػ  معػػءٓف أشتػػء  حل اضتْػػَ 

 ،مػ  استح ػءر معءنيهػء يف كػ  أاػواؿ اظتْػلل ،كدفء ا نعػءُف قنػء  كدتجيػدا كسػؤاال كالبػء ،كاإلميءف هبء ،معءنيهء
 (.  337يْتقيل فن  اإلنْءف  )ص ،هبءفعل  قدر معرفة معءنيهء كاإلميءف 

كو شتػػػء  حل اضتْػػػَ ككػػػءف فنواسػػػء أل مْتفي ػػػةـ( بدراسػػػة 2008قػػػءـ فبػػػدالعييي بػػػ  نءصػػػر اصتليػػػ  )
نػػػءقل البءاػػػث يف هػػػل  الدراسػػػة دػػػرؼ العلػػػل بتشتػػػء  حل اضتْػػػَ كصػػػفءنا العلػػػ  األشتػػػء  اضتْػػػَ فػػػءدفو  هبػػػء. 

. ااتػوت الدراسػة فلػ  أربعػة فصػوؿ ففػي الفصػ  األكؿ ننػءكؿ البءاػث مْتعينء بآرا  العلنء  يف هػلا اظتوضػوع
ػءنيواٍ يػى درح اآلية التءلية   ػييٍجيىٍكفى مىػء كى َى فىءٍدفيو ي هًبىء كىذىريكاٍ الَّػًلي ى يػيٍلًحػديكفى يف أىشٍتىآ ًػًا سى ٍْ َّلًٌ األىشٍتىء  اضتٍي ٍعنىليػوفى }كى

كنػػػء ننػػءكؿ البءاػػث دػػرح اػػديث  ىلف و نْػػعة كنْػػػع) كمػػء يف معنءهػػء مػػ  اآليػػءت.   (180  األفػػراؼ) {
مػػنه  أهػػ  الْػػنة كاصتنءفػػة يف دراسػػة األشتػػء  كالصػػفءت. كيف الفصػػ   البءاػػث يف الفصػػ  البػػءٓف اشتػػء . كبػػ)

البءلػػػث أفػػػرد البءاػػػػث دػػػراء نفصػػػيليء ألشتػػػػء  حل اضتْػػػَ كمػػػء نبنػػػػر  يف القلػػػون كاصتػػػوارح مػػػػ  البنػػػءر اليءنعػػػػة 
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كطت  البءاػث مػء قػءـ بتفصػيلا يف الفصػوؿ األكُف مػ   اآلقػءر اإلميءنيػة كالْػلوكية ألشتػء  حل كاألاواؿ الطيبة. 
 ،مث ذكػػر بعػػض األشتػػء  اضتْػػَ الػػد نبنرهػػء ،كذلػػك بػػلكر كػػ  ذتػػرة مػػ  هػػل  البنػػءر يف فنػػواف مْػػتق  ،اضتْػػَ

 (.793مْت هدا لللك ببعض الننءذج اظت يلة م  أاواؿ سلف األمة  )ص 
أشتػػء  حل ـ( بدراسػػة ألشتػػء  حل اضتْػػَ  ءصػػة للػػنل  كقػػد فنوسػػء 2008صػػبحي )  أزتػػد اْػػقػػءـ 

. ن ػػننت دراسػػة صػػبحي  أشتػػء  حل اضتْػػَ الػػد كردت يف القػػر ف الكػػرٔف كيف أاءديػػث النػػ   للػػنل  اضتْػػَ
ف قػػػءـ البءاػػػث بتوظيػػػ (. 6كدػػػرح كػػػ  اسػػػل كصػػػف حل نعػػػءُف بػػػا ذانػػػا العليػػػة  )ص  ،صػػػل  حل فليػػػا كسػػػلل

يف ارس أشتء  حل اضتَْ يف نفوس النءدلة كذلك إلدراؾ اظتعءٓف الْءمية الد أبرزهػء اإلسػبلـ  القص  اعتءدؼ
 يف ذكر أشتء  حل اضتَْ.

. قػػػءـ البءاػػػث ب ػػػرح مبْػػػإ أشتػػػء  حل اضتْػػػَ لؤلافػػػءؿـ( حتػػػت فنػػػواف 2006كيف دراسػػػة للطػػػءهر )
سػل مػ  أشتػء  حل اصتليلة عتل  األشتء  اضتَْ. ك تل البءاػث كػ  ألشتء  حل اضتَْ اد يدرؾ الطف  اظتعءٓف ا

اضتْػػػَ بنلػػػة مػػػ  األسػػػللة التوضػػػػيحية كىلجءبءهتػػػء الننوذجيػػػة لبيػػػءف اظتقصػػػػد العػػػءـ. َف ي ػػػ  البءاػػػث مقدمػػػػة 
 للدراسة كنء أنا َف َتل الدراسة خبءدتة.

الرتبويَّػة اظتبلػ  لئلميػءف بتشتػء    اآلقػءر دراسػة فػبعنػ  ـ( 8004) فبدالقءدر ب  ػتند فطء صويفكقءـ 
اإلنْػػءف مػػ   نبراًز  قءرهػػء يف فبلقػػةقػػءـ البءاػػث بػػك  اضتْػػَ اظت ػػءمً) الرتبويَّػػة ألشتػػء  حلاضتْػػَ كركػػي فلػػ  حل 

اسػتخداـ  يف هػل  الدراسػة فلػ  اظتػنهً  التحليلػٌي، بءإلضػءفة ىلُف ػتءكلػة البءاػثافتنػد  ربًٌا ا) ندبُر  ظتعءنيهء.
كاػءكؿ  الستنبءاٌي، كهػو مػنه ه قػء له فلػ  حتليػ  معػءٓف أشتػء  حل اسػتنبءط بعػض اظت ػءم) الرتبويَّػة عتػء.ااظتنه  

 أف جييب ف  فددو م  التْءةالت هي  
 . مء هي أشتء  حل اضتَْ؟ ككل فددهء؟1
 . مء أييَّة معرفة أشتء  حل  اضتَْ كاإلميءف هبء؟2
 ضتَْ نربويثء؟. كيف مييك  نصنيف هل  األشتء  ا3
 . مء اظت ءم) الرتبويَّة ألشتء  حل اضتَْ؟4

 اضتَْ منهء  كقد استنبإ البءاث غتنوفة م  اظت ءم) الرتبويَّة م   بلؿ حتلي  أشتء  حل
نيعػ) اظتْػلل فلػ  أف يعػيى هدفػا األشتػ  يف هػل  اضتيػءة  كهػو  أشتػء  حل اضتْػَىلفَّ معرفػةى هػل   .1

 كاد .حتقي  العبءدة و 
 لكرًً  كزتًدً  كدكرًً ، كالْعًي يف ني  رضػوانا.سيلة لك  اضتَْ هل  األشتء كفهلى ىلفَّ ندبُػرى  .2

 كاإلقبءؿ فليا. نا، كاالستعءنة با،م  هل  األشتء  مء يدف  متدبٌرهء ىلُف دفء  ربٌا، كالطلب م .3
 .تق  فىنىلىاي كأف يي  قبة نصرُفءنام  دتف ندبُر بعًض األشتء  أف تن  العبدى فل  مرا .4

كػػ  نوظيػػف هػػل  اظت ػػءم) كنفعيػػ  دكرهػػء نربويثػػء، ليْػػتفيد منهػػء النَّػػءس  كقػػد كضَّػػع البءاػػث كيػػف ميي
كػ  أف نيفعَّػ ى مػ   ػبلؿ قنػوا ػء ميي كػ  أف نيوظَّػف  ت متعػدًٌدة يف غتتنعنػء اإلسػبلميٌ رتيعنء  بتسَّ كءظتنػػيؿ  ايػث ميي
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اػػي ألفػػراد ، مػػ   ػػبلؿ اظتنءرسػػءت كالتطبيقػػءت اليوميَّػػة يف ايػػءهتل، هػػل  اآلقػػءر الرتبويَّػػة يف نننيػػة اصتءنػػب الرك 
كاجملتن   ايػث  كم   بلؿ أدا هل ألنواع العبءدات اظتتعدًٌدة الكبرة  م  فرا ض، كنواف ، كنطوٌع، كار ذلك.
ديَّػة كاصتنءفيَّػة  مييك  أف ييوظًٌف هل  اآلقءر الرتبويَّػة يف نننيػة اصتءنػب الركاػي لؤلفػراد، مػ   ػبلؿ فبلقػءهتل الفر 

، كدرا و، كىلجءرةو، كؿتو ذلك م  اظتعءمبلت.    م  بي و
أشتػػػء  حل اضتْػػػَ اعتءديػػػة ىلُف حل ـ( الػػػد حتنػػػ  فنػػػواف 2004هػػػدفت دراسػػػة فنػػػر سػػػلينءف األدػػػقر )

ا. ا كأفعءلػػ ػػىلُف نقريػػر اإلميػػءف بػػءو يف القلػػون مػػ   ػػبلؿ اػػديث حل نعػػءُف فػػ  نفْػػا كصػػفءنا كأشتءكاظتعرفػػة بػػا 
اشتء مػ  أشتػء  حل  99اختل البءاث يف دراستا ىلادل ف ر ػتورا يف ضبإ منهجية الدراسة. درات الدراسة 

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

 يف  ل  حل كالتدبر فيا.
 ىلظهػػءر اػػدكد أشتػػء  حل ىلُف اآلقػػءر الْػػلوكية ظتعػػءٓف أشتػػء  حل اضتْػػَـ( 1999هػػدفت دراسػػة أديػػي )

كىلبراز مء ينب ي فل  العبد أف يرافيا كتءف  فليا كهو يعءم  ربا نبءرؾ كنعػءُف بتشتء ػا كصػفءنا... كنػء اضتَْ 
يتعبػػد . دخصػػية اظتْػػلل الػػلم اظتْػػلل ليكػػوف ال خصػػية الربءنيػػة اظتتوازنػػةنكػػوي  دخصػػية هػػدفت الدراسػػة ىلُف 

 (.15 -14َك   و نبءرؾ كنعءُف بني  األشتء  كالصفءت )ص
   

 اإلطءر الفكري للدراسة

اْػػ ، ء نػػءت دينيػػة )ىلف العػػودة للنقػػدس كانْػػءع نطػػءؽ الػػدكر الركاػػي كاأل بلقػػي يف ااػػراد فءلب ػػر ك
 التػػػدي  ظػػػءهرة اجتنءفيػػػة فرفتهػػػء اجملتنعػػػءت الب ػػػرية فلػػػ  ا ػػػتبلؼ دراجتهػػػء بدا يػػػة،  (، ك91ـ، ص 2008

الػػدي  ضػػركرة ضتيػػءة الفػػرد كمْػػرة كمػػ  هنػػء فػػنف   (.6ـ، ص 1990كءنػػت أك نءميػػة أك متح ػػرة  )الرافعػػي، 
ظتْػتول العػءظتي ال زالػت كفلػ  ا(. )17ـ، ص 2009اَ فنػا لئلنْػءف  )دػومءف، اجملتن  كمصدر ققءيف ال 

 ,American Educational Research Associationالرتبيػة الدينيػة ػتػإ اهتنػءـ البػءاب) يف فءظتنػء اظتت ػر )

2007, p. 491 ،) كميبػػػ  ننػػءمي دراسػػػءت الػػدي  اظتقػػػءرف كحقػػػ  متخصػػ  كااػػػدا مػػػ  أبػػرز  ليػػػءت العصػػػر
 ـ(. 2009ـ، ص 2007اضتديث )كبلرؾ، 

اإلنْػػءٓف كػػءف اظتكػػوف الػػدي  فػػءمبل اءشتػػء يف نكػػريس كنعنيػػ  درجػػة االنتنػػء  ىلُف  كفلػػ  مػػدل التػػءري 
ـ، 2008اصتنءفة كميكنهء م  أف  دد دكريء اظت ءفر اطتءصة بوادنػا كنػدف  الفػرد ىلُف الػوفي هبويتػا )سػعيد، 

كقػػد يلعػػب (. 1297، ص 1ـ، ج2006، ك داػػيل جهػػءميالػػدي  سػػعي ضتيػػءة أف ػػ  كأف ػػل (. 213ص 
دكرا م ػءيرا جػدا ىلذا اسػتخدـ لتايػػر كدتريػر الواقػ  اظتتخلػف أك كنػء يقػػوؿ الفيلْػوؼ برنرانػد رسػ  )بػػدكف الػدي  

 الػػػدي  قػػػوة ػتءف ػػػة، حتػػػتف  بكبػػػر ؽتػػػء كػػػءف سػػػيلء يف اظتءضػػػي ...  الرتبيػػػة كالن ػػػءـ االجتنػػػءفينػػػءري ( يف كتءبػػػا 
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ن هػػر بصػػورة صػػءرمة ال نطػػءؽ  )ص  فءلب ػػر يعنلػػوف أدػػيء  فػػ  دػػعور ديػػ  ، كهػػي منفصػػلة فػػ  الػػدي  ، ىلسػػء
 ، بء تصءر(. 104

كننتق  م  العنـو للحديث ف  اطتصوص كصلب اظتوضػوع، فن ػر ىلُف أف رسػءلة التوايػد كاضػحة فػا 
فنػػ  فػػرؼ حل فػػرؼ مػػء سػػوا ، كمػػ  جهػػ  ربػػا الػػنفس اظتعتقػػد الصػػحيع    مفػردات األشتػػء  اضتْػػَ فهػػي نػػيرع يف

لعلل الصػحيع بػءو كأشتء ػا كصػفءنا يقػـو اإلميػءف الصػحيع كالتوايػد اطتػءل ، كننبػ  فهو ظتء سوا  أجه ، فعل  أسءس ا
ـ( كعتلا فػنف مبءاػث أشتػء  حل نعػءُف كصػفءنا كذانػا مػ  أسءسػيءت  2002، التنيني  )مطءلب الرسءلة رتيعهء

  .(61ـ، 1985، اصتيا رم، 98ـ، ص 1984،  درح العقيدة الطحءكيةفقيدة اظتؤم  )
سػػػػعيد ىلشتءفيػػػػ  فلػػػػي كنػػػػء يقػػػػوؿ يف الصػػػػنيل  ضتْػػػػَ قلػػػػب التوايػػػػد كالتوايػػػػد ق ػػػػية نربويػػػػة األشتػػػػء  ا

ظتء عتء م   قءر هء لة فل  دخصية اظتػؤم  اظتتينػة اضتػرة ال ػجءفة  أصوؿ الرتبية اإلسبلميةـ( يف كتءبا  2005)
كمػ  أف ػل  كاضتديث ف  ف نة اظتوُف مػ  أمتػ  غتػءالت اظتنءجػءة ، كمػ  أ صػب ميػءدي  األدن، (.65)ص 

ككلهػء  (548، 57ـ، 2003ـ، 2000كسء   انبْءط اطتءار، كرااة ال نر ب  هي جنة الػدنيء )القػرٓف، 
. قػءؿ ابػ  نينيػة يف أييػة معرفػة األشتػء  كالصػفءت نصب يف مصب ال ءيػءت الرتبويػة يف بنػء  ال خصػية الْػوية

كالنا فند  كبر  با كىلاْءنا ىلليػا فلػ  الػدكاـ  لعبد  كرزتتا لا  فنذا استقر يف القلب كدتك  فيا العلل بكفءيتا
أكجػػػب لػػػا الفػػػرح كالْػػػركر أف ػػػل مػػػ  فػػػرح كػػػ  ػتػػػب بكػػػ  ػتبػػػون سػػػوا  . فػػػبل يػػػياؿ مرتقيػػػء يف درجػػػءت العلػػػو 

ىلف قػػػػيل اضتيػػػػءة للنػػػػؤم   مػػػػء هػػػػي ىلال دػػػػي  مػػػػ   .( 6، ص 5)ج  كاالرنفػػػػءع  ْػػػػب رقيػػػػا يف هػػػػل  اظتعػػػػءرؼ
  (.9ـ، ص 2007م ءم) أشتء  حل نعءُف  ) ءلد، 

لػػػػو أف دارس األشتػػػػء  كالصػػػػفءت كمدرسػػػػيهء نػػػػتملوا مػػػػء دلػػػػت فليػػػػا هػػػػل  الصػػػػفءت ألدرؾ أف األ ػػػػبلؽ 
الرفيعة ذترة م  ذترات التوايد، كبقدر مء ميلك  العبد م  اإلميءف كالتوايد يػنعكس ذلػك كي هػر فلػ  أ بلقػا. 

ب أف تػرص فلػ  معرفتهػء العبػد  ألف هػلا  ىلف معرفة اقيقة أشتء  حل كصػفءنا كأفعءلػا مػ  أهػل العلػـو الػد جيػ
 (.324ـ، ص 2007العلل ىلذا رس  يف القلب أكجب   ية حل ال ػتءلة  )الصبل ، 

ىلف اإلنْػءف يف صػحتا كسػقنا ، كليلػا كسػءر ، كسػر  كفلنػا، كدػبءبا كهرمػا يْػتطي  أف يعػيل مػ  أنػػوار 
 ء كمهتديء.أشتء  حل اضتَْ مْتنعء كمْتنتعء، كذاكرا كمتفكرا، كنء ب

ف نػػة الرتبيػػة اإلسػػبلمية أبػػرز أكجػػا اصتوانػػب الرتبويػػة ألشتػػء  حل اضتْػػَ نقػػود اظتطلػػ  ىلُف ىلف البحػػث يف 
نبػػػل اطترافػػػءت الػػػد انت ػػػرت قبػػػ  اإلسػػػبلـ فنػػػ  َف يعػػػرؼ ضػػػبلؿ الك ػػػف فػػػ  ف ػػػ  الػػػدي  اإلسػػػبلمي يف ك 

ـ( كهػو يفْػر 2008)سبلمي للعقيدة قوافد التصور اإلف  يقوؿ سيد قطب اصتءهلية َف يبصر نور اإلسبلـ. 
كحتديػػد التصػػور الػلم يْػػتقر فليػػا  ،ىلُف حتريػر أمػػر العقيػدة ةاألكُف موجهػػ فنءيػة اإلسػػبلـ كءنػتسػورة الفءحتػػة   
 كمػػػ  مث كػػػءف .كفبلقػػػة اطتبل ػػػ  بػػا فلػػػ  كجػػػا القطػػػ  كاليقػػػ) ،كفبلقتػػػا بػػػءطتبل   ،حل كصػػػفءنا ال ػػنر يف أمػػػر

 قػػءؿ اإلسػػبلـ كلنػػة الفصػػ  يف صػػفءت حل. ة التصػػور الػػد جػػء  هبػػء اإلسػػبلـقءفػػد التوايػد الكءمػػ  اطتػػءل  هػػو
 ، بء تصءر( .32، ص 1)ج كخبءصة مء يتعل  منهء بءلربوبية اظتطلقة
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ػػػ َّ  َّلًٌ األىشٍتىػػء قىػػءؿى اَّلَّي فىػػيَّ كىجى َى فىػػػءٍدفيو ي هًبىػػء{  ي }كى ػػ ٍْ شٍتىػػػء  لىػػاي األى } كىقىػػءؿى  .(180  األفػػػراؼسػػورة ) اضتٍي
ػنىءكىاًت كىاألىٍرًض كىهيػوى اٍلعىيًيػيي اضتٍىًكػيلي{اضتٍي  َّْ بًٌعي لىاي مىػء يف ال ْى َى يي قىػءؿى رىسيػوؿي اَّلًَّ صىػلَّ  كى  (.24  اضت ػر)سػورة  ٍْ

ػًع)ى ا اَّلَّي فىلىٍيًا كىسىلَّلى    ٍْ عىةن كىًن ٍْ ػ ى اصتٍىنَّػةى  شٍتػءن ىًلفَّ ًو ًن ػء دى ى قػءؿ العلنػء  أف اضتػديث  .(اً ميتػَّفىػ ه فىلىٍيػ)  مىػٍ  اىًف ىهى
ًفػػ ى الْػػءب  ي ػػر ىلُف  َى  مىػػٍ  اى ػػ ٍْ ػػء كى مىػػ ى هًبىػػءكقيػػ  ،  فىػػٍ  ظىٍهػػًر قػىٍلػػبو  أشٍتػػء  اَّلًَّ اضتي مىػػٍ   كقيػػ  ،مىػػٍ  فىػػرىؼى مىعىءنًيػىهى

ػػء ػػً  ًزىعىءنًيهى ػػً  الٌرًفىءيىػػًة عتىىػػء، كىختىىلَّػػ ى ًزىػػء مييىكًٌنيػػاي ًمػػٍ  اٍلعىنى ٍْ ػػء ً ي ( كقػػءؿ لئًلمػػءـ النػَّػػوىكم األذٍكىػػءري النػَّوىكيَّػػة  ان ػػر) أىاىءقػىهى
 (652، ص 11  )جالف ػػػ  كاسػػػ كنقػػػءش اويػػػ  عتػػػل  الق ػػػية  دقيػػػ  ـ( بعػػػد دػػػرح 2004العْػػػقبلٓف )

كلعػػ  األمػػر  .كنرديػػدهء كالعنػػ  زقت ػػءهء أشتػػء  حل اضتْػػَم ػػرا ىلُف أييػػة التفءسػػر الػػد قيلػػت ب ػػتف افػػ  
اإلاءاػػة هػػو  ف هػػء يػػرل بعػػض العلنػػء  أف اظتػػراد ك  نعػػءُف كػػ  فلػػ  اْػػب اءقتػػا.يْػػ  اصتنيػػ  ىلف دػػء  حل 

   .1التعبد و زقت ءهء كأ رافهنهء معَ مث هبء لف ءن كالعنءية 
ٍعليػوـً ، كىاٍلبىػءرًم أىٍدػرىؼي اٍلنىٍعليومىػءًت   فىػءٍلًعٍللي بًتى  اب  اٍلعىرىً ٌ قءؿ  شٍتىء ًػًا أىٍدػرىؼي فىًنفَّ دىرىؼى اٍلًعٍلًل ًب ىرىًؼ اٍلنى

التػٍَّوًايػػػًد أىٍف ىػػػ ي اٍلنىعىػػػػءًرًؼ، كىاٍفًتقىػػػءدي ي أىٍف ىػػػػ ي  مىٍعرًفىػػػػة(، كعتػػػلا فػػػنف  68ـ، 2004)ان ػػػر، أبودػػػػري ،   اٍلعيليػػػوـً 
أف سػػورة الفءحتػػة ن ػػننت  أصػػوؿ  الفوا ػػدكيػػرل ابػػ  القػػيل يف كتءبػػا  .(د. ت  )ابػػ  فبدالْػػبلـ، االٍفًتقىػػءدىاتً 

كاسػػػل )الػػػرن(  ،كهػػػي اسػػػل ) حل كالػػػرن كالػػػرزت (. فءسػػػل )حل( مت ػػػٌن  لصػػػفءت األلوهيٌػػػة ،األشتػػػء  اضتْػػػَ
كاسػػل )الػػرزت ( مت ػػن  لصػػفءت اإلاْػػءف كاصتػػود كالػػا. كمعػػءٓف أشتء ػػا نػػدكر فلػػ   ،مت ػٌن  لصػػفءت الربوبيػػة
 ،ظتػ  جػء  نء بػء نءدمػء ،ىلظهػءر  قػءر األشتػء  اضتْػَ  كػءلعفو كال فػور كالتػٌوان كاضتلػيلمػ  هلا . كيػرل أنػا البػد 

 كاظتنتقل كالعدؿ كذم البطل ال ديد ظت  أصر فل  اظتعصية.
ػػَ   ض قػػءؿ بعػػك  أكؿ فػػرض فرضػػا حلي فلػػ   لقػػا معرفتػػا ،  العلنػػء  يف بيػػءف أييػػة معرفػػة األشتػػء  اضتْي

للنْػلن) أف يعرفػوا  فينب ػي) 19نػد  ػت(   فىػءٍفلىٍل أىنَّػاي الى ىلًلىػاى ىًلالَّ اَّلَّي   : نعػءُف فػنذا فرىفػا النػءس فبػدك  ، كقػءؿ
ذتػػرة العلػػل بءألشتػػء  ىلف  بء تصػػءر(.هػػػ، 1434)األنصػػءرم،   أشتػػء  حل كنفْػػرهء ، فيع نػػوا اَّلَّ اػػ َّ ف نتػػا

يف اإلسػػبلـ فحْػػب بػػ  األصػػ  االنتفػػءع كاالقتبػػءس العنلػػي. الػػب العلػػل التحصػػي  العلنػػي كالصػػفءت لػػيس 
 ػتءط زجنوفة دركط منهء 

 ب) العلل كاإلميءف. التياكج .1
 التياكج ب) العلل كالعن . .2
 (.  94-93ـ، ص 2001التياكج ب) العلل كالف ء   )العوامي،  .3

كزبػػدة القػػوؿ، أف العلػػـو اظتقربػػة للخػػءل  أف ػػل العلػػـو ألف ذترهتػػء ف ينػػة كفءدهتػػء جْػػينة كهػػو مػػء أرتػػ  
ف العلػل بػءو أدػرؼ العلػـو ، كأف اظتعػءرؼ ـ(  ىل2009قػءؿ ػتنػد ال ػياِف )فليا العلنء  كنوصػ  ىلليػا العقػبل . 

  (.33األ رل ىلف َف نك  كسيلة ىلليا فبل  ر فيهء  )ص 
                                                 

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

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620980
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يف فنليػػة لنػػء  دخصػػية أشتػػء  حل كصػػفءنا يقػػـو اإلاػػءر الفكػػرم عتػػل  الدراسػػة فلػػ  أسػػءس اإلفػػءدة مػػ  
ػً  هًبىػء أىفَّ مىػء  كىقىءؿى االتخل  بءلصفءت اونودة للعبد كءلكـر كالرزتة كالْرت.  اإلنْءف فا  ٍب ي بىطَّءؿو  اىرًي ي اٍلعىنى

ػاي فىلىػ  أىٍف يىًصػعَّ لىػاي االنًٌصىػءؼي  ْى ػٌرًفي اٍلعىٍبػدي نػىٍف ػرًًٔف فػىيينى ا ي بًًا كىءلرًَّايًل كىاٍلكى ْيوغي االٍقًتدى ٍػتىُ  كىءفى يى َى ػءفى  هًبىػء ، كىمىػء كى
ْىاي كىءصتٍىبَّءًر كىاٍلعىً يًل فػىعىلىػ  الٍ  َى بًًا نػىٍف ػءفى ًفيػًا مىٍعػ ػء ، كىمىػء كى لًٌػي ًبًصػفىةو ًمنػٍهى ـي التَّحى عىٍبػًد اإًلقٍػػرىاري هًبىػء كىاطٍتي يػوعي عتىىػء كىفىػدى

َى اٍلوىًفيػػًد يىًقػػفي ًمٍنػػاي ًفٍنػػدى اطتٍىٍ ػػيىةً  ػػءفى ًفيػًا مىٍعػػ ػػً  كىالرٍَّابىػػًة ، كىمىػػء كى عءٓف(.   )الصػػنكىالرٍَّهبىػػةً  اٍلوىٍفػًد يىًقػػفي ًفيػػًا ًفٍنػػدى الطَّنى
ػتىرتٍ نعءُف ىلٌف حل كيف اضتديث النبوم ال ريف   ٍْ ػ ى أاىػديكيل فػىٍليى ْى ػتػٍرى فػنذىا اٍاتى ٌْ ٌب اضتيىػء  كىال ًيٌي ًسٌتره تًي )ركا   اى
(. كال يكفػػي اظتػػػؤم  أف يػػؤم  برزتػػة حل فحْػػػب بػػ  الواجػػػب 98، ص 2008النْػػء ي، ان ػػر ، نصػػػر حل، 

مىػٍ  قػىتىػ ى فيٍصػفيوران فىبىبػءن، فىػ َّ ىلُف اَّلًَّ »رسوؿ حل صل  حل فليا كسػٌلل ث قءؿ فليا أف يرال  ل  حل كيف اضتدي
، ىلفَّ فبلنػػػءن قػىتػىلىػػػً  فىبىبػػػءن كىَفىٍ يػىٍقتػيٍلػػػً  مىنػٍفىعىػػػةن  ىلف هػػػل  التوجيهػػػءت  .(1)ركا  النْػػػء ي «يػىػػػٍوـى الًقيىءمىػػػًة يػىقيػػػوؿي  يىػػػء رىنًٌ

لل ىلُف ققءفػة العرفػءف كالعنػراف كاإلاْػءف كهػي اظتبػءد  اضتءكنػة لئلسػبلـ الْءمية كارهء أكبػر بكبػر نقػود اظتْػ
 كنقيل موازي  القيل.كنتسس مبلمع ال خصية، كهي اظتقءصد الد نب  معءَف ا ءرة، 

اللػػػا نعػػءُف أبػػرز ىلُف اطتلػػ  أشتػػء   منبلػػة فػػ  صػػفءنا سػػبحءنا كنعػػءُف كمػػء أظهرهػػء لػػػهل ىلال كهكػػلا فػػنف  
 أف اللػػػا نعػػءُف أكدع يف القػػول الب ػػرية التخلػػ  هبػػل  األ ػػبلؽ مػػء أبرزهػػء لػػػهل دفػػوة لػػػهل ليػػدفوهل ىلليهػػء، كلػػوال

أف قػوؿ فء  ػػة رضػػي اللػػػا فنهػػء، كػػءف  لقػػا القػػر ف،  -كاللػػػا أفلػػل  -ىلليهػء َػػت  برزتتػػا مػػ  ي ػػء . كال يبعػػد 
نقػػوؿ  متخلقػػءن بػػت بلؽ  فيػػا رمػػي اػػءمض كىلميػػء   فػػي ىلُف األ ػػبلؽ الربءنيػػة فءات ػػنت مػػ  اضت ػػرة اإللػػػهية أف

اللػػػا نعػػءُف، فعػػات فػػ  اظتعػػَ بقولػػػهء  كػػءف  لقػػا القػػر ف اسػػتحيء  مػػ  سػػبحءت اصتػػبلؿ كسػػرتان للحػػءؿ بلطػػف 
  )العيدركسػػي، بػػدكف نػػءري (. كذات يػػـو فنػػدمء اػػءكر اظتصػػطف  اظتقػػءؿ، كهػػلا مػػ  كفػػور فلنهػػء ككنػػءؿ أدهبػػء

ػء   فكػءف مػ  ضػن  رد فء  ػة  ً  أىٍك لىييٍخػًاىٓفٌ اللًَّطيػفي اطتٍىبًػري لىتيٍخًاًيػصل  حل فليا كسلل فء  ػة قػءؿ عتػء   مىٍهنى
( 234ـ، ص 1996، ابػػػػػػ  البخػػػػػػءرم، 37، ص 7ـ، ج1992  )ركا  مْػػػػػػلل، يىٍكػػػػػػتيًل النَّػػػػػػءسي يػىٍعلىٍنػػػػػػاي اٌَّلي 

الػػد نة كهكػػلا نػػورت أشتػػء  حل نعػػءُف بيػػت النبػػوة كنػػء نػػورت قلػػون كدركن مػػ  فيػػا كهػػل  هػػي األسػػرة اظتْػػل
 .كاالرنقء  نراقب حل كنعيل يف راءن العنءية اإلعتية فهي جديرة بءالقتدا 

أف الرتبيػػػة الركايػػػة ن ػػػلم م ػػػءفر الفػػػرد كهتػػػدم سػػػلوكا كألف اطتػػػءل  سػػػبحءنا فطػػػر النفػػػوس فهػػػو أفلػػػل 
 بدرجءت سعءدهتء كدركءت نعءستهء.

 لجوانب الرتبوية ألمْسء  هللا احلسنمنءذج ل
كالػػرن مػػ  أشتء ػػا سػػبحءنا كالعػػءَف القػػدكة العءمػػ  بعلنػػا (، 79  ) ؿ فنػػراف، واٍ رىبَّػػءنًيًٌ)ى كيونيػػقػػءؿ نعػػءُف  

الػػرن الػػلم هػػو اظتصػػدر زعػػ  الرتبيػػة كهػػو الػػلم يػػرن العلػػل  منْػػون ىلُف كالربػػءٓف .كرتعػػا ربػػءنيوفيْػػن  ربػػءٓف 
قءؿ اب  فػر  (. 216ـ، ص 2008، ىليْيْكو، 33ـ، ص 2000)الصءٌف،   أم جينعا كيتعلنا كيعلنا

                                                 
. موق  اودث  ػ بءن م  قت  فصفورا ب ر اقهء 6342  ػ كتءن ال حءيػء 34 ي  الْءب   اصت 1

http://www.muhaddith.org 
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منْػػوب) ىلُف الػرٌن السػػتيبل  الربوبيػػة فلػيهل كانػػس الب ػرية بْػػبب كػػوسل   متحػدقء فػػ  الربػءني) ـ(2001)
أم  كونػػوا فءبػػدي  مرنءضػػ) بػػءلعلل كالعنػػ  كاظتواظبػػة فلػػ  الطءفػػءت  ،فػػءظت) فػػءمل) معلنػػ) نػػءل) لكتػػب حل

 فػػبعلل الكتػػءن كنعلينػػا كالعنػػ  بػػا يكػػوف  (،131 ، ص1  )جاػػد نصػػركا ربػػءني) ب لبػػة النػػور فلػػ  ال لنػػة
)بػػػدكف كذكػػر بػػدر الػػدي  العيػػ   (.304، ص 3ـ، ج2002رضػػء، اإلنْػػءف ربءنيػػء مرضػػيء فنػػد حل نعػػءُف  )

، 2  )جىلذا كءف الرج  فءظتػءن فػءمبلن معلنػءن قيػ  لػا  هػلا ربػءٓف. فػنف  ػـر  صػلة منهػء َف يقػ  لػا ربػءٓف  نءري (
 .(39ص 

الرتبيػػة اإلسػػبلمية حتقيػػ  بْػػإ معػػءٓف  نػػ  أهػػل اءيػػءتف ةءة  نفػػتع غتػػءالت نربويػػة را ػػدأشتػػءة  جػػ  قنػػك 
ػػػٍلنىء ريسيػػػلىنىء   . قػػػءؿ نعػػػءُفكضػػػنءنءت العػػػدؿ كليتعءمػػػ  اطتلػػػ  بقػػػيل اضتػػػ ليقػػػـو النػػػءس بءلقْػػػإ العدالػػػة  لىقىػػػٍد أىٍرسى

ػػًديده كىمىنىػػءًف ي لًلنَّػػػءًس  بًءٍلبػىيًٌنىػػءًت كىأىنيىٍلنىػػء مىعىهيػػلي اٍلًكتىػػءنى كىاٍلًنيػػيىافى لًيػىقيػػوـى  ػػًإ كىأىنيىٍلنىػػء اضتٍىًديػػدى ًفيػػًا بىػػٍتسه دى ٍْ النَّػػءسي بًءٍلًق
اءيػة مهنػة العدالػة بكءفػة ابقءهتػء (. ىلف 25  اضتديػد  )كىلًيػىٍعلىلى اَّلَّي مى  يىنصيري ي كىريسيلىاي بًءٍل ىٍيػًب ىًلفَّ اَّلَّى قىػًومع فىيًيػيه 

اجملتنػ  اصتيػد هػو الػلم يتكػوف مػ  أسػر مرتازتػة فػءليكج الػلم ال ا رة األسرة ألف للرتبية اإلسبلمية السينء يف د
بًػرنا  َّلَّى ٱىًلفَّ  العلي الكبر كنػء يف سػورة النْػء   ءنا بتنايتحرل العدالة م  زكجتا يهدد  اظتوُف سبح ػءفى فىًليثػء كى   كى

اظتقصػود منػا ىلذ  اظتوضػ  يف اءيػة اضتْػ كذكػر هػءن) الصػفت) يف هػلا   قػءؿ الػرازم يف نفْػر (. 24)النْء   
أسػػ  ضػػعف  فػػ  دفػػ  ظلنكػػل كفجػػيف فػػ  االنتصػػءؼ مػػنكل، فػػءو سػػبحءنا فلػػي قػػءهر   كاظتعػػَهتديػػد األزكاج 
كحل  بػر  (.70، ص 34)سػورة النْػء ،  يػة  ينتصف عتػ  مػنكل كيْػتويف اقهػ  مػنكلفل  أف كبر قءدر 

ػًإ  قػءؿ سػبحءنا زدل فدالة أفنءلنػء ظػءهرا كبءانػء أك كنػء  ٍْ ا  بًءٍلًق ػء الَّػًلي ى  مىنيػواٍ كيونيػواٍ قػىػوَّاًم)ى َّلًٌ ديػهىدى يىػء أىيُػهى
ليػوفى كىالى جيىٍرًمىنَّكيٍل دىنىآفي قػىٍوـو فىلى  أىالَّ نػىٍعًدليواٍ اٍفًدليواٍ هيػوى أىقٍػػرىني لًلتػٍَّقػوىل كىانػَّقيػواٍ اَّلٌى ىًلفَّ ا بًػره ًزىػء نػىٍعنى    ػدةاظتء)  َّلٌى  ى

 بو الفتع البْد أنا قءؿ يركل ف  ال ءفعي كقي  أ (.8
 ىلذا َف يىػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٍد فٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػىٍلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاي هػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ي أفَّ اَّلَّى أكال ي نقنى   ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفب ًٌ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىء  ٍْ  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنياي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالن كأ بلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي اي

ػػػػػػػػػػػػػء ي هبػػػػػػػػػػػػػء مبػػػػػػػػػػػػػ ى الػػػػػػػػػػػػػلم فىبىػػػػػػػػػػػػػدى الوقٍػنىػػػػػػػػػػػػػء  يْى

 
 
التفكر يف الكػوف   يف  لػ   اإلميءف كدكافيا    بءنأس تدبر يف ف نة حل سبحءنا كنعءُف م  أهلالىلف 

م  اظتخلوقءت اظتتنوفػة ، كالن ػر يف نفػس اإلنْػءف كمػء هػو فليػا مػ  الصػفءت  الْنءكات كاألرض ، كمء فيه 
كف نتػا كمػء  داعو قومٌو لئلميءف ، ظتء يف هل  اظتوجػودات مػ  ف نػة اطتلػ  الػداؿ فلػ  قػدرة  ءلقهػء ، فنف ذلك

فلػل حل كوػوؿ اكنتػا . ككػللك الن ػر ىلُف اظتخلوقػءت   كاالنت ػءـ كاإلاكػءـ الػداؿ فلػ  سػعةفيهء م  اضتْ  
ف  حل ارفػة فػ) .. كذلػك يوجػب للعبػد كنػءؿ  ك  الوجو  ، كأسء ال نْت   كلهء ، كاضطرارهء ىلُف رهبء م 

حقػػ  اإلميػػءف كيقػػول. اطت ػػوع. كيوجػػب لػػا قػػوة التوكػػ  فلػػ  حل ، كدػػدة الطنػػ  يف بػػر  ، كىلاْػػءنا. كهبػػلا يت
   ، بء تصءر(.القحطءٓف  )حل الد ال َلو منهء ؼتلوؽ ارفة ف) ككللك التفكر يف كبرة نعل
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تًػػ)ي ٱ ٍلقيػػوَّةً ٱ}ذيك ءو كلػػربإ اظتػػؤم  بػػ الػػلم لػػا القػػوة كالقػػدرة كلهػػء، الػػلم أكجػػد يػػتعلل أف حل كاػػد   { ٍلنى
رؼ يف ال واهر كالبواا  كنفلت م يلتا يف رتي  الايءت، فنػء هبء األجراـ الع ينة، الْفلية كالعلوية، كهبء نص

أنػا أكصػ  رزقػا  ادء  حل كػءف، كمػءَف ي ػت َف يكػ ، كال يعجػي  هػءرن، كال َػرج فلػ  سػلطءنا أاػد، كمػ  قونػ
 . ( 56  )الْعدم، سورة اللاريءت، ىلُف رتي  العءَف

ػػء ي فىلىػػ  أىفَّ   نءجػػءة.كاظتكالػػلم يػػرنبإ بربػػا ال يػػدفو أاػػدا سػػوا  فػػيخل  يف الػػدفء   التػَّوىُسػػ ى انػَّفىػػ ى اٍلفيقىهى
ػػػػتىحىبع ألى  ىلُفى اَّلًَّ نػىعىػػػػءُفى بًتىشٍتىء ًػػػػًا كىًصػػػػفىءنًاً  ٍْ ػػػػتٍ مي ػػػػرىًة . ً ػػػػرىةً فو ًمػػػػٍ  أيميػػػػوًر الػػػػُدنٍػيىء كىاآلمًٌ دى ػػػػنًَّة اٍلنيطىهَّ ُْ كىقىػػػػٍد كىرىدى يف ال

ػػء النَّػػً ُ  بًػػرىةه يػىتػىوىسَّػػ ي ًفيهى ءًديػػثي كى ػػلَّلى بًتىشٍتىء ًػػأىاى ػػء صىػػلَّ  اَّلَّي فىلىٍيػػًا كىسى هى ػػًديثي ًا نػىعىػػءُفى كىًصػػفىءنًًا ًمنػٍ أىنىػػًس بٍػػً  مىءلًػػكو   اى
ػػُي يىػػء قػىيُػػوـي ًبرىزٍتىتًػػك أىٍسػػتىً يثي  قىػػءؿى    ػػلَّلى ىلذىا كىرىبىػػاي أىٍمػػره قىػػءؿى   يىػػء اى ػػءفى النَّػػً ُ صىػػلَّ  اَّلَّي فىلىٍيػػًا كىسى اظتوسػػوفة   ){كى
   .(، بء تصءر ه نػىوىسُ  - ارؼ التء  - اٍلًفٍقًهيَّةً 

و كاػػد ، كؿتػػ  فنػػد اضتػػرة نػػػدفو    كال دػػك أف الكنػػءؿ كاجملػػد كال ػػـ( 1997)قػػءؿ ػتنػػد ال ػػياِف 
اعتػػءدم، كفنػػد ال لنػػة نػػدفو النػػور كفنػػد اضتءجػػة نػػدفو ال ػػ  ، أمػػء اظتقطوفػػوف فػػ  حل فهػػل يػػدفوف اػػر  ، أك 

كلػػيس هػػلا الػػلكر اركػػة لْػػءف مػػ  افلػػة قلػػب  ل ملحػػدكف يف أشتء ػػا ػتجوبػػوف فػػ  ذانػػا .  هػػجيهلػػوف قػػدرة ف
كهبػػلا الػػلكر ينػػت ل اظتػػؤم   كدػػركد ذهػػ . ىلف الػػلكر كفػػي مكتنػػ  كهػػو مػػ  كظػػء ف العقػػ  قبػػ  كػػ  دػػي  ...

 ؿتػو نفْػر موضػوفي لْػور القػر ف الكػرٔف(، 125، 123)ص العءبد م  الكوف كلا، كهو يْبع  نػد ربػا  
 .رىة كىاٍلبىءًانىةال َّءهً  فىلى  نًعىًناً كتند حل سبحءنا 

مػ  ربػا كنػتدن معػا بػدكاـ اظتراقبػة كمطءلبػة الػنفس بػدقي  اوءسػبة   كم  فلل أف حل شتي  بصر استح 
كحل هػو اضتلػيل كتػب اضتلػل (. 64-63ـ، ص  1999فبل يْػته) بن ػر حل ىلليػا كىلابلفػا فليػا  )أديػي، 

مػ  مْػتليمءت اضتيػءة كاظتػر  اضتلػيل فػوؽ ذلػك كلػا  لالصػفع فػ  اظتْػيل) كالصػا فلػ  األذ فءضتلل صفة  ع 
لقػػػد مػػػدح اضتػػػ   يعػػػيل هءنلػػػء ال تنػػػ  ال ػػػ  للنػػػءس كال جيعػػػ  مػػػ  االنتقػػػءـ مْػػػلكء للتعءمػػػ  مػػػ  اويطػػػ) بػػػا.

لًػػيله{سػػبحءنا نبيػػا ىلبػػراهيل كأقػػَ فلػػ  النػػا فقػػءؿ  لى }ىًلفَّ ىًلبٍػػػرىاًهي، كقػػءؿ (114  التوبػػة) }ىًلفَّ ىًلبٍػػػرىاًهيلى ألكَّا ه اى
}   .(75  هود) ضتىىًليله أىكَّا ه ُمًنيبه

 ىلفنػػءؿ العقػػ  كنننيػػة مهػػءرات التفكػػر كالتحليػػ  كاالسػػتنبءط كالبحػػثكألف التػػدبر فري ػػة ىلسػػبلمية فػػنف 
ػػريكا يف كيف اضتػػديث   .الػػلم راػػب بتهػػ  األقػػر كالن ػػر كالركايػػة كالدرايػػة مػػ  نعػػءليل اإلسػػبلـ   ال  حل، كالنػىفىكَّ

ػء ًًر اٍلنىٍخليوقىػءًت  أم نػتٌملوا   العلنػء قػءؿ جػ  . فػي ك  يف حل نفكػركا ػءلتػَّفىُكًر يف دىكىرىاًف اٍلفيٍلػًك كىاٍرنًفىػءعً أىٍم يف سى  كى
ػػػػءرً  ػػػػءًر كىاألىنٍػهى ػػػػًلً  اٍلًبحى ػػػػدو كىغتىىػػػػءرًم هى ٍرفيػػػػوًع بً ىػػػػٍرً فىنى ػػػػٍقًف اٍلنى َّْ ا ال ػػػػلى ػػػػريكا يف اطتٍىٍلػػػػ ً ك  .هى ػػػػنىوىاًت ًبكىوى   نػىفىكَّ َّْ ءل ػػػػء كى اًكًبهى

ػػء كىايريكهًبىػػء كى  ػء كىدىكىرىاًسىػػء يف ايليوًفهى ًتهى يػىوىانىءهًتىػػء كىنػىبىءهًتىػػء األى كىاىرىكى ػػء كىاى ػػء كىً ىءرًهى ػػء ًمػٍ  ًجبىءعًتىػػء كىمىعىءًدًسىػػء كىأىنٍػهىءرًهى ٍرًض ًزىػػء ًفيهى
َّلًَّ نػىعىءُفى أيليوؼه ًمٍ  اضتًٍٍكنى  تًػًا كىًكٍاًيىء ًػاً فىبل نػىتىحىرَّؾي ذىرَّةه ًمٍناي ىلال كى انًيًَّة دىالَّةه فىلىػ  فى ىنى كىيف  .ًة ًفيهىء دىءًهدىةه لىاي بًءٍلوىٍادى

ػًلً  اٍلعىجىء ًػًب ميتػىفىكًٌػرنا يف قيػٍدرىًة مي   النَّصىءً عً  ػء يف رتيٍلىػًة هى ػًلً  اٍلكىوىاكًػًب كىأىٍجًلًهنى نػىٍيك ًمٍ  زًينىًة هى   .. قىػدًٌرًهىء اٍمؤٍل فىيػٍ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1183&ParagraphID=5848&Sharh=0&HitNo=103&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
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ػػػءفى صىػػػًحيحنء  ..ال ًفبىػػػءدىةى ىلال بًتػىفىُكػػػرو اٍل ىػػػيىاِفُ ؿى قىػػػءك .  ػػػءًف ىلُفى اطتٍىػػػٍرً كىدىلًيليػػػاي ىلذىا كى ْى   كىاٍفلىػػػٍل أىفَّ التػَّفىُكػػػرى قىء ًػػػدي اإًلٍن
 .قءؿ اصتنيد  أدرؼ اجملءلس كأفبلهء اصتلوس م  الفكرة يف ميداف التوايدك  (.كنصرؼ اطتءدمي، بء تصءر)

نءت اسػػل حل نعػػءُف دفػػوة لتجديػػد ايػػءة اإلنْػػءف كفػػ  نْػػ  مْػػتطءن يقػػود  ؿتػػو كهكػػلا فػػنف مت ػػن
 رتلة مْءلك منهء 

 .االفتنءد فل  حل كاد  كنوقي  الصلة با دا نء 
 كالْعءدة بءلقرن م  حل سبحءنا.كالتْبيع، اللكر للة األنس ب 
 كرفءيتهءنعءـ كالطيور اوءف ة فل  نعل حل كءظتيء  كاألدجءر كاأل . 
  فبػءدة نْػتلهل اءقءهتػء كىلبػدافءهتء كمْػرهتء مػ  نتنتػ  بءلصػحة النفْػية ك متينػة سػوية نكوي  دخصية

 حل الوااد األاد.

  اظتْػػءية يف نبقيػػف اجملتنػػ  ققءفػػة ىلميءنيػػة نكفػػ  لػػا التنءسػػك كالتكءفػػ  مػػ   ػػبلؿ نطبيػػ  معػػءٓف الرزتػػة
 كالْرت كالعدؿ كالتوك  فل  حل نعءُف. 

 ينية يف معرفة صفءت حل سبحءنا كنعءُفعلننوي  الطرؽ الت. 

  ػنىءكىاًت كىاألىٍرًض جىعىػ ى لىكيػل  ننييا اطتءل  سبحءنا م  النق  فليس كنبلا دي . قءؿ نعػءُف َّْ فىػءًاري ال
ػ َّْ ًنٍبلًػًا دىػٍي ه كىهيػوى ال كيٍل أىٍزكىاجءن كىًم ى األىنٍػعىءـً أىٍزكىاجءن يىٍلرىةيكيٍل ًفيػًا لىػٍيسى كى ًْ ٍ  أىنفي    ال ػورل)سػورة   ًني ي البىًصػري مًٌ

11.) 

  سػػبحءنا، ان ػػرح صػػدر  كلنػػء فػػرؼ اظتػػؤم  أشتػػء  كصػػفءت اضتػػتطهػػر الفػػؤاد فكنقػػـو األشتػػء  اضتْػػَ ب
ـ( أف 8002يرل اب  قيل اصتوزيػة )فءزداد نواضعء للعبءد، ك  وفء للخءل ، كالبء للعلل. كأدرؾ فجي الب ر 

ا كاضتْػػد كال  ػػب كال ػػهوة( كفػػبلج ذلػػك تتػػءج االسػػتعءنة زعرفػػة حل من ػػت اظتْػػءك  مػػ  أربعػػة رذا ػػ  )الكػػ
نفْػػا بءلنقػػء   كاآلفػػءت، َف  كأشتء ػػا كصػػفءنا  فننػػا لػػو فػػرؼ ربػػا بصػػفءت الكنػػءؿ كنعػػوت اصتػػبلؿ، كفػػرؼ

نػا فػنف اضتْػد يف اضتقيقػة نػوع مػ  معػءداة حل  فن  نعػءُف. يتكا كَف ي  ػب عتػء كَف تْػد أاػدا فلػ  مػء  نػء  حل 
أبوسػػػيف، ، 531  )ص  ... يكػػػر  نعنػػػة حل فلػػػ  فبػػػد  كقػػػد أابهػػػء حل ، كتػػػب زكاعتػػػء فنػػػا كحل يكػػػر  ذلػػػك

 (. 277ـ، ص 2007
كىلذا كءنػػت األمػػور نعػػرؼ بتضػػدادهء   ككػػللك دػػرح ابػػ  قػػيل فػػبلج ال ػػهوة بءالسػػتعءنة بءألسػػلون ذانػػا.

كالبخػ  ضػد الكػـر كهػل  مفػردات سػلبية ننت ػر فنف ال لل ضد الرزتػة كالقْػوة ضػد الرزتػة كال ػبلـ ضػد النػور 
 ىلذا اؿتْرت  ليءت األشتء  اضتَْ، كانكْرت أك هتلهلت ابقءت القيل الكال.

 العليم زاد التعليم
 بحءنا نْػػتند الرتبيػػة أهػػدافهء كؿتػػوالعلػػيل سػػبحءنا نعػػءُف زاد اظتْػػلل يف فنليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيل فننػػا سػػ

اسػل حل  العلػيل  يف ؿتػو مء ػة كسػبعة يف جنبػءت القػر ف الكػرٔف كرد . التيْػرك  د العػوفنترضء  نْػر، كمنػا نْػ
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ىلف حل سػػػبحءنا هػػػو  العلػػػيل  كمػػػ  لطػػػء ف األلفػػػءظ القر نيػػػة أف هػػػل  األاػػػرؼ القليلػػػة يف اسػػػل كستْػػػ) مػػػرة. 
علػػيل(. كهكػػلا أاػػرؼ أركػػءف يف العنليػػة التعلينيػػة )اظتعلػل كاظتػػتعلل كالعلػػل كالتأربعػة  العلػيل  هػػي نفْػػهء ن ػػك  

ادػتقت العنليػػة التعلينيػة أارفهػػء كاسػتعءرت جػػلكرهء مػ  ذات األاػػرؼ الػد نتكػػوف منهػء اسػػل اظتػوُف سػػبحءنا 
ال َلػػػو مػػػ  م ػػػءم) نعلينيػػػة ىلذ أف يف أبنيػػػة الكلنػػػءت  العلػػػيل  كهػػػلا التػػػدا   اللف ػػػي كالتقػػػءرن ال ػػػكلي 
بػوم اإلسػبلمي ال بػد أف يتواصػ  كيْػتند كيءنػا كنػور  اظتتعلل يعلل كيتعلل ككللك اظتعلل ككبليء يف التصور الرت 

 التعليل  أشت  اركة دتد اضتيءة بءلاكة. ءلعلل ف اشتا العليل برت قام  م كءة العليل سبحءنا كنعءُف اللم 
( كهكػػلا teachعلػػل )( كءنػػت مرنبطػػة بكلنػػة يي Learnىلُف أف كلنػػة يػػتعلل ) 1ن ػػر موسػػوفة كبْػػرت
مػػػنهل دكْػػػبر كلنػػػد الػػػػتعلل كالتعلػػػيل أمػػػء اليػػػـو ففػػػي الل ػػػة االؾتليييػػػة كيف الل ػػػػة اسػػػتخدـ األدبػػػء  القػػػدمء  ك 

الفرنْية كيف كبر م  الل ػءت ا تفػت هػل  اظتعػءٓف اظتتقءربػة ىلذ أصػبحت كلنػة يػتعلل نعػ  التلقػي كاأل ػل فقػإ 
 بيننء أصبحت كلنة يعلل نع  اإلفطء  كاإللقء .

ىلف اظتعلػػل يقػػػدـ ْػػ  ىلُف  ػػءرج ارفػػػة الدراسػػة يتدػػػءم   ية مفهػػـو اظتعلػػل يف الن ريػػة الرتبويػػػة اإلسػػبلمىلف 
ىلذا كءنػت األن نػة حتصػر معػَ اظتػتعلل يف  اضتيءة كهو يف الوقت نفْا ي    متعلنء  اواؿ فنػر .   اانا مدل

فػػنف اإلسػػبلـ جيعػػ  اضتيػػءة كلهػػء مدرسػػة   ظتتلوفػػة لػػدينء،كونػػا اءلبػػء مقبػػوال يف مرالػػة معينػػة مػػ  مرااػػ  التعلػػيل ا
  يكػػوف اظتعلػػل ءف فلػػ  مرااػػ  نْػػت رؽ فنػػر  كػػءمبل، كهػػو هبػػل  ال ػػنولية ظتفهػػـو  اظتػػتعللكػػال لتعلػػيل اإلنْػػ

اظتػػتعلل الػػلم نعلػل دػػيلء كيْػع  ىلُف نقػػ  هػل  اطتػػاة اظتعرفيػػة  ككػللك  -فءظتػػء ك متعلنػء يف  ف كااػػد  –نفْػا 
لتعلػػػػيل مقءصػػػػد عتػػػػء مقءصػػػػد كالعلػػػػل كالػػػػتعلل كا (، بتصػػػػرؼ 569 - 568ص ـ، 2006مػػػػدف، ) ر  ىلُف اػػػػ

  .(40-407ـ، ص 2009كاادة يف بعض اضتءالت )اب  اضتءج، 
الرجػػ   ال يػػياؿ  أنػػا قػػءؿ سػػعيد بػػ  جبػػرفػػ   ربيػػ  األبػػرار كنصػػوص األ بػػءريف كتءبػػا كذكػػر اليؼت ػػرم 

نذا ظىػ َّ أنػا قػد ال يػياؿ الرجػ ي فءظتػءن مػء اىلػب الًعلػل فػكيف األقػر   فءظتءن مء نعلل، فنذا نرؾ كػءف أجهػ  مػء يكػوف.
ػػػي  أف يػػػتعلنل    كقيػػػ  أل  فنػػػرك بػػػ  العىػػػبل  ،   فىلًػػػل فقػػػد جىهػػػ  ػػػ  بءل ى ْي ْػػػ  بػػػا أف     قػػػءؿ ؟هػػػ  تىٍ ىلف كػػػءف تى

( كهكػػػػلا ففػػػػي فلْػػػػفة اضتيػػػػءة 60، ص 2)ابػػػػ  فبدربػػػػا، بػػػػدكف نػػػػءري ، ج  يعػػػػيل فننػػػػا تْػػػػ  بػػػػا أف يػػػػتعلل
. كالػػتعلل بػػبل اػػدكد راد أف يعػػيل فعليػػا أف يػػتعللللنجتنػػ  اظتْػػلل الػػب العلػػل للجنيػػ  كبصػػفة دا نػػء فنػػ  أ

 .دعءر ضتركة نربوية فءظتية

                                                 
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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كيف رالػػة اضتيػػءة قػػد ي فػػ  اإلنْػػءف فػػ  التفكػػر يف اقيقػػة كجػػود  عتػػلا ال بػػد للرتبيػػة القوميػػة مػػ  نػػلكر  
ليػػػ  بػػػللك كندريبػػػا فلػػػ  الوصػػػوؿ للصػػػوان كاالنتفػػػءع منػػػا كاالسػػػتنتءع بػػػا كاالمتنػػػءع فػػػ  اػػػر  كهػػػلا األمػػػر اصت

يتطلب م  ال خ  الػتعلل الػدا ل كالتعلػيل اظتْػتنر كمػ  اػر هػلي  األمػري  يتخلػف الفكػر كيرنبػك. ال قينػة 
)الػػدارمي،  قػػءؿى فبػػدياَّلًَّ بػػ ي مْػػعودو  أىٍاػػدي فءًلنػػءن أٍك متعلًٌنػػءن كال  ػػرى فينػػء ًسػػواييىءللحيػػءة مػػ  اػػر نعلػػل كنعلػػيل. 

مػػػ  رأل ال ػػػدك كالػػػركاح ىلُف »قػػػءؿ أبػػػو الػػػدردا    ك  .(67ـ، ص 2009، اظتنصػػػور، 97، ص 1، ج1996
العلػػل كالتعلػػيل اريقػػءف للخػػر.  .ـ(2002)ابػػ  فبػػد الػػا القػػرا ، « العلػػل لػػيس بهػػءد فقػػد نقػػ  فقلػػا كرأيػػا

ػػلَّلى يػىقيػػو قػػءؿ علػػل يف األاءديػػث النبويػػة يقػػرتف بتنػػا معلػػل النػػءس اطتػػر. لفػػ  اظتك  ؿي   } النَّػػً ٌ صىػػلَّ  اَّلَّي فىلىٍيػػًا كىسى
ػػ ًر ابٍػػ ى أىخو لىػػاي يػىتػىعىبَّػػدي .  ي كىفىػػءًَفه أىٍك ميػػتػىعىلًٌله {ء ىلال ذًٍكػػري اَّلًَّ كىمىػػء كىاالالػػُدنٍػيىء مىٍلعيونىػػةه مىٍلعيػػوفه مىػػء ًفيهى ػػخًٌ كىرىأىل ابٍػػ ي ال ًٌ

 الب  مفلع(. ٍرًفيَّةاآلدىان ال َّ ) فػىقىءؿى   أىٍم بػي ىَّ ، اٍلًعٍللي أىاىُب ىلِفىَّ ًمٍ  فىٍ ً  اٍلًعبىءدىةً 
كالعلػػػل هػػػو ال ػػػي  الوايػػػد الػػػلم الػػػب منػػػا النػػػ  صػػػل  حل فليػػػا كسػػػلل اظتييػػػد ىلُف جءنػػػب مػػػء نعلنػػػا، 
كاءلػػب العلػػل كنػػء هػػو معلػػـو منهػػـو ال ي ػػب  أبػػدا يف مْػػءر مْػػءفيا  االاْػػءنية  يف حتنػػ  نكػػءليف الػػتعلل 

 الدنيوية.الستنطءر اظتواهب اللدنية، كالفنوف العرفءنية، كاضتقء   
ىلف األشتػػػء  اضتْػػػَ كالصػػػفءت العلػػػ  مدرسػػػة كاسػػػعة لتننيػػػة الػػػلكء  الل ػػػوم كاكتْػػػءن اظتعػػػءٓف الرفيعػػػة، 
يػة ال سػينء كأف الل ػة العربيػة نػيداد نتلقػء  كنلكؽ لطء فهء، كنوسي  نطءؽ اظتعرفػة كفقػد اظتقءرنػءت البحبيػة كالتءَر

ـي األىمىػػػءًف ظتواجهػػػة مػػػ  مػػػركر الوقػػػت ىلذ القػػػر ف الكػػػرٔف ضػػػن  فنليػػػة اضتفػػػءظ ف ء لػػػ  كبػػػر مػػػ  األلفػػػءظ فهػػػو صػػػنى
  .، كدركد األذهءف، كاوا   النْيءفنطءكؿ اليمءف

كالكتءبػة كمنهػء  ةكم  البلفت للن ر أف اآليءت األكُف يف اللكر اضتكيل نيلت لتحػث فلػ  العلػل كالقػرا 
ـي قولا سبحءنا  ا ف نفْػا سػبحءنا بػءألكـر أم  األكبػر كرمػء، (.  فتتم  كيف كص3  العل   )قٍػرىٍأ كىرىُبكى األىٍكرى

كذكػػر مػػ  ذلػػك أنػػا فلػػل بػػءلقلل، فػػرزؽ اإلنْػػءف القػػدرة فلػػ  الػػتعلل كفلػػ  الكتءبػػة الػػد كءنػػت سػػجبل اػػءفبل 
( فهػػػو 161ـ، ص 2009لتػػءري  الب ػػرية كا ػػػءرهتء كفلومهػػء، كألػػواف اظتعلومػػػءت لػػد ظفػػرت هبػػػء  )العػػودة، 

الػػػلم أفطػػػءؾ العلػػػل ألف العلػػػل هػػػو  هػػػو فاألكػػػـر كحل هػػػو  يػػػر العلػػػل.سػػػبحءنا كػػػرٔف اإلاْػػػءف كاسػػػ  اصتػػػود اي 
كالقلػػػل كسػػػيلة للتعبػػػػر  (.221، ص 32  كنػػػء يقػػػوؿ الػػػرازم يف نفْػػػػر  لْػػػورة العلػػػ  )جالنهءيػػػة يف ال ػػػرؼ

يعػي، ىلُف القلل يف ىلصبلح فءظتنػء العػر  )القكمء أاوجنء  كالبقءفة كالفنوف كاآلدان التنوير يف ك  العلـوالتتقر ك ك 
الػلم أفلػػ  مػ  دػػتف العلػل اػػد قػءؿ ال ػػءفعي العلػػل  اٍلعىلًػػيلي ك  األكػـر حل سػبحءنا هػػو .(162ـ، ص 2008

 نعيل يف ديءجر ال لنة بعيدا ف  التنءفس اضت ءرم ب) األمل اظتتندنة.  يف اظتقءب  نور مث هء ؿت 
ـي } قػػءؿ اليؼت ػػرم يف الك ػػءؼ   ، يػػنع{ الػػلم لػػا الكنػػءؿ يف زيػػءدة كر األىٍكػػرى ل فلػػ  مػػا فلػػ  كػػ  كػػـر

، ...  فبءد  الػنعل الػد ال حتصػ  فنػء لكرمػا اءيػة كال أمػد، ككتنػا لػيس كرا  التكػـر بنفػءدة الفوا ػد العلنيػة نكػـر
{ فػدٌؿ فلػ  كنػءؿ كرمػا بتنػا فلػل فبػءد  مػء َف يعلنػوا، كنقلهػل مػػ  ..ٍلقىلىلً ٱفىلَّػلى بًػ لَّػًللٱايػث قػءؿ  األكػـر }
الػد ال تػيإ هبػء ىلالٌ هػو،  ع ينػةلػل، كنبػا فلػ  ف ػ  فلػل الكتءبػة ظتػء فيػا مػ  اظتنػءف  الظلنة اصته  ىلُف نػور الع
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بءلكتءبػة  كلػوال هػي ظتػء اسػتقءمت  ىلالٌ   ضبطت أ بػءر األكلػ) كمقػءالهتلكمء دكنت العلـو كال قيدت اضتكل كال
  مػػر القلػػل كاطتػػإ، لكفػػ  بػػادليػػ  ىلالٌ ألػػ  دقيػػ  اكنػػة حل كلطيػف نػػدبر  أمػور الػػدي  كالػػدنيء  كلػػو َف يكػػ  ف

 .، بء تصءر(270، ص 4)ج
ػًإ الى يقوؿ الطام مفْرا اآلية الكرمية  ٍْ ػءن بًءٍلًق }دىًهدى اٌَّلي أىنَّاي الى ىلًلىػاى ىًلالَّ هيوى كىاٍلنىبلىً كىةي كىأيٍكليػواٍ اٍلًعٍلػًل قىآ ًنى

اآلىية دلي  فل  ف ػ  العلػل كدػرؼ العلنػء  كف ػلهل   يف هل (  18) ؿ فنراف  ىلًلىػاى ىًلالَّ هيوى اٍلعىيًييي اضتٍىًكيلي{ 
كهػػلا دػػرؼ ..  فننػػا لػػو كػػءف أاػػده أدػػرؼى مػػ  العلنػػء  لقػػرسل حل بءشتػػا كاسػػل مبل كتػػا كنػػء قػػرف اسػػل العلنػػء 

 ، بء تصءر(.40، ص 4  )جللعلنء  ف يل، كػتُ  عتل يف الٌدي   طر

 اآلداب الواجب التحلي هبء مع أمْسء  هللا احلسن
كمػ  اآلدان اظترنبطػة بءسػل حل  دان العلنػء  كاظتتعلنػ)  يف كتءبػا ـ(2009اضتْ) بػ  اظتنصػور ) ذكر

(. 99، 40، 36ايث جرت العءدة بللك كهي مػ  أهػل اآلدان )ص سبحءنا ذكر  يف بداية كسءية الدرس 
ا، أك فػػػي كجػػػ ، أك ككلنػػػء كتػػػب اسػػػل حل نعػػػءُف أنبعػػػا بػػػءلتع يل مبػػػ ، نعػػػءُف، أك سػػػبحءن اظتؤلػػػف أي ػػػء  كقػػػءؿ

نقػػدس كؿتػػو ذلػػك، ككلنػػء كتػػب اسػػل النػػ  صػػل  حل فليػػا كفلػػ   لػػا كسػػلل كتػػب بعػػد  الصػػبلة كالْػػبلـ فليػػا 
كال َتصػػر الصػػػبلة يف  .... كجػػرت فػػػءدة الْػػلف كاطتلػػف بكتءبػػػة صػػل  حل فليػػا كفلػػ   لػػػا كسػػلل   لػػاكفلػػ

، 108  )ص ككػػ  ذلػػك اػػر ال ػػ  ،لصػػلع، فيكتػػب هلبع ػػ الكتءبػػة، كلػػو كقعػػت يف الْػػطر مػػراران كنػػء يفعػػ 
 (.273ـ، ص 1993، زيعور، بء تصءر
ػػػٍت أىشٍتىػػػءةي ي  -  ىلفَّ اَّلَّى الطَّػػػاىًُم قىػػػءؿى   ا أىدَّنى نىًبيَّػػػاي  -نػىعىػػػءُفى ذًٍكػػػري ي ، كىنػىقىدَّسى ػػػدن ػػػلَّلى ػتيىنَّ صىػػػلَّ  اَّلَّي فىلىٍيػػػًا كىسى

َى أى  ػػ ٍْ ػػًبيبلن بًتػىٍعًليًنػػًا ذًٍكػػرى أىشٍتىء ًػػًا اضتٍي ػػتػىُنوفى هًبىػػء ، كىسى ٍْ ٍلًقػػًا سيػػنَّةن يى يػػً  أىفٍػعىءلًػػًا ، كىجىعىػػ ى ذىلًػػكى صتًىًنيػػً   ى ـى رتًى يػىتًَّبعيونىػػاي  مىػػء
ػػػًل اَّلًَّ الػػرَّزٍتىً  الػػرًَّايًل ىلذىا افٍػتىػػػتىعى نىءلًينػػء سيػػورىةن ، يػيٍنبًػػ ي فىػػػٍ  أىفَّ  ٍْ ػػء ، فػىقىػػٍوؿي اٍلقىء ًػػً    ًب هى قٍػػػرىأي بًءٍسػػػًل اَّلًَّ ، ميػػرىادى ي أى  فىلىيػٍ

نىلىةه  - ارؼ اٍلبىء ً  - اظتوسوفة اٍلًفٍقًهيَّةً   )كىكىلىًلكى سىء ًري األىفٍػعىءًؿ  ٍْ ؾتػد  ًمبىػءؿ تيٍتىػلىل بًػاً كألف اعتدم النبػوم  .(بى
اظت ػػءري  الفكريػػة كارهػػء نبػػدأ بءضتنػػد كالبنػػء  فكتػػب العلنػػء  كتػػبهل فلػػ  هػػل  ال ػػءكلة كفينػػء يلػػي مبػػءؿ فلػػ  

لصفحة األكُف متتلقة بءلصفءت العل  كاألشتػء  اضتْػَ كنػ  لل ياِف ايث جء ت ا اظتْتصف  ذلك م  كتءن
ىػػدىداءلبػػء مػػ  حل  مىػػدَّ نى ىػػرى ي ىًلُفى اآلفىػػءؽً 

اضتٍىٍنػػدي َّلًَّ اٍلقىػػًومًٌ اٍلقىػػءًدًر ، الٍػػوىِفًٌ النَّءًصػػًر ، اللًَّطيػػًف اٍلقىػػءًهًر ،    العىػػٍوفك  اظت
ٍنػػػتىًقًل اٍل ىػػػءًفًر ، اٍلبىػػػءًاً  ال َّػػػءًهًر  ػػػعى اٍلكينيػػػوًز كىالػػػلَّ ىء ًًر ، كىاٍلًعٍلػػػلى أىٍربىػػػعى اٍلني ، األىكًَّؿ اآلً ػػػًر الَّػػػًلم جىعىػػػ ى اٍلعىٍقػػػ ى أىٍرجى

ػػػػوى  ػػػػآقًًر كىأىزٍتىػػػػدى اٍلنى ءًمػػػػًد كىاٍلنى تىػػػػءًجًر ، كىأىٍدػػػػرىؼى اٍلنىعىػػػػءِف كىاٍلنىفىػػػػءً ًر ، كىأىٍكػػػػرىـى اٍلنىحى ءًسػػػػًب كىاٍلنى ارًًد كىاٍلنىصىػػػػءًدًر   اٍلنىكى
ػػري  نىػػءًبري ، كىحتىىلَّػػٍت ًبريقيوًمػػفى ى ػػنىءًفًا اٍلنىحىءرًيػػبي كىاٍلنى ْى ػػءًبري ، كىنػىيىيػَّنىػػٍت ًب فىءنًري ، فىٍت بًًنقٍػبىءنًػػًا األىقٍػػبلـي كىاٍلنىحى ًا األىٍكرىاؽي كىالػػدَّ

ء ًػػػػًا األىٍسػػػػرىاري كىال ػػػػءًبًر ، كىاٍستى ىػػػػء ىٍت بًبػىهى ػػػػرىًفًا األىصىػػػػءًاري فىلىػػػػ  األىكى ـى ًب ى  َّػػػػنىء ًري ، كىنػىنػىػػػػوَّرىٍت بًػػػػتىنٍػوىارًً  اٍلقيليػػػػوني كىنػىقىػػػػدَّ
   . كىاٍلبىصىء ًري 

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=733&ParagraphID=3537&Sharh=0&HitNo=94&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%C3%D3%E3%C7%C1%20%C7%E1%CD%D3%E4%EC%230%230%230%23%23%23%23%23
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كيُ  أىٍمػرو ًذم بىػءؿو كهكلا افتءد فلنء  اإلسبلـ استفتءح أفنءعتل ككتبهل بءلبْنلة كنء كرد يف اضتديث  
ػػًل اَّلًَّ الػػرَّزٍتىً  الػػرًَّايًل فػىهيػػوى أىبٍػتػىػػري أىٍك أىٍقطىػػ ٍْ أي ًفيػػًا بًًب ػػةً ال يػيٍبػػدى ـي أىٍم نىػػءًق ه كىقىًليػػ ي اٍلبػىرىكى   )الصػػءكم، بػػدكف  ي أىٍك أىٍجػػلى
 نءري (. استفتع ال ءا  )بدكف نءري ( كتءبا بقولا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اٍللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي يًف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّ ًل أكَّالى  ٍْ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍأتي بًًب

 

 نػىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءرىؾى رىزٍتىءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن رىًاينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوً بلى  

 
يػػا مػػ  اظتعػػءٓف اصتليػػة كالصػػفءت العليػػة و رن العػػءظت)  كاظتعػػَ أنػػا ابتػػدأ ن نػػا بءلبْػػنلة ظتػػء ادػػتنلت فل

مو ػػ  الػػراج) كمػػبلذ البلجلػػ). كو در القء ػػ   كالبػػد  ببْػػل حل هػػو األدن الػػلم أكاػػ  حل لنبيػػا يف أكؿ مػػء 
ـ، 2006نػيؿ مػػ  القػر ف، فبءشتػػا ىلذف يكػوف االبتػػدا  كبءشتػا ىلذا نكػػوف كػ  اركػػة كاكػ  ا ػػء   )فبػػدالوهءن، 

كهكلا كءف م  أبػرز  دان اظتػتعلل يف درسػا كدا ػ  اضتلقػة االسػتهبلؿ بػءلقرا ة، كىلسءةهػء بءضتنػدو  (.33ص 
 (. 68، 118ـ، ص 1993زيعور، )

 البْنلة يف ىلاءر اظتنه  الرتبوم اإلسبلمي قءؿ ػتند اْ) ف   حل يف نفْر سورة الفءحتة  

رتبية اإلسبلمية يف ارنبءط اإلنْءف بءٌَّل يف أفعءلا كأقوالا، ك بلصة الفكرة، أفَّ البْنلة دتٌب  جي ان م  اركة ال
األمر اللم جيعلهء زبءبة اإلتء  اظتتحٌرؾ اظتْتنر بتٌف اٌَّل يقف  لف كٌ  كجود  كاركتا، فبل بيدَّ م  أف يبدأ 

ىلُف مصدر األمور كٌلهء بءشتا، ليكوف ذلك موايءن بتفَّ اٌَّل هو اللم يعطي ال رفية العنلية ظتء تتءج 
ال رفية، كأنا هو اللم يعطي القٌوة اضتركية ظتء تتءج ىلُف مصدر القٌوة، اد ال ينفص  العن  اإلنْءٓف، يف  
كٌ  مواقعا، ف  التصٌور اإلميءٓف ٌَّل، فل  أسءس أنٌا هو القٌوة الوايدة اظتهيننة فل  األمر كٌلا يف اركة 

ت ري ، كبللك يتتكد ىلميءف اإلنْءف يف كٌ  مواق  اضتركة يف الكوف كاإلنْءف، بءفتبءر أنا مصدر التكوي  كال
كهلا مء انطلقت با الرتبية اإلسبلمية، لتجع  بداية كٌ  فن  يقـو با اإلنْءف مرنبطءن  أبعءد ايءنا. كقءؿ 

نيءن، ب  بءٌَّل سبحءنا كنعءُف، ليتولد لديا ال عور بتفَّ الطءقة الد يبلعتء كاألفكءر الد يطلقهء ليْت ديلءن ذا
، كهدا  ىلليا  هي دي ه مْتندع م  اٌَّل، بْبب مء أكدفا يف كيءنا م  أجهية، كمء أاءاا با م  ىلمكءنءتو

 م  كسء   .

، كىلمنػء بلؽ اسل فل  حل م  كجهة القيػءسم  أكجب الواجبءت الد أرتعت فليا األمة أف ال جيوز ىلاك 
جهػػءمي، ك داػػيل، الصػػحيحة أك أرتعػػت األمػػة فليػػا  )يطلػػ  مػػ  أشتء ػػا مػػء كرد بػػا ال ػػرع يف الكتػػءن كالْػػنة 

ػػًني ي البىًصػػري كفػػوؽ مػػء سػػب  فػػءو سػػبحءنا   (.248ص ، 1جـ، 2006 َّْ ػػٍي ه كىهيػػوى ال ًنٍبلًػػًا دى   )سػػورة لىػػٍيسى كى
حل ال مبػػ  لػػا كال قػػءؿ ابػػ  نينيػػة )بػػدكف نػػءري (   ( فػػبل نْػػنيا كال نصػػفا ىلال زػػء قبػػت بءل ػػرع.11   ال ػػورل
أف يكػػػوف كفػػػو، فػػػبل جيػػػوز أف يكػػػوف دػػػي  مػػػ  صػػػفءنا ؽتػػػءقبلن ل ػػػي  مػػػ  صػػػفءت اظتخلوقػػػءت، كال   شتػػػي كال

 . يءن لا يف دي  م  صفءنا سبحءنا كنعءُفك اظتخلوؽ مكءفلءن كال مْء
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يبػػَ فليػػا ىلال بتشتء ػػا اضتْػػَ كصػػفءنا العلػػ . ككػػللك ال  فػػبل  بػػدا   الفوا ػػديقػػوؿ ابػػ  القػػيل يف كتءبػػا 
تؿ ىلال هبء، فبل ػتؿ يف كػ  مطلػون بءسػل  دػي  أك يػء يقػءؿ  يػء موجػود أك يػء يْي ذات اافػر ِف كارزتػ ، بػ  يْي

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

فػ  أ  هريػرة ف ل ػبإ معتقػد كمْػلك اإلنْػءف. صػنءـ األمػء النصوص ال رفيةكعتلا فنف الرجوع ىلُف  
ء، كتػءنى حل، كىسيػنًَّد »رضي حل فنا قءؿ  قءؿ رسوؿ حل    ػٍيلػىٍ)ً لىػٍ  نىً ػلوا بػىٍعػدىيي   )ركا  ىًلٓفٌ قىٍد نػىرىٍكتي فًػيكيٍل دى

 (.171، ص 1اضتءكل، ج

 ءجػة كاضػحة كبػبل مصػلحة راجحػةكبػرة القْػل بػءو كأشتء ػا ل ػر ا  م  األمػور اظتكركهػة يف هػلا اجملػءؿك 
كال بػػد أي ػػء مػػ  نع ػػيل أشتػػء  حل نعػػءُف ك نػػب . سػػوا  كػػءف ذلػػك يف البيػػت أـ اظتدرسػػة أـ الْػػوؽ أـ اجملػػءلس

ػء ًمػ  نػىٍقػوىل اٍلقيليػونً ذىًلكى كىمى  يػيعى ًٌٍل دىعىء ًرى اَّلًَّ فى  ذكرهء يف أمءك  كمواقف ال نلي  ببللتهء. قءؿ نعءُف  ،  ًننػَّهى
 (. 32  اضت رة )سو 

نػػػ  األدن أف ال نْػػػت   اسػػػل حل سػػػبحءنا لتصػػػريف ب ػػػءفة كنرايػػػب النػػػءس يف ال ػػػرا  كعتػػػلا كفليػػػا ف
ػػػٍلعىًة، جيػػػب أف نتجنػػػب ىلقحػػػءـ اسػػػل حل يف مواضػػػ  ال نليػػػ  كيف اضتػػػديث النبػػػوم ال ػػػريف  ًٌْ  اضتٍىلًػػػفي مىنػٍفىقىػػػةه لًل

، صػحيع مْػلل ب ػرح النػوكم) بٍػػرىةى اضتٍىلًػًف يف اٍلبػىٍيػً ، فىًننَّػاي يػينػىفًٌػ ي مثيَّ ميىٍحىػ ي . ىًليَّػءكيٍل كىكى ، كيف ركايػة ؽتىٍحىقىةه لًلػرًٌٍبًع 
ػػة كتػػءن اظتْػػءقءة كاظتيارفػػة ،لئلمػػءـ ػتػػي الػػدي  بػػ  دػػرؼ النػػوكم كمػػ   .(بػػءن النَّهػػي فػػ  اضتلػػف يف البيػػ   نتنَّ

ءًف   ْى بٍػرىةي  فىءًت اللًٌ ٍدًؽ  اضتٍىًلفً كى ػًل كىاٍفًتيىػءدً  كىانًٍتهىػءؾ"   ػنا سػلوؾ اػر الألكىلىٍو فىلى  الصًٌ ْى ػءفً ال ايٍرمىػًة اٍلقى ْى فىلىػ   ًل
ا قىػػءؿى  ػػءًفًعُي ذىلًػػكى كىلًػػلى ءًذبنػػػءال َّ لىٍفػػت ال صىػػءًدقنء كىال كى (، كذلػػك  وفػػء مػػ  فػػػدـ بتصػػرؼ يْػػر ياطتػػءدم  )مىػػء اى

 الوفء  كننييهء السل حل سبحءنا م  ذكر  فل  ؿتو ار مْتحب.
توانر يف رسء   اظتعلن) منل فدة قركف أف الطفػ  ىلذا الػف بػءو أقنػء  العقػءن فءألصػ  أف يرفػ  كم  اظت

 .فنػ  صتػت ىلليػا سػبحءنا اسػتح  األمػءف رأفة با كنع ينء السل حل سبحءنا كيصدقا يف نوبتا فنا العقءناظتعلل 
َّلًَّ فتًفيػليك ي، كىمىػٍ  سػتؿى بػءَّلًَّ نىعػءُف فػتٍفطيو ي، قءؿ رسوؿي اٌَّل صػل  اٌَّل فليػا كسػلل   مىػٍ  اٍسػتىعءذى بػءكيف اضتديث 

ػديكا مػء نيكءًفليونىػػاي فػءٍدفيوا لىػ ػءًفليو ي، فػنٍف َفىٍ  ًى اي اىػدَّ نػىػرىٍكا أنَّكيػػٍل كىمىػٍ  دىفػءكيٍل فػتًجيبيو ي، كىمىػٍ  صىػنى ى ىلًلىػػٍيكيٍل مىٍعريكفػءن فىكى
ػػديكيٍل  ىءًدمىػػاي فىػػلىكىرى حل فػػءٍرفػىعيوا أىيٍػػًديىكيلٍ » يث  كيف اضتػػد .(األذكػػءر)النػػوكم،  قىػػٍد كءفػػٍتدتييو ي  قػػءؿ « ىلذىا ضىػػرىنى أىاى
 مْػػت يبءن أك مْت ػػفعءن كذكػػر اسػػل حل  كلػػد  لتتديبػػا أك اػػر الوالػػد ىلذا ضػػرن أنػػا  اظتقصػػودـ( 2001اظتنػػءكم )

قػءن كاالنفعػػءؿ لعكا .(397، 391، ص 1)ج كذلػػك ىلجػبلالن ظتػ  ذكػر اشتػػا كمهءبػة لع نتػا كفػوا فػ  ضػربا
مكءنػػػػة العبػػػػءدات يف نفػػػػس اظتػػػػتعلل ىلذا كجػػػػد معلنػػػػا مْػػػػتنرا بءلعقػػػػءن )ال ػػػػريف،  يػػػػؤقر فلػػػػ يف هػػػػلا اظتقػػػػءـ 

كالػػػلم يػػػرا  البءابػػػءف أنػػػا ميكػػػ  االمتنػػػءع فػػػ  العقػػػءن  (.176ـ، ص 2006، الْػػػيد، 97ـ، ص 2006
النػ  صػل  حل فليػا  كهػو مْػلكفنومػا البدٓف يف الرتبية كالتعليل كهو األف   للطف  ذانا كلؤلدا  الرتبوم يف 

 أكبر م  اضتصر ال سينء يف هلا العصر.الطف  للتتديب ضرن ىلف البدا   لتجنب  .كسلل
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 بركة سعي وحركة األمْسء  احلسن
ىلف ننػءكؿ األشتػء  . كم  أهل مكونءت البقءفػة اإلميءف كالتصور كالرتبية م  أهل ػتركءت الْلوؾ اإلنْءٓف

بًػػرو ًمػػ ى األيىًٌيَّػػةً  بػػوماضتْػػَ مػػ  من ػػور نر  ءنًػػػبو كى  ،سػػلوؾ قػػػؤفت ػػكي  متنوفػػة لارا ػػ  كػػي نصػػػ  ىلُف   فىلىػػ  جى
 كؿتص  فل  ىلميءف ال يتيفيع.  

كاظتراقبة  فلل العبد بءابلع الرن سبحءنا فليػا فءسػتدامتا لػػهلا العلػل مراقبػة لربػا كهػلا حل هو الرقيب  
ال بعػػد فرااػػا مػػ  اوءسػػبة فػػنذا اءسػػب نفْػػا فلػػ  مػػء سػػلف أصػػ  كػػ   ػػر كال يكػػءد يصػػ  ىلُف هػػل  الرنبػػة ىل

كأصلع اءلػا يف الوقت كالـز اري  اضت  كأاْ  مء بينا كب) اللػا م  مرافءة القلػب كاف ػا مػ  اللػػا األنفػءس 
كراقب اللػػا سػبحءنا يف فنػـو أاوالػػا فػيعلل أنػا فليػا رقيػب كمػ  قلبػا قريػب يعلػل أاوالػػا كيػرل أفعءلػػا كيْػن  

  َّلَّى ٱىًلفَّ   قػءؿ نعػءُف الػا كم  ن ءف  ف  هل  اصتنلػة فهػو زعػيؿ فػ  بدايػة الوصػلة فكيػف فػ  اقػء   القربػة؟أقو 
ػػءفى فىلىػػٍيكيٍل رىًقيبنػػء قػػءؿ مطهػػرم يف نعريػػف اظتراقبػػة  أف نتعءمػػ  مػػ  نفْػػك ك ػػريك ال نطنػػل  .  (1  )النْػػء  كى

 (.220لا. كجيب فليك أف نراقبا دا نء  )ص 
الرتاث الرتبوم اإلسبلمي جيد أف مراقبة حل سبحءنا م  أهل  دان اظتعلػل. قػءؿ ابػ  رتءفػة كاظتطل  فل  

دكاـ مراقبػة حل نعػػءُف يف الْػػر كالعبلنيػػة، كاوءف ػػة فلػػ   وفػػا يف رتيػػ  اركءنػػا كسػػكنءنا كأقوالػػا كأفعءلػػا، فننػػا  
، كمء منع م  اضتواس كالفهـو  )ان ر زيعو   (.191ـ، ص 1993ر، أم) فل  مء أكدع م  العلـو

ىلف اإلنْءف اللم يعػرؼ أف حل نعػءُف رقيػب فلػ  فنلػا ال دػك أنػا سيصػلع مػ  فنلػا كنصػبع الرقءبػة 
اللانيػػة أسػػءس نصػػرفءنا كجػػوهر حتركءنػػا. كهكػػلا فػػنف است ػػعءر اظتعػػءٓف اإلميءنيػػة اظتببوقػػة يف األشتػػء  اضتْػػَ مػػ  

ءؿ كسػػو  اظتػػآؿ. ىلف األشتػػػء  اضتْػػَ ن ػػلم العنليػػػة دػػتسء نننيػػة اإلنْػػءف بصػػػورة جلريػػة ننجيػػا مػػ  دػػػقء  اضتػػ
الرتبوية فندمء يرتجل اظتعلل كاظتتعلل معءنيهء يف الواق  كيف ػتران اضتيءة فبل يرتكءف كاجبءهتػء اظتنواػة هبنػء ألف حل 
ف سػبحءنا رقيػػب  بػر فلػػيل، كيقومػػءف بواجبءهتنػء بتفػػءةؿ رجػػء  فطػء  الػػرزاؽ الفتػػءح سػبحءنا كنعػػءُف، كيتعػػءمبل
 م  اآل ري  كف  قيل العفو فءو ففو تب العفو كذلك كلا مػ  دػتنا قطعػء أف يبػرم اجملتنػ  اظتدرسػي كاظتػدٓف.

رة االجتنءفيػػػة ىلذا نتملنػػػء يف أصػػػوؿ العقيػػػدة ككػػػ  التوجيهػػػءت لْػػػلوؾ اإلنْػػػءف يف اإلسػػػبلـ فْػػػوؼ ؾتػػػد الن ػػػ
لرتبيػػػػة يعػػػػ  نػػػػدٓف بػػػػ  ضػػػػعف ا (230ـ، ص 2000، فلػػػػي، 9، ص 2007 فلػػػػي) كالتوجػػػػا االجتنػػػػءفي

ـ، ص 2007مْػػػتول التقػػػول كالػػػورع ؽتػػػء يػػػدؿ فلػػػ  ضػػػعف قوامػػػة نعػػػءليل الػػػدي  فلػػػ  التصػػػرفءت )براػػػوث، 
176) .  

ككػػءف مػػ  دػػتف بعػػض الصػػءضت) يف ريءضػػة الػػنفس أف الوااػػد يػػدرن الطفػػ  ابػػ  قػػبلث سػػن) لفػػرتة مػػ  
الطفػ  يقػدـ لػا النصػيحة الػد نػتلخ  يف أف  يػياد كفػيءيػة اظتطػءؼ اليم  كتف ػا معػءٓف الرقءبػة اإلعتيػة مث يف س

، ابػػػ  44، ص 3ـ، ج1995حل سػػػبحءنا )ال ػػػياِف،  يعصػػػي المػػػ  كػػػءف اللػػػػا معػػػا كهػػػو نػػػءظر ىلليػػػا كدػػػءهد  
 ـ(. 1998 لكءف، 
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يعطػػي ابلبػػا اظتتفػػءٓف يف فنلػػا اظتعلػػل ك  اظتنػػت ل.ال ػػنر كنب ػػا  ف نػػةدليػػ  فلػػ  است ػػعءر مراقبػػة حل 
كالطءلػب  .ال ميكػ  ألاػد أف يراقبػا فيػا ىلال اظتػوُف سػبحءنايف الفصػ  الدراسػي ايػث   جهد  كلا كفصءرة فكر 

 يتخػل اللم يْت عر مراقبة حل سبحءنا ال َوف األمءنة كال يتخػل ال ػل سػلنء لػا للحصػوؿ فلػ  ال ػهءدة كال
ء ًنىػػةى األى  يػىٍعلىػػلي اظتػػوُف سػػبحءنا  ر بءلنػػءس ألف كالت ريػػاألكءدمييػػة تيكيػػر األ ػػءث سػػبيبل ل تػػدليسال ً كىمىػػء ختيًٍفػػي  ى ٍفػػ)ي

   (. 19  اءفر  )الُصديكري 
كىلذا التفتنػػػء ىلُف فلػػػ  العنػػػ  بناْػػػءف كالتػػػيكد مػػػ  اإلميػػػءف. دا نػػػء ىلف أشتػػػء  حل اضتْػػػَ نبعػػػث اإلنْػػػءف 

ه ػػة نتخػػل مػػ  الػػلكر سػػتءرا دينيػػة نف ال لػػو يف الػػلكر كالتْػػبيع كالتعبػػد أكجػػد ققءفػػة اػػءؿ فلػػة مػػ  اظتْػػلن) فػػ
بءسػػل الػدي  هجػػر بع ػػهل كمبءدػرة ن ػػر اطتػػر، كىلفنػءؿ الػػرأم. كْػ  كاعتػػركن مػ  مْػػلولية نعنػػر األرض، لل

كهػػػػلا ينػػػػءيف كالْػػػػيءاة يف األرض كالتجػػػػءرة كالصػػػػنءفة كاإلبػػػػداع لؤلسػػػػف الفنػػػػوف كالعلػػػػـو كاظتتػػػػءاف كاظتْػػػػءرح 
كيق ػػة  كا ػػءرة ال ػػعون، ،نلنه ػػة القلػػو بدايػػة كسءيػػة الْػػنحة الػػد جػػء ت  العقيػػدة النقيػػةاإلسػػبلـ كجيػػءيف 

مػػػ  االسػػػتنتءع زبػػػءه   العقػػػوؿ كنعنرهػػػء بػػػتنوار العيميػػػة كالصػػػا كالعلػػػل النػػػءف  كالعنػػػ  الصػػػءٌف كاإلميػػػءف الراسػػػ 
 .  عانءه  الاالنتفءع زك  الفكر،

الػػػلكر يف اقيقتػػػا راػػػل أف ...  كاطتيػػػءالت اظتري ػػػة ؿبػػػءطتنو التػػػدي  الكػػػءذن ربػػػإ ذكػػػر حل سػػػران ىلف 
كر حل بتشتء ػػا اضتْػػَ حتريػػر للعقػػ  كالقلػػب مػػ  الػػوهل كالتصػػورات القءصػػرة  ل دتءمػػء فػػالْػػر لػػك يْػػر فكػػس ذ

اػػػراؽ يف مصػػػطلحءت نفْػػػد صػػػفء  ال يْتْػػػيك فكػػػرة ن ييػػػب العقػػػ  كاإل كنػػػء أف اظتت ػػػبث بءلػػػلكر الصػػػحيع
أىٍف ىػ ى الطَّءفىػءًت فىلىػ   فَّ ىل ارنبءاء كقيقء اد قػءؿ العلنػء   ارنبإ اإلميءف بءلعن  كاظتصلحة .كهبء  التوايد الدي 

 .ـ(1993  )الْيواي، قىٍدًر اٍلنىصىءًلع النَّءًدلىًة فىنػٍهىء
اهتنػػػت بػػػءلعلـو ن ػػر نتػػػء   الدراسػػػءت ىلُف أف الكبػػػر مػػػ  اظتػػػدارس يف األقطػػػءر اإلسػػػبلمية يف اظتءضػػػي  

ة مقءصػد الػدي  اإلسػبلمي ال رفية ك صوصءن القر ف الكرٔف كَف يك  منهء للنه  اظتختلفة كهلا يع  فدـ معرفػ
 اإلسػػبلـ ديػػ  فنػػ  كن ػػءط كنعنػػرأف مػػ   ،ـ( 2003  )اضتجػػءر، الػلم ربػػإ الػػدي  بءضتيػػءة، كالػػدنيء بػػءآل رة

كحل سػػػبحءنا هػػػو البػػػدي  الػػػلم يفػػػتع للعبػػػءد  فػػػءؽ اإلبػػػداع، كتػػػرؾ فقػػػوعتل  كمػػػواهبهل كملكػػػءهتل يف  .بػػػداعىلك 
أف يتػد لوا يف اصتءنػب التعبػدم  لػلبل مػ  كلهء، كبءظتقءب  ميػنعهل دركن م  االبتكءر كاال رتاع يف غتءؿ اضتيءة  

كالْػػؤاؿ اظتهػػل هنػػء هػػو      (.284ـ، ص 2009نتحػػوؿ ايػػءهتل كلهػػء ىلُف أمنػػءط فبػػءدات ؼترتفػػة  )العػػودة، 
كيف يتحءد  األهلوف كاظتعلنوف ىليقػءؼ نيػءر اإلبػداع فنػد األافػءؿ؟ ىلف اصتػوان يكنػ  يف العبلقػة بػ) اظتػر  

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

ركج فػػ  اظتػػتلوؼ، ؽتػػء ي ػػج  األافػػءؿ كالنقػػد كاطتػػ كػػءؼ مػػ  اطتيػػءؿ، نْػػنع بءلْػػؤاؿ كاظتنءق ػػة متنتعػػة بقػػدر
 اإلبػػداع صػػفة  ـ(.2005)فءقػػ ،   كبءلتػػءِف فلػػ  اإلبػػداع كاالبتكػػءر . فلػػ  التفكػػر األصػػي  كالتخيػػ  اظتبػػدع

 (.258ـ، ص 2007ىلنْءنية أسءسية جيب نننيتهء يف ك  النءس  )ركبنْوف، 
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الت ػرات الػد حتػدث يف اظتػءدة كالػد هػي ىلف اإلبداع هو شتة يف التعءم  م  العلـو ال يقدر فليػا ىلال حل ك 
بجس نػػفينػػءبي  اظتعرفػة نػتػور األفنػءؿ الب ػػرية ال نػتل ىلال بنقػػدار حل كمػ  هنػء كءنػػت هػل  اإلاءاػػة ىلاءاػة فلػل 

ابتدا  م  م يلة اطتءل  اد العلل زء يق  يف غتػءؿ الْػن  كالبصػر فلػوال مػء ركػب يف اإلنْػءف مػ  فقػ  مػدرؾ 
ـ، 2005)فلػي، فقا ؽتء اولا ديلء كالييءدة يف اظتعرفة موكولة ىلُف مرانب اللكء  اإلنْػءٓف ظتءح مء استطءع أف ي

الفػػػركؽ الفرديػػػة   اْػػػببف ػػػ  حل سػػبحءنا مقْػػػومة فلينػػػء  كالن ػػػ  كاإلبػػداعالػػػلكء  مػػػ  تنء بكأنصػػ( 64ص 
 كسعي ك  منء فءظتبءبرة اري  العبءقرة.

هدايػػة النفػػوس، كرفءيػػة العقػػوؿ، كزتءيػػة اجملتنػػ . كهػػء ىلف اإلميػػءف الصػػحيع أف ػػل اءقػػة إلنػػءرة القلػػون، ك 
التعلػػيل يف منػػءه  ؿتػ  نعػػيل فصػػر اال رتافػءت كاالكت ػػءفءت كؿتػػ  أبعػد النػػءس فنهػػء فلػل نعػػد بػػرام  الرتبيػة ك 

ال ءلب ن ح  ذه  اظتتعلل اظتْلل بتف الب العلـو الدنيوية كاضتيءنيػة فبػءدة جليلػة ال بػد مػ  ىلايء هػء، كالوفػء  
فنتعبػد حل ىلف نعنر اظتْءجد يْتلـي نعنر اظتكتبءت كاظتيارع كالصػنءفءت كاظتختػاات كاظتتػءاف كالفنػوف  قهء. 

 اضتيءة. الصبلة كراءن ػترانيف 
اطتػػر بكػػ  صػػنوفا كعتػػلا فػػنف اإلسػػبلـ يػػرفض نلػػك االاتفػػءالت ءل  قػػوة ف نػػ  إلنتػػءج ىلف اإلميػػءف اطتػػ

ال ػػػهود هليػػػ  سػػػلعة لتخػػػدير العقػػػوؿ كفيعتػػػء فػػػ  اإلبػػػداع البقػػػءيف ك الدينيػػػة الػػػد نتخػػػل مػػػ  الػػػلكر كالتْػػػبيع كالت
ػػري النَّػػءًس أىنٍػفىعيهيػػٍل ف ،ؿتػػو اإلاْػػءف ىلُف النػػءس رتيعػػءمعػػء وجػػا األن ػػءر كاألفكػػءر ناإلسػػبلـ نعػػءليل اضت ػػءرم.  يػٍ خى

هػػو   لآل ػػريم ػػركفة  غتهػػود يبللػػا اإلنْػػءف لتحصػػي  منفعػػة، فكػػ  كنػػء يف اضتػػديث النبػػوم ال ػػريف  لًلنَّػػءسً 
مػػ  كاػػي اإلسػػبلـ نبصػػر أف مػػ  ال يكػػرتث هبنػػـو اجملتنػػ  فلػػيس مػػنهل،  .تبػػا حل ىلذا كػػءف ؼتلصػػء فنػػ  نبيػػ 

 كم  ال يهتل بتمر النءس فليس معهل.
ػػرى النَّػػػءًس مىػػ ٍ كىاضتٍىءًصػػ ي أىفَّ اٍلًعبىػػػءدىةى اٍلنيتػىعىدًٌيىػػةى ىلُفى اٍل ىػػػٍرً أىٍف ىػػ ي ًمػػػٍ  اٍلقىءًصػػػرىًة      يػٍ فىػػػ ي النَّػػػءسى    ألىفَّ  ى  يف يػىنػٍ

ايىػػػة ىلُفى اَّلًَّ نػىعىػػػءُفى اعتًٍ  ػػػء ييٍصػػػدى ػػػوىاً ً  اطتٍىٍلػػػً  ، كىاإًلنٍػفىػػػءًؽ ، كىالتػَّػػػرىُالً ًف فىلىػػػٍيًهلٍ ، كىاٍلعىطٍػػػًلحيهيلٍ ، كىالتػٍَّعلًػػػيًل ًلنى كىقى ىػػػءً  اى
ػػءرىةو أى  ػػء و أىٍك ىلدى ػػرى ًمػػٍ  ًفٍلػػلو أىٍك مىػػءؿو أىٍك جى َّْ ػػفىءفىةو كىنػىٍفًعًهػػٍل ًزىػػء نػىيى ػػٍرو أىٍك ىلفىءنىػػةو أىٍك دى ػػء كىاى ٍك نيٍصػػعو أىٍك دىاللىػػةو فىلىػػ   ى ٍرًهى

ػءنىءًت األيٍ رىًكيَّػػةً ًمػٍ  اإلً  ْى   اىلىػبي الًعٍلػًل أىٍف ىػػ ي ال ػػءفعي   كىقىػءؿى  .(، بء تصػػءر كنصػرؼ  )اطتػءدمي ، كىالُدنٍػيىًويَّػةً ٍا
   .  )الله (ًمٍ  صىبلىًة النَّءفلىةً 

هي الػد ن ػح  النػءس بءلطءقػة ضتػب حل كاإلاْػءف ظتخلوقءنػا كنقػدٔف صػورة براقػة فػ   رىلف غتءلس اللك
أبػو قػءؿ . لئلاْػءفكأفط  اإلنْءف قػدرة ف ينػة كالتفكر كالتدبر الدي  اللم أفل  م  دتف التقدـ كالتنوير 

 ( ـ 826 - 747هػ /  211 - 130) العىتءًهيىة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء  اطتىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي كيليهي

بُػهيل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رٌان ىًلِفى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىاى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًظبللًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً    ؿي اَّلًى حتى

 اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق أىبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرهيل بًًعيءلً 
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ػػفبنتصػػرؼ تنت  فلػػة مػػ  اظتْػػلن) اؾتػػرؼ ؿتػػو ال لػػو فػػ ىلف التػػدي  اظتنحػػرؼ ٌْ  ،دكفى نػىٍفًكػػرو كىالى رىًكيَّػػةو  تػىعى
كنوجػا وفية يف رمػوز اطتنريػءت الصػم  أج  الفنء  يف ذات اإللا كالْكر يف ابا كنء ييفنػوف م رمة بءلرق  ك 

 ،ال ختلػػػو مػػ  العقػػد النفْػػػيةطريقػػة بفنػػد القبػػػور كارهػػء كنرديػػد أشتػػػء  حل نعػػءُف  ديػػػد األاػػياف، الػػبعض ؿتػػو 
األلػػيل واقعهل التبصػػر بػػاعتػػركن مػػ  مػػتزؽ يقػػودهل ىلُف قػػد  ؽتػػءفلػػ  بػػؤس النػػءس بؤسػػء  تييػػدكالتجػػءكزات الدينيػػة ل

ىًلال  فكػػر  كفنلػػامىػػ  َفٍَّ يىػػيًٍد ي  يف ذلػػك كلػػا كىانػَّبػىعيػػواالتلػػوث ك ، الػػلم يعػػ  بءألميػػة ، كاألمػػراض، كالفقػػر، كالبػػدع
ءران  ْى حءبكى   ى ًْ    .ءن اًٍن

ػػػوفى مىػػػء يى يػػػُرهيٍل كىالى يىػػػنفىعيهيلٍ نصػػػر فلػػػ  أف نكػػػوف مػػػ  زمػػػرة الػػػلي  قيػػػ  فػػػنهل   ككتننػػػء  البقػػػرة  )كىيػىتػىعىلَّني
 -بػبل  جػ  أك كجػ  -بءدة كمنءرسػهء اوافيػة (. ىلف األمية بكءفة أنوافهء مصيبة كفندمء نارهء بءسل الع102

 نكوف اظتصيبة أف ل ألسء أصءبت اصتلكر.
كهػػل  ركػػء ي  القػػوة العلنيػػة كالبقءفيػػة كاالقتصػػءديةنوايػػد حل كنرسػػي  الرةيػػة اإلسػػبلمية اظتركييػػة فلػػ  حتػػث 

رفهء يف كجػو  اطتػر كال . كاليهػد أف ن ػ  اظتػءؿ بتيػدينء لنصػجيب أف نفْع عتء غتءال يف  طءبنء الرتبػوم اظتعءصػر
يتجلػ   اليهػد أف نكػوف غتتنعػء قويػء ال يفصػ  العلػل فػ  اإلميػءف ... ... ؾتع  عتء سبيبل كي نػتحكل يف قلوبنػء

الػػػد كرقػػػت   اطتنريػػػءت اػػػب حل يف ىل ػػػبلص العنػػػ  يف البيػػػت كاظتدرسػػػة كاظتْػػػجد كاظتعنػػػ  كاظتيرفػػػة كنكفينػػػء 
ال ػبلة مػنهل ننكػر دكر التصػوؼ الصػحيع يف نيكيػة الػنفس كلكػ   ال  العيلة كال فلة كال عف حتت اسل الػدي 

 فنػ  مػتق .فبػءدة صػحيحة ك هبنػء  ىلُف جنػءا) لتطػر اليػـو األمة حتتءج ضلوا كأضلوا. م  الفرؽ كم  ارهل 
يريػػد الػػبعض أف يتخػػل مػػ  األشتػػء  اضتْػػَ مػػد بل لتخػػدير العقػػوؿ كىلايػػء  الليػػءِف خبنريػػءت  يءليػػة  ءليػػة مػػ  

ْلل يف فػءَف الواقػ ، كأرض اضتقيقػة ؽتػء يعػ  نرسػي  أكػا كأفنػ  ظتعػءٓف الفقػر كاصتهػ  كاظتػرض كال لػل دتك) اظت
ىلف نرديػػػد أشتػػػء  حل اضتْػػػَ  .ك يػػػءالت التخػػػدير يف ايءننػػػء العربيػػػة الػػػد نػػػل  مػػػ  أصػػػفءد التيػػػا كأاػػػبلؿ ال ػػػيءع

 ليْت بوابة اعتركن م  اظتْلولية كالعطء .
ػءً ،  الػوِف الػلمفػ  هنة الواكال زالت األسءار 

ى
نْػتحوذ ب ػك  أك بػآ ر فلػ   يف اعتىػوىا ً ك ميىًٍ ػي فىلىػ  اظت

كالكتػب الػد  .ىلال أف العقليػة اطترافيػة مءزالػت اءضػرةكالبقءفػءت رال ن ر الصفءت كاظتْنيءت  أذهءف البْطء 
قػػػة كالدراسػػػءت األاػػػبلـ حتقػػػ  ركاجػػػء كاكتْػػػءاء يف اػػػ) أف األ ػػػءث اظتعنارا ػػػب نبحػػػث فػػػ  اعػػػءـ اصتػػػ  ك 

مػ  اظتػؤَف اقػء ىلقحػءـ الػدي  األصيلة كءسدة ال يلتفت ىلليهء ىلال الندرة مػ  أصػحءن النفػوس الراجحػة اظتتحػررة. 
اطتطػػرة  يف كقػػف نفءقنهػػء كفػػبلج  قءرهػػءاليػػـو يف ن ػػر نلػػك العقػػد الدفينػػة الػػد أ فقػػت اضتركػػءت اإلصػػبلاية 

كبػرة يف يف دكؿ   قػ  العقػ  نصػرا مػؤزرا يف ميػءدي  دػدب) أكسءط اطتءصة كالعءمة رال أننػء نعػيل يف فصػر ا
 .أرجء  اظتعنورة

فءظتْػػلنوف ليْػػوا  ءجػػة ، لكػػي يْػػتعيدكا فػػءفليتهل ، ىلُف نكػػوي  الػػدي  مػػ  جديػػد أك  ديػػد الػػدي    
فليػة ذانا ، لكنهل يف اءجة ىلُف الوفي اظتعريف كاظتنهجي ، اللم ميكنهل م  نوليػد اإلرادة كالقػدرة كالعيميػة كالفء
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لتجديػد منػػءه  الفهػػل كفقػػا التػػدي  كىلُف قػػدرة فلػػ  نقػؤف مْػػرة ايػػءهتل العنليػػة كالْػػلوكية بتفكػػءر قء نػػة فلػػ  
 (.5ـ، ص  1998القءفدة العقدية كمصءدر التدي  )العلوآف، 

ىلفَّ اظتدرس  مْءلك اظتْلن) اليـو كهو تل   فقا الْرةـ( يف كتءبا 2000يقوؿ ػتند ال ياِف )
   ف  نعليل نبلملنا، كالتءجر اللم ين    ف  نبنر قركنا، كاظتوظف اللم ين    ف  أدا  اللم ين 

فنلا، ال يقب  حل م  أادهل فلران أبدان يف ن يي  هل  الفرا ض، كلو كءف أادهل قد فءقا ف  كاجبا أنا 
ذلك . يفع  جٌهءؿ اظتتصوفةصل  مء ة ركعة، أك قرأ ألف  ية، أك فدَّ أشتء  حل اضتَْ سبع) ألف مرة، كنء 

َف نطلب، كنعطي  ألمة يْتحي  أف ننهض ىلال ىلذا أجهدت نفْهء    ف  الفرا ض اظتطلوبة بنواف أنا ان  
 .(633  )ص يف ػتءربة جهلهء كفقرهء كفوضءهء

كذتػػة اء فػػة أ ػػرل كقعػػت يف فػػ  التطػػرؼ أي ػػء ايػػث يريػػد العلنػػءنيوف ىلقصػػء  الػػدي  دتءمػػء فػػ  دػػلوف  
لوف فل  اصر مفهػـو الػلكر كالتْػبيع يف اظتْػءجد مػ  أف  قػءر الػلكر كالتهليػ  كالتْػبيع جيػب أف اضتيءة كيعن

 فػءو العػءدؿ تػب أف يػرل م ػءهر العػدؿ يف كػ  مكػءفدا   ك ػءرج اظتْػجد د ىلُف ايءة اظتْلل قوال كفعبل تدت
العبػءد زقت ػيءت هػلا اإلميػءف  كحل العليل الْني  اطتبر تػب أف يت ػبث م  سيءسة األسرة ىلُف سيءدة الدكلة.

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

اػرس رقءبػة حل يف اػس النءدػلة كاػرهل أسػءس البنػء  القينػي الصػحيع الػلم يتحػرل اإلميءف بءو ك  . ىلفالرًَّذيلىةً 
 صدل لبلؿتراؼ.تاطتر كي

 األمْسء  احلسنأطفءلنء و 
أنا يْتحب أف نكوف أكؿ كلنة نل  أذف الطف  هي ذكػر حل نعػءُف  فل  أرت  فلنء  الرتبية اإلسبلمية 
  هػػلا األصػػ  اإلميػػءٓف أف يتعلػػ  قلػػب الطفػػ  زػػء يقػػرع شتعػػا كيبلمػػس اْػػا كػػي نكػػوف فءحتػػة اطتػػر كيتفػػرع مػػ
ءاػب فقلػػا مْػػتقببل فتتحػػدد  هػػو زاد  الركاػػي  للوالػػدي . ذلػػك الػػيادالرةيػػة كنتْػػ  الرسػػءلة كنت ػػع كنتجػػدد َك

لعػءَف م  أكؿ يـو ب  م  أكؿ ضت ة يف ايءنا ؽتء يرس  دكر األسرة كفبلقتهػء بػءظتولود الوافػد فلػ  ااقء كصدقء 
صػػفءنا العلػػ  كهػػو أكؿ كأجػػ  كأكنػػ  مصػػدر يتلقػػ  منػػا سػػر كالقػػر ف اضتكػػيل  ػػر أشتػػء  حل اضتْػػَ ك  اصتديػػد.

م ػػػبعء بعبػػػ  اإلميػػػءف  يبػػػ  ققءفتػػػا كيبػػػدأ ايءنػػػاتػػػءف  فلػػػ  فطرنػػػا الْػػػلينة ، ك الطفػػػ  كيتعلنػػػا بءلتػػػدري  كػػػي 
دػعور كينْػءن يف يْػرل يف البل -الت ػبياىلف صػع هػلا  –لػركح لأشتءة  سػبحءنا لقػءح . مْتنتعء بلكر الرزت 

فػػبل نلهيػػا  نيفػػءت الػػنفس األمػػءرة بءلْػػو  ضػػدنياػػءت ال ػػيطءف الػػرجيل كتصػػنا  مْػػتقببل مػػ  الػػنفس كػػي يقيػػا
افًػرًهىء    .الدنيء ً ىلى

 فل  أنا يْتحب أف نكوف   ػر كلنػة يتلف هػء اظتػؤم  يف اات ػءر  اسػل حل اإلسبلـكلقد أرت  فلنء  
كاألمػر نفْػػا يف دػتف ذكػػر كػللك.   صػػركرةفءلكينونػة نبػػدأ مػ  حل كالْػركرة كال مػة ضتْػػ  اطتتػءـ.كعبل  سػبحءنا
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اسػػل حل ؾتػػد  يف بدايػػة كسءيػػة كػػ  درس كقبػػ  كبعػػد ننػػءكؿ الطعػػءـ بػػ  قبػػ  أدا  كػػ  فنػػ  كػػي نكػػوف النيػػة و 
يف . ء كنيننػء، كاسػتعءنة كهدايػةناكػ ال ي ف  فػ   ءلقػا ؤم  م  ربا يف ك  دلونا سءفيء ىللياسبحءنا كيكوف اظت

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

 (.   162  األنعءـ  )اٍلعىءلىًن)ى كىؽتىىءًَ َّلًٌ رىنًٌ 
فػػنذا كػػءف كقػػت نطقهػػل فليلقنػػوا ال   حتفػػة اظتػػودكد بتاكػػءـ اظتولػػودـ( يف 1971يقػػوؿ ابػػ  قػػيل اصتوزيػػة )

ىللا ىلال حل ػتند رسوؿ حل كليك  أكؿ مء يقرع مْءمعهل معرفة حل سػبحءنا كنوايػد  كأنػا سػبحءنا فػوؽ فردػا 
عنءنويػ  كمعػَ سرا ي  كبرا مء يْػنوف أكالدهػل بهل أيننء كءنوا ككءف بنو ىلين ر ىلليهل كيْن  كبلمهل كهو مع

هل  الكلنة ىلعتنء معنء كعتلا كءف أاب األشتء  ىلُف حل فبد حل كفبد الرزت   يػث ىلذا كفػ  الطفػ  كفقػ  فلػل 
 أنا فبد حل كأف حل هو سيد  كموال  .

اػػرس العقيػػدة يف انتبػػا ىلُف ـ( 1995)ال ػػياِف اءمػػد أبػػء كالنػػءظر يف الفكػػر الرتبػػوم اإلسػػبلمي جيػػد أف 
ينب ػي أف يقػدـ ىلُف الصبػػي يف أٌكؿ ن ػو  ليحف ػا اف ػءن فقءؿ ف  االفتقػءد  كجا التدري   نفس األافءؿ فل 

مث ال يياؿ ينك ف لػا معنء  يف كا  ديلءن ف يلءن  فءبتػداة  اضتفػ  مث الفهػل مث االفتقػءد كاإليقػءف كالتصػدي  بػا، 
ء تصػ  يف الصبػػي ب ػر برهػءف. فنػ  ف ػ  اللػػا سػبحءنا فلػ  قلػب اإلنْػءف أف دػراا يف أٌكؿ ن ػو  كذلك ؽتػ

لئلميءف م  ار اءجة ىلُف اجة كبرهءف، ككيف ينكر ذلػك كرتيػ  فقء ػد العػواـ مبءد هػء التلقػ) اجملػٌرد كالتقليػد 
ل ػعف يف االبتػدا  فلػ  معػَ أنػا اوض؟ نعل يكوف االفتقػءد اضتءصػ  زجػٌرد التقليػد اػر  ػءؿ فػ  نػوع مػ  ا

يقبػػ  اإلزالػػة بنقي ػػا لػػو ألقػػي ىلليػػا فػػبل بػػد مػػ  نقويتػػا كىلقبءنػػا يف نفػػس الصبػػػي اػػد يرتسػػ  كال يتيلػػيؿ. كلػػيس 
الطريػػػ  يف نقويتػػػا كىلقبءنػػػا أف يعلػػػل صػػػنعة اصتػػػدؿ كالكػػػبلـ بػػػ  ي ػػػت   بػػػتبلكة القػػػر ف كنفْػػػر  كقػػػرا ة اضتػػػديث 

ت فبل يياؿ افتقءد  ييداد رسو ءن زء يقرع شتعا م  أدلػة القػر ف كاججػا كزػء كمعءنيا. كي ت   بوظء ف العبءدا
يػػرد فليػػا مػػ  دػػواهد األاءديػػث كفوا ػػدهء كزػػء يْػػط  فليػػا مػػ  أنػػوار العبػػءدات ككظء فهػػء كزػػء يْػػرم ىلليػػا مػػ  

أٌكؿ م ػػػءهدة الصػػػءضت) كغتءلْػػػتهل كشتػػػءفهل يف اطت ػػػوع للػػػػا فػػػي كجػػػ  كاطتػػػوؼ منػػػا كاالسػػػتكءنة لػػػػا فيكػػػوف 
التلق) كنلقء  بلر يف الصدر، كنكوف هل  األسبءن كءلْقي كالرتبػية لػا اد يننو ذلػك البػلر كيقػول كيرنفػ  

كػءف مػ   دػتف أهػ    .، بء تصػءر يْػر(89، ص 1  )جدجرة ايبة راسخة أصلػهء قءبت كفرفهػء يف الْػنء 
 (. 560 ـ، ص2009البءدية نلقينهل ال هءدن)، كاألشتء  اضتَْ  )اظت راكم، 

ألنػا يقربنػػء الػلم كهبنػػء حل العلػيل نوجيػا أن ػءر الطػػبلن كالطءلبػءت ؿتػو أييػػة العلػل مػ  ال ػركرة زكػػءف 
سػػء ر العلػػـو نت ػػل بيػػد اظتػػؤم  ىلُف راػػءن اصت رافيػػء ك للخػػءل  سػػبحءنا كأف فلػػل اصتيولوجيػػء كاألايػػء  كالت ػػريع ك 

يػػػرل دبيػػػب الننلػػػة الْػػػودا ، يف الليلػػػة ال لنػػػء ، فلػػػ  م  الػػػل{ ٍلبىًصػػػري ٱ} اظتعرفػػػة كػتػػػران اإلميػػػءف. ىلف حل هػػػو
  الصخرة الصنء . كيرل سػريءف القػوت يف أف ػء  اضتيوانػءت الصػ رة جػدان، كسػريءف اظتػء  يف األاصػءف الدقيقػة

الػػػد ننفػػػ  ظتعرفػػة ألػػػواف العلػػـو متءاػػػة بوابػػػءت رابػػة  األشتػػء  كالصػػػفءت .(10سػػػورة ال ػػورل   يػػػة  .)الْػػعدم
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سػػػيلة لتعنيػػػ  رةيػػػة االستك ػػػءؼ ك الػػػلكر كاظتػػػلاكرة معػػػء. ىلف كػػػي يتلػػػلذ التلنيػػػل  ػػػب العبػػػءد كنػػػبه  اضتيػػػءة كل
الن ػػر  هػػل  األصػوؿ اظتت ػػننة يجػػب نػدريب الصػػ ءر فلػ كاجملتنػ  ف لئلنْػػءف كاألرض كالكػوف كالػػدي  الطءلػب

 .   يف اظتعءٓف الكال ألشتء  حل اضتَْ
الوسػء   يف اػػرس الف ػء    ىلف حل هػػو ال ػءيف كابنػػء نبينػء الكػػرٔف كأكنػػ  مػػ  أرتػ  ىلف األشتػء  اضتْػَ 
كهػلا يقودنػء للعنءيػة بءصتْػد فػءظتؤم  الػد نػن   فػيل اإلنْػءف عبلج لكػ  العلػ  الفل  التداكم كالبحث ف  

سػبلـ. قػءؿ نعػءُف ننػءكؿ الطعػءـ مػ   دان اإلءالفتداؿ يف القوم  ر م  ار  كألف اظتعدة بيت الدا  فءلعنءية ب
فنػدمء يتنػءكؿ الصػ ر كهػو . اظتءديػة كاظتعنويػةحل ال ػءيف ألمراضػنء  (.80  ال ػعرا   )كىىًلذىا مىرًٍضتي فػىهيػوى يىٍ ػًف)ً  

اور الننو الدكا  دا نء نؤكد فل  أف العبلج سبب كأف حل سبحءنا هو ال ءيف كهو رن النءس الػلم يعػءفيهل 
، ًدػػػفىء ن ال يػي ىػػػءًدري  أىٍذًهػػػبٍ  كيف اضتػػػديث الصػػػحيع  ػػػءيفى ىلال أىنٍػػػتى ػػػءيف، ال دى اٍلبىػػػٍتسى رىنَّ النَّػػػءًس، كىاٍدػػػًف أىنٍػػػتى ال َّ

ء  (.80  ال عرا   )كىىًلذىا مىرًٍضتي فػىهيوى يىٍ ًف)ً كيف اللكر اضتكيل   . سىقىنن
انػػا اصتنيلػػة أشتػػء  حل اضتْػػَ فلػػ  ايػػءة الفػػرد اػػد ن هػػر فلػػ  مبلبْػػا الن يفػػة كفبءر كدتتػػد نطبيقػػءت 

نقػدير العنصػر اصتنػءِف كاػب الطبيعػة فػءو رتيػ    ن جي  الطف  فلػكسلوكا اضتْ . كم  هنء فنف نتَ أيية 
كحل بػػػػدي  الْػػػػنوات كاألرض. كاػػػػب الطبيعػػػػة نعػػػػ  اوءف ػػػػة فلػػػػ   راهتػػػػء، ال ػػػػءهر كالبػػػػءا  تػػػػب اصتنػػػػءؿ 

ىلفَّ  فىػٍ  النَّػً ًٌ صىػلَّ  اَّلَّي فىلىٍيػًا كىسىػلَّلى ْػر النػءظري .  كرفءيتهء، كدراسة قوانينهء كي نكوف دا نء متتلقة كن يفػة ن
ػػػػُب اصتٍيػػػػودى ، فػىنى  ػػػػوىاده تًي ػػػػرٔفى ، جى ػػػػُب اٍلكى ػػػػرٔفه تًي ػػػػُب النَّ ىءفىػػػػةى كى ػػػػُب الطَّيًٌػػػػبى ، نىً يػػػػفه تًي  ًٌفيػػػػوا أىفٍػنىػػػػء ىكيٍل اَّلَّى اىيًٌػػػػبه تًي

ا ي الػُركًح ، كىالػُركحي مىًطيَّػةي اٍلقيػوىل ، كىلًل  كللا قءؿ العلنء  كىسىءاىءًنكيلٍ  ػء ًاػلى حًَّة فىًننػَّهى ًة الطَّيًٌبىًة أىقػىره يف ًاٍفً  الصًٌ رَّاً حى
ػػُر الػنػٍَّفسى ، كىهيػػوى  ْي ءلػدًٌمىءًغ كىاٍلقىٍلػػًب كىيى ػػٍي و كىاٍلقيػوىل نػىػػٍيدىادي بًءلطًٌيػًب كىهيػػوى يػىنػٍفىػػ ي األىٍف ىػء ى اٍلبىءًانىػػةى كى لًلػػُركًح   أىٍصػدىؽي دى

ػػػُد ي ميبل ىمىػػػةن  اًكم مىػػػ ى التػَّوىُكػػػً  فىلىػػػ  اَّلًَّ  - اآلدىان ال َّػػػرًٍفيَّة)ابػػػ  مفلػػػع ،  كىأىدى فىٍصػػػ ه يف  - فىٍصػػػ  يف ايٍكػػػًل التَّػػػدى
حَّةً  هًتىء يف الصًٌ كميتد اصتنءؿ م  اصتنءف ليفيض فل  األركءف كلي هر فلػ  اللْػءف فءلعنػ   .(الرَّكىاً ًع الطَّيًٌبىًة كىفىء ًدى

 ىلف حل جواد تػب اصتػود كتػب معػءِف األمػور كيكػر  كيف اضتديث النبوم ال ريف  اصتني  يتسر نفس اإلنْءف
  )أ رجػػا اطترا طػػي يف مكػػءـر األ ػػبلؽ. قػػءؿ اضتػػءف  العراقػػي  كىلسػػنءد  صػػحيع. ان ػػر العراقػػي(. سفءسػػفهء 

لػ  نلقػي كػ  كيرل بعض البءاب) أف م  أبرز مهػءـ الرتبيػة اصتنءليػة، نطػوير القػدرة كاالسػتعداد لػدل النءدػلة ف
مء هو را   يف الطبيعة كالفػ  كالبيلػة، كمػ  مثٌ نربيػة الػلكؽ اصتنػءِف، كاظتوقػف اصتنػءِف لػدل النءدػلة  ػء  الواقػ   

ىلُف كاقػ  معػءش ـ(. كلكي ؿتػوؿ القػيل اإلسػبلمية كاظتفػءهيل القر نيػة اظترنبطػة بءألشتػء  اضتْػَ 2005)دءه)، 
ء يػػػرل كيْػػػن  كيعنػػػ  مػػػ  أجػػػ  أف يكػػػوف منتجػػػء للجنػػػءؿ ، فلػػػ  نػػػلكؽ مػػػواا  اصتنػػػءؿ يف مػػػؿتنػػػ  الصػػػ ر 

. فيعتءد الطءلب كفػ  الرتبيػة اصتنءليػة أف يصػبع كراسػا ي ػي بيػد العنءيػة الفء قػة ، مبدفء فيامدافعء فنا، كفيء لا
كالن ءفػػة اظت ػػرفة ايػػث يْػػتخدـ فػػدة ألػػواف يف كتءبػػة كاجبءنػػا كي ػػ  نن ػػيل اظتػػءدة العلنيػػة كم هرهػػء العػػءـ يف 

 .)حتبرا فتتجل  األصوات اضتْنة للْءمعللنعلل ككللك يف نبلكة القر ف الكرٔف تا   ءفاضتْب

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=38&MaksamID=258&ParagraphID=346&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%E4%D9%ED%DD%20%ED%CD%C8%20%C7%E1%E4%D9%C7%DD%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=38&MaksamID=258&ParagraphID=346&Sharh=0&HitNo=3&Source=1&SearchString=G%241%23%E4%D9%ED%DD%20%ED%CD%C8%20%C7%E1%E4%D9%C7%DD%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
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 اظترنبطػة هبػء فػااآلقػءر الرتبويَّػة  نمكءسػء أف نيوظًٌػفى كب ءٓف األشتػء  اضتْػَاإلفءدة م  مع اظتدرسةنْتطي  ك 
طة الصػػفيَّة كاػػر الصػػفيَّة، كذلػػك نننيػػة اصتءنػػب الركاػػي للطيػػبلَّن ب ػػدَّ الطػػرؽ كالوسػػء  ، مػػ   ػػبلؿ األن ػػ 

بطراهء يف موضوفءت اظتْءبقءت، كأن طة اإلذافة اظتدرسيَّة، كالصػحءفة اضتء طيَّػة، كؿتوهػء، ل ػرس مبػدأ ااػرتاـ 
ي هبء يف اضتيءة اليوميَّة  .ـ(2006  )صويف، هل  األشتء  كىلنياعتء منػيلتهء، كالتتسًٌ

لرتسػػي  القػػيل اظتتعلقػػة بتشتػػء  حل اضتْػػَ يف اػػس  نصػػلع كآليػػءت ىلضػػءفية فينػػء يلػػي غتنوفػػة موجهػػءت
 النءدلة 

نعطػػيهل القػػوة كأف حل كاػػد  هػػو  األذكػػءر. ىلف األدفيػػة القصػػرةفلػػ  افػػ   كنعويػػد الصػػ ءر نعلػػيل .1
بءًح كيػٌ  يػىػٍوـو  مىػء ًمػٍ  فىٍبػدو يػىقيػوؿي يف صىػ قءؿ رىسيوؿ اَّلًَّ صىلَّ  اَّلَّي فىلىيًا كىسىػلَّل . كالصند كالْني  كالعليل اضتءف 

ػًني ي  َّْ ػنءً  كىهيػوى ال َّْ ػًا دىػٍي ه يف األٍرًض كىال يف ال لىةو، بءٍسًل اَّلًَّ الَّلم الى يى يُر مى ى اشتًٍ العىلًػيل، قىػبلثى  كىمىْءً  كيٌ  لىيػٍ
بتشتػء    نومػا أف ختويػف الطفػ  قبػقػدميء اآلبػء   افتقػدمػ  اظتؤسػف أف  )ركا  الرتمػلم(. مىرَّاتو َفٍى يى يػرَّ  دىػٍي ه 
اػػػػث يف موركقءننػػػػء ال ػػػػعبية سػػػػيجد الكبػػػػر مػػػػ  األشتػػػػء  الػػػػد ءىلف الب يءليػػػػة كسػػػػيلة مقبولػػػػة. ايوانػػػػءت ؼتيفػػػػة ك 

نياي ًقصَّةى اٍل يوؿً يقولوف  فاستخدمت عتلا ال رض  يػىػوىافه  يػرىايفع الى كيجيػودى لىػاي، يػىٍيفينيػوفى أىنَّػاي اٍل يػوًؿ ك  اىكىٍت لىاي جىدَّ اى
نعويػد األافػءؿ دا نػء فلػ  قػرا ة اظتعػوذن) ؿتتػءج ىلُف  .اظتعجػل الوسػيإ بتصػرؼ()  نَّءًس لىٍيبلن فػىػيػيٍهًلكيهيلٍ يىٍ هىري للً 

ك ية الكرسي... كنبْيإ معءنيهء كنقريبهػء. ال غتػءؿ يف فػءَف اليػـو لفكػر اطترافػة بءسػل اإلسػبلـ...ىلف مػ  اظتهػل 
نعػػػءُف لتحصػػػ) فقػػػ  اظتْػػػلل كقلبػػػا ؽتػػػء كقػػػر فيهنػػػء ألم  أف نػػػدرؾ أف اظتعػػػوذن) يػػػء يف جوهريػػػء دفػػػء  ىلُف حل

سػػبب مػػ  األسػػبءن مػػ  نػػدليس اظت ػػعوذي  أك مػػ  األكهػػءـ كاألمػػراض النفْػػية. اظتعوذنػػءف سءيػػة لفكػػر اطترافػػة 
 (. 88، 196ـ، ص 2004كاارتاؼ ال عوذة )أبو سلينءف، 

ػػًك)ً التػػلكر بػػءو سػػبحءنا  .2 ٍْ يقػػوؿ اظتػػءكردم )ت . العفػػو تػػب فنػػلكرهل بػػتف حل ففػػو ال  ػػب لًتى
ًك)ً كىاٍفلىٍل أىفَّ  ـ(  1058هػ = 450 ٍْ ػلى اٍل ى ىػًب  لًتى ػء   أىٍف يىػٍلكيرى أىٍسػبىءبنء  ىلذىا هىجى ػتػىعىءفي هًبىػء فىلىػ  اضٍتًٍلػًل ًمنػٍهى ٍْ يي

. فىًعٍنػدى ذىلًػكى أىدىبًػاً  فىلىػ  الطَّءفىػًة لىػاي ، فػىيػىٍرًجػ ي ىلُفى اَّلَّى فىيَّ كىجى َّ فػىيىٍدفيو ي ذىًلكى ىلُفى اطتٍىٍوًؼ ًمٍناي ، كىيػىبػٍعىبياي اطتٍىٍوؼي ًمٍناي 
ي ً أ) يػىػػػييكؿي اٍل ى ىػػػبي  ، اٍلفىٍصػػػ ي الرَّابًػػػ ي يف اضتٍيٍلػػػل كىاٍل ى ىػػػب - اٍلبىػػػءني اطتٍىػػػءًمسي أىدىني الػػػنػٍَّفسً  - َىدىني الػػػُدنػٍيىء كىالػػػدًٌ

ن ػر الدراسػػءت اضتديبػة ىلُف أف نعلػػل فػ  العفػػو كنْػيءف األدػػيء  الْػيلءت الػػد اػدقت يف اظتءضػػي  .(بء تصػءر
 (.13ـ، ص 2008كجلب الْعءدة )أكلدردي ، م  أهل كسء   حتْ) اظتياج 

ػػرىلللتحػػدث فػػ   ال  حل الػػد  انتقػػء  األكقػػءت اظتنءسػػبة .3 ، كنعنػػا الػػد ال نعػػد كال حتصػػ . كلعػػ  نػىتػٍ
، ت اضتيػػة الػػد نْػػتح  كقفػػءت التتمػػ مػػ  اآليػػء هىطىػػ ى اٍلنىطىػػػري ىلذا  لرٍَّفػػدل الصَّػػٍوت اٍلنيػػدىكًٌم رةيػػة الػػاؽ ، كشتػػءع
  ع، ككلنءت البنء .كجلْءت االستنتء 

يقػوؿ ن جي  ركايػة القصػ  كاضتػوار يف التعريػف بػءظتنع اإلعتيػة دا ػ  األسػرة كمؤسْػءت اجملتنػ .  .4
ـ(  فػنف مػ  اظتهػل أف نػر  أافءلنػء فلػ  اضتيػءة يف راػءن أشتػء  حل اضتْػَ، 2000فبدحل ػتند فبػداظتعطي )
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ف يف فلكهػػء...كلكي يتحقػػ  ذلػػك فػػنف مػػ  ك كيػػدكر  يفهنػػوف معءنيهػػء، كيػػدركوف مراميهػػء، كيعي ػػوف يف أنوارهػػء،
الواجب فلينء أف ؿتْ  األ ل بيد الطفػ  ؿتػو التعػرؼ فلػ  أشتػء  حل اضتْػَ ، ك ػر مػء يْػءفدنء فلػ  ذلػك 
هو  اظتْرح اظتنيِف ، ايث ميكننء أف نقدـ هل  األشتء  اضتَْ يف قون قصصي رتي  يْػتهوم قلبػا، كين ػإ 

(، كلقػػػد قػػػءـ اظتؤلػػػف بتقػػػدٔف منػػػءذج للقصػػػة يف ، الْػػػيد، بػػػدكف نػػػءري 322-321فقلػػػا، كيييػػػد فهنػػػا  )ص 
 اظتْرح اظتنيِف كنعتقد أف اظتْرح اظتدرسي أي ء ميكنا اإلفءدة م  هل  الوسيلة النءفعة. 

كػي يعءملنػء حل فلػ  ذلػك كاألصػدقء   ال سػينء بػ) األدػقء  التتكيد فل  مفءهيل العفو كالتْءمع  .5
ػػػٍل كىاَّلَّي اىفيػػػوره رًَّاػػػيله  نعػػػءُف  اظتنػػػواؿ الػػػرايل. قػػػءؿ بُػػػوفى أىف يػىٍ ًفػػػرى اَّلَّي لىكي   النػػػور)سػػػورة   كىٍليػىٍعفيػػػوا كىٍليىٍصػػػفىحيوا أىال حتًي

ُب اٍلعىٍفوى فىءٍففي فى ًٌ  (.22 تىحىُب قػىٍوؿ اللَّهيلَّ ىلنَّك فىفيوع حتًي ٍْ  . كىيي
كال نتعلػػػ  قلوبنػػػػء ب ػػػر  كنػػػػردد  أف نكػػػوف قػػػدكة أمػػػػءمهل فػػػنع ل دػػػػعء ر حل كنػػػدفو  سػػػػبحءنا .6

ػػًلُ  قػيليػػوبػيهيل بًػػلًٍكًر اَّلًٌ أىالى بًػػلًٍكًر  ألْػػنتنء األشتػػء  اضتْػػَ سػػء لة الرااػػة كالطنتنينػػة. قػػءؿ نعػػءُف  الَّػػًلي ى  مىنيػػواٍ كىنىٍطنى
ػػػًلُ  اٍلقيليػػػوني  ػػػء ً قػػػءؿ العلنػػػء    (.28  الرفػػػد)  اَّلًٌ نىٍطنى ػػػءؿي  الػػػلًٌٍكري لًٍلقىٍلػػػًب ًمبٍػػػ ي اٍلنى ٍيػػػفى يىكيػػػوفي اى ػػػنىًك فىكى َّْ لًل

َّْنىًك ىلذىا فىءرىؽى اٍلنىء ى    . (383ـ، ص 2002  )الْفءري ، ال

يف األمػور   هػلا ال يتحقػ ك كالتقػرن منػا هػي معرفػة حل يف نربية النءدػلة اللهبية الرتبوية ىلف القءفدة  .7
، لتن ػػت فلػػ  مبػػػدأ نفوسػػهلالػػوازع يف خبلػػ  هػػلا  ف نقػػـو الرتبيػػػةأ، لػػلا فيجػػب ة صػػفتا سػػبحءنافػػىلال زعر  كلهػػء

 ـ(.2001)اضتءرقي كدبءس،  اإلاْءف هنء نتل الرقءبة اللانية
ألف حل سػبحءنا هػو الكػرٔف كتػب الكرمػء  كراػيل فنليػء فلػ  الصػدقة بءنت ػءـ كبءلتػدري   لنعوده .8

َّْػبلـي تب الرزتء  كنػء أف نبينػء  للفقػرا  عيػًرؼى بًعىطىء ًػًا فرىزٍتىػةن لًٌٍلعىػءلىًن)ى  ا حلٍرسىػلهػو نػ  الرزتػة أى فىلىٍيػًا الصَّػبلةي كىال
ء ًاً   للنْءك). كىسىخى

فلػػػ  الْػػػعي كالتوكػػػ  الكءمػػػ  فليػػػا سػػػبحءنا كأف حل اظتنءسػػػبة كلنػػػء الاػػػت الفرصػػػة   ويػػػد الطفػػػ نع .9
َّْػبلـي فىلىٍيػًا الصَّػ قىػءؿى الػرزؽ.   بػء فػ يف اعتػوا  الطلػ  كلك  فليهء أكال أف خترج الرزاؽ يرزؽ الطيور  لىػٍو    بلةي كىال

ػػػرى نػىٍ ػػػديك سًتىءصنػػػء كىنػىػػػريكحي ًبطى  ػػػء يػىػػػٍرزيؽي الطَّيػٍ ػػػ َّ نػىوىُكلًػػػًا لىػػػرىزىقىكيٍل كىنى ػػػٍل نػىػػػوىكٍَّلتيٍل فىلىػػػ  اَّلًَّ اى ػػػوى ظىػػػءًهره يف أىفَّ  ءننػػػءأىنَّكي . كىهي
ٍَّْعًي   ألىنَّاي ذىكىرى لًلطَّػٍرً فىنىػبل كى  هيػوى الػلَّهىءني صىػبىءانء يف اىلىػًب الػٌرًٍزًؽ ، كىًهػيى فىءرًاىػةي اٍلبيطيػوًف، التػَّوىُك ى يىكيوفي مى ى ال

ػػء . كىقىػػءؿى  ٍتىًللىتػيهى ػػري كىالُرجيػػوعي كىًهػػيى ؽتي ػػديكيٍل فىػػٍ  اىلىػػًب الػػٌرًٍزًؽ كىيػىقيػػوؿي اللَّهيػػلَّ ايٍرزيقٍػػً  ، فينى رىًضػػيى اَّلَّي فىٍنػػاي   ال يػىٍقعيػػدي أىاى
بنػػء كىال فىًلٍنػػػتيٍل أىفَّ  كىقىػػدٍ  ػػػنىء ى ال دتيًٍطػػػري ذىهى َّْ كاألرزاؽ  .(نػىوىُكػػػ ه  - اػػػرؼ التػػػء  - ٍقًهيَّػػةً اظتوسػػػوفة اٍلفً )ان ػػػر   ًف َّػػػةن ال

ءف ؿتػػو  ياضتػػب ال سػػينء بػػ) الػػيكج) فحيننػػء يْػػعالعلػػل كالرزتػػة كاطتلػػ  اضتْػػ  ك مءديػػة كمعنويػػة كمبػػءؿ البػػءٓف 
  فػ   دجيػة رىسيػوؿي اَّلًٌ صػل  حل فليػا كسػللكاظتودة كالرزتػة كالْػك  كلقػد قػءؿ يرزقهنء الرزت  سبحءنا اضتب 

ػػء ىًلٓفٌ   مػػ  نبعػػءت اضتػػب الػػلكر اضتْػػ  كصػػلة . ك (169، ص 15ـ، ج1992)ركا  مْػػلل،   قىػػٍد ريزًقٍػػتي ايبػَّهى

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=100&MaksamID=1188&ParagraphID=5878&Sharh=0&HitNo=10&Source=1&SearchString=G%241%23%CE%E3%C7%D5%C7%230%230%230%23%23%23%23%23
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ظت ػءفر كيعءينهػء يف سػلوؾ كالديػا سػوؼ الطف  اللم ي ءهد نلػك ا .الرال كاض الطرؼ ف  النق  الب رم
 واريء اظتتتل .كنءؿ م يْه  فليا ىل

، كتءبػةكىلقػرا  اصػيلتا  نعلػيل الطفػ  الل ػة العربيػة ميك  استخداـ أشتء  حل اضتْػَ كتاػد مػدا     .10
كال ػعر ديػواف ، تتءج ال بءن ل ػرس معػءٓف العفػة فػا نرسػي  معػءٓف الْػني  كالبصػر كالعلػيل  كنطقء، كػتءكرة.

 العرن كموا  الف ء  . قءؿ اب  القيل  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ي ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي كىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًت الى  َّْ  كىال

  ًهءكىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل غتىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءرًم القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًت يف أف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء  كىيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ً يىءنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءًت العييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًف بًلىحً هى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػءطى ًفلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػءن بًءلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى العىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي أاى  كىهي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحىءنىاي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي و ًفلني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًٌ دى  كىًبكي

 

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىلىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهىء كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّآف    َى

 كىيػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكؽى بػىيىءًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىء بًًعيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءفً 

اؾى نػىقىلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى األجفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءفً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػوًف ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػرٌو كىًمػػػػػػػػػػػػػػػػ    ىلفػػػػػػػػػػػػػػػػبلىفً يف الكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىءفً  يًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيإي كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى ذىا نًْ
 فىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى اظت

 
اػػػػػب اصتنػػػػػءؿ  ربػػػػػإ أشتػػػػػء  حل اضتْػػػػػَ بءظتهػػػػػءرات اضتيءنيػػػػػة كاآلدان اإلسػػػػػبلمية فػػػػػنعلل األافػػػػػءؿ  .11
كأصػػػػوؿ الن ءفػػػػة، كنن ػػػػيل كىلدارة الوقػػػػت، الْػػػػبلـ، أدا  الطعػػػػءـ، ك   دانك  (8، ص 1ـ، ج2005)فنػػػػراف، 

كاظتنطقػػة الػػد يعي ػػوف فيهػػء، كضػػوابإ  كاظترافػػ  العءمػػة،، كاظتدرسػػة، يػػتيف الب ةك طػػوات حتقيػػ  األمػػ  كالْػػبلم
كميكػ  نعلػيل اضتػواس اطتنػس كفنػ  التجػءرن التوضػيحية ...   ءصػة ىلذا أذف اظتػؤذف  حل أكػا كاللعب  اظتياح

بهػء حل نعػءُف الػد تاظتؤكػدة كرفءيتهء م  األمػور كاجبة، نؤكد فل  أسء م  نعل حل سبحءنا كأف اوءف ة فليهء ل
الوضػػػو  مػػػ  الرتكيػػػي فلػػػ  ىلسػػػبءغ لفػػػل كاألسػػػنءف ك ن ءفػػػة الػػػ  ارا ػػػ  اوءف ػػػة ف يتػػػدرن األافػػػءؿ فنليػػػء فلػػػ مث 

 .التْنية كفوا د هل  اآلدان اصتليلة كاأل بلؽ النبيلة

التعػػرؼ فلػػ  ؼتلوقػػءت حل سػػبحءنا الػػد نػػدؿ فلػػ  ف نتػػا كميكػػ  حتقيػػ  ذلػػك بءللعػػب مبءدػػرة مث  .12
نبحػث يف االنرتنػت فػ  صػور كمقػءا  فيػديو فػ  ؼتلوقػءت حل نعػءُف مػػ  بطريقػة اػر مبءدػرة كػتف اػرس القػيل 

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

ْتعرض ؼتلوقػءت حل نننية اظتهءرات اضتركية كالفنية كءلرسل كالتصوير كفن  اظتعءرض العلنية الد ن .13
يف  ـ( كاضتػث فلػ  التفػن 2008ـ، سػويلل، 2008،  اػنل)للك االهتنػءـ بػءطتطوط العربيػة ككػ كف نتهء.

ػػػا العريػػػ  كنتءجػػػا البنػػػ) يف رتيػػػ  اجملتنعػػػءت  ،جػػػل الفوا ػػػدفييػػػي، كتءبػػػة أشتػػػء  حل اضتْػػػَ كهػػػلا فػػػ   كلػػػا نءَر
ر نيػة الػد سػكنت يف كهو سءك  يف اظتْءجد الد نق ت فيهء بءطتإ اصتنيػ  اآليػءت الق اإلسبلمية فا القركف
   .كجداف ك  اظتْلل
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ن جي  اليءفع) فل  استخداـ التكنولوجيء اضتديبة كءضتءسػب اآلِف لن ػر معػءٓف أشتػء  حل اضتْػَ  .14
 ،مػ  رصػد اصتػوا ي الت ػجيعية كنػوفر الت طيػة اإلفبلميػةبءلصوت كالصػورة  بءلل ة العربية كارهء كبطرا   ىلبدافية

 اظتْءبقءت البقءفية كنوسي  نطءقهء للبن) كالبنءت. كالتطوير اظتْتنر ظتب  هل 

 غرس أمْسء  هللا احلسندور املعلم يف 

فلػػ  ككسػػء   متجػػددة ؽتءرسػة مهنػػة التعلػػيل رسػػءلة ختصصػػية ذات معػػءير ػتػددة، كا ءهػػءت معءصػػرة  ىلف
ي دخصػػيتا معرفيػػء يػػؤدم ىلُف نطػػوير مهػػءرات اظتػػتعلل كيْػػهل يف نننيػػة كنعييػػيْػػءفد اظتعلػػل أدا  كاجبػػا ؽتػػء ؿتػػو 

ػػػػدـ غتتنعػػػػا. ىلُف أقصػػػػ  مػػػػء نْػػػػنع بػػػػا اسػػػػتعدادانا كىلمكءنءنػػػػا  ككجػػػػدانيء كاركيػػػػء  اظتعلنػػػػوف كػػػػي تقػػػػ  ذانػػػػا َك
بنػءة س ػة اقيقيػة، كرفػءة فكػر رصػ)، كزتػءة ا ػءرة قينػة، كم ػءف  هدايػة كاسػعة.  -يدا بيػد  –كاظتعلنءت 

داد  بصػػورة أصػػيلة كمعءصػػرة ليقػػـو بػػدكر  اػػ  بء تصػػءر دػػديد اظتعلػػل هػػو صػػءن  غتػػد اجملتنػػ  كال مفػػر مػػ  ىلفػػ
 ب) اإلميءف كالعنراف. كنة القيءـ يف ىلجيءد غتتن  مْلل فءدؿ جين  

الكبػػر مػػ  األشتػػء  اضتْػػَ ذات صػػلة مبءدػػرة جػػدا بطبيعػػة فنػػ  اظتعلنػػ) كاظتعلنػػءت كارنبطػػت بتكػػرٔف 
(، كهػػػل  37، 36ـ، ص 2004، )متػػػوِفالعلػػػل كىلفػػػبل  مكءنػػػة العلنػػػء  مػػػ  مبػػػ  العييػػػي كاضتكػػػيل كاألكػػػـر 

مػ  اظتعلنػوف ألييتهػء يف مياكلػة مهنػتهل كؽتءرسػة رسػءلتهل.  رايػ  أشتػء  حل اضتْػَ تتءجهػءاظتعءٓف الرتبوية مػ  
 (21ـ، ص 2005قػػوعتل  لػػوال اظتػػر  مػػء فرفػػت ر   )ان ػػر الْػػبلـ، النءفعػػة كأمبءعتػػء الصػػءدقة اكػػل اضتيػػءة 

ـ، 1996  )البعػػػءل ، قػػػءؿ سػػػفيءف  مػػػ  ال يعنػػػ  الى يىكيػػػوفي فءظتػػػءن   .  بعلنػػػاكاظتػػػر  ال يكػػػوف مربيػػػء اػػػد يعنػػػ
فهػػو كاظتعلػػل صػػءن  األجيػػءؿ هػػو الػػلم يراقػػب حل كاػػد  يف اصػػتا كمدرسػػتا كسػػء ر فنلػػا  (.164، ص 2ج

(، كم  كءف هػلا اءلػا ال يتوقػف 72ـ، ص 2008سبحءنا اظتطل  فل  ك  األمور ال ءهرة كالبءانة )متوِف، 
كػػػ    كانػػدار. كمػػء كػػءف ل ػػػر حل انقطػػ  كانفصػػػ  كأذتػػػر، نػػء كػػػءف و داـ كانصػػ كال ينقطػػ  ف ػػػلا ف فطػػءة  كميي

للقػػػء ن) فلػػػ  التعلػػػيل أف ييػػػد لوا هػػػل  اآلقػػػءر الرتبويَّػػػة يف اظتنػػػءه  الدراسػػػيَّة يف ؼتتلػػػف اظترااػػػ  التعلينيَّػػػة، مػػػ  
  حل اضتْػَ مػ  معػءف نربويَّػة سػءمية، كمػء ين ػت  بلؿ ن ن) مفردات اظتواٌد كموضوفءهتء مء ن تن  فليا أشتء

 .ـ(2006  )صويف، ف  ندبُرهء م   قءر ف ينة يف ايءة اظتْلل
 ىلف العقيػدة ال ن ػرس يف نفػس الطفػ  مػ   ػبلؿ اصػة أك مهنة اظتعلل اضتقيقيػة بنػء  دخصػية الطفػ . 

(. فعنػدمء يعػرؼ 73ـ، ص 2007ة، درس منهجي ، كىلمنء م   بلؿ التفءف  م  أمور اضتيءة اليومية  )ديراني
هػل  اظتعػءٓف -فلػ  ؿتػو متجػدد  -أف الطعءـ كال ران كاألمػ  كالعقػ  هػي مػ  نعػل حل سػبحءنا كنكػرر الطف  

 للطفػػ  يف األسػػرة كاظتدرسػػة يننػػو كهػػو يت ػػرن هػػل  القػػيل اصتليػػ  كنصػػبع ركيػػية مػػ  ركػػء ي دخصػػيتا الْػػوية.
نػا يتْػل بءظتركنػة اظتْػتويءت الػد يتعءمػ  معهػء، ىلذ أندريْػا يف ضػو  النػءجع هػو الػلم ينػوٌع يف ارا ػ  كاظتعلل  
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، كيتعءمػ  مػ  كسػء   االنصػءؿ اضتديبػة كاظتػؤقرات الْػنعية ػ البصػرية بكػ  كفءيػة نػءف  كنقبػ  كػ  مػء هػو جديػد
 (.، بتصرؼـ2005الْيد، كاقتدار  )
يل دكف نْػػطيع كلقػػد جػػء  يف العقيػػدة النقيػػة سػػهلة كيْػػرة كاظتعلػػل اللبيػػب هػػو الػػلم يبْػػإ اظتفػػءهىلف 
؟   أف النػ  صػل  حل فليػا كسػلل سػتؿ اصتءريػة اضتديث  ػنىءً .قىءؿى   مىػٍ  أىنىػءقىءلىػٍت  يف  أىيػ ى اَّلَّ َّْ قىءلىػٍت   ؟ . ال

.    .(يع مْللحدرح ص)النوكم،  قىءؿى   أىٍفًتٍقهىء فىًنسَّء ميٍؤًمنىةه   أىٍنتى رىسيوؿي اَّلَّ
ضتيػءة الطيبػة فنػ  فػرؼ أف حل ال فػور ال فػءر ال ػءفر ال بػد أنػا جيعػ  التْػءمع صػفة ىلف معرفة حل اري  ا

ـ، 6332قء نػة يف ايءنػػا مػػ  كػػ  مػ  يتعءمػػ  معهػػل مػػ  زكج أك كلػد أك نلنيػػل أك جػػءر أك موظػػف )العػػودة، 
، فػػػن»فػػػً  النػػػ ًٌ صػػػل  حل فليػػػا كسػػػٌلل قػػػءؿ  (. ركل البخػػػءرم 136، 21 ذا رأىل كػػػءف نػػػءًجره ييػػػداي ي النػػػءسى

ران قءؿ لًفتيءنًا   ءكىزيكا فناي لع َّ حل أف يىتجػءكىزى فنٌػء، فتىجػءكىزى حل فنػا ًْ ، ص 3ـ، ج6333)العْػقبلٓف،  «ميع
 .قءفدة م  قوافد العدؿ اصتٍىيىا ي ًمٍ  ًجٍنًس اٍلعىنى ً   (452

ا فيػػا نعييػػي كمػػ  فػػرؼ أف حل شتيػػ  كبصػػر كفلػػيل كدػػديد العقػػءن راجػػ  نفْػػا كهػػلن سػػلوكا .  كهػػل
صتءنػػب العنػػ  كاجملءهػػدة، كاظتْػػلولية اللانيػػة كالتقػػول، كقطػػ  لػػدابر االاتجػػءج بءلقػػدر يف اػػر ػتلػػا، أك التهػػرن 
، أك كيػػد األفػػدا ، أك اػػر ذلػػك مػػ  اظتعػػءذير  مػػ  اظتْػػلولية ، بنلقػػء  اللػػـو فلػػ  ال ػػركؼ، أك مػػؤامرات اطتصػػـو

يبػػػا، كالتهػػػءكف زْػػػلوليءنا، كاإل ػػػبلد ىلُف القعػػػود كالكْػػػ ، الػػػد يقصػػػد اظتػػػر  هبػػػء التخلػػػي فػػػ  التبعػػػة ، كسػػػرت ف
قػيل الت ػر مػ   –(. كهل  القيل 302-301ـ، ص 2009كالتوقف ف  ػتءكلة اإلصبلح كالعن   )العودة، 

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

ة اظتخلصة كاإلنفءؽ الْخي يف مراضي حل نعػءُف كػـر كجػود كرزتػة كرأفػة كلطػف ففيهػء فنػ  كيف الصدق
زقت   أشتء  حل الكرٔف اصتواد كاوْ  كالػرزت  كالػرايل كاللطيػف كفيػا انصػءؼ بءلصػفءت الػد ن ػننتهء . ىلف 

بحءنا تػػػػب اوْػػػػن)  تػػػػب الكػػػػـر كاءلبنػػػػء بءإلاْػػػػءف كنػػػػء أاْػػػػ  ىللينػػػػء كأمرنػػػػء بءإلاْػػػػءف ألنػػػػا سػػػػٔفحل كػػػػر 
(. ىلف نػػػػدريب األافػػػػءؿ فلػػػػ  التصػػػػدؽ كلػػػػو بءلقليػػػػ  القػػػػءدـ يولػػػػد فنػػػػد  فػػػػءدة 76ـ، ص 2005)البعػػػػدآف، 

ياكالت نعطي اظتلكءت  مفتءح دار الْعءدةالعطء  ككنء قءؿ اب  اصتوزية يف 
ي
  .  فنف كبرة اظت

د كاصتنود، كحترير اضتس م  التكرار  أشتء  حل اضتَْ كسيلة لتحرير الفكر م  الرنءبة كال فلة كالتقلي
ػتند رددم فبيد ، غتلة ارا   العدد كالصور اظتنلة، كحترير الوجداف م  ابءر الْآمة كاظت ءفر التءفهة  )

كينءبي  اضتيءة  مبلمع نربوية يف رسء   النور(. قءؿ ال ياِف يف كتءبا جدد ايءنك  ، 2010، سبتنا 20
وؿ الكرٔف   ػتند ب  فبد حل      م  معرفتا الْءاعة بءو، كذكر  الدا ل العءافية كالفكرية ىف نفس الرس

لا، كأ ل  بنصيبا ال خل م  معءْف الكنءؿ ىف أشتء ا اضتَْ. ذلك أف حل  ل   دـ فل  صورنا، كاستخلفا 
رهء، ككصء  ىف هل  األرض ليكوف نء بءن فنا، كمكنا منهء، ب  كلفا أف ين إ ىف است بلؿ  رهء كامتبلؾ أم
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أف ترـت أصلا اإلعت  العري ، فبل يتدُف فنا ىلُف نيفءت الط)، ككسءكس ال يءا). جيب أف يكوف فءظتءن 
مءجدان، قءدران كرميءن، راينءن منعنءن كهءبءن، ىلُف   ر مء نرمي ىلليا أشتء  حل اضتَْ م  صفءت الكنءؿ كدءرات 

ال يعرؼ ىلنْءنء است رؽ ىف التتم  العءُف، كم   فل  األرض  -م  أزلا ىلُف أبد  -الع نة كاصتنءؿ. كالعءَف
 -كقلبا ىف الْنء  كنء يعرؼ ىف سرة ػتند ب  فبد حل صل  حل فليا كسلل ىلنا  ر م  اق  ىف نفْا كىف

ايءة اإلنْءف الكءم . اإلنْءف الربءْف اظتْتخلف ىف ملكوت حل لينق  ىلليا أارافءن م  اقيقة  -اللي  اولا
اطتبلفة الكبرة. كىف اظتواريث العقلية كالعءافية الد نركهء هلا النىب الكرٔف نرل ك  العنءصر الد يْتطي  هل  

 .(185)ص  هبء أل ىلنْءف أف يقـو بوظيفتا الصحيحة ىف هل  اضتيءة 
اَّلَّي  فىءً  ىػةى رىًضػيى  عىػٍ  كم  أهل الدركس يف هلا اظتقءـ نوظيف أشتػء  حل اضتْػَ يف نصػويب األ طػء  ف

ـي فىلىٍيػكى   فىنػٍهىء قىءلىتٍ  ػء َّْ بىػٍ  فىلىػٍيكيٍل   فػىقيٍلػتي  ،اٍستىٍتذىفى رىٍهإه ًمٍ  اٍليػىهيوًد فىلى  النًَّ ًٌ صىلَّ  اَّلَّي فىلىٍيًا كىسىلَّلى فػىقىػءليوا ال
ـي كىاللٍَّعنىػػػةي  ػػػء َّْ ػػػُب الرًٌفٍػػػ ى يف   فػىقىػػػءؿى  ،ال ػػػةي ىًلفَّ اَّلَّى رىًفيػػػ ه تًي ، ص 12ـ، ج2004 )العْػػػقبلٓف، ٍمػػػًر كيلًٌػػػاً  األى يىػػػء فىءً  ى

 رفي    كبر الرف ، كهو الل) الْه  اللم ال تب العنف. كالرفي   هو اضتلػيل الػلم ال يعجػ (. فءو 322
 العلنػػء هػػل أهػػ  الػػدفوة ك كأكُف النػػءس بتطبيػػ  معػػَ الرفيػػ   (.133ـ، ص 2006بػػة فبػػءد   )الطػػءهر، و قبع

 (.318ـ، ص 2009  فليهل التطب  بءلصا كالرف  كالْنءاة )العودة، م  الرجءؿ كالنْء  ؽت
كػػػػرس ايءنػػػػا لنقػػػػ  اظتعلومػػػػءت، كرصػػػػد العبلمػػػػءت، كاظتبءهػػػػءة بءلػػػػدرجءت دكف أف   ىلذادكر اظتعلػػػػل  ي ػػػػي 

 حتػرريلتفت ىلُف مْءفدة اظتتعلل يف منو  ال ءم  القء ل فل  كْب اظتهءرات اضتيءنية كنعييي البقءفة اإلميءنية الػد 
 نقيا م  العل  النفْية كالنكبءت االجتنءفية، كاآلفءت الفكرية، كاظتيال  األ بلقية.فكر  ك 

يػردد اصتيػد هػو الػلم  فػءظتعلل كظيفة ف ينػةاظتعلل ىلزا  نعني  أشتء  حل اضتَْ يف سلوؾ النءدلة  كظيفة
كالعبػػءدة، ، نفػػ  النػػءسك ، يف فنليػػة اػػب العلػػلكفػػ   طػػة مرسػػومة هل بعػػض نلػػك األشتػػء  كيربطهػػء كيعػػدد أمػػءم

كنػء أراد اظتػوُف استبنءر الطءقة كاظتوارد   قوةفتتجل  ، كاالجتنءفية ، كالفكرية كرفءية االؾتءزات البيلية، كالبقءفية 
، أك الػػػػػلم ىلذا استعْػػػػػرت فليػػػػػا مْػػػػػتلة يف ؼتتػػػػػا  البءاػػػػػث هػػػػػلا مػػػػػ  دػػػػػتنا ىلجيػػػػػءد العػػػػػءَف اظتْػػػػػلل  .سػػػػػبحءنا

الػرزاؽ الع ػيل القػوم اظتعطػي  صتت ىلُف الفتءح العليل الوهءن تهءد كلا ك است كلت معا ق ية فلنية اجتهد االج
أمػر فػيع ىلُف أشتػء  حل اضتْػَ يْػتند  دايػاكي يرزقا معرفػة نءفعػة، ككػلا القءضػي كالعءمػ  كاظتػيارع كالصػءن  ىلذ 

قيػت اجمليػب العػبلـ كالعػوف كالاكػة فػءو هػو الكػرٔف القريػب الػودكد اللطيػف الصػند اظت منهء الصا كاظتػدد كالفػرج
فجػػػء ت م ػػػءريعهل الطبيػػػة كالقءنونيػػػة  فنليػػػء. كلقػػػد كػػػءف سػػػلفنء الصػػػءٌف يطبػػػ  نلػػػك اظتفػػػءهيل الرتبويػػػة الوكيػػػ 

يػػة فتواػػءت ربءنيػػة أفػػءدت الب ػػرية ف ابػػ  سػػينء، . هكػػلا كػػءكظتعػػت يف ف ػػء  اضت ػػءرة كالفلكيػػة كاصت رافيػػة كالتءَر
ؽتػػػ  أؾتبػػػتهل اضت ػػػءرة العربيػػػة كبػػػر اػػػرهل  كفنػػػرة النجءريػػػة ك  رابعػػػة العدكيػػػةبػػػ  ايػػػءف ك كأبنػػػء  دػػػءكر، كجػػػءبر 

 .العريقة كفلنونء أف اظتبءبرة اري  العبءقرة اإلسبلمية
االستبداد الْيءسي اضتيءة اجملتنعيػة كيقلػ  مػ  فػرص اإلبػداع كاالؾتػءز كدكر الرتبيػة الْيءسػية أف يفْد 

حق  ذلك ىلال بتفراد يؤمنػوف بػتف الػرزؽ بيػد حل كاػد  كنكبع األنءنية كال يتاءكنء كػتكومء حتد م  الو الفرد 
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 كأنا هو ال سوا  اصتبءر القءهر اظتتكػا كلػيس لب ػر أف يلػبس ردا  التفػرد. اضتػءكل كاوكػـو تتءجػءف ىلُف أ ػبلؽ
الػد نت ػل بيػد نقيهنء م  مصءرع الْو  كم  اآلليءت الكفيلة  ْ  العبلقة بػ) الطػرف) الرتبيػة الوافيػة  فنلية

اضتػػءكل كػػي يكػػوف فػػءدال يصػػوف اريػػءت النػػءس كال يه ػػل اقهػػل يف اظت ػػءركة يف ىلدارة دػػلوسل بءلقْػػإ. ككػػلا 
اوكـو يكوف الينء يف ك  األكقءت ال سينء يف األزمءت كيْع  دا نء ىلُف حل اضتكيل العلػيل اطتبػر إلصػبلح 

يف  يف ؽتءرسػػة اضتقػػوؽ كأدا  الواجبػػءتدػػلونا بءضتكنػػة دكف أف يهػػءن سػػلطءنء أك ملكػػء أك أمػػرا فػػبل يػػداهنهل 
  قءؿ أزتد دوقي  .ظ  غتتن  مدٓف يصوف دستور  كيرافي اقوؽ اإلنْءف ككرامة الفرد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اَّلىى ميى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  اى  كي

 

كت   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًءنريًؾ الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي كىاصتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى

 
معػػػػرض  كلهػػػػء يف  ت األشتػػػػء  اضتْػػػػَ كالصػػػػفءتكقػػػػد كرد  ركػػػػء ي اإلميػػػػءفيف كتءبػػػػا  ال ػػػػياِفيقػػػػوؿ ػتنػػػػد 

كسيلة نربوية بعيػدة األقػر  يالنفوس فه ادانية حل كنرس  اإلميءف هبء يفالتعريف بءو بصورة نعن  اإلاْءس بو 
اضتْػػػَ كصػػػفءنا كأفنءلػػػا كلػػػنعلل كػػػللك أف أشتػػػء  حل  ف قػػػء بل يكي ػػػ  الػػػنفس نعنيػػػ  فقيػػػدة التوايػػػد يف يف

كنػء فعلػت العقيػدة َف ننػيؿ لنحوعتػء ىلُف أمػور جدليػة فقينػة   معػرض اضتػديث فػ  يفنعءُف كتءن حل   الواردة يف
نءري  اإلسبلـ. ىلمنء نيلػت للتعريػف بػءو سػبحءنا كاإلميػءف هبػء كىلقبءهتػء كنػء جػء ت مػ   الفرؽ ال ءلة ال ءردة يف

   . ار حتريف كال نتكي ، كم  ار ن بيا كال دتبي ، فيرتىب اظتؤمنوف فل  اقء   اإلميءف
نػءجع مػ  أشتػء  حل اضتْػَ مْػتودفء لن ػر اآلدان الكرميػة الػد نعطػي اضتيػءة فرصػء أكػا اظتعلل اليتخل 

 كميك  حتقي  مء سب  فا  ليءت كبرة منهء ظتييد م  العدالة كالتواض  كالتعءكف كال راكة االجتنءفية. 
 ىلجيءد اضتوافي اظت جعة فل  التحلي بءطتصءؿ اضتْنة كالتنفر م  أضدادهء. .1
ازع الػػػدي  كالرقءبػػػة اللانيػػػة فءلػػػلم يْت ػػػعر أف حل سػػػبحءنا هػػػو اضتْػػػيب كالرقيػػػب نقويػػػا الػػػو  .2

   يكوف م  أبعد النءس ف  ال ل كالكلن كال لل.

كػػءف الصػػءضتوف يْػػتفتحوف بعبػػءرات كبػػرة مقركنػػة بتشتػػء    اسػػتفتءح األفنػػءؿ اطتػػرة بءلبْػػنلة. .3
ػًل ا حل اضتَْ اعتءدية لك  أمػر جليػ  مػ  مبػ  قػوعتل   ٍْ ػرٔفي ًب ػٍر كىأىًفػٍ  يىػء كى ًٌْ ككػللك   .َّلًَّ الػرَّزٍتىً  الػرًَّايًل رىنًٌ يى

 اطتتءـ يكوف بءضتند كالبنء .

كهػػو  اليػػتسنعويػػد الطءلػػب فلػػ  االسػػتعءنة برتديػػد أشتػػء  حل اضتْػػَ ىلذا ايبػػا أمػػر أك دايػػا  .4
 يواجا ػت  اضتيءة فءإلميءف أف ل فءصل جينبا الْو  كينجيا م  اعتبلؾ.

 يػػػة اإلنْػػػءنية بكءفػػػة أبعءدهػػػء اعتءدفػػػة تبهػػػء حل كميكػػػ  أف نتخػػػل مػػػ  أشتػػػء  حل اضتْػػػَالتنن .5
 .كاإلاْػػءف يف العنػػ  ، كالفقػػر، كاصتهػػ ، كاإلضتػػءد، كاضتػػركن، كاألمػػراضأسءسػػء لن ػػر مفػػءهيل مكءفحػػة ال لػػل

  ايننء يْت ػعر اظتػؤم   ىلف معءٓف اصتودة ال ءملة حتق  يف العن  الدنيوم أك الوظيفي أك العء لي أك التعبدم 
تػػب منػػا االؾتػػءز كال ػػبإ كاألدا  نعػػءُف أنػػا ال ي يػػب فػػ  ربػػا ضت ػػة كال ارفػػة فػػ) كال أقػػ  مػػ  ذلػػك، كأف حل 

 (.192ـ، ص 2009اصتيد ، كيكءفلا فليا يف اآل ر، ف بل ف  فوا د الدنيء كفء داهتء  )العودة، 
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ػػلَّل-عىػػً  النَّػػً ًٌ ن ػػر معػػءٓف اطتػػر كالعػػدؿ كاصتنػػءؿ ف .6 يػػ ه   قىػػءؿى  -صىػػلَّ  حلي فىلىٍيػػًا كسى ىًلفَّ حل رتًى
ػػػػػري  بىطىػػػػػري اضتٍىػػػػػ ًٌ كىاىٍنػػػػػإي النَّػػػػءسً  ، اٍلًكبػٍ ػػػػػءؿى ػػػػُب اصتٍىنى ػػػػػًلله   )تًي ٍْ (. ىلف اظتعلنػػػػػ) كاظتعلنػػػػػءت يف الرتبيػػػػػة الفنيػػػػػة رىكىا ي مي

ؤقرة لئلاْػػػػءس بءضتيػػػػءة كحتنػػػػ  كاعتوايػػػػءت ىلُف مػػػػءدة مػػػػيْػػػػتطيعوف حتويػػػػ  اظتواهػػػػب كالتػػػػدبر اظتنػػػػيِف كاظتوسػػػػيقية 
ىلفَّ اَّلَّى  ًديًث   اضتىػػػكيف اظتْػػػلولية ك ويػػػد الػػػلكؽ الرفيػػػ  الػػػلم يْػػػتن  بػػػنعل حل الْػػػنعية كالبصػػػرية كاضتْػػػية... 

تًػػًا فىلىػػ  فىٍبػػًد ً  ػػُب أىٍف يػىػػرىل أىقػىػػرى نًٍعنى اػػب اصتنػػءؿ مػػ  مكونػػءت التصػػور يف اظتن ػػور اإلسػػبلمي )اظت ػػهدآف،  . تًي
كاصتنػػػءؿ البػػػءا  كال ػػػءهرم مػػػ  ال ػػػركرة زكػػػءف للػػػلكور كاإلنػػػءث فػػػءلتيي  كالتجنػػػ   (.196ص ـ، 2006
يف اءيػػة األييػػة للجنْػػ) كلكػػ  التػػاج كالتبػػلؿ كىل ػػراج اظتفػػءن  كاإلسػػراؼ مػػ   -يف فءمػػة أاواعتنػػء–كالتػػتن  

ـ، ص 2008يػػءط، بقػػدر مػػ  اليينػػة فحػػث فلػػ  اطت ػػءن )اطتاألمػػور اظتلمومػػة. كاعتػػدم النبػػوم يطءلػػب اظتػػرأة 
كذلػك  ية كاسػتبعءد مػء ي ػينهء أك ي ػوههء، صوف اصتْد كاستبقء  ػتءسنا الطبيعىلف . كالطيب بءفتداؿ (169

حتػدث ػتنػد ال ػياِف فػ  مبلبػس النْػء  ك (. 48، ص 2ـ، ج2002ال ارج فيػا بػ  هػو مطلػون  )ال ػياِف، 
ـ، ص، 2000نػ  التػاج كالفْػءد  )ال ػياِف،  فن  الواجب ابتكءر أزيء   ن  ب) الف يلة كاصتنػءؿ، كدت فقءؿ

244.)   
التػػػلكر بءظتعػػػءٓف اصتنيلػػػة ألشتػػػء  حل اضتْػػػَ كربطهػػػء بنيػػػ  اظتػػػواد الدراسػػػية األدبيػػػة كالعلنيػػػة  .7

 .، كالتءري النفس، كاجملتن  ، كالب رية، كالطبيعةبواا  كمواا  معءٓف ىلُف كالفنية كي ين ر اظتتعلل م   بلعتء 

 بػػػػءألنس بءلػػػػدفء  كالػػػػب حتبيػػػػب اظتػػػػتعلل  .8
ى
ػػػػءًبًك ًمنَّتًػػػػاً مػػػػ   يًيػػػػًد اظت يف كػػػػ  أمػػػػور الػػػػدنيء  كىرىًمػػػػًا كىسى

 .كاآل رة

اسػػػػت بلؿ القصػػػػ  كاألاػػػػداث اصتءريػػػػة لرتسػػػػي  مت ػػػػننءت أشتػػػػء  حل اضتْػػػػَ ذات الصػػػػلة  .9
يقػ  يف  فنػ  يتصػن  دػيلء ال فبلقػة لػا بػءألمر قػد الوقيقة كالدركس الواضحة كحتءدي اإلقحػءـ كالتصػن  كاظتبءل ػة

فػػرض ال ػػي  ػتنػػد ال ػػياِف  .ل  األذهػػءف، كن ػػي  اضتكػػل اظتقصػػودةفكػػس مػػء يرجػػو  فت ػػطرن اظتفػػءهيل كنْػػت 
قصػػة أصػػحءن اصتنػػة اظتػػلكورة يف سػػورة القلػػل مث فلػػ  قػػء بل  كرتهػػرة العصػػءة  ركػػء ي اإلميػػءفـ( يف كتءبػا 1999)

عػػرفتهل، كالػػػ  فلػػ  نفوسػػػهل دػػعءع مػػػ  ، كلػػو صػػػدقت مكريبػػة يف كفػػػد  نعػػػءُف نقػػ  بػػػ) نْػػيءف و كاظتفػػرا)
 (.194أشتء ا اضتَْ ، لتهلن سلوكهل ، كصلع فنلهل  )ص 

كنوجيػػػا اطتطػػػءن الرتبػػػوم،  ،الت ػػػبث بءظتفػػػءهيل العقديػػػة الكػػػال لتوايػػػد الصػػػف اإلسػػػبلمي .10
نػتليف ...(.  )سػنة كدػيعة كأبءضػية كأدػءفرةنتليف القلػون اظتت ػءانة صوال ىلُف ك كنصويب اظتْءر اإلصبلاي 

، كالعقػػ  يف كػػ  اػػ) لقػػد أصػػبع الصػػف ؽتيقػػء يػػرتب  بػػا العػػدكالقلػػون ال نتليػػب النفػػوس أسػػءس اإلصػػبلح. 
التحػػلير مػػ  قػػءدرة فلػػ  ىلايػػء  ا ػػءرة قويػػة بعلنهػػء كهػػديهء. دكر اظتعلػػل ملبػػلبء ال يْػػتقر فلػػ  اقيقػػة صػػءر 

أف ػل بكبػر مػ  نقػءط االفػرتاؽ، كأف ىلرسء  أهػل مبػدأ للعػية كهػو أف نقػءط االنفػءؽ ك  اضتًٍقد كالعىداكة كالبػىٍ  ء  
كيػيرع  الٌ ػحنء ى مػ  قىلبًػاً اظتْػلل يييي ى اطتبلؼ ب) األدقء  ال يع  الب  ء  كال حنء . ىلف اظتصلحة نقت ي أف 

فلػػػل كأشتء ػػػا كصػػػفءنا يتفػػػ  اظتْػػػلنوف فلػػػ   الؼ اظتْػػػلنءت القر نيػػػة  ءصػػػة اظتتعلقػػػة بػػػءو سػػػبحءنا  التْػػػءمع.
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ات اظتْء   الد نتفءكت فيهء األن ءر كن ػطرن فيهػء األفكػءر؟ ال ؿتتػءج لؤلجنػ  أف انصرفت العقوؿ ىلُف ف ر 
كقءمػت الرتبيػة يف أكاءننػء بتقػدٔف  ،كادنء صػفوفنء يف الصػبلة كاضتيػءةىلذا علننء ا  التعءيل ك دان اال تبلؼ ي

لتقػءرن كالتعػػءيل مقءصػد الػدي . ال بػتس بدراسػػة مػواا  اطتػبلؼ يف اظتعءهػػد العلنيػة اظتتخصصػة فلػػ  أسػءس ا
 توسي  دقة اطتبلؼ كنعني  م ءهر التفرؽ.لالفءف  ال 

نننية العق  النءقد فل  أسءس أف الكنءؿ و كاد  كأف اإلنْءف مهنء فػبل قػدر  شتػء مقءمػا  .11
للييػػءدة كالتجويػػد كاإلضػػءفة. هػػل  معءدلػػة منطقيػػة ىلذ ال ػػ  األكؿ منػػا بءسػػتنرار فهػػو فرضػػة لليلػػ  كفنلػػا تتػػءج 

التْػػليل و كال ػػ  البػػءٓف يقػػـو فلػػ  نفػػي العصػػنة فػػ  اصتهػػود الب ػػرية الػػد نتعػػرض للػػوهل كالنْػػيءف يقػػـو فلػػ  
بػَّريكفى اٍلقيٍر فى كىلىٍو كىءفى ًمٍ  ًفنًد اىٍرً اَّلًٌ لىوىجىدي  كالنق . قءؿ نعءُف  بًػران أىفىبلى يػىتىدى (. 82   النْػء)  كاٍ ًفيًا اٍ ًتبلىفءن كى

  ، كاالسػتعءنة بتجػءرن اآل ػري طلػب البحػث الػدا ل، كال ػك اظتػن ل، كىلفنػءؿ العقػ يتالب رم ىلف هلا النق  
اللم يْػ  اظتلفػوظ  كاظتن ورة يف كونا الفْيع ،يف كتءبا الع يل يءت حل سبحءنا اظتْطورة اإلنْءف كي يفهل 
 .كاوفوظ كاظتلحوظ

 ك ػػف أسػػرارهء  ربػػإ ف نػػة اظتخلوقػػءت كلهػػء بقػػدرة حل سػػبحءنا كالْػػعي اضتبيػػث يف فنليػػة .12
فػػءو ال تػػب  دكف اإل ػػبلؿ بػػءلتوازف البيلػػي كاإلفػػءدة منهػػء يف زيػػءدة اإلميػػءف كحتْػػ) منػػإ اظتعي ػػة مءديػػء كمعنويػػء

 ف الكػػػرٔف يف ضػػػو  اضتقػػػء   العلنيػػػة اضتديبػػػة مػػػ  اآلليػػػءت الفءفلػػػة يف زيػػػءدة ىلف اسػػػتعراض  يػػػءت القػػػر . اظتْػػػرف)
ػػ   كهػػو يصػػف فجيػػب قدرنػػا كرتيػػ  أشتء ػػا قػػءؿ نعػػءُف وت حل سػػبحءنا. كػػالتتمػػ  يف مل اَّلَّي الَّػػًلم  ىلىقىكيػػل مًٌ

ػػء َىٍليػػ ي مىػػء يى ى ػػٍيبىةن     ي كىهيػػوى اٍلعىلًػػيلي اٍلقىػػًديري ضىػػٍعفو مثيَّ جىعىػػ ى ًمػػ  بػىٍعػػًد ضىػػٍعفو قػيػػوَّةن مثيَّ جىعىػػ ى ًمػػ  بػىٍعػػًد قػيػػوَّةو ضىػػٍعفءن كىدى
ػنى   كقءؿ (.54  الرـك)سورة  َّْ لقػد  (.4  ال ػورل)سػورة   ءكىاًت كىمىػء يف األىٍرًض كىهيػوى اٍلعىلًػُي اٍلعىً ػيلي لىاي مىػء يف ال

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

اظتعلػػػل كاظتعلنػػػة أسػػػلون الْػػػؤاؿ كاصتػػػوان اسػػػتخداـ  العقيديػػػةكمػػػ  كسػػػء   نوصػػػي  اظتفػػػءهيل  .13
)الينػػػػػدآف، كنطبيقءهتػػػػػء الرتبويػػػػػة ة لتقريػػػػػب اظتعػػػػػءٓف كالتواصػػػػػ  مػػػػػ  ركح العصػػػػػر يسػػػػػتعءنة بءلصػػػػػور التوضػػػػػيحكاال

 (. ـ2007، اصتعفرم، 55ـ، ص 1989
 

   النتءئج
م  األيية زكءف نوظيف أصوؿ التوايد نربويء كوسء نت ن  مر يءت كاسػعة متجػددة نبلمػس اءجػءت 

دا نػػء نْػػنو الػػد رتبويػػة البػػءد  اظت  فلػػ  كػػل هء ػػ  مػػ حل اضتْػػَ ء أشتػػن ػػتن  كنطلعػػءت اظتيػػداف التعلينػػي. 
ػػنىء البنػػء  ك  ػػء  برفػػ   فقولنػػءكنقػػود  ،اطتػػرمػػواا  ؿتػػو سػػلوكنء ببقػػة  ؽنْػػو زعتقػػداننء، ك  َّْ  كفػػ  نعػػءليل الْػػنء  ال
نعػ) الْػءلك بءلف ػء   كالتخلػي فػ  الرذا ػ  ك   بلقة كنبعث فل  منو قوة متدفقػة للػتعلل كالتحلػيفتولد اءقة 
 .ىلذا أجػدنء نفعيػ  نوا هػء نربويػء كنوظيفهػء نعلينيػء ميػءف كالعلػلفء  سػ  األكا ػ  يف صػن  ا ػءرة اإلقتيف دربا ال

ػػءًفًد ن ػػنر أشتػػء  حل اضتْػػَ نفػػيض بءلب ػػرل لكػػ  مػػ  يْػػع  ؿتػػو اظتعػػءِف كظتبػػ  نلػػك اظتعػػءٓف ينب ػػي أف  فىػػٍ  سى
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كرا ػد  دػوؽ انببػ  مػ   ،ر  اصتي  اصتديد كي مي ي ؿتػو اءيءنػا النبيلػةنوجا اصتهود كؿت د الطءقءت، كنك  اصتًٍدًٌ 
أاءط فلنػء زعػءٓف أشتػء  حل أنا كمهنء جيتهد اظتفْركف كالبءابوف فلل ييفل أاد منهل . دجرة األشتء  اضتَْ

نػء بػ  حل أاػءط فلبػءو اضتَْ كهلا ضرن م  ضركن اإلفجءز فءظتدارؾ مهنء شتت كصفت ال حتػيإ فلنػء 
أشتء  حل نعءُف نوقيفية فبل ننْػب ىلليػا سػبحءنا ىلال مػء كصػفا بػا نفْػا كال نفهنهػء اػ  الفهػل ىلف بك  دي . 

 ىلال يف ظبلؿ اطت وع كاطت وع كبنية االمتبءؿ ظتقت يءهتء.
نصػػػواهء عقػػػوؿ الب ػػػر ك ب رنقػػػياألشتػػػء  اضتْػػػَ منػػػءرات نك ػػػف الطريػػػ  للْػػػء ري  ، كنردػػػد اضتػػػء ري  كن

ىلف األشتػػء  ... اإلضتػػءد كفصػػ  الػػدي  فػػ  اضتيػػءة أكءلقبور اظتتعلقػػة بػػ ء مػػ  دػػر اطترافػػءتوسنصػػصػػيءاة صػػحيحة 
ػػػ ٌ يػػػد  اضتْػػػَ نت ػػػل ب كال يبيػػػءت  ،مػػػ  اػػػوؽ التقءليػػػد اظتءديػػػة كحتػػػرر  ،كاػػػدهءؿتػػػو الوادانيػػػة  صىػػػًحٍيًع الػػػلًٌٍه ً  كي

   .ىلُف اإلميءف كمء أنيؿ حل هبء م  سلطءفزكرا الد نْبت  اطتءدفة
ء  الفرا ض كالف ء   اإلسبلمية ننب  مفردات نننوية ال اصر عتء مػ  مبػ  الكػـر كاضتلػل كالعلػل كيف ف 

اظتْػػتنر أف كهػػي امتػػدادات ؼتيكنػػة يف أفنػػءؽ األشتػػء  اضتْػػَ كميكػػ  للنػػر  كاإلبػػداع كالرزتػػة كاصتنػػءؿ كالقػػوة 
الفػػػرد كدػػػراي) اجملتنػػػ  كػػػي أف يصػػػن  منهػػػء قػػػيل ا ػػػءرة كس ػػػة كيصػػػدرهء يف فػػػركؽ يقتػػػن  منهػػػء زاد اظتْػػػر ك 

 .فا برام  نربوية هءدفة نْتوفب ميءدي  اضتيءة كلهء
سىنىحىت الفيٍرصىةي، كنطبي  ذلك كلنء كأشتء ا نعءُف قت   صفءت حل اضتث فل  التخل  زدكر اظتعلل هو 

 د تب حلالصفءت ال  . قءؿ فلنءةنءكذلك بءلن ر ىلُف الصفءت الد تْ  م  اظتخلوؽ أف يتصف زقت ءهء
، فهو لكـر كاصتود كالعفو. كأدبء  ذلكم  فبءد  أف يتصفوا زقت ءهء كءلعلل كالقوة كالرزتة كاضتلل كا نعءُف

 ، ، قوم تب اظتؤم  القوم أكبر م  ابا للنؤم  ال عيف، كرٔف تب الكرمءسبحءنا فليل تب العلنء 
   .ٍفا، ففو تب العفو . . رايل تب الرزتء 
ػتْ  تب اوْن)، دكور تب ال ءكري ، رتي  تب اصتنءؿ، ايب تب ك  ايب،  ج  حل في ك 

ن يف تب الن ءفة، فليل تب العلنء  م  فبءد ، كرٔف تب الكرمء ، قوم  كاظتؤم  القوم أاب ىلليا م  
افور اظتؤم  ال عيف، بر تب األبرار، فدؿ تب أه  العدؿ، ايي ستر، تب أه  اضتيء  كالْرت، ففو 

تب م  يعفو ف  فبءد  كي فر عتل، صءدؽ تب الصءدق)، رفي  تب الرف ، جواد تب اصتود كأهلا رايل 
  .(254 ـ، ص2012 ،القءسل) تب الرزتء ، كنر تب الونر 

فن  ذترات اإلميءف بصفءت حل فىيَّ كجى َّ  أف العبد يْع  ىلُف االنصءؼ كالتحلًٌي هبء فل  مء يلي  با   
م  اظتعلـو فند أربءن العقوؿ أف اوب تب أف يتصف بصفءت ػتبوبا  كنء أف اوبون تب أف يتحلَّ  ألنا 

ُباي بصفءنا  فهلا يدفو العبد اوب ألف يتصف بصفءت ػتبوبا كمعبود  ك ع فل  مء يلي  با، فءو كرٔف تب  ػتًي
ذلك  سع  ىلُف التحلي بصفءت الكـر كالرزتة  الكرمء ، رايل تب الرزتء ، رفي  تب الرف ، فنذا فلل العبد

  كالرف ، كهكلا يف سء ر الصفءت الد تب حل نعءُف أف يتحلَّ  هبء العبد فل  مء يلي  بلات العبد
َّْقَّءؼ)  (.34ـ، ص 2006، ال
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كنقودهػػء برفػػ  ؿتػػو اريػػ  الصػػحة النفْػػية كاظتتءنػػة نْػػءهل األشتػػء  اضتْػػَ يف صػػيءاة ال خصػػية اظتْػػلنة 
دتحػو التخلػف ػتػوا كفءفلػة ىلف اإلميػءف قػوة ػتركػة اللهنية كالْبلمة الركاية ؽتء تق  ؾتءح الدنيء كفبلح اآل ػرة. 

مػػ  جػػلكر  بػػبل هػػوادة، كحتػػرر الطءقػػءت حتريػػرا صػػحيحء بػػبل رهبػػة، كنكْػػر أاػػبلؿ الكْػػ  نكْػػرا أكيػػدا بػػبل 
ر  ؿتػو نعنػر اضتيػءة فبػءدة، كفنػبل، كزرافػة، ال بد م  أف يتْلع اظتْلل بنميءف فني  تبػا فلػ  أدا  دك دفقة. 

. ىلف أشتػػػء  حل اضتْػػػَ مفػػػردات ذات ، كابػػػءكصػػػنءفة، ك بػػػء، كنعلينػػػء، كفطػػػء ، كنْػػػءػتء، كفدالػػػة، كىلاْػػػءنء
م ػػػءم) ضػػػخنة نفتػػػ  األفكػػػءر، كنوجػػػا األن ػػػءر، كنيكػػػي النفػػػوس فتػػػدفعهء ؿتػػػو العنػػػ  اظتبػػػدع طتدمػػػة األهػػػ  

ألفنػػءؿ حل الْػػني  البصػػر العلػػيل اطتبػػر ... يراهػػء، كيراقبهػػء كتصػػي األقػػواؿ كاكالػػوا  كاإلنْػػءنية رتعػػء  ألف 
  فهو ال كور ال فور الرايل . دكف ذلك كتءسبهء كيبيب العبءد فليهءكلو كءنت مبقءؿ ذرة أك 

ل فػور اري  اضتيءة اظتْتقينة الطيبة اعتءنلة فن  فػرؼ أف حل ا نعءُف فل  ضو  دراستنء ؾتد أف معرفة حل
كالرزتػػة صػػفة  ،كاضتلػػل منهءجػػا ،ال فػػءر ال ػػءفر اضتلػػيل الػػرايل الع ػػيل الكػػرٔف فػػبل بػػد أنػػا جيعػػ  التْػػءمع مْػػلكا

مػػ  مػػ  ربػػا قريبػػء، ك  -الػػلكر كاألنبػػ –كفليػػا يكػػوف ال ػػخ   .كاوبػػة قينػػة دا نػػة يف ايءنػػا يف أفنءلػػا، قء نػػة
يبػػػػدأ اضتػػػػراؾ  هنػػػػء ء بل متفهنػػػػء متفػػػػءفبل كمػػػػ متعءكنػػػػء متفػػػػمعهػػػػل ػتْػػػػنء  فيتعءمػػػػ  كمػػػػ  النػػػػءس  صػػػػءدقء،نفْػػػػا 

 اضت ءرم، كالننء  الفعلي، كالعطء  اإلنْءٓف.
ىلف أشتء  حل اضتَْ قوة اءمية ، كنْنة اءنية دتؤل فقػ  الطفػ  دػجءفة كاكنػة قبػ  نومػا كيف يق تػا 

صػءنة مػ  الػوه  ح كاظتْػء  نعطيػا اء فيكوف موصوال بءو سبحءنا. ىلف ندريب الطف  بءنت ػءـ فلػ  أدفيػة الصػب
كنعطيا رااة للػنفس، كهتبػا م ػءّف فكريػة ال حتصػ . األذكػءر القر نيػة كالنبويػة مليلػة بءألفكػءر الرتبويػة الػد نننػي 

 كالرااة البدنية، كالليءقة العقلية.كالصحبة الركاية، دخصية اظتؤم  كهتبا الصحة النفْية، 
ود بع هء للبعض اآل ر كلكي نكوًٌف  طءبء نربويػء كأ را فنف اإلميءف كاضتركة كالْعي كالاكة سلْلة نق

ردػػيدا يفػػيض بءلن ػػءط كالرجءاػػة فءضتءجػػة مءسػػة ىلُف فػػرض اصتوانػػب الرتبويػػة يف اإلسػػبلـ بعيػػدا فػػ  ن ػػنجءت 
كم ػػءانءت الت ػػدد الػػدي  الػػلم جيعػػ  اطتطػػءن التحػػليرم أسءسػػء للػػدفوة كمنطلقػػء يف الفهػػل فتصػػبع األشتػػء  

 كىلقصء  كاصطفء  الطوا ف. اضتَْ سءاة لتصنيف النءس
 التوصيءت 

نصػػػنيف مؤلفػػػءت  ءصػػػة بءلطفػػػ  كاظتراهػػػ  نت ػػػل كقػػػء   اضتيػػػءة اػػػث اظتعلنػػػ) كاظتعلنػػػءت فلػػػ   -1
-نتػػءجاإل -كفػءة األقربػػء  -االجتهػػءد-وفيالعنػػ  التطػ-البيلػة-التفكػػر-بػػر الوالػدي  -اليوميػة بءالفتبػػءر )اظتػرض 

بءألشتػػء  اضتْػػَ مػػ  العنءيػػة بءلاغتػػة اإلجيءبيػػة كاػػرس التفػػءةؿ ...( كنربطهػػء التحصػػي  الدراسػػي-مييانيػػة األسػػرة
كالتفءفػػ  الػػوافي اظتتػػيف يف كػػ  مْػػءلك ال ػػنر كرتيػػ  م ػػءرن الْػػلوؾ اإلنْػػءٓف مػػ  جهػػة كمػػ  جهػػة أ ػػرل 



 39 

كببهػػػء يف الكتػػػب  االسػػػتعءنة اللكيػػػة العءقلػػػة بءلصػػػور اصتلابػػػة كارهػػػء مػػػ  العنءصػػػر اظتعركفػػػة يف نقنيػػػءت اإلفػػػبلـ
 .ية موازية م  من ومة كسء إ معرفيةالتعلين

بػػػث أشتػػػػء  حل اضتْػػػػَ يف اظتنػػػػءه  الدراسػػػػية كلنػػػػء سػػػػنحت الفرصػػػػة اظتنءسػػػػبة يف مقػػػػررات العلػػػػـو  -2
رتيػ  العلػـو نييػدنء قربػء فلػ  ؿتػو يعػيز قػيل الف ػيلة كالعنػ  كاإلميػءف. ىلف كارهػء كالريءضيءت كالعلـو اإلنْػءنية 

 لا ، ك  ية منا. م  حل سبحءنا، كابء فيا، كنوقرا
حتجػب هبػء  اضتيػءة الركايػة يف  ة بػ) اظتػلاهب اإلسػبلمية كالػدالدينيػ لصرافءت  اىلبعءد النءدلة ف -3

الػد دتػنع الػػركح  اإلعتيػة اإلسػبلـ كحتجػبهل مػ  االنتفػءع كاالسػتنتءع بنءليػءت العقيػػدة الراسػخة ال ػءؼتة كهبءهتػء
ىلف دػػػعءر اإلسػػػبلـ هػػػو االفتصػػػءـ  بػػػ  حل  لػػػنفس اظتتْػػػءػتة.يف اجملتنػػػ  اضتػػػس الػػػيق  كاكنن ػػػر كاضتركػػػة الاكػػػة 

 سبحءنا كنعءُف.

نوجيػػا البحػػوث كالدراسػػءت األكءدمييػػة جهػػة التننيػػة الركايػػة لتتعػػءن  مػػ  معطيػػءت الرتبيػػة اظتءديػػة  -4
 يف نطءؽ الوفءؽ ال الفراؽ.كالاكة كاضتركة فءلرتبية اإلسبلمية ن   الدنيء كالدي  

علـو اإلنْءنية لعن  أ ءث م رتكة م  البءاب) يف فلػـو ال ػريعة لتحقيػ  ن جي  البءاب) يف ال -5
 اظتصءٌف اظت رتكة ككخطوة لتجْر الفجوة أك اصتفوة ب) الفريق).

   اأَلمْْسَءِ  احْلُْسَن بَ ْعض َشْرح ( 2ملحق رقم )
مػ  نصػرؼ  لعربيػةنػ  الل ػة العربيػة بنهوريػة مصػر اجمل اظتعجػل الوسػيإبعض ال ركح التءلية مْتقءة مػ  

دػػرح أشتػػء  حل لعػػءمر فبػػدحل فػػءٌف ككتػػءن  معجػػل ألفػػءظ العقيػػدةيْػػر كلقػػد اسػػتفءد البءابػػءف كبػػرا مػػ  كتػػءن 
 لْعيد ب  كهف القحطءٓف كمراج  أ رل. اضتَْ

 .  اإللىاي اٍلنىٍعبيودي  ى ٌو  هللاُ  .2

يَّةن أىٍك    الرَّْْحَنُ   .2 ٍيًفيَّةن.اٍلنيٍنًعلي ًبىبلً ً  النًٌعىًل كىنًٌ  كى

قىء ًًقهىء كىلىًلكى الرَِّحيمُ  .3  .  )الصءكم، بدكف نءري (  اٍلنيٍنًعلي ًبدى

  اظتطلػ  فلػ  مػء أكنتػا الصػدكر ، القػء ل فلػ  كػ  نفػس زػء كْػبت . كالرقيػب هػو  الرَِّقيبُ  .4
سػػبحءنا الػػلم افػػ  اظتخلوقػػءت كأجراهػػء ، فلػػ  أاْػػ  ن ػػءـ كأكنػػ  نػػدبر )القحطػػءٓف، كفػػءٌف، ص 

204.) 

 اللم يهدم العبءد ىلُف الردءد.   ءِديالَْ  .5

ً  ىلًلىٍيًهٍل. اللَّطيفُ  .6 ًْ    البىءُر بًًعبىءًدً  اٍلنيٍح

 .ميطًَّل ه فىلى  كي ًٌ األيميورً    الشَِّهيدُ  .7

 ككبػػػران مػػػء يقػػػرف حل بػػػ) صػػػفة الْػػػن  كالبصػػػر فكػػػ  مػػػ  الْػػػن  كالبصػػػر ػتػػػيإ  : السَّ   ِميعُ  .8
 فءلْني  اللم أاءط شتعا بني  اظتْنوفءت  )القحطءٓف(. بني  متعلقءنا ال ءهرة ، كالبءانة
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  هػػػو ال ػػػءيف مػػػ  األمػػػراض كالعلػػػ  كدػػػفءة   نوفػػػءف  النػػػوع األكؿ  ال ػػػفء  اظتعنػػػوم الشَّ   ءيف  .9
الركاػػي كهػػو ال ػػفء  مػػ  فلػػ  القلػػون. النػػوع البػػءٓف  ال ػػفء  اظتػػءدم  كهػػو ال ػػفء  مػػ  فلػػ  األبػػداف  

 (.237ـ، ص 2000)فءٌف، 

 الػػػلم أاػػػءط بصػػػر  بنيػػػ  اظتبصػػػرات يف أقطػػػءر األرض كالْػػػنءكات،   َي الَبِص   ر .10
 اد أ ف  مء يكوف فيهء   )القحطءٓف(.

   م  أشتء  حل اضتَْ اظت ءفة. أم  ذك الع نة كالكايػء ، كذك الرزتػة ُذو اجلَْاللِ  .11
كتبونػا  )فػءٌف، كاصتود، كاإلاْػءف العػءـ كاطتػءص. اظتكػـر ألكليء ػا كأصػفيء ا، الػلم جيلونػا ، كيع نونػا 

ػػػػلَّل  أًل ُػػػػوا بًيىػػػػءذىا اصتػػػػبلًؿ كاإلكػػػػراـً (. 191ـ، ص  2000 رىكىا ي  قىػػػػءؿى رىسيػػػػوؿي اَّلًَّ صىػػػػلَّ  اَّلَّي فىلٍيػػػػًا كسى
ًمًلُم. كىاٍلنيػرىادي بًقىٍولًػًا  يىػء ذىا  .ريػءض الصػءضت)كنء قءؿ النوكم يف   اليموا هل  الدفوة كأكبركا منهءأم  الرتًٌ
َى اٍلنيٍطلىً  ، كىاٍلفىٍ ً  التَّءًـٌ اصتٍىبلًؿ      الصنعءٓف() كىاإًلٍكرىاـً  يىء ذىا اٍلً 

، كيبق  بعد فنء هل.اْلَواِرثُ  .21    البءقي الدا ل اللم يىًرثي اطتبل  ى
ال يػىٍعػػػيين فػػػ  اف ػػػا األىٍدػػػيء ى كلَّهػػػء ًمبقػػػءؿ ذرٌة يف الْػػػنوات كاألىرض،    احْلَِف   ي ُ  .23

 يعنلػػوف مػػ   ػػر أىك دػػٌر، كقػػد اًفػػ  الْػػنواًت كاألىرضى بقدرنػػا كال كقػػد اًفػػ  فلػػ   لقػػا كفبػػءد  مػػء
كحل هػو اضتػءف  كاضتفػي  فنػ  تفػ   (.لْػءف العػرن  )ابػ  من ػور، يؤيد  اف هنػء كهػو العلػُي الع ػيل

، ص 2008أكامػػر  كميتبػػ  عتػػء كجيتنػػب نواهيػػا تف ػػا جػػ  قنػػءة  يف نفْػػا كدينػػا ككلػػد  كأهلػػا )اصتليػػ ، 
ٍلػفى رىسيػوًؿ اَّلًَّ ركل أزت. (456 قىػاي أىنَّػاي رىكًػبى  ى يػىٍومنػء  د يف ميْند     فىٍ  فىٍبًد اَّلًَّ ٍبً  فىبَّءسو أىنَّػاي اىدَّ

ػءتو اٍافىػػٍ  اَّلَّى تىٍفى ٍػكى  فػىقىػءؿى لىػاي رىسيػوؿي اَّلًَّ  ًلنى ـ، 2008ان ػر، نصػػر حل، )  يىػػء ايػبلـي ىًلٌٓفً ميعىلًٌنيػكى كى
 (429ص 

انًًا كىالى نىً رى لىاي. الَقيُّومُ  .24    الَّلم ال بىٍد ى لىاي، كىالقىء ًلي ًبلى

   هيوى الًَّلم يػىٍفتىعي أىبٍػوىانى الٌرًٍزًؽ كىالرَّزٍتىًة لًًعبىءًدً  كىهيوى اضتٍىءًكلي. اْلَفتَّءحُ  .25

ًلي ي القىٍدرً الَعِظيمُ  .26  .  جى

فصػػءر  كػ  دػػي .  لػػلم جيػػا ال ػعيف، كالقهػػءر لكػػ  دػي ، كالعلػػي فلػػ    اجْلَبَّ ءرُ  .17
 اصتبءر مت ننءن ظتعَ الر كؼ القهءر العلي )ان ر القحطءٓف(.

ًني ي القىءًدري الًَّلم الى يػيٍعًجيي ي دىٍي ه  الَعزِيزُ  .28  .    اٍلنى
َى الًَّلم الى تىٍتىءجي ىًلُفى أىاىدو ًسوىا ي يف دىٍي و.اْلَغِِنُّ  .29 ٍْ    ًاٍسله ًمٍ  أىشٍتىءً  اَّلًَّ اضتٍي
.   )ًصي ىةي فػىعَّءؿ لًٍلنيبىءلى ىًة( الرَّزَّاقُ  .20  الًَّلم يػىٍرزيؽي كي َّ كىءً  و اىيٌو
ٍتنًينىػػًة السَّ  المُ  .21 ػػبلىمىًتًا ًمػػ ى الػػنػٍَّقً  كىالعىٍيػػًب كىًسػػيىءدىًة الُطنى ْى   ًاٍسػػله ًمػػٍ  أىشٍتىػػءً  اَّلًَّ نػىعىػػءُفى ًل

 .ا اطترمن كيتًَفيًا 
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 .ا كقهر اظتْتعلي فل  ك  دي  بقدرن  اْلُمتَ َعءلِ  .22
   اٍلنىءًلكي اٍلنيٍطلى ي.اْلَمِلكُ  .23
يَّءنُ  .24 يَّءفي   القىهَّءر، اضتكىل القءضي  الدَّ  .كالدَّ
ًبري الرَّزٍتىًة.  الرَِّحيمُ  .25  كى
ٍلًقًا، كىرىزٍتىتياي كي َّ دىٍي و.  الَواِسعُ  .26 ي ى  ى  الًَّلم كىًس ى رًٍزقياي رتًى
 األىٍفلى  كىاألىشٍتى . الَكِبُر: .27
.   الُقدُّوسُ  .28  اٍلنينػىيَّ ي فىٍ  كي ًٌ نػىٍق و كىفىٍيبو

فيعفػو سػبحءنا فػ   التَّجػءكيزي فػ  الػلنب كنػىػٍرؾي الًعقػءًن فليػاك    الكبػر العفػو الَعفوُّ  .29
 اللنون. 

   هيوى الًَّلم يػىٍعفيو.الَغءِفرُ  .30
ٍلًقًا.البَ رُّ  .31    العىطوؼي فل   ى
ا ًلي اطتٍىءلًػدي    الصََّمدُ  .32 ػيًٌدي ألىنَّػاي يػيٍقصىػدي لق ػء   كالٌصػنىد كالرفيػ ي. فىً يلي اصتٍىبلىلىًة، الدَّ َّْ ال
 .اضتءجءت

يٍقتدري ،   هو اضتءًف ي للٌ يً ، ال ءهد لىاي املُِقيتُ  .33
 .اظت

ٍيًطري فىلى  كي ًٌ دىٍي و، اضتٍىءًف ي لىاي.اْلُمَهْيِمنُ  .34 ْى    اٍلنيٍؤدتىى ي اٍلني

لفءضػػ ، كالكػػرٔف، كحل )الْػػيد( يطلػػ  فلػػ  الػػرن، كاظتءلػػك، كال ػػريف، كا  السَّ  يِّدُ  .35
فػػي كجػػ  هػػو الْػػيد الػػلم ميلػػك نواصػػي اطتلػػ  كيتػػوالهل فءلْػػؤدد كلػػا اقيقػػة و كاطتلػػ  كلهػػل فبيػػد  

ػػػيًٌد حل نبػػػءرؾ كنعػػػءُف  . )كتػػػءن األدن( سػػػن  أ  داكد)سػػػعيد القحطػػػءٓف، بء تصػػػءر(. كيف  َّْ قػػػءؿ   ال
ا لػػا، كال مبػػ  يف سػػؤدد ، كاظتصػػلع أمػػر فربنػػء جػػ  قنػػءة ، الْػػيد الػػلم ال دػػب  جػػءم  البيػػءفالطػػام يف 

 .  )سورة الفءحتة( لقا زء أسبك فليهل م  نعنا، كاظتءلك اللم لا اطتل  كاألمر
    الػػػلم يىػػػًدُر فلػػػ   لقػػػا الػػػنعل ال ػػػءهرة كالبءانػػػة ، مػػػ  معءصػػػيهل ككبػػػرة احلَِل   يمُ  .36

العءصػػي كنػػت ر العقوبػػة زالهتػػل، فػػيحلل فػػ  مقءبلػػة العءصػػ) بعصػػيءسل  )القحطػػءٓف( ، كيقػػـو بنمهػػءؿ 
 ف  العءص).

ػػػٍنًعلي   الشَّ   ُكورُ  .37 ًبيػػػبي اٍلني ييكػػػو فنػػػد  القليػػػ ي مػػػ  أىفنػػػءؿ العبػػػءد في ػػػءفف عتػػػل  ك  اٍلني
ػد اإلنْػءفى . اصتيا ، كديػٍكري  لعبػءد   م فرنػا عتػل كالُ ػكر مبػ  اضتىٍنػد، ىلالَّ أفَّ اضتنػدى أفػُل منػا، فننػك حتىٍنى
ػػة فلػ  ًصػػفءىنا اصتنيلػػة، كفلػػ  مىعٍ  ريكفػػا، كال ن ػػكر  ىلالَّ فلػ  مىٍعريكفػػا ديكف ًصػػفءىنًا. كال ػػكري  ميقءبىلػػةي النًٌعنى

يػػٍنعل بًلْػػءنا، كييػػًليب نػىٍفْػػا يف اءفتًػػا، كيػىٍعتىًقػػد أنػػا ميولًيهػػء
ًَ فلػػ  اظت   )ان ػػر بػػءلقىوؿ كالًفعػػ  كالنيَّػػة، فييبٍػػ

ب ل هود مٌنة الرن  كال ػكر فلػ  قءؿ فلنء  الصوفية  ال كر انفتءح القل .الب  من ور( لْءف العرن
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، اضتب ػػػػػي، 175، 174ـ، 2006قبلقػػػػػة أقْػػػػػءـ  دػػػػػكر اللْػػػػػءف كاألركػػػػػءف كاصتنػػػػػءف )الْػػػػػكندرم، 
 (.178ـ، ص 1994

كاضًتٍكنػة مػػ  صػفءنا سػػبحءنا، كاكنتػا نْػػتلـي كضػ  كػػ  دػي  موضػػعا    اضتٍىًكػيلي  .38
 .(362، ص 1، جدفء  العلي   )اصتوزية، اللم ال يلي  با سوا 

(. قػءؿ سػعيد القحطػءٓف 3  اضتديػد) }هيوى األىكَّؿي كىاآلً ري كىال َّػءًهري كىاٍلبىػءًا ي كىهيػوى ًبكيػ ًٌ دىػٍي و فىلًػيله {ءُف قءؿ نع
 هل  األشتء  األربعػة اظتبءركػة قػد فْػرهء النػ  صػل  حل فليػا كسػلل نفْػران جءمعػءن كاضػحءن دءراء اآلية الْءبقة 

ألكؿ فليس قبلك دي  ، كأنت اآل ػر فلػيس بعػدؾ دػي  ، كأنػت ال ػءهر فقءؿ َءاب ربا   )) اللهل أنت ا
فليس فوقك دي  ، كأنت البءا  فلػيس دكنػك دػي (( )ركا  مْػلل(، ففْػر كػ  اسػل زعنػء  الع ػيل ، كنفػ  

 فنا مء ي ءد  كينءفيا .
 (2ملح  )

 ـ(2004ان ر اظتوسوفة العربية العءظتية )الْعودية، 
   أعّبء هللا اٌذغٕٝ

Good Names of God  
  

﴿ٚهلل  :ٚٚسدد اإلشبسح ئ١ٌٙب فٟ اٌغَُّّٕخ، لبي رعبٌٝ اٌزٟ عّٝ ثٙب اٌذك عض ٚجً ٔفغٗ فٟ اٌمشآْاألعّبء  أسماء هللا الحسنى

أ٠ّب ِب رذعٛا فٍٗ األعّبء اٌذغٕٝ ...﴾  ﴿ لً ادعٛا هللا أٚ ادعٛا اٌشدّٓ :، ٚلبي رعبٌٝ 180األعشاف:  األعّبء اٌذغٕٝ﴾

، ٚعٓ  ٚثبعّه أِٛد اٌٍُٙ ثبعّه أد١ب :ئرا أخز ِضجعٗ لبي ³ٟ عٓ اٌجشاء أْ إٌج ٚلذ ٚسد فٟ صذ١خ ِغٍُ . 110اإلعشاء:

ٓ أدصب٘ب دخً اٌجٕخ ئٔٗ :³أثٟ ٘ش٠شح، سضٟ هللا عٕٗ عٓ إٌجٟ  َِ  . ٚرش ٠ذت اٌٛرش ئْ هلل رغعخ ٚرغع١ٓ اعّبً ِبئخ ئال ٚادذًا 

١ً ِٓ عمً ِعب١ٔٙب ٚآِٓ ثٙب. فٟ ِعبٍِخ اٌشة ثٙب، ٚل ٚل١ً اٌّشاد ثّٓ أدصب٘ب دخً اٌجٕخ، ِٓ أطبلٙب ثذغٓ ِشاعبرٙب

ٚف١ٙب  اٌذذ٠ش ٟ٘: ١ٌظ فٟ اٌذذ٠ش اٌّزمذَ غ١ش ٘زٖ األعّبء، ٚخصَّ روش٘ب ألٔٙب أشٙش ٚأث١ٓ ٚاألعّبء اٌزٟ ٚسد روش٘ب فٟ

 .ٚسد اٌخجش: ِٓ أدصب٘ب دخً اٌجٕخ ٚل١ً ِٓ دفظٙب

ٗ فٟ وزبثه أٚ عٍّزٗ أدذًا ِٓ خٍمه أٚ اعزأصشد ٔفغه أٚ أٔضٌز اٌٍُٙ ئٟٔ أعأٌه ثىً اعُ ٘ٛ ٌه ع١ّذ ثٗ :³ِٚٓ دعبء اٌشعٛي 

ِٕٙب ِٓ ٠عٍّٗ  ٚفٟ ٘زا اٌذعبء ئشبسح ئٌٝ أْ ٕ٘بن أعّبء أخشٜ ٌٍذك عض ٚجً . ئٌخ اٌذعبء ... ثٗ فٟ ِىْٕٛ اٌغ١ت عٕذن

 .ثعض اٌخٍك ِٕٚٙب ِب اعزأصش ثٗ فٟ عٍُ اٌغ١ت

هللا رعبٌٝ؟ ٠ٚمٛي أً٘ اٌعٍُ فٟ اإلجبثخ عٓ  خ اٌذغٕٝ ألعّبءٌىٓ اٌغإاي اٌزٞ لذ ٠خطش ثز٘ٓ طبٌت اٌعٍُ ٘ٛ: ٌّبرا أض١فذ صف

 .اٌّزضّٕخ ٌضجٛد صفبد اإل١ٌٙخ ٌٗ، ِع ٔفٟ أضذاد٘ب ٘زا اٌغإاي؛ ئْ اعُ هللا داي عٍٝ ئ١ٌٙزٗ

ٗ شش٠ه ٌٗ ـ ٟ٘ صفبد اٌىّبي إٌّض٘خ عٓ اٌزشج١ ـ أٞ صفبد اٌشة اٌزٟ اعزذك ثٙب أْ ٠ىْٛ ٘ٛ اإلٌٗ ٚدذٖ ال صفات اإللهيةٚ

 .ٚاٌّضبي، ٚعٓ اٌع١ٛة ٚإٌمبئص

 . 180﴿ٚهلل األعّبء اٌذغٕٝ﴾ األعشاف: :ٌٚٙزا ٠مٛي هللا رعبٌٝ

 العزيز ، ٚال ٠مبي: هللا ِٓ أعّبءالرحمه أعّبء ال ٠مبي: هللا ِٓ· اٌشدّٓ اٌشد١ُ، ٚاٌمذٚط ٚاٌغالَ، ٚاٌعض٠ض ٚاٌذى١ُ¸٠ٚمبي: 

 .ٚٔذٛ رٌه

ثبإلجّبي ٚاألعّبء اٌذغٕٝ رفص١ً ٚرج١١ٓ ٌصفبد اإل١ٌٙخ،  اٌّعبٟٔ اٌذغٕٝ، داي ع١ٍٙب ِغزٍضَ ٌج١ّع هللا ِٓ ٕ٘ب ٔذسن أْ اعُ

ب، ٚخضًٛعب اٌزٟ اشزك ِٕٙب اعُ هللا ًّ ٌّٙٗ اٌخالئك ِذجخ ٚرعظ١ ً٘ب ِعجٛدًا، رُإ ٚفضًعب ئ١ٌٗ فٟ اٌذٛائج  ٚاعُ هللا داي عٍٝ وٛٔٗ ِأٌٛ

 .ٚإٌٛائت

ٚسثٛث١زٗ ٚسدّب١ٔزٗ ٍِٚىٗ، وً رٌه ِغزٍضَ  ١ٕٓ ٌىّبي اٌٍّه ٚاٌذّذ. ٚئ١ٌٙزٗٚرٌه ِغزٍضَ ٌىّبي سثٛث١زٗ ٚسدّزٗ، اٌّزضّ

١ٌظ ثذٟ، ٚال ع١ّع، ٚال ثص١ش، ٚال لبدس، ٚال ِزىٍُ، ٚال فعبي ٌّب ٠ش٠ذ ٚال  ٌج١ّع صفبد وّبٌٗ. ئر ٠غزذ١ً صجٛد رٌه ٌّٓ
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 .أفعبٌٗ دى١ُ فٟ

اٌّعبٟٔ ِٓ ِعبٟٔ أعّبئٗ اٌذغٕٝ فٙٛ  دبالد اٌّٛصٛف، ٚ٘زٖ ٚاٌصفبد اٌّخزٍفخ رذي عٍٝ ِعبْ ِخزٍفخ أٚ دبالد ِخزٍفخ ِٓ

ٟ ٔفغٗ ثأعّبئٗ اٌذغٕٝ، سٜٚ اٌجخبسٞ ِّّ َغ ُّ ب﴾ :فٟ صذ١ذٗ: عٓ اثٓ عجبط أٔٗ ٌّب عئً عٓ لٌٛٗ رعبٌٝ اٌ ًّ إٌغبء:  ﴿غفًٛسا سد١

ٝ ٔفغٗ ثزٌه، ٚ٘ٛ ٌُ ٠ضي وزٌه. ٚفٟ ٘زا ئشبسح ئٌٝ . 129 َّّ ذََ ِعبٟٔ أعّبئٗ اٌذغٕٝ، ٚأٔٗ ٘ٛ أٔٗ عجذبٔٗ أصجذ لِ  لبي: ٘ٛ ع

ٝ ٔفغٗ ثٙب َّّ  .اٌزٞ ع

ش١ئًب ٚرغ١ت عٕٗ أش١بء، ٌىٓ ٘زا ال ٠ٕفٟ رالصَ  ٠ّٚىٓ أْ رٛجذ األعّبء ٚاٌصفبد فٟ ر٘ٓ اإلٔغبْ ِجب٠ٕخ ٌٍزاد ألٔٗ ٠عٍُ ِٕٙب

٠عٕٟ  ٟٔ دْٚ ٚجٛد اٌزاد. فبالع٠ُّىٓ ٚجٛد اٌزاد دْٚ ٘زٖ اٌّعبٟٔ ٚال ٚجٛد ٌٙزٖ اٌّعب ٘زٖ اٌّعبٟٔ، فٟٙ رٍضَ اٌزاد ٚال

ٝ، فارا لٍذ: لبي هللا َّّ ٝ ٠ٚعٕٟ اٌٍفظ اٌذاي عٍٝ اٌشٟء اٌّغ َّّ وزا، ٚاعزٜٛ هللا عٍٝ اٌعشػ ٚعّع هللا ٚسأٜ ٚخٍك  اٌشٟء اٌّغ

ٝ ٔفغٗ َّّ  .فبٌّشاد ثٗ اٌّغ

ّّ  ٚئرا لٍذ: هللا اعُ، ٚاٌشدّٓ اعُ ِٚب ئٌٝ رٌه فبالعُ ٕ٘ب ٘ٛ اٌٍفظ اٌذاي عٍٝ ٝ. فبعُ هللا ٠شًّ رارٗ ٚصفبرٗ، ٚصفبرٗ اٌّغ

ٝ أعّبئٗ َّّ  .داخٍخ فٟ ِغ

 . دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؛القرآن الكريم ؛اإلسالم :أظش أ٠ًضب

٘ــٛ هللا 

اٌــزٞ ال ئٌـٗ 

  ئال ٘ـٛ

  اٌججبس  اٌعض٠ض  ا١ٌّّٙٓ  اٌّإِٓ  اٌغالَ  اٌمذّٚط  اٌٍّه  اٌشد١ُ  اٌشدّٓ

ِس  ٌجبسبا  اٌخبٌك  اٌّزىجّش ّٛ ّٙبس  اٌغفبس  اٌّص   اٌع١ٍُ  اٌفزبح  اٌشصاق  اٌٛ٘بة  اٌم

  اٌعذي  اٌذىُ  اٌجص١ش  اٌغ١ّع  اٌّزي  اٌّعض  اٌشافع  اٌخبفض  اٌجبعظ  اٌمبثض

  اٌّم١ذ  اٌذف١ظ  اٌىج١ش  اٌعٍٟ  اٌشىٛس  اٌغفٛس  اٌعظ١ُ  اٌذ١ٍُ  اٌخج١ش  اٌٍط١ف

  اٌجبعش  اٌّج١ذ  اٌٛدٚد  اٌذى١ُ  اٌٛاعع  اٌّج١ت  اٌشل١ت  اٌىش٠ُ  اٌج١ًٍ  اٌذغ١ت

  اٌّع١ذ  اٌّجذٞ  اٌّذصٟ  اٌذ١ّذ  اٌٌٟٛ  اٌّز١ٓ  اٌمٛٞ  اٌٛو١ً  اٌذك  اٌش١ٙذ

  اٌمبدس  اٌصّذ  األدذ  اٌٛادذ  اٌّبجذ  اٌٛاجذ  اٌم١َٛ  اٌذٟ  ا١ٌّّذ  اٌّذ١ٟ

  اٌجش  اٌّزعبي  اٌٛاٌٟ  اٌجبطٓ  اٌظب٘ش  ا٢خش  األٚي  اٌّإخش  اٌّمذَ  اٌّمزذس

ِبٌه   اٌشؤٚف  اٌعفٛ  إٌّزمُ  اٌزٛاة

  اٌٍّه

 رٚاٌجالي

  ٚاإلوشاَ

  اٌّغٕٟ  اٌغٕٟ  اٌجبِع  اٌّمغظ

  اٌصجٛس  اٌشش١ذ  اٌٛاسس  اٌجبلٟ  اٌجذ٠ع  اٌٙبدٞ  إٌٛس  إٌبفع  اٌضبس  اٌّبٔع
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. القءهرة  مكتبة األكىف ألشتء  حل اضتَْ ال رحـ(. 2007أبوسيف، الْيد ب  أزتد ) .20

 اإلميءف.
، األردف  1. طموسوفة أشتء  حل اضتَْـ(. 2004-هػ1424أبودري ، دءهر ذيب ) .21

 دار الصفء .
. قدـ اآلقءر الْلوكية ظتعءٓف أشتء  حل اضتَْـ(.  1999 -هػ  1420أديي، ريءض ) .22

 ، بركت  اظتركي اإلسبلمي.1لا  فبدالرزاؽ اضتل  كنور الدي  قر  فلي. ط
أشتء  حل اضتَْ اعتءدية ىلُف حل ـ(.  2004 -هػ  1423األدقر، فنر سلينءف فبدحل ) .23

 ، األردف  دار النفء س. 1. طكاظتعرفة با
َى  أشتء  حل ىف درح النور األسَهػ(. 1423) أم) ب  اضتْ  ،األنصءرم .24 ٍْ  قدـ لا. اضتي

-9. موق  النور األسَ )نءري  الد وؿ ػتنود اظتصرم ال ي  يلةكف  ػتند اْءف ف يلة ال ي 
  http://www.hinames.comـ( 9-2005

 . األردف  دار اضتءمد.أبديءت البحث يف العلـو ال رفيةـ(. 2007األنصءرم، فريد ) .25
 ، بركت  دار الْءقي.1. طاظتفكركف األارار يف اإلسبلــ(. 2008أكرفوا، دكمينيك ) .26
. البقءفة العءظتيػةـ(. كيف نكوف سعيدا. نررتة د. فنءرة درة. يف 2008، سوزاف )أكلدردي  .27

 الكويت  اجمللس الوا  للبقءفة كالفنوف كاآلدان.
ءقوت اصتوانػػػب الرتبويػػػة يف معجػػػل األدبػػػء  ليػػػـ(.  2001 -هػػػػ  1422البحػػػرتم ، ػتنػػػد ) .28

 ، دم    دار الب ءير.1. طاضتنوم
  . بركت  دار الفكر.فندة القءرم)بدكف نءري (. ػتنود ب  أزتد  ،بدر الدي  العي  .29
 ، بركت  دار الْءقي.1. طاألنوقة يف فكر اب  فر ـ(. 2008براضة، نيهة ) .30
اءيػػة اظتنػػة فلػػ  ـ(. 2009 -هػػػ 1429الاهبػػءرم، أبػػو ػتنػػد اضتْػػ  بػػ  فلػػي بػػ   لػػف ) .31

، ألفػػػء للن ػػػر 2. نقػػػدٔف أزتػػػد بػػػ  سػػػبءلك، دراسػػػة كنعليػػػ  كحتقيػػػ  رتعػػػة بػػػ  صػػػءٌف. طدػػػرح الْػػػنة
 كالتوزي .

ال ػػػػػهود اضت ػػػػءرم لؤلمػػػػػة الوسػػػػإ يف فصػػػػػر ـ(. 2007-هػػػػػ1428براػػػػوث، فبػػػػػدالعييي ) .32
، الكويػت  كزارة األكقػءؼ كال ػلوف 1. طبػوم كالتعلينػيرت دراسة يف أييػة التجديػد البقػءيف كال العوظتة 
 بلمية   ىلدارة البقءفة اإلسبلمية.اإلس

http://www.hinames.com/index.asp?doc=11&nodes=Kjgs
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دار ىلايػء  . ركح البيءف يف نفْر القر ف (.1295) اشتءفي  اقي ب  مصطف  ،الاكسوم .33
 .الرتاث العر 

 ، الكويت  بيت اليكءة.1ط كيف ننني أموالك؟ـ(. 2005البعدآف، فيص  ب  فلي ) .34
 اودث . موق  سن  الرتملم كدرح العل . ي، ػتند ب  فيْ  الْلنمالرتمل .35

http://www.muhaddith.org 
نعريفهء  الصفءت اإلعتية ـ(.2002 -هػ  1423) ػتند ب   ليفة ب  فلي ،التنيني .36

موق  اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة . 112. العدد اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة غتلة . يف كأقْءمهء
 http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/2.htm  اظتنورة

. بركت  دار الكتب نفْر البعءل  ـ(.1996) فبد الرزت  ب  ػتند ب  ؼتلوؼ، البعءل  .37
 العلنية.

األدػػػءفرة يف ميػػػياف أهػػػ  الْػػػنة )نقػػػد ـ(. 2008 -هػػػػ 1428اصتءسػػػل، فيصػػػ  بػػػ  قػػػياز ) .38
، الكويػػػت  اظتػػػاة اطتريػػػة لعلػػػـو 1. طلكتػػػءن  أهػػػ  الْػػػنة األدػػػءفرة  دػػػهءدة فلنػػػء  األمػػػة كأدلػػػتهل(

 القر ف كالْنة. 
معجػل اظتصػطلحءت الرتبويػة  ـ(. 2004جرجس، مي ي  نكبل ، ك انء حل، رميم كءم  ) .39

 ، بركت  مكتبة لبنءف نءدركف. 2. مراجعة  يوسف  لي  يوسف. طىلؾتلييم فر 
 . القءهرة  دار الكتب الْلفية.فقيدة اظتؤم ـ(. 1985-هػ1405م، أبوبكر )اصتيا ر  .40
أسػػػػػػػػللة الرسػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػل  حل فليػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػلل يف ـ(. 2007-1428اصتعفػػػػػػػػرم، نعنػػػػػػػػػءت ) .41

 ، بركت  مكتبة الردد نءدركف.1. طالصحيح) كنطبيقءهتء الرتبوية  دراسة اديبية موضوفية
. كو األشتػػػء  اضتْػػػَ فػػػءدفو  هبػػػء(. ـ2008 -هػػػػ 1429اصتليػػػ ، فبػػػدالعييي بػػػ  نءصػػػر ) .42

 ، الريءض   دار ايبة للن ر كالتوزي .2دراسة نربوية لآلقءر اإلميءنية كالْلوكية ألشتء  حل اضتَْ. ط
اظتوسػوفة اصتءمعػة ظتصػطلحءت الفكػر العػػر  ـ(. 2006جهػءمي، جػرار ، ك داػيل، شتػيع ) .43

 دركف.، بركت  مكتبة لبنءف نء1. طاإلسبلمي  حتلي  كنقد
. دػػفء  العليػػ اصتوزيػػة ، ابػػ  قػػيل )بػػدكف نػػءري (.  .44

  دار الفكر.
 . دار الفكر.بدا   الفوا داصتوزية، اب  القيل )بدكف نءري (.  .45
حتقيػػ   فبػػد القػػءدر . حتفػػة اظتػػودكد بتاكػػءـ اظتولػػود ـ(.1971هػػػ1391) ابػػ  قػػيل ،اصتوزيػػة .46

   .دم   مكتبة دار البيءف . األرنءةكط
. القػػءهرة  دار الكتػػءن اضتػػديث. اققػػا الفوا ػػدـ(. 2004 -هػػػ 1425اصتوزيػػة، ابػػ  قػػيل ) .47

 اءهر ال ريب.

http://www.muhaddith.org/
http://www.iu.edu.sa/Magazine/112/2.htm
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. يف  دار ىلايػػء  الػػرتاث العػػر  .. التبيػػءف يف أاكػػءـ القػػر فاصتوزيػػة، ابػػ  قػػيل )بػػدكف نػػءري ( .48
 (. دركة العريس للكنبيونر. اإلصدار البءٓف.DVDاظترج  األكا للرتاث اإلسبلمي )

كيف ننني االن بءط ـ(. 2001، كػتند سعيد دبءس )اضتءرقي، ىلبراهيل ب  أزتد .49
 ، الريءض  مكتبة ال قرم.1. طالدا لي فند األافءؿ

اظتْػػػػػتدرؾ فلػػػػػ  (. 1990) ػتنػػػػػد بػػػػػ  فبػػػػػد حل بػػػػػ  زتدكيػػػػػا بػػػػػ  نعػػػػػيل ال َّػػػػػ ًٌ  اضتػػػػػءكل، .50
 . دار الكتب العلنية.الصحيح)

كػػة يف ف ػػ  الا ـ(. 1994-هػػػ 1414اضتب ػػي، ػتنػػد بػػ  فبػػدالرزت  بػػ  فنػػر الوصػػء  ) .51
 . القءهرة  اظتكتبة األزهرية.الْعي كاضتركة

نءري  اظتدارس الوقفية يف اظتدينة ـ(.  2003 -هػ  1423)اءرؽ ب  فبد حل ، اضتجءر  .52
 موق  اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة. 120. العدد اصتءمعة اإلسبلمية بءظتدينة اظتنورة غتلة . يف النبوية
 http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/11.htm  اظتنورة

. مبلمػع نطبيقيػػة يف مػنه  اإلسػػبلـ اضت ػػءرمـ(. 2008-هػػػ1428اْػ ، ػتنػػد كنػءؿ ) .53
 ، الكويت  كزارة األكقءؼ كال لوف اإلسبلمية   ىلدارة البقءفة اإلسبلمية.1ط

. اظتختصػػػػػػرات النءفعػػػػػػةوػػػػػػوؿ العقيػػػػػػدة. يف  ـ(.2005-هػػػػػػػ1426اضتنيػػػػػدم، فبػػػػػػدالعييي ) .54
 الكويت  كزارة األكقءؼ كال لوف اإلسبلمية )قطءع اظتْءجد(.

، 1ط. اطتػػإ العػػر  كاػػدكد اظتصػػطلع الفػػ ـ( . 2008هػػػ 1429اػػنل، ىلدهػػءـ ػتنػػد ) .55
 الكويت  كزارة األكقءؼ كال لوف اإلسبلمية   ىلدارة البقءفة اإلسبلمية.

ٍنيوًديَّةه يف دىرًٍح اىرًيقىةو ػتيىنًَّديَّةو كىدىرًيعىةو نػىبىًويَّةو يف ًسرىةو أىزٍتىًديَّةو بىرًيقى .  بو سعيدأ ،ياطتءدم .56 . ةه ػتى
  islam.com-http://feqh.alموق  اإلسبلـ 

-ـو ، بػػركت  الػػدار العربيػػة للعلػػ1. طبءشتػػك ؿتيػػءـ(. 2007-هػػػ1428 ءلػػد، فنػػرك ) .57
 نءدركف.

 ، دم    دار الفكر.1. طاظترأة اظتْلنة كق ءيء العصرـ(. 2008اطتيءط، ػتند هيبل ) .58
دار الكتػػػػب . سػػػػن  الػػػػدارميـ(. 1996) فبػػػػد حل بػػػػ  فبػػػػد الػػػػرزت  بػػػػ  الف ػػػػ الػػػػدارمي،  .59

 .العلنية
، األجيػءؿ للرترتػة 2. طنصء ع لرتبية اف  صػءٌف 110ـ(. 2007ديرانية، غتءهد متموف ) .60

 كالن ر.
. بركت  دار سر أفبلـ النببل  ـ(.1997) ػتند ب  أزتد ب  فبنءف ب  قءميءزالله ،  .61

 الفكر.

http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/11.htm
http://feqh.al-islam.com/
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. دار ىلايػء  الػرتاث العػر . نفْػر القػر ف)بػدكف نػءري (. ػتند ب  فنػر بػ  اضتْػ)  ،الرازم .62
 (. دركة العريس للكنبيونر. اإلصدار البءٓف.DVDيف  اظترج  األكا للرتاث اإلسبلمي )

. بػػػػػركت  دار اإلسػػػػػبلـ ديػػػػػ  اظتدنيػػػػػة القءدمػػػػػة(. 1990-هػػػػػػ1410، مصػػػػػطف  )الرافعػػػػػي .63
 الكتءن العءظتي.

، نررتا   شتػر فبػدك. بػركت  2. طالرتبية كالن ءـ االجتنءفيرس ، برنراند )بدكف نءري (.  .64
 دار مكتبة اضتيءة.

. نفْػػػر القػػػر ف الع ػػػيل اظتعػػػركؼ بتفْػػػر اظتنػػػءرـ(. 2002-هػػػػ1323رضػػػء، ػتنػػػد ردػػػيد ) .65
 ، بركت  دار ىلايء  الرتاث العر .1علي  كنصحيع  شتر مصطف  ربءن. طن
الصػػنءفءت االبدافيػػػة  كيػػف ننػػت  البقءفػػػة ـ(. موازنػػػة الكتػػب. يف  2007ركبنْػػوف، كػػ  ) .66

. حترير جوف هءرنلي. نررتة بدر الْيد سلينءف الرفػءفي. الكويػت  1ج يف فءَف التكنولوجيء كالعوظتة؟
 كالفنوف كاآلدان.اجمللس الوا  للبقءفة 

 . بركت  دار الفكر.نفْر الك ءؼ. )بدكف نءري (اليؼت رم  .67
. مصػػػػػػر  دار 2. طكتػػػػػػءن التوايػػػػػػدـ(. 1989-هػػػػػػػ1410الينػػػػػػدآف، فبداجمليػػػػػػد فييػػػػػػي ) .68

 الْبلـ.
الرتبويءت كفلل النفس الرتبوم كالتواص  يف قطءع  ـ(.1993-هػ1413) فلي ،زيعور .69

 .مؤسْة في الدي ركت  ، ب1طىلدراؼ د. فلي زيعور. . الفقهيءت
، القػػػػءهرة دار 1ط. أصػػػػوؿ الرتبيػػػػة اإلسػػػػبلميةـ(. 2005-هػػػػػ1426ىلشتءفيػػػػ  فلػػػػي ) سػػػػعيد .70

 الْبلـ.
يػػة ظتفهػػـو 2008سػػعيد، أراؽ ) .71 ـ(. مػػدارات اظتنفػػتع كاظتن لػػ  يف الت ػػكبلت الدالليػػة كالتءَر

لػػػػوا  للبقءفػػػػة . الكويػػػػت  اجمللػػػػس ا2008يونيػػػػو -، ىلبريػػػػ 36 4. العػػػػدد ،فػػػػءَف الفكػػػػراعتويػػػػة. يف 
 كالفنوف كاآلدان.

اػػلا  األلبػػءن دػػرح من ومػػة ـ(. 2002) ػتنػػد بػػ  أزتػػد بػػ  سػػءَف بػػ  سػػلينءف، الْػػفءري  .72
 . بركت  دار الكتب العلنية.داناآل
َّْقَّءؼ .73 صفءت حل في كج  الواردة ـ(. 2006-هػ1426)فلوم ب  فبد القءدر  ،ال

اظتكتبة ال ءملة )الكرتكنية( ، نْخة مكة  .دار اعتجرة -الدرر الْنية . يف الكتءن كالْنة
 (.2رمة )كاظت

 ، القءهرة  دار اظتعءرؼ.3. طلطء ف اظتن (. 2006الْكندرم، اب  فطء  حل ) .74
، بػػػركت  1. طاضتيػػءة اكػػػل كأمبػػءؿـ(. 2005 -هػػػػ 1426الْػػبلـ، فبػػػداعتءدم ػتنػػد ) .75

.  دار اب  اـي
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الفنػػػوف اإلسػػػبلمية متجػػػدد. يف اطتػػػإ العػػػر   ىلبػػػداع .  ـ(2008هػػػػ 1429)سػػػويلل، تػػػ   .76
 كزارة األكقءؼ كال لوف اإلسبلمية   ىلدارة البقءفة اإلسبلمية.. ننوع ا ءرم فريد

، 1. طاظتػػػنه  النبػػػوم يف نربيػػػة الطفػػػ ـ(. 2006-هػػػػ1426الْػػػيد، فبدالبءسػػػإ ػتنػػػد ) .77
   مصر  دار ألفء.

. موقػػ  ربيػػة الْػػوريةاصتنهوريػػة الع. اظتوسػػوفة العربيػػةيف ـ(. التعلػػيل. 8003)الْػػيد، ػتنػػود  .78
 http://www.arab-ency.com اظتوسوفة العربية 

. ىلدػػػػراؼ  أ. زتػػػػدم مصػػػػطف . أشتػػػػء  حل اضتْػػػػَالْػػػػيد، كجيػػػػا يعقػػػػون )بػػػػدكف نػػػػءري (.  .79
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