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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور

 وتم تلوينها وتنسيقها   
ً
  @كون � الطبعة ا�هائيةواخ=نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : w.imam8.comww منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا@نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )lموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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  بسم اهللا الر[ن الرحيم
  

، وصt اهللا وسلم \ خs ا�علم[ وأفضل ا�رب[  س \ الفطرة السوية واoين اnقاnمد هللا اTي فطر ا�ا

  أما بعد ؛،  نبي|نا }مد ، و\ من اقتz أثره إx يوم اoين

يِن َحنِ {قال تبارك وتعاR x }كم ا@�يل  cقِْم وَْجَهَك لِت
َ
 َيْبِديَل فَأ

َ
mِ َفَطَر اjkاَس َعلَْيَها ال

j
يًفا فِْطَرةَ اهللاjِ ال

 َفْعلَُموَن 
َ

qََ اjkاِس ال
ْ
ك
َ
َقيcُم َولَِكنj أ

ْ
يُن ال ctَذلَِك ا ِjِق اهللا

ْ
وح� يمكن ا�حافظة \ هذه  .الروم} )/-(vَِل

تقوم \ ر�ية هذه الفطرة ، والعناية بها R )) ٍة ــيترب(( الفطرة سليمًة ، صافيًة ، نقيًة �ن البد لإلنسان من 

  .� شأن من شؤونه ، و� � جانٍب من جوانب حياته

  

عليم عن ا@	ية ال�يعة ،  -ا�ستوى السادس  - مذكرة مادة أصول ال1بية اإلسالميةتم �مد اهللا إعداد 

 وقد تم تفريغها من اnلقات الصوتية ا�سجلة ، ثم مراج،  بعد
�
 ة ،عتها ، ثم تلوينها و تنسيقها @ظهر بأ�ل حل

  :وقد تم فيها مرا�ة بعض األمور منها 

  .حذف ا�مل أو األلفاظ ا�تكررة ، و��دة صياغة الغs واضح منها 

ا@عداد ا�قطي 5عض ا�وضو�ت ، و�ضافة بعض العناوين الفرعية قد يكون R مواضع قليلة  

  . إعداد ا�ذكرةجًدا باجتهاد من القائم[ \

nق فهرس �وضو�ت ا�ادة  
ُ
  .R نهاية ا�ذكرة أ
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  بسم اهللا الر[ن الرحيم
  

إخوا� وأخوا� طالب وطا5ات ا�ستوى السادس R 	ية ال�يعة، السالم عليكم ور�ة اهللا وبر�ته وأهًال 

يأ� R مقدمة lموعة من ا�قررات ا�تعلقة لعل هذا ا�قرر ، أصول ال1بية اإلسالميةوسهًال بكم R مقرر 

  .باإلعداد ال=بوي لطالب 	ية ال�يعة

lموعة من ا�قررات وضعت ضمن ا�نهج اoرا£ : وحينما نتحدث عن مقررات اإلعداد ال=بوي نع¡ بها

ات تساهم R لتساعد الطالب والطا5ات أن يتأهلوا ا@أهيل ال¨R لال@حاق بمهنة ا@دريس، فهذه ا�قرر

 xها إن شاء اهللاحد ما ألهمية عملية ا@عليم وأدائإعطاء الطالب والطا5ة فكرة جيدة ومناسبة إ  xتعا

 هو مقرر أصول ال=بية ويصحبه أيضا ا�ناهج وطرق ا@دريس ثم ما  يفهذا ا�قرر اT، بالطريقة الصحيحة

داد ال=بوي لطالب وطا5ات 	ية ال�يعة للعمل يتبعها من مقررات � تصب R هذا االªاه اTي هو اإلع

  .R مهنة ا@دريس

 آبل إن »
ً
خر وأشمل وهو مساعدة آباء وأمهات ا�ستقبل ل=بية أبنائهم ذه ا�جموعة من ا�قررات هدفا

 مهات ومهمة للمعلم[فدراسة ال=بية والفكر ال=بوي مهمة لآلباء واأل، وبناتهم ال=بية اإلسالمية الصحيحة

وا@عامل ا�ناسب مع  ، بطريقة علمية صحيحةع األبناء كيفية ا@عامل الصحيح وا�ناسب مف، وا�علمات

ر± ا�اجح ا�ؤهل عن ا�ر±، و� ال° تم¯ ا� ةالطالب والطا5ات بالطريقة الصحيحة هذه � مسؤو®

ة واGطأ R موضوع هام وحساس ال ربما يمارس عمله باالجتهاد ويستخدم أسلوب ا�حاول يخر اTا�ر± اآل

  . ا ومن أول مرةالعمل صحيحً  أداءواGطأ و�نما يتطلب  مل ا�حاولة³ت

  
  

  عبداللطيـف الربـاح. د: أستـاذ ا�قـرر 
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  ))  SS( ( ا|لقة ا|لقة 

  بمفهوم Aم" ال1بية " : الفصل األول  �
 µارسة،ـ ك ، علمـ ك ، فنـ ك،  كـ مفردة"  بيةال=" قبل اoخول إx هذا ا�قرر ا»ام من ا�ناسب أن نتحدث عن 	مة 

  :¸د أنها ترجع إx معاٍن عدة لعل أبرزها ا�عا� ا@ا®ة  " تربية" بالرجوع إx األصول اللغوية ل¶مة 
S. يربو : ابَ أنها مشتقة من رَ  ← ← ←"  تربية" ~مة ل األصل األول  

دة مل¨ت الطفل وزيادة قدراته وزيادة معلوماته وزيادة مهاراته وزيا، فº تع¡ ا�مو وا@نمية  نما وزاد،: وا�ع¹ 
 بعملية تفتيق وتنمية مواهب وقدرات الطفل 

ً
 وثيقا

ً
وزيادة أخالقه وقيمه، ال=بية تهتم بهذا ا�انب و مرتبطة ارتباطا

  . والس¼ بها «و الكمال
ِ رَ  ← ← ←" تربية "  ~مةاألصل ا�ا� ل .�    ـىبَ رْ ـيَ :   يَ ــب
  : يقال فالن رَ± R بادية فالن أي نشأ فيها وترعرع فيها، ومنه قول الشاعر ،نشأ وترعرع:  مع¹ب

  .ُت يْ بِـــبمكة م�¿ وبها رَ . . . . ع¡ فإ�  ومن يك سائالً 
، ويمكن أن يُتوسع R هذا، فال يقصد به ا الطفل وي=عرع فهذا األصل ينصب \ ا@نشئة وا5يئة ال° ينشأ فيه 

، هذا ترR É ا�عاهد العلمية، ى R مدرسة Çفيظ القرآنـب� رَ ـهذا تَ :  فقط و�نما يقصد به ا�ؤسسة ا@عليمية، يقالا5ت
هذا ترR É ا5تة  -يت معروف بالصالح وا@Ê والعلم ب - هذا ترR É بيت آل فالن ، هذا ترR É جامعة اإلمام

  .يئة اoائمة للجوانب اsGية ا بالصالح وا5أهلهيشتهر  الفالنية، بتة
  ب� رُ ـيَ  "بتشديد اJاء"ا ــبj رَ  ← ← ← :األصل ا�الث لل1بية .-

 من ا�عا� ا�فعمة اإلصالح واnفظ والر�ية: وا�ع¹ 
ً
امة R عملية ال=بية، تع¡ ر�ية الطفل وا»، وهذه أيضا

  . يشب ويكÍ و يصلح ويشتد عودهوا�حافظة عليه و�صالحه وتتبع حاÌ واالستمرار R ذلك ح� 
 :إذن هذه اhالث ا�عا� �

)Î (  َو بمع¹ نما وزادبُ رْ ا يَ بَ ر  ،)Ï ( َبمع¹ نشأ وترعرع،  يَـْرَبـى يَ ــبِ ر)Ð ( َُـ ا يَ ــب� ر  بمع¹ أصلح وحفظ ورÒ ربÑ ـ

  . بوية والعملية ا�عليميةلو تأملنا هذه ا�عا� ا�الث لوجدنا Y مع� يرتبط �انب مهم من جوانب العملية ال1 �
Î.  نتيجة العملية ال=بوية و�  ←نما وزاد، هذا ا�فهوم يصف : بمع� يَْرُبو : َرَبا Ì حال الطفل أو ا@لميذ وما ³صل

 . عملية الزيادة R ا�وانب اإلÕابية، ربا يربو يتعلق Ôانب يصف ماذا ³صل للطفل

Ï.  نا ندرك ونعرف ما  ← يصفا�فهوم ، هذا عنشأ وترعر: بمع�  يَــْرَبـى: َربِــَيÖا5يئة ال° ينشأ فيها الطفل و
فا5يئة ا�يدة � اoاعمة وا�عززة للجوانب اإلÕابية ومعينة \ صالح ، للبيئة من أثر هام وحاسم R ا@أثs \ الطفل

 . ا�تعلم أو ا@لميذ أو الطفل

Ð.  ــاjـُرب� : َرب ما يقوم به ا�ر± أو النشاطات ال° ينب× أن يقوم  ← يصف هذا ا�فهوم أصلح وحفظ ور�: بمع� يَـ
 
ً
 ، بها ا�ر± سواًء �ن أبا

ً
  ،  أو أما

ً
أو غsهم µن يساهم R عملية تنشئة الطفل ور�يته، إصالح ، أو معلمًة ، أو معلما

  .وحفظ، ور�ية ومتابعة واهتمام
، فالقضية ليست عمًال سهًال و�نما هناك عمل تربية صحيحة ومتوازنة: قيق هذه ا�عا� تتضافر وتت�مل لتساهم � �

 كثsةية الطفل ور�يته وتطوير قدراته تقضية تنم معقد،
ً
  . تطلب أمورا
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S.  نما و زاد: بمع�  يربو: َرَبا  ← ← ←" تربية " األصل األول ل~مة.  
k أن ينمو بالطريقة الصحيحة البد W خصائصه ا أن نكتشف هذا الطفلح� نساعد هذا الطفل W أن نتعرف ،:  

لعلم ا�فس ال=بوي، وأعتقد أنه سبق أن درستم R أحد الفصول السابقة معلومات Çليل قدم مقررات علم ا�فس وت
هؤالء األطفال »م سمات ) الصفوف األو®ة(جيدة عن خصائص ا�تعلم[، فالطفل R ا�رحلة االبتدائية ا�بكرة 

 مش=cة 
ً
وخصائص مش=cة مرتبطة بالسن ال° يمرون فيها Ùتلف عن ا�راحل العليا، وللمرحلة ا�توسطة أيضا

ولثكور صفات ، م  Ùتلف عن طالب ا�رحلة اhانويةطالب هذه ا�رحلة R الغالب األع خصائص مش=cة ب[
ية ال° ªعله يتعامل حسب ا�وقف، والبد أن يتحقق R ا�ر± ا�رونة ال¨ف، وخصائص وسمات Ùتلف عن اإلناث

ألنها تتعلق بإعداد اإلنسان وتربية  ة أعقد من هذا، و� تستحق اإلهتمامحسب السن، حسب ا�رحلة، بل القضي
  .                           اإلنسان وتنمية اإلنسان

ت  معهم خصائص مش�1ة إال أن Y و�ن �نمثال R الصف الرابع األطفال 	نا درسنا R الصفوف اoراسية، ¸د أن 
فيجب \ ا�ر± أن يتعامل معهم وفق معرفة بذلك، وهنا نؤcد \ أهمية أن يعرف ا�ر± طباع ، طفل هو Aلم بذاته

ومواهب وقدرات وشخصيات تالميذه، وأوÛ منه األب واألم اTين Õب عليهم أن يكتشفوا ويتعرفوا \ السمات 
 Tلك فما يصلح »ذا من أسلوب قد ال يصلح Tاك الشخصية ألبنائهم وب

ً
عند هذا من  وما، ناتهم ويتعاملون وفقا

 من األخطاء ال=بوية ال° ترتكب R الواقع ¸د أنها ، مواهب وقدرات ليس بالÜورة أن تكون عند اآلخر
ً
وcثsا

 "عمرو"أن يكون نسخة من  "زيدٍ "فنطلب من نتيجة لعدم فهم الفروق الفردية ب[ األطفال، ب[ األبناء، ب[ ا@الميذ، 
ال° نتجت عن مثل هذا  اتكم � حاالت اإلحباط، فعل كذاع أن تأستطاع أن يفعل كذا وأنت لم تستطو�اذا هو 

 من مظاهر الغsة واnسد ال° تظهر ب[ األبناء تظهر ب[!  السلوك األعوج
ً
ا@الميذ وا@لميذات نتيجة 5عض  كثsا

° يقع فيها ا�ربون، يريدون أن يضعون ا@الميذ بمعيار ينظرون »م بنفس ا�نظار وبنفس ا�قياس وأن األخطاء ال
هذا ما . نعم «ن نسà إx وجود قاسم مش=ك لكن البد من مرا�ة هذا األمر بشgٍ كبs، يكونوا كشخصية واحدة

  . وهو يع¹ ا�ماء والزيادة  "يربو: ربا "يتعلق بالوصف األول أو األصل األول »ذه ال¶مة 

 وترعرع : بمع�  ـىبَ ـرْ يَ : َربِــَي   ← ← ←" تربية " األصل ا�ا� ل~مة  .�
َ
  نشأ

، ا ل1بية األبناء ال1بية الصحيحةاJيئة أمر مهم جدً ، " ا5يئة"يتحدث عن  عنشأ وترعر: هو اTي ا�ع¹ اhا� 
نا ويساهمون معنا R هؤالء يؤثرون R سلوك أبنائ -األقارب - ا�درسةالزمالء R -أبناء ا�sان -األصدقاء - فالرفاق
نا بالطريقة Ç Rمل تربية أبنائ ةو®ن ا�سؤا ميلقون علينا مزيدً  -أو ربما إذا أردنا أن نكون أك0 دقة-ال=بية، 
ن اجتماá بشg �م، فال يمكن أن يعيش الطفل معزوال عن lتمعه، الطفل �ئن اجتماá، اإلنسان �ئ. الصحيحة

لكن «ن ، شك إن األطفال يستفيدون كثsا من اختالطهم مع أقرانهم البد أن Hتلط با�اس والبد أن يتأثر، وال
، ينب× أن ننتبه »ذه األمور و«اول أن 

ً
 معينا

ً
نرcز \ جانب ا�حاذير، ربما يلتقط الطفل 	مة غs مناسبة أو سلو�

  . وباألسلوب ا�ناسبنصلح األخطاء R وقتها 
يرى أن هذه ا5يئة تؤثر مؤثراتها  -وبا�ظر لوبا@أم-أن  يعيش R بيئة معينة  نو�ذا كتب اهللا سبحانه وتعاx لإلنسا

شك أن  السلبية عليه أك0 من ا�ؤثرات اإلÕابية فينب× عليه أن يبحث Ì عن بيئة أخرى مهما 	فه اhمن، وا5يئة ال
اGالصة أن ا ثم أراد أن يتوب، والقصة معروفة،  نفسً قصة الرجل اTي قتل تسعة وتسع[: R هذامثل أثرها حاسم و�ا 
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فانطلق إx  -أو كما ورد R اnديث-نك R أرض سوء إ: ئة شخص قال Ìام الرجل R آخر القصة بعد أن قتلهذا العالم 
ئة معززة للجريمة عند هذا الرجل، غs تربوية، أمره هذه بي. أرض كذا وcذا فإن فيها أناس صاnون فاعبد اهللا معهم
والصالح، واnديث هذا يؤcد �ا أهمية ا5يئة R ا@أثs \  مبأن ينتقل إx م¨ن أخر فيها بيئة الصالح وا�عزز للقي

  . من اnديث عنها وأعتقد أن هذه ال Çتاج إx مزيدسلوك اإلنسان، 

  اإلصالح: بمع� : ــا ، يَـُرب� ربj  ← ← ← :األصل ا�الث لل1بية .-
ار عملية  بشg مستمر، فالبد للمر± من استمر تس¤ ديناميكية أو متحر�ةهذه عملية جائز أن  عملية ال1بية

ديد و�صالح األخطاء وا@وجيه «و األصوب، هذه عملية مستمرة وي=تب عليها أوال åورة اإلصالح والر�ية والتس
ال يمكن أن ير± أب ابنه وهو ال Õلس معه وال ³ادثه وال يعرف نقاط الضعف ح� ، بيها@صاق ا�ر± بمن ير

إنما منعزال مبتعد ال يمكن، أو أن ا�درس أيضا يتعامل مثال بأسلوب وبلغة غs  ، يصلحها أو األخطاء ح� يصلحها
  .مناسبة مع الطفل بما Õعل الطفل ³جم عن اnديث وعن اإلفصاح واالنطالق معه

فعملية -، ورسالة - ووسيلة -واستقبال -، إرسالمن األوصاف الm توصف بها العملية ا�عليمية أنها عملية اتصال
البد أن يكون االتصال مفتوح ليس اnقيقة من ا�ر± أو ا�علم فقط و�نما ينب× أن ي�ك تالميذه أو  -االتصال هذه

ا عن مشاعرهم، وهنا الطفل إذا أخذ يتحدث فإنما R عقله و� ذهنه ي�ك أبناءه، ي=ك »م اnرية R اnديث، يعÍو
آراء البد أن تظهر، وينب× أن ال «اسب، ن=ك الطفل Hرج � ما عنده ثم نعطيه  نو� قلبه من أشياء ومن أف¨ر وم

R 
ً
ولو ، هذا غs مناسب  بأن- ا�واç ال° يصيب فيها، و� ا�واç السلبية ينب× أن نشs إ®ه تعزيزات إÕابية أوال

 R - فعلت كذا �ن أفضل من كذا، لو كنت تهتم بهذا �ن أفضل
ً
 R تعامله معك وcن شفافا

ً
، اجعل الطفل شفافا

ون بما ³صل عند أبناءهم من تèفات ومن cم من اآلباء واألمهات يفاجئو، تعاملك معه ح� تكون األمور واضحة
نتيجة لعدم اكتمال دائرة االتصال بالطريقة الصحيحة ! ربما R الوقت الغs مناسب سلوcيات من أشياء يتفاجئون فيها

Õابية ومواهبهم وقدرتهم إال ك وأن تر�هم وأن تتعرف \ أخطائهم وا�واç اإلمع األبناء، فال يمكن أن تصلح أبناء
  . هذا ما يتعلق بال=بية بمفهوم �م. إذا �ن هناك عملية اتصال مستمر

ويمكن أن نفصل و«لل هذا ، ال=بية اإلسالمية بشg دقيق ولعê آé عليها  بشl gمل إx أردنا أن ندخللو 
  . ما نعرض -إن شاء اهللا تعاx-ا@عريف بعد 

 اإلسالمية ال1بيةتعريف  �

   :هناك عدة تعريفات لل1بية اإلسالمية من ضمنها
ا®ي يمارسها إنسان  هماص القرآن والسنة واالجتهاد � ضوئصوªموعة ا�©فات العملية والقو¨ة ا�أخوذة من ن

� اكتمال جوانب نموه وتفتيح استعداداته وتوجيه قدراته وتنظيم طاقاته  هراشد بإرادته مع إنسان آخر، بهدف مساعدت
  .¨تمكن من µارسة النشاطات والغايات الm ³ددها اإلسالم

 عملية ال=بية � /  ëح ا@عريف 
ً
 عملية تèفات قو®ه وعملية، يع¡ باإلشارة، بالقدوة، أو با�صائح إذا

 تكون منطلقة من تعا®م اإلسالم ويمارسها إنسان راشد �قل ناضج مع إنسان آخر، و� الغالب 
ً
وبا@وجيهات، وأيضا

 كبsا مع الطفل أو أصغر منه 
ً
عداداته وطاقاته يساعده R اكتمال جوانب نموه وتفتيح استلأن يكون هذا إنسانا

  . ®تمكن من µارسة نشاطاته وíياته ال° حددها اإلسالم
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  ))��((  ا|لقةا|لقة

أهمية "ـ R هذه ا�حاåة نتحدث عن أهمية ال=بية اإلسالمية، ولعلنا قبل أن نتحدث عن هذا ا�وضوع ا»ام نقدم Ì ب
  . "اnاجة للنظام

   :حاجة اإلنسان للنظام ال1بوي بش¶ Aم �
 إ®ها، ومن العبارات اoقيقة والصحيحة اهللا سبحان

ً
 لل=بية ومفتقرا

ً
أن اإلنسان " ه وتعاx خلق اإلنسان وجعله }تاجا

 مت�مالً إال بال1بية
ً
ن من أÔدياتها أنها وبا@أمل R واقع العملية ال=بوية ¸د أ، " ال يمكن أن يكون صحيحا

�ن هذا هو، و®ة الواoين األب واألممسؤ 
ً
ومعتقداته ونظرته  ويعلمهم وفق قيمها�مارس فg أٍب ير± أبناءه  وقديما

وبعد أن تطور ا�ظام االجتماá وظهرت تنظيمات ا�دن ، للحياة، وî أم تر± بناتها \ وفق نظرتها وفهمها »ذه اnياة
برزت ا�ؤسسة  ، الوظائف ا@خصصية والوظائف اGدمية وظهر مفهوم ا@خصص R ش� lاالت اnياةظهرت و

  . ال=بوية كمؤسسة تضطلع بدور حيوي R تربية األفراد و� رð ا�جتمع، بل R رð األمم
 -ومستوى ا�جتمع ومستوى الفرد، فهذه اnاجة  فاkظام ال1بوي، واkظام ا�عليº، هو أك¹ مؤ· W مستوى األمة

وستبÊ مهاراته وسيبÊ تفكsه ونظرته للحياة واست�افه  حاجة ماسة؛ ألنها ستبÊ قدراته - حاجة اإلنسان لل=بية
للمستقبل ستبÊ 	ها أمور }دودة إذا لم يكن هناك نظام تربوي يساهم R تفتيح العقل و�نارته و�كساب ا�هارات 

  .1بويو¨ة اkظام المسؤهذه 	ها قضايا � من  االنصياع للنظام العام،والعقلية والوجدانية وا@حكم با�شاعر 
فليست ال=بية � lموعة من  ويقاس «اح اkظام ال1بوي وفشله بقدرته W إكساب األفراد هذه األمور ªتمعًة،

 ا�انب ا�عر� هو جانب مهم ومرتكز R ، ا�علومات Çقن R ذهن الطفل ويتجاوزها أو ينساها أو ما إx ذلك
ً
طبعا

gطليعتها قضية القيم واألخالق وبناء العملية ال=بوية والعملية ا@عليمية بش R م، لكن هناك أمور أخرى يأ�� 
 �والعقيدة وسالمة ا@فكs وتنمية العقل ا�جرد 

ً
̄ه عن األهواء وما يتصل فيها، هذه 	ها طبعا اkظام و®ة مسؤ Çي

ºعلي�ا .  
 الق
ً
 بناء القدرات العقلية والقدرات ا�عرفية وح� أيضا

ً
 عنها، واTوقية، مسؤ اkظام ال1بويسمية، درات ا�وأيضا

ً
وال

   .و¨ة اkظام ال1بويمسؤوانب الشخصية للفرد، هذه 	ها وا�ما®ة، واالرتقاء با�
 إذا ارتقينا إx مستوى أ\ من هذا ¸د أن بناء اإلنسان الصالح قد Hدم ويساهم R تنمية lتمعه وتطوير 

ً
وطبعا

اإلنسان اTي يكتسب مهارات معرفية، ومهاراٍت مهنية ، و®ة، تكوين أñة Çمل مسؤñةlتمعه والقادر \ بناء أ
  .و¨ة اkظام ا�عليºهذه *ها مسؤور ا@قنية أو غsها تخصص مثًال R األما�متخصصة ��هندس، �لطبيب، 

� oراسية وا�قررات اoتطوير ا�ناهج ا xما احتاجوا إ	ما تعقدت حياة ا�اس Öرا£، ويتبع وoراسية وا�حتوى ا
 .ذلك تطوير ا�هارات وتطوير القيم وتطوير االªاهات وأيضا تطوير ا�علومات ال° تقدم للتالميذ

 "ا�عليم " و " ال1بية " الفرق ب¼  �
 ويف=قان أ

ً
 و� هذا السياق «ن �اجة إx أن نوضح الفرق ب[ ا�صطلح[ الشهsين الثين Õتمعان أحيانا

ً
حيانا

 وهما 
ً
 .  "مصطلح ا@عليم" و "مصطلح ال=بية: "ويتناغمان أحيانا

  من ا�صطلحات الشائعة و� R صميم العملية ال=بوية وا@عليمية،  "ا@عليم" و "ال=بية" �
ا إx وتنشئته \ أخالق وم، و�كسابه قيم ، � بناء اإلنسان فقط  ⇐ فإذا أطلقنا *مة ال1بية فيقصد بها � األصل
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  . ا�انب ا�عر� بدرجٍة كبsة ⇐ وا�عليم يقصد به. ذلك 
 فإنه يشمل ا¾انب ال1بوي، "ا�عليم"إنها تشمل ا�عليم، وحينما يطلق ف "تربية فقط"حينما يطلق لفظ أحدهما لكن 

 R sاهات والقيم خاٍل من األخالق وخاٍل من القيم وخاٍل من تعزيز اإليمان وخاٍل من إكساب ا "تعليم"فال خªال
إذا �نت ال=بية منفصلٍة عن العلم  "ال=بية"ومرا�ة ا�شاعر اإلÕابية ال خs فيه إذا �ن خاٍل من هذه األمور، وcذلك 

اnقيó وعن ا�عرفة ا�نبثقة من ا�صوص ال�عية كتاب اهللا سبحانه وتعاx وسنة رسوÌ صt اهللا عليه وسلم وغsها 
ا�علومات ال° نتلقاها من وسائل وتؤثر R سلوcه، ا�انب ا�عر� اهم R بناء شخصية اإلنسان من العلوم ال° تس

 R مؤثرات xمعا� و� xت=جم مع ك0ة تردادها ، وت=جم إ 
ً
ا�عرفة ا�تعددة وا�تنوعة � تتعامل R مشاعرنا وأيضا

   .هذا هو الفرق ب[ ال=بية وا@عليم، سلوcنا، و� شخصياتنا
 ح� يتضح مفهومهما وح� R حديثنا عن 

ً
مفهوم ال=بية، هناك مصطلح[ هام[ «تاج إx أن نقف عندهما شيئا

  .نم¯ بينهما وأهمية � واحٍد منهما عن األخر
  "ال1بية الوقائية"هناك مصطلح  

ً
  ، "ال1بية العالجية"و� مقابلها من الطبي¼ جدا

   ال1بية الوقائية �
عام اTي يقوم به اآلباء واألمهات R تنمية أبناءهم وتوجيههم و�كسابهم القيم اإلÕابية و قضية Çصينهم العمل ال :�

 R حياتهم
ً
  . ورفع درجة ا�ناعة عندهم ضد األشياء السلبية وا�ؤثرات السلبية ال° قد يتعرضون »ا وتؤثر سلبا

 
ً
الوقاية � عملية بنائية تع¡ . قضية ا5ناء اTي هو الوقاية[ نرcز \ هذا ا�انب بدرجٍة كبsة، «ن كمربوطبعا

 µا ³تاج إ®ه R رفع درجة ا�ناعة ضد اال«راف، ضد الفساد، ضد ا�ؤثرات 
ً
ا كبsا õإعطاء الطفل و�عطاء ا�تعلم كم

  . �م العوامل ال° قد يتعرض »ا الطفل l Rتمعه و� حياته بشgٍ  نقصدالسلبية، ضد أصدقاء السوء، 
من عمل ا�ر± هو يصب R إطار ال=بية الوقائية؛ ألن الوقاية خsٌ من العالج، %  ÷ùأو % ÷öينب× أن يكون و

  والوقاية أسهل من العالج، والوقاية أهم من العالج، العالج أحيانا تظهر أمراض يصعب معا�تها؛ 
   عن طريق وجود قدوة V،إعطاء الطفل واالتصال معه  À "ال1بية الوقائية"ـ فنقصد ب �

  . فا�علم قدوة @الميذه كما األب قدوة ألبنائه، وcذلك األمهات وا�علمات هن قدوة
 R ارسةµ ال=بوي من خالل ما يراه من سلوك وما يراه من sمن ا�ؤثرات ال=بوية ومن ا@أث 

ً
والطفل يكتسب كثsا

 R هذا الوقت اTي أصبحت  lتمع الكبار اTين يقومون ب=بيته أو يعيشون معه
ً
R نفس ا5يئة ال° يوجد بها، فطبعا

السيطرة \ وسائل ا@أثs \ األبناء واألمهات وخاصة R ا�جتمعات الكبsة وا�دن وا�دارس وتأثs وسائل اإلعالم 
ما فيها من مؤثرات ونتأمل إx غsها زادت أهمية ال=بية الوقائية، فنحن �اجة باستمرار إx أن نتأمل هذه ا5يئة و

عن سs : أبناءنا وما ³تاجونه ونقدم »م الûء ا�فيد وا�افع من معلومات ومن قصص ومن ح¨يات، يع¡ مثال
 فإن و األنبياء

ً
íنا هذا ا�انب فارc؛ ألنه إذا ترüا�انب الوقا R ها تساهم	ا�رسل[ والصحابة رضوان اهللا عليهم، هذه 

وما نراه R كثsٍ من األحوال وما نسمع . السلبية ال° قد تمأل أو تأ� لتسد هذا الفراغ بطريقة سلبية هناك ا�ؤثرات
 من الشباب والشابات ببعض مشاهs ما يس� بالفن أو غsها نتيجة �قص ال=بية الوقائية

ً
 يع¡ أيÑ ، عنه من تأثر كثsا

  ، R ا�عا�ةخلل R ال=بية الوقائية ³تاج إx تكلفة �®ة 
وعمل ا�ر± هنا، ح� ا�صطلحات يمكن مأخوذة من ما يقوم به األطباء أو ا�هات ا�عنية بالصحة R وقاية ا�اس 
من األمراض عن طريق ا@حص[ عن طريق ا@وعية عن طريق تبصs ا�اس ودال@هم \ ما ³تاجونه، هذا أهم 
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R هذا الزمن «ن �اجة ماسة @عزيز  -كما ذكرت قبل قليل-وهنا نرcز  .بكثs  وأك0 اقتصادية من عملية ا�عا�ة
ا�ظام الوقاü ورفع مستوى اnماية ألبنائنا ووضع جدار قوي ومنيع ورفع درجة ا�ناعة عندهم ªاه ا�ؤثرات األخرى 

  . خاصة R عè العو�ة واالنفتاح
   :ال1بية العالجية �

هناك مش�ت، قد تكون سلوcية وقد تكون لفظية وقد تكون فكرية عند  هرفتظÕتهد ا�ر± أو قد يقè، قد 
الوقاية تكون إجراء �م Ì . ا@الميذ وعند ا@لميذات، وهنا تظهر اnاجة ا�اسة للعالج، والعالج Hتلف عن الوقاية

 اoواء ا�رcزة ال° تأما ا�انب العال� فهو كحبا، عموميته �لغذاء اTي يقدم لإلنسان
ً
 ترcز \ جانٍب مع[ طبعا
 مصاحبة لعملية العالج لكن نرcز \ األخطاء ال° 

ً
مع استمرار ا�انب الوقاü، فالوقاية ينب× أن تكون عملية أيضا

  . نكتشفها واألشياء وا@èفات السلبية ال° قد تظهر عند األطفال أو عند الشباب والشابات
، حكوا�عالِ 

ً
 ج ينب× أن يكون حكيما

ً
 R تعامله مع ا�ش�ت ال=بوية، ينب× أن يكون صبورا

ً
فاإلنسان اTي ، يما

ضبط  ³تاج إx العالج هو اآلن أصبح R مرحلة ضعف، واإلنسان �ا يكون R مرحلة ضعف قدرته \ ا@حمل و\
 ،
ً
  مشاعره و\ ضبط تèفاته وضبط سلوcه تكون عملية أك0 خطورة وأشد تعقيدا

   .À استكشاف األخطاء ا�وجودة وا�غرات: ال1بية العالجيةفا�قصود ب �
 مفهوم قضية

ّ
oقويم ال1بوي" وهنا حقيقة تو�أوالدنا بما يظهر عليهم "ا R تقويم }صالت ال=بية، ينب× أن نتأمل ،

أن نعا�ها و� R  من تèفات، من سلوك، من رغبٍة R 5اس مالبٍس معينة، يع¡ قبل أن تتحول إx سلوٍك واقع ينب×
فال بد من استخدام أسلوب اnكمة وا�ظر بتؤدة وبتمعن ح� تتم عملية ا�عا�ة بالطريقة ، مراحلها ا�بكرة

  .يستطيع أن يقوم بها أي فرد، البد من تدريب، البد من µارسة ال ال=بية العالجية و .الصحيحة
  : القضايا ا�همة أثناء معا¾ة بعض األخطاء

Î.  Ãلميذ بواقعهينب�مظاهر االشم�از أو نسبه أو نشتمه أو نعيبه كما هو أن نتقبل الطفل أو ا Ì  ال أن نظهر ،
و�نما «� فيه ا�وانب اsّGة، يع¡ نعزز ا�وانب اإلÕابية، نستخدم معه أسلوب إطفاء ا�وانب السلبية دون 

مثل  ! " هذا سلوك ال يليق بك وأنت رجل مهذب"، نقد السلوك اGطأ دون نقد الشخص، استثارتها أو استفزازها
  . تعاx هذه ال¶مات ومثل هذه العبارات تساهم Ç Rقيق ال=بية العالجية الصحيحة إن شاء اهللا

Ï.  ا�انب الص� R وا�ف� 	ما �ن أ«حا�س Y ًما �ن العالج مبكرا Y  ال=بوية çا�وا R كذلك أيضا،
 أك0 \ ¸اح � ما �ن اكتشاف األ

ً
خطاء واكتشاف اGلل واكتشاف اال«راف مبكر � ما �ن ذلك معينا

  . العملية ال=بوية
 R هذا ا�ضمار اnديث عن أهمية ال=بية اإلسالمية، يع¡ 

ً
العملية ال1بوية بش¶ �مل À عملية تُع� باإلنسان أيضا

  من جانب¼ سواء �نت وقائية أو �نت عالجية
نمٍو "تنمية فرد، كما ينب× أن ننظر إ®ها من زاوية أخرى بأنها عملية  " ينمو فرد" ننظر لل=بية \ أنها عملية Õب أن 
áأوضحه. "اجتما 
  . ا بصورة أك0 شمو®ةمأعود إx هذين ا�صطلح[ ل

  ال1بية عملية نمو فردي �
ز W قضية الفرد وبناءه

ّ
يع¡ توجيهه وفق ما خلقه اهللا ، مواهبه واستعداداته وتطوير قدراته واكتشاف يعÇ أنها تر�

 هذا مثال �وانب معرفية أو علمية وهناك �وانب 
ً
 Ì، فالطفل خلقه اهللا سبحانه وتعاx مستعدا

ً
سبحانه وتعاx مستعدا
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ما خلقه اهللا  مثًال عسكرية أو ما إx ذلك، فا�اس Hتلفون R مثل هذه األمور، فينب× أن نرcز \ تنمية الفرد وفق
 يؤcد �ا أهمية اكتشاف شخصية الطفل قبل أن نتعامل معه بطريقة صحيحة، ول
 تكون 

ً
سبحانه وتعاx، وهذا طبعا

  :القضية واضحة  أعطي مثل \ وضوح هذه ا�قطة وأهميتها
جهزة، فاإلنسان العاقل جهاز حاسب آ� أو كمبيوتر أو سيارة أو غsها من األ اإلنسان حينما يش=ي: \ سبيل ا�ثال 

اnصيف هو اTي ³رص \ ا@عرف \ د®ل االستخدام، ود®ل ا�ستخدم، وcيف يتعامل مع هذا ا�هاز بطريقة 
هذا موجود مع األجهزة ومع األدوات، لكن اإلنسان ال Hرج من بطن أمه ، صحيحة، وما � ا�حاذير وما إx ذلك

وسنتحدث بûء من ا@فصيل عن ا�مو . و®ة الواoين اكتشاف هذه ا�واهبؤمس د®ل كيفية ا@عامل معه و�نماومعه 
  .الفردي وا�مو االجتماR á ا�حاåة ا@ا®ة

  ))--((  ا|لقةا|لقة

عملية نمو اجتماá وال=بية أيضا �  - "ال1بية عملية نمو فردي"عن مفهوم اnديث سبق R نهاية ا�حاåة ا�اضية 
ر±، وبدرجة كبsة األب واألم وا�علم[ وا�علمات، اكتشاف مواهب األبناء، و� تأ� بطرق وأëنا إx مهمة ا� -

كثsة، لعل األسا®ب غs ا�باëة  أك0 جدوى من األسا®ب ا�باëة R كشف هذه اGصائص، مراقبة األطفال أثناء 
وهذا يميل أن يعمل بمفرده، وهذا ، ون قائداللعب، سلوcهم ا�ماá تعرف أن هذا يميل مثال إx القيادة، يميل يك

يميل إx ال=تيب وا@حليل وال=cيب، وهذا تظهر عنده ا�وانب اللفظية واnديث والقصص وا�زح، هذه من الوسائل 
  . ا�عينة �ا

ت تأخذ كذلك مراقبة األطفال R سلوcهم العام، وهنا تأ� أهمية ا@علم ا@عاو�، و� من األسا®ب اnديثة بدأ
 R ا�ؤسسات ا@عليمية

ً
 واسعا

ً
توزيع الطالب \ شl gمو�ت وجعلهم يقومون بأعمال �اعية ، مساحة وحجما

 ،üافهم ومراقبة سلوك أعضاء الفريق، وهنا سيظهر الطفل االنطواëيتعاونون فيها وبتوجيه ا�علم أو ا�علمة وبإ
تظهر هذه اGصال وهذه الصفات من خالل العمل ا�ماá اTي واالجتماá، والفاعل، وا�=دد، وا�ريء، سوف 

  .يش=cون فيه
وفق استعداداتهم ال° خلقهم اهللا و� مهمتنا بدرجة كبsة أن نوجه األطفال وفق رغباتهم ووفق ميو»م  - كما أëت-

 بعمل ، سبحانه وتعاx عليها
ً
 دقيقا

ً
ا�زارع اTي عنده حقل مêء فنحن هنا مع[ »م، وهنا نشّبه عمل ا�ر± تشبيها

nياة هذه األشجار، واهللا  وتهوية وغsها من ال�وط الالزمةباألشجار، يعطي � شجرٍة ما Çتاجه من ماء وسماد 
عبارة عن إعطاء الطفل أو ا@لميذ مواقف ومعلومات  هو كذلك «ن هنا دور ا�ر±،سبحانه وتعاx هو اTي ينميها

عملية ا�مو Õب أن تكون عملية نمو  لكن  Ì، هللا سبحانه وتعاxاخلقه له ينمو وفق ما وقدوة وتأثs سلو وجع
م بعض األشجار و�صلحتها عملية ا@قليم وا@هذيب وا@وجيه و�زالة ما 

ّ
صحيحة، بمع¹ كما أن ا�زارع ³تاج أن يقل

طفال ربما أنانية، ربما استئثار، يع¡ هو ضار منها �ألشواك أو غsها، كذلك قد تظهر عوارض سلبية عند بعض األ
فدور ا�ر± هنا أن ³دد ويوضح ويب[ ويتدخل R وقف األخطاء ال° قد Çصل ، طمع R حقوق اآلخرين أو ما إx ذلك

 يهذب أخالق وسلوك تالميذه
ً
م ا�زارع شجرته ا�ر± أيضا

ّ
  .من بعض األطفال، كما يقل

� Èال1بية عملية نمو اجتما  
 tوٍر اجتماª � Èتمعه، وهذا  ال ينبÃ أن أن الطفل  بها نقصد

ً
يعيش � Aلم مستقالً به، بل البد أن يكون مؤديا



  بمفهـوم عـامبمفهـوم عـامال1بية ال1بية   ::  الفصل األولالفصل األول                        ))نسخة منقحة ومزيدةنسخة منقحة ومزيدة    --  yyمم  مقرر أصول ال1بية اإلسالميةمقرر أصول ال1بية اإلسالمية    ((

- ١١ -  

 

 ببعض رغباته كفرد � سبيل مصلحة ا�جتمع،
ً
£، سواًء �ن أñة أو زمالءه R صف درا ³تم عليه أن يضÎ أحيانا

تمعه اTي يعيش فيه، ويؤدي دوره االجتماá بالطريقة يكون فرًدا فاعًال l R فالبد أن، أو أقارب أو غsهم
د ثغرًة R جدار و� وتس5ِنات R هذا ا5ناء، فg 5ِنًة تقوم بدورها ـ وهنا ننظر إx ا�جتمع كِبناء، واألفراد ك. الصحيحة

 ،áا@وازن ب[ ا�انب الفردي وب[ ا�انب االجتما áبناء ا�جتمع، ولكن ينب× أن نرا  
تداÌ Ò سائر  وشت� منه عضال ا�سد الواحد إذا مثل ا�ؤمن[ R توادهم وترا�هم وتعاطفهم كمث(: اnديث و�

، R ا@واد وال=احم نكون جدار واحد) مثل ا�ؤمن[ R توادهم وترا�هم(فالتشبيه هنا جز�،  )ا�سد با�n والسهر
مت الفرد وجعلته عبارة عن قطعة من الطوب R بناء لفطرة حط� لكن ال يع¡ أنه كما فعلت الشيوعية ال° خالفت ا

ا�جتمع، نعم البد أن يضغط الفرد \ ا@واد وال=احم، يُرÉ \ هذا الûء، وî القيم وباTات القيم األخالقية 
 هذه مرتبطة بمواطن ا

ً
 موضوعها � العالقة ب[ أبناء ا�جتمع الواحد، وهنا أيضا

ً
R توادهم (nديث واألخالق عموما

 )وترا�هم وتعاطفهم
ً
 اجتماعيا

ً
فال يمكن ، ، إذن R ا�وانب األخالقية البد أن يرّوض الطفل ل
 يتنازل ويقدم واجبا

 l Rتمٍع أفراده يعيشون حالة تنافر
ً
، وال خs أيضا

ً
  تصور أفراد متنافرين ال يش¶ون lتمعا

، ح� لو �ن درجة ا�ماسك االجتماÈ ب¼ أفراد ا�جتمع رأسها تأ� بل \ وقوة ا�جتمع تقاس بعدة أمور من أهمها
 áتمع قوي، فإذن هذه تربية إسالمية تراl لكن أفراده متماسك[ هذا يعطينا انطباع أن هذا ا�جتمع 

ً
 صغsا

ً
lتمعا

اته ال° Õب أن يؤديها األفراد الفرد وتراá ا�جتمع، فالفرد Ì حقوقه ال° ينب× أن ³=مها ا�جتمع، وا�جتمع واجب
áهذا ا�سد االجتما R يع¡ أعضاء.  

القضية الفردية " و" ا�انب الوقاü وا�انب العال�"ا�رتبطة بقضية ال=بية نتهاء من هذه ا�فاهيم ا»امة وبعد اال �
اآلن ، ية يع¡ \ قيم اإلسالم، أعتقد أنه من ا�ناسب أن نتحدث بشg مرcز عن أهمية ال=بية اإلسالم" واالجتماعية

حيث �ن يميل إx جانب العمومية، و�ن �ن ليس منفصال عن ال=بية اإلسالمية لكن اآلن ندخل R جانب ال=بية 
  . اإلسالمية بشgٍ واضٍح و�يح

  أهمية ال1بية اإلسالمية   �
فراد وحقوق ا�جتمعات وحقوق حفظت حقوق ا�اس وحقوق األال(يعة اإلسالمية اإلسالم أé ®هذب ا�فوس، 

 ،
ً
 وبشsا

ً
 �ا وهاديا

ً
ا�ظام االجتماá اإلسال� بشg �م، فاهللا سبحانه وتعاx بعث الرسول صt اهللا عليه وسلم معلما

ا�علم[، فسsته صt اهللا عليه  م[ وهو إماt اهللا عليه وسلم هو إمام ا�ربوالرسول ص، وهذه 	ها قيم تربوية هامة
=بية مع صحابته مليئة با�واقف وا�بادئ ال=بوية ا»امة، لعلنا نقف \ بعض ا�وانب ا�تعلقة بتأثs ال وسلم

أحوج ما نكون فيه إÇ xص[ أبناءنا  وخاصة R هذا الوقت اTي \ شخصية الطفل،اإلسالمية \ سلوك الطفل و
  . الصحيحة، ونربيهم ال=بية اإلسالمية اnقةوبناتنا بالقيم اإلسالمية، وننشئهم ا@نشئة اإلسالمية 

  :ا¾وانب ا�تعلقة بتأثÏ ال1بية اإلسالمية W سلوك الطفل �
S. حفظ القرآن الكريم W ال1بية 

 ، فتعليم ا�اشئة القرآن الكريم دراسًة 
ً
 ، وحفظا

ً
 ، وëحا

ً
 ألسباب ال�ول وما R هذه ، وبيانًا للمعا� ، وتفسsا

ً
وبيانا

ال° يدرسها ا@لميذ من قصٍص وعÍٍ وتوجيهاٍت، و�شعاره أن هذا القرآن إنما أنزÌ اهللا سبحانه وتعاx ر�ًة بنا اآليات 
فهذا يساعد \ ، ل
 «يا كما أمرنا اهللا سبحانه وتعاR x هذا القرآن وcما أمرنا الرسول صt اهللا عليه وسلم R سنته

تعاx تدرcهم برcة تالوته وأجر تالوته  ويعيشوا مع القرآن، و�ن شاء اهللات�ب ا�اشئة وأن يعيشوا حياة القرآن 
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  . وتعلمه وتعليمه
 \ جانب 

ً
ومن ا�عا� ال=بوية ا»امة R هذا ا�انب، ليست قضية مادة ومعلومة وأشياء Çفظ، و�ن �نت هذه أيضا

 ا5يئة، يع¡ حفظ األطفال R وقت فراغ
ً
هم Õلسون يتدارسون القرآن، و� الغالب كبs من األهمية، لكن أيضا

ذه تشg بيئة مساعدة يكون هذا R ا�سجد أو R م¨ن تعليم، وÇت إëاف معلم من صفاته الصالح واالستقامة، ه
  الفراغ بما هو صحيح،  للصالح و�لء

 من اoراسات ال=بوية أثبتت تأثs حفظ القرآن \ اكتساب ا�هارات ا�عر
ً
فية العامة سواًء الطالقة بل إن كثsا

يكون nفظ القرآن تأثs عليها، ففيها تنشيط @فكs، وح� ا�هارات الرياضية اللفظية، وسالمة ا�طق، وترتيب ا
 لثهن وتنشيط للفكر، كما أëت هناك دراسات تربوية معا�ة أثبتت هذا ا�انب وليس هذا ا�جال خ� لكنها

القدرات الرياضية، والطالقة اللفظية، وحسن ، حفظ القرآن الكريم وب[ هذه ا�وانب رتباطية ب[أثبتت وجود عالقة ا
 
ً
  . سالح لإلنسان R حياته� ا�نطق، وسالمة اللسان، هذه 	ها من ا�هارات ال° يسà ا�ر± إلكسابها ألبنائه وأيضا

�. ºوالقي Ðا¾انب األخال 

 
ً
ا يستنبط من أح¨م ومن وµ من توجيهات الرسول صt اهللا عليه وسلم، ال=بية اإلسالمية الصحيحة � منطلقة أساسا

فوائد القرآن الكريم و من السنة ا�بوية، ولو تأملنا R سsة الرسول صt اهللا عليه وسلم و� كيفية تعامله مع األطفال 
 
ً
 مهذبا

ً
خادمه لم يزجره، لم يعنفه، لم  كيف �ن يتعامل مثال مع أنس بن مالك وهو!  لوجدنا أن تعامله تعامًال راقيا

يعاقبه، وcيف �ن يتعامل مع اnسن واnس[ وغsهم من األطفال R مواقف كثsة،كيف �ن الرسول صt اهللا عليه 
 باللطف وليس بالزجر وليس بالÜباألخالق هذه يكون  بوسلم يُكسب هذه األخالق، إكسا

اهللا وcأن الصحابة أشاروا إ®ه بالسكوت، فاnاصل من الرسول  بل ح� الكبار، الصحا� اTي عطس R صالته فحمد
يع¡ با@عليم الواضح ، )إن هذه الصالة ال يصح فيها �ء من �م الب�: (صt اهللا عليه وسلم بعد الصالة أنه قال

Tاهللا عليه وسلم، بل أشد من هذا الرجل ا tا جعل هذا الصحا� يتعلق بالرسول صµ ،يح ا»ادئèي نتيجة �هله ال
وعدم معرفته قام R زاوية ا�سجد وق� حاجته، يع¡ ليس هناك R منظورنا القا� أحد يضع ا�جاسة مثًال R هذا 

ال=بوية أ\ من ردة الفعل ال° تستقذر أو  ومع هذا �نت ا�واقف!  ا�¨ن الطاهر مسجد الرسول صt اهللا عليه وسلم
  ا موقف ا@عليم، غرس األخالق، األخالق Çتاج إx جو هادئتُعاتب \ هذا األمر، و�نم

ل
 نكسب تالميذنا وأبناءنا األخالق الصحيحة اإلسالمية ونغl sرى حياتهم يكون باألسلوب ا»ادئ، باألسلوب 
  . الل[ ا�حبب إx ا�فوس

 هد العقيدة الصحيحة وغرسها � نفوس اkاشئةاتع .-

 \ الفطرةفاهللا سبحانه وتعاx قد خلقن 
ً
فطرة اإلسالم، فدور ا�ر± أن ين	 هذه العقيدة وأن ³فظها، كما ورد ، ا �يعا

يوo \ اإلسالم، فدورنا ليس : معناه) � مولود يوo \ الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينèانه أو يمّجسانه: (R اnديث
 Ì إx ديٍن آخر 

ً
\ و�نما ا�حافظة عليه ®بR Ê هذه ا�نطقة، ®بÊ  -أخرىنقل Ì من هذه ا�نطقة إx منطقة  -حرفا

 فطرته ال° � فطرة اإلسالم

 áمرحلة من ا�راحل، وأن يرا � R ³تاج من ا�ر± أن يعطي ا@لميذ ويعطي الطفل � ما ³تاج إ®ه 
ً
وهذا طبعا
اnصاد، يع¡ كثs من األخطاء الشائعة عند  á طاقاته وال يعنفه، ويزرع R وقت الزرع، ل
 ³صد وقتراقدراته، وي

ن أبناءهم وقت الزرع، و�ذا وصل مرحلة ا5لوغ بدأت تظهر اء واألمهات أنهم يكونون R حالة انشغال عكثs من اآلب
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وال ، سنوات حينما �ن الوقت ا�ناسب، حينما �ن الطفل يستجدي واoه  قبل! ا�ش�ت، يريدون أن يزرعوا، ال
،  أن يتحدث معه ، أن ³
 Ì ، عليه أن يقّص  ، يطلب منه أن يعلمهو يستجديه الطفل!  وال يتحدث معه ! يسمعه

 ا�علم[ ! واألم كذلك! واألب غs متفرغ »ذا األمر 
ً
ربما األطفال الصغار يلعبون ألعاب أو ما إx ذلك دون  ! وأيضا

وا �كسابهم القيم اإلÕابية ح� ينشؤو�كسابهم األخالق وأن يقوم بالواجب بالطريقة الصحيحة R ر�ية عقيدتهم 
  . عليها، هذا ا�انب مهم جدا

و«ن نت�ف بأن نكون عبيده، ، أن العقيدة اإليمان باهللا سبحانه وتعاÒ وأنه هو اvالق ا�دبر Ñذا الكون كش وال
واإليمان ، باألمان وأن اهللا نا� Ì ومع[ Ìمشاعره االفتخار بهذا، والشعور  لR ó عقل الطفل و� وجدانه و�وهذا ي

وأن هناك مالئكة م¶فون بكثs من األعمال ال° خلقهم اهللا ، وأن اهللا سبحانه وتعاx خلقهم وcرمهم با�الئكة
سبحانه وتعاx »ا، بما R ذلك � إنسان عليه أربعة مالئكة، مل¨ن R الليل ومل¨ن R ا�هار ، عن ا®م[ وعن 

 يساعد أو يساهم بدرجة كبsة R تربية وتنميالش
ً
الطفل بطريقة صحيحة، الرقابة اTاتية وح� يصل إx  ةمال، هذا أيضا
  .وهو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، درجة اإلحسان

T. رأسها الصالة Wالعبادات، و 

لصالة ثم أداءها والقراءة  فيها والرcوع واالختالء باهللا فالصالة � 	ها عبادة، ابتداء من ا@طهر واالستعداد ل
وال أدل \ ذلك من أن هذه الصالة ، واالتصال به سبحانه وتعاx، هذه 	ها عمل تربوي هام يساهم R حفظ اإلنسان

 تن� عن الفحشاء وا�نكر 

 عملية تربية  وcذلك الصوم، الصوم مدرسة تربوية، اnج مدرسة تربوية اجتماعية من نوع فريد
ً
ومتم¯، الز�ة أيضا

 Íl نفوسنا �تعلق با�ال، يع¡ فيه تربية للنفوس \ أنه أنت �ا تعطي R ي جعله موجودTللنفوس، هذا ا�غناطيس ا
 يدخل، وهناك برcة، هذا µا يساعد ا�فوس \ العطاء و\ ا@واصل

ً
 Hرج وهنا شيئا

ً
 وªد أن العملية دائرة هناك شيئا
  .االجتماá و\ إفادة اآلخرين

  ))TT((ا|لقة ا|لقة 

  مبادئ ال1بية اإلسالمية:  الفصل ا�ا�  �
R هذه ا�حاåة نبدأ باnديث عن أهم مبادئ ال=بية اإلسالمية، ال=بية اإلسالمية »ا مبادؤها و»ا íياتها و»ا 

  .نواع ال=بيات األخرىوسائلها ال° تمتاز وÙتص بها، وقد تش=ك R بعض ا�زئيات مع بعض أ
  .ال=بية اإلسالمية - أو تبدأ منها-� ا�نطلقات ال° تنطلق منها  :وا�قصود با�بادئ

  :سمات هذه ا�بادئ �
Î. ،Ôه، وأيضا السنة ا�بوية، واالجتهاد  انطالقها من مصادر الت(يع اإلسالsوحه وتفسëالقرآن الكريم و

 . بع[ ومن تبعهم بإحسانوآراء وأقوال العلماء من الصحابة وا@ا

Ï. ،االعتبار هذه  أنها تتسم با�بات واالستقرار R وأن ا@طبيقات واالجتهادات ال=بوية تنطلق وتأخذ
  .ا�نطلقات األساسية

  مبدأ ا�علم /  ا�بدأ األول من مبادئ ال1بية اإلسالمية  �
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   .مبدأ ا@علم :و\ رأسها) ا�بادئ(من أهم هذه ا�نطلقات 
  . نوع من السلوك اإلنسا� من خالV يقوم اإلنسان بتحصيل العلم وا�عرفة ⇐⇐⇐⇐به  ويقصد  �

شك أن ا@علم واالس�ادة من العلم وا�عرفة � وسيلة إÕابية ومطلب áë، كما أن اهللا سبحانه وتعاx قد هيأ  ال
ن ناحية ما أودعه اهللا سبحانه وتعاx اإلنسان من صغره للعلم، وجعل االستعداد Ì مغروسا R ا�فس اإلنسانية، سواء م

 ّ̄ القرآن (ه عن غsه من ال¨ئنات وا�خلوقات، أومن خالل ما ام� اهللا به \ عباده من نزول الوR ç اإلنسان وم
  .، هذه مصادر أساسية للمعرفة)الكريم وصحيح السنة ا�بوية

واستنباط اoالالت واألح¨م وا�علومات وا�عارف  ة،والعقل V م�نته وV أهميته � استيعاب وفهم اkصوص ال(عي
وأيضا هناك جانب للعقل R االجتهاد، ومقايسة األمور \ نظائرها و\ أشباهها، واستنباط أشياء جديدة . منها

  .ومعلومات جديدة وتو®د معرفة
اTي به يعقل اإلنسان -اè5، والفؤاد السمع، و: و� وسائل تلó العلم وا�عرفة وقد هيأ اهللا سبحانه وتعاx لإلنسان

  .، وسائر اnواس، � وسائل وأدوات اكتساب ا�عرفة-ويتأمل
  ؟ �اذا ا�علم Iورة أو فريضة ·عية �

  الكتساب ا�عرفة ال(عية الÖورية : أوالً  ����
اكتشاف طاقات اإلنسان  باستمرار اإلنسان \ فطرته السليمة، ويساهم R يقوم�ا ي=تب عليه من تغR s اإلنسان، 

وهذه ال . معرفة أصول اoين والعقيدة والقيم واألخالق: وقدراته، ويكسبه ا�عرفة ال�عية الÜورية ابتداء من 
سواء �نت أف¨را أو آراء أو معلومات ناªة عن خÍات  "ا�علم وا�ل×"  :يمكن أن يكتسبها اإلنسان إال من خالل

ومعرفة اهللا سبحانه وتعاx، واإليمان به ومعرفة رسله واإليمان بهم  "العقيدة" وأهم منهوقبل ذلك  .األمم السابقة
واالعتقاد الصحيح بأنهم رسل وأنبياء، أرسلهم اهللا سبحانه وتعاx »داية خلقه، وخاتمهم }مد صt اهللا عليه وسلم، 

ا�زاء واnساب يوم القيامة وا®وم اآلخر، هذه واإليمان بالكتب ا��لة واإليمان بالغيب واإليمان با5عث والنشور و
  .متوازنة ومت¨ملة "تعلم"شك أنها ال يمكن أن يدرcها ويعرفها اإلنسان إال من خالل قيامه بعملية  	ها ال

اTي  -اTي هو ا@علم-شك أن هذا النشاط  ، والفا�علم � حقيقته هو نوع من النشاط اإلنسا� بمفهومه الواسع
الفرد الكتساب ا�علومات وا�عارف وا�هارات إنما يشg منطلقا لكثs من األنشطة ال° يقوم بها اإلنسان بعد يقوم به 

ذلك، وما Çقق للب�ية من تراكم معر� وما حصل »ا من تقدم عل	 تق¡ إال بفضله سبحانه وتعاx ثم بهذه ا�¯ة 
  . وهذه اGصيصة
وما Ì  "معرفة األح�م ال(عية"تعلم ما ³تاج إ®ه اإلنسان R دنياه وأخراه من   : لعل يأ� \ رأس ذلك وcما أëت

وما ينظم عالقته �القه من خالل االستجابة ألوامر اهللا سبحانه وتعاx ال° فرضها ، من حقوق وما عليه من واجبات
دقائه وبعالقته باآلخرين �فة ح� لو عليه، وأيضا ما ³كم عالقة اإلنسان بمجتمعه وبأñته وsÔانه وبزمالئه وأص

هو اTي ³كم  "العلم ال(È الصحيح" لم يكونوا مسلم[، بل ح� ال¨ئنات األخرى، هذه العالقة منظمة ومرتبة، و
ويرتب هذه العالقة، �يث أن اإلنسان ا�سلم ينطلق R تèفاته و� سلوcه ªاه اآلخرين وªاه األمور األخرى انطالقا 

  .ه ا�عرفةمن هذ
ترتب تعلم العقيدة، وتعلم ال�يعة واألح¨م ال�عية : من  -�ا سبق ذكره - فا�علم إنما هو فريضة ·عية �

عليه، وفهم القرآن الكريم وسنة الرسول صt اهللا عليه وسلم، واستيعاب اoروس من ا@اريخ ومن اÍGات 
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  .ا@علم يةال�عية لعمل فرضيةالهذه 	ها تؤcد . الب�ية األخرى
وTلك ¸د أن أول آية نزلت \ الرسول صt اهللا عليه وسلم � دعوته وأمره هو وأمته من بعده با@علم والقراءة، 

ِي َخلََق {�  -كما هو معروف ومشهور -فأول آية نزلت \ الرسول صt اهللا عليه وسلم 
�
Tبِاْسِم َرب|َك ا 

ْ
وعملية  }اقَْرأ

   .لمالقراءة � مفتاح ا@ع
Çويل الكتابة أو تر�تها إx صوت مسموع سواء لآلخرين أو للقارئ  :وÙ االصطالح .َ�ْع: � اللغة )قرأ(وأصل *مة 

ألنها تتكون من حروف ªتمع مع بعضها R شg 	مات ثم R �ل ثم R عبارات أو  ؛"قراءة"وسميت القراءة . نفسه
  .مقاطع وما إx ذلك من تقسيمات ال�م

ِي َخلََق {     ⇐⇐⇐⇐
j

 بِاْسِم َربcَك ا®
ْ
رَأ
ْ
 القراءة وا@علم }اق

ً
  .فأوال

باسم اهللا الر�ن "فإذا أردنا أن نقرأ، نقرأ ، أن القراءة ينب× أن تكون مرتبطة بأوامر اهللا :نأخذ فائدة من هذه اآلية
ز ال نقرأه، وليست القراءة \ إطالقها ، وهذا ينب¡ عليه أن ال نقرأ إال ما هو مطلوب وجائز �ë، فما ال Õو"الرحيم

  . }ببة أو مطلوبة، و�نما القراءة وسيلة مرتبطة با�ادة ا�قروءة
َساَن ِمْن َعلٍَق  {   ⇐⇐⇐⇐

ْ
ن ِ
ْ

فيها أيضا إطالق وانطالقة للعلوم الطبيعية بما فيها علوم اnياة والف¯ياء والكيمياء،  }َخلََق اإل
لو تأملناها كثsا R ما فيها من تسخs، وما فيها من عظمة، وما فيها من دقة، وما  هذه 	ها lال لعمل اإلنسان، وأيضا

وما Çقق للب�ية من تقدم عل	 R كثs من lاالت الطب . فيها من إعجاز، تتطلب ا@أمل وتتطلب إ�دة ا�ظر
° أودعها اهللا سبحانه وتعاR x والغذاء والصحة وا»ندسة وغsها إال من خالل ا@أمل واكتشاف الس� والقوان[ ال

  .هذه اnياة، وتوoت من ذلك هذه العلوم
َرمُ {  ⇐

ْ
ك
َ ْ
 َوَرب�َك األ

ْ
رَأ
ْ
تكرم علينا، ومن أكl 0االت كرمه علينا هذا العقل وهذه اnواس ال° � ) أكرم( }اق

  .أدوات ا@علم
ًـ ثاني ����   ألن اإليمان مبW Ç ا�عرفة : اــــ

أن اإليمان مب¡ \ ا�عرفة، اإليمان اnق الصحيح ا�طلوب �ë مرتبط با�عرفة، ولو تأملنا : ا@علم وµا يؤcد فرضية 
  كثs من اآليات لوجدناها تدعو وÇث \ ا�ظر R هذا الكون، ¸د فيها دعوة إلعمال الفكر، 

xسبحانه وتعا Ìومن ذلك قو:}  jْرِض  إِن
َ ْ
َماَواِت َواأل jِق الس

ْ
َاِب  ِ� َخل

ْ
J
َ ْ
وÝِ األ

ُ
َيَاٍت ِأل

َ
ْيِل َواjkَهاِر آل

j
ِف الل

َ
: أل5ابا}  َواْختِال

ْرِض رَ {. �ع لب، واللب هو العقل
َ ْ
َماَواِت َواأل jِق الس

ْ
ُروَن ِ� َخل

j
 ُجُنوبِِهْم َويََتَفك

َ
Wَقَِياًما َوُقُعوًدا َو َjِيَن يَْذُكُروَن اهللا

j
بjَنا ا®

 ُسْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب اjkار َما َخلَْقَت َهَذا
ً

تقلب الليل وا�هار، وانبساط األرض، واستدارة السماء من فوقها  }بَاِطال
: بشg }كم ودقيق وما فيها كواكب وما فيها من ¸وم و�ار وأشجار وأنهار، هذه 	ها من حكم خلقها و�Õادها

ال   إال : �اظر إال أن يتأملها ويتعرف \ أñار صنعها ثم يقولا�ظر وا@فكر، ا�ظر اإليما� اTي ال يملك معه ا
  . اهللا، سبحان من خلق هذا، هذا هو اإليمان ا�تعمق

إذا �ن عنده ا�نطلقات ال�عية الصحيحة،  وàما زاد اإلنسان علما واكتشافا ألßار هذا الكون، *ما زاد إيمانا،
  .انه وتعاx »اوعنده أصول اإليمان وقد هداه اهللا سبح

 ـــــثا�����
ً
  لفهم القرآن الكريم وتدبر معانيه: ا

يقول . ألن دستور هذه األمة القرآن الكريم، والقرآن الكريم ال يمكن أن نفهمه ونعرف أñاره إال بالعلم وا@علم
xَفالَُها{: سبحانه وتعا

ْ
ق
َ
 قُلُوٍب أ

َ
Wَ ْم

َ
ُقْرآََن أ

ْ
 َفَتَدبjُروَن ال

َ
فَال

َ
هو ا@معن، واستكشاف ما خلف ا�عا�،  ⇐ را@دب} أ



  اإلسالميةاإلسالميةال1بية ال1بية مبادئ مبادئ   ::  الفصل ا�ا�الفصل ا�ا�          ))نسخة منقحة ومزيدة نسخة منقحة ومزيدة     --  yyمم  مقرر أصول ال1بية اإلسالميةمقرر أصول ال1بية اإلسالمية    ((

- ١٦ -  

 

وTلك ¸د . وا�ع¹ الصحيح »ذا القرآن، انطالقا من تفسs الرسول صt اهللا عليه وسلم »ذا القرآن وتفسs الصحابة
 � علوم اللغة؛رت R العصور اإلسالمية األوÛ ومن أبرز العلوم ال° برزت وظه .أن هذه اآلية وأمثا»ا وoت علوما

  . ألن هذا القرآن نزل بلسان عر± مب[، فهذا القرآن فهمه وتدبره يتطلب اندفا� من اإلنسان «و ا@علم وا�عرفة
الفهم الصحيح،  "فهم سنة الرسول صá اهللا عليه وسلم"ويقاس \ تعلم القرآن الكريم وأنه البد من علم ومعرفة، 

اGاص، وا�اسخ وا�نسوخ، وا�طلق والقيد، والصحيح من غsه، ح� الفهم الشمو¿ ا�ت¨مل اTي يربط ب[ العام و
يتمكن اإلنسان أن يستنبط أح¨م وأدلة بطريقة صحيحة، هذا يتطلب إ�اما بهذا العلم، واnديث عن اnديث، 

nديث وعلوم اnديث، والعلوم ال° نشأت ووجدت خدمة لسنة الرسول صt اهللا عليه وسلم طويل جدا، فهناك علوم ا
ثم الكتب ال° ، ال° اهتم أصحابها ر�هم اهللا ور" عنهم Ôمع األحاديث، ثم كتب الرجال، ثم كتب ا�رح وا@عديل

والكتب ال° ªمع آيات األح¨م واألجزاء R موضوع مع[ الخ، علوم كثsة قام بها علماء ، ªمع األشباه وا�ظائر
  ."ا@علم"أهمية وåورة وحتمية  ا�سلم[ خدمة »ذا اoين، هذا µا يؤcد

  .ي، فال يمكن أن يتم ا@عليم إال باالختيارا�علم نشاط اختيارأن : وأيضا من األشياء ا�ميلة جدا R جانب ا@علم 
ت وتوسعت، وÇدث كثs من علم ال° وُجدت ونشأوقد Çدث ا�تخصصون R علم ا�فس ال=بوي ونظريات ا@

  عن ال�وط ا�ناسبة لعملية ا@علم،   ا�ختص[ R هذا ا�جال
  :أهم ال(وط الواجب توافرها |صول عملية ا�علم �

S  / ضجkط للتعلم  ، اë فهو   
  استثارة الطالب وحفزهم وتشجيعهم ح� تكون عقو»م مهيأة @لó العلم،  :و يقصد بها اtافعية، /  �

 
ّ
ال يمكن أن Çصل عملية ا@علم؛ ألنه ليس oينا مفاتيح لعقول البد أن يكون هناك دافعية للمتعلم ل
 يتعلم و�ال

  . الطالب، هم يفتحونها، «ن نشجعهم \ فتح عقو»م، ونقدم »م ا�حفزات nصول عملية ا@علم
  وهناك كثÏ من اkصوص ال(عية الm �ث W قضية ا�علم �

: وقوÌ صt اهللا عليه وسلم). علم فريضة \ � مسلمطلب ال: (قوÌ صt اهللا عليه وسلم: من ذلك \ سبيل ا�ثال
وغsها من ). من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا Ì به طريقا إx ا�نة(، و )من يرد اهللا به خsا يفقهه R اoين(

  .ا�صوص ال° تفضل طلبة العلم وÇثهم عليه وتشg قاعدة oافعية ا@علم

  ))..((ا|لقة ا|لقة 

  فرضية ا�عليم: ن مبادئ ال1بية اإلسالمية ا�بدأ ا�ا� م �
  : قبل اoخول R اnديث عن هذا ا�بدأ نأخذ مقارنة و�

   �فريق ب¼ ا�علم وا�عليما �
 ـعملية ا�ع ⇐⇐⇐⇐

ّ
تع¡ عملية اكتساب، و� سلوك إنسا� يع¡ تهيئة اإلنسان 5ذل جهد عقê ونف� ل=c¯  :مل

«ن نت¶م  - x عقله ، تعلم وبذل جهد ومبادرة من ا@لميذ أو ا�تعلم بشg �م حواسه \ إكتساب معرفة و�دخا»ا إ
إنما عملية ا@علم ح� R مهارات اnياة  -عن ا@علم بشg �م وليس ا�قصود ا@علم l Rال ا@خصصات ا�عينة 

  .ا�ختلفة
ا R ن� العلم وتقديمه للطالب أو من يعلمهم أو ع¡ قيام ا�علم سواء �ن أستاًذا أو أبًا أو ت :مـــا�علي عملية  ⇐⇐⇐⇐ õأم
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من يربيهم، عملية ا@عليم � عمليات مت¨ملة، ال يمكن أن تتحقق العملية ا@عليمية إال بالنسبة للمتعلم استعداده 
و� منطلقها  وبالنسبة للمعلم قيامه بعملية ا@عليم ، وعملية ا@عليم أيًضا � عملية إنسانية و� R أصلها، للتعلم 

يعرف  نْ غريزة إنسانية، طبيعة اإلنسان ³ب أن ينقل ما oيه من خÍات ومعلومات، ليس بالÜورة أن ينقلها �ميع مَ 
  .لكن ين� هذه ا�عرفة �ن يرغب نقل هذه ا�علومات إ®ه 

  "اتصــال"À عملية تواصل  يةمــعملية ا�عليال �
و� من أر# عمليات ا@واصل  -عملية تواصل  –زاوية أنها عملية اتصال العملية ا@عليمية ننظر »ا من هذه ال

! حينما يقف ا�علم أمام الطالب ويتحدث إ®هم : اإلنسا�؛ ألن مادتها ورسا@ها مع العلم وا�علومات، \ سبيل ا�ثال
ل أو ا�رَسل إ®ه الب هو ا�ستقبِ هذا اnديث هو عملية إرسال رسالة، ا�علم هو ا�رسل، وا�علومات � الرسالة، والط

، أو يطلب من الطالب أن يقرؤون، أو يستخدم السبورة أو يطلب من الطالب أن ا�علم  الرسالة، وحينما يتحدث
يستخدموا السبورة، أو يستخدم وسيلة تعليمية أخرى كعرض فيلم تعلي	 أو إجراء ªربة أو تََشارك الطالب R عمل 

  صها اÍGاء l Rال االتصالأر�ن عملية االتصال كما يشخ مع[ هذه وسيلة، وهذه
  وسيلة ����رسالة  ���� مستقبل ����مرسل  ���� :عملية االتصال Ñا أربعة أرäن  ⇐⇐⇐⇐

  .ومن هذا ا�نظور فالعملية ا�عليمية À عملية اتصال 
  العملية ال1بوية ؟؟-الm تنقلها العملية ا�عليمية  وا�قاصد ما À الرسائل �

 ًsيومه عبارة عن عمليات اتصال، حينما يستخدم هناك كث R ا من العمليات واألنشطة اإلنسانية ال° يقوم بها اإلنسان
اإلنسان جهازه ا�وال أو ا»اتف اhابت أو يستخدم الفاكس أو يرسل رسالة مثال بالÍيد االلك=و� أو يرسل رسالة 

إلنسان ا®و� الûء الكثs، لكن بعض هذه األنشطة وهذه جوال هو يقوم بعملية اتصال، وهذه تستغرق من نشاط ا
العمليات االتصا®ة ذات طابع تروي�، يتصل اإلنسان لsوح عن نفسه أو يستقبل رسالة أو اتصال من صديق ®مازحه 

ون لصلة رحم، �جاملة، @هنئة، @عزية، هذه 	ها من ا�قاصد، قد يك: ، بعضها ذات جوانب اجتماعية "لل=ويح"
ال=ويح R هذا الوقت ط$ \ الكثs من وسائل االتصال، اnديث عن وسائل االعالم R هذا ا�جال �إلذاعة وا@لفاز 

  .وغsها 	ها وسائل اتصال يغلب عليها ا�انب ال=وي�، أيًضا ال Ùلو من فوائد علمية ومعلومات وغsها
  اال اه ا|ديث � عملية ال1بية وا�عليم �
عملية االتصال ا�عر� والعل	 � عملية م=cزة بدرجة كبsة \ نقل معلومات أو اكساب الطالب مهارات لكن 

وا@لميذ هو  ! ا@علم، وهذا هو االªاه اnديث R عملية ال=بية وا@عليم أن ال يكون ا�علم هو مصدر ا�علومة
علم � ال° تنظر للطفل للتلميذ للمتعلم باعتباره }تاًجا و�نما االس=اتيجيات اnديثة لعمليات ا@!  ا�ستقبل »ا

الكتساب مهارات ا@علم الصحيح ونساعده ®صل إx ا�علومة، خاصة R هذا الوقت اTي أصبحت فيه ا�علومات 
ثية، عملية االتصال \ مراكز ا�علومات، و%ازن ا�علومات، ومواقع ا�راكز ا5ح: وا�عارف عند أطراف األصابع

 -الوسائط - ومواقع ا�كتبات ا�امعية ومواقع ا�كتبات االف=اضية ا�وجودة \ شبكة االن=نت، أيًضا ا�واد العلمية 
ت�يح، العن الزالزل، عن الÍاك[، عن ا5حار، ال¨ئنات اnية، : أفالم علمية، مثال -}اåات -كتسجيالت صوتية

 تكون العملية ا@عليمية lرد Çدث لفظي من قبل ا�علم واستقبال من ا�تعلم، ينب× أن ال -إx غsها من ا�جاالت 
و�نما تكون قضية أوسع من ذلك بأن نُكِسب ا@لميذ مهارات اكتساب ا�عرفة وا5حث عنها وسبل Çصيلها بطريقة 

  :يتصل بهذه القضية أن نتحدث عن . صحيحة
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 أو تُكتَسب ¨كتسـبها � ا�حصـلة اkهائيـة ا�لميـذ كزيـادة V � ما À األشياء الm ينقلها ا�علم أو تُنَقل �
  ؟ رصيده ا�عرÙ والوجدا� وا�هاري

S. ا�علومات ا�عرفية  
تالوة اآليات وëحها وتفسsها وأسباب نزو»ا : مثالً  ا�علومات ا�عرفيةعÍ العملية ا@عليمية وال=بوية تُنقل 

اديث ا�بوية ورواتها واألح¨م ال�عية ا�رتبطة بها هذه 	ها معلومات، معرفة اللغة واألح¨م ال° تُستنبَط منها، األح
العربية وأقسام ال�م وما يتعلق بذلك من اإلعراب وا5ناء وغsها من معلومات «وية و�فية وبالغية وما إx ذلك 

  .هذه 	ها معلومات 
  اكتساب ا�هارات .�

: ال° ينب× أن يكتسبها اإلنسان � قضية -زت عليها وأ�حت إ®ها قبل قليلال° رc-أيًضا من األشياء ا�همة  
كنا نلحظ هذه ا�هارة حينما يدربنا معلمونا \ }اولة استنباط الفوائد واألح¨م ، مهارة استنباط األح�م، ا�هارات

ن0ًا، هذه 	ها عملية تدريب \  أو استنباط صور بالغية من نص أد� سواء �ن شعًرا أو ، من اآليات أو األحاديث
  .اكتساب ا�هارات ا�عرفية

 مهارات اJحث واكتساب ا�علم .-

 åعلم التشار�ا)æعاو�بها واكتسابها،  -العمل بروح الفريق - )ا êز \ ا@حcها مهارات مهمة ينب× أن ير	هذه   
T.  اال اهات والقيم واألخالق وا�عتقدات واألح�م  

  .األشياء ال° تضمها ا�نظومة ا@عليمية وتنتقل من ا�علم إx ا@الميذ هذه 	ها من 
  القدوة ..

، ا�وقف ا�عليº أشمل من قضية إيصال معلومة واكتساب معلومةوهنا نرcز \ ناحية مهمة و� قضية أن 
طريقة  -ا@عاملأسلوب : يكتسبون من معلمهم أشياء أخرى -بدرجة كبsة -واألطفال الصغار وا�تعلمون الصغار

ا@حê بالفضائل، ا�علم وا�ر± سواء �ن معلًما R مدرسة أو معلمة R مدرسة أو أبًا أو أًما أو  -ا�ظرة للحياة -اnوار
جاًرا أو قريبًا أو غsهم إنما يش¶ون قدوات ألبنائهم، ونرcز هنا \ األب، األم، ا�علم، ا�علمة، فسلوcهم وطريقة 

ة 5اسهم وأسلوبهم R ا@عامل مع اآلخرين، أسلوبهم R االل�ام  بالشعائر ا@عبدية، هذه 	ها µا حر�تهم وطريق
يكتسبها األطفال، Tلك نرى أن ا@الميذ الصغار دائًما ³رصون \ }ا�ة معلميهم وآبائهم وأمهاتهم R حر�تهم 

الستقبال هذا ا�انب اTي هو جانب القدوة أو ا�انب  وشخصياتهم؛ ألنهم R هذه ا�رحلة ا�بكرة من العمر مستعدون
  .ا�موذ� 
  العلم بطبيعته يسç لالنتشار �

خاصة إذا توفرت Ì ا5يئة، متطلبات  أن العلم بطبيعته يسç لالنتشار: طبًعا من األشياء ا�همة ا�رتبطة بهذا ا�انب
بطبيعته يكون قابل لالنتشار، بل إنه ينمو ويزداد وينت�  فإنه  -األمن والصحة واألجواء ا�ناسبة -اnياة الرئيسية 

وي=سخ بن�ه وبمداو@ه وبنقله من معلم إx متعلم ومن أستاذ إx تلميذ، هذه مهمة وصفة أساسية R قضية اكتساب 
  .ا�علومات وا�عارف 

ن� العلم و�كسابه لآلخرين، هناك الكثs من ا�واقف ومن ا�صوص ال�عية ال° Çث \  : من ناحية ·عية  ⇐⇐⇐⇐
�  xتعا Ìمن ذلك قو :} Rِ ُهوا  َغَفَر ِمْن ُ�| فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِ®َتََفق�

َ
ُمْؤِمنُوَن ِ®َنِْفُروا َ�ف�ًة فَلَْوال

ْ
يِن َوِ®ُنِْذُروا َوَما َ�َن ال |oا
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ُهْم ³ََْذرُ 
�
َعل
َ
ِْهْم ل

َ
هذا ا�ص يب[ أنه ال يمكن أن ا�سلمون R ش� أ«اء ا�زيرة . ا@وبة})ÎÏÏ(ونَ قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِ®

العربية R ذلك الوقت و� أ«اء العالم R هذا الوقت �يعهم ي=cون أعما»م ومصاnهم وÜ³ون @لó العلم، و�نما 
ب تأ� تتعلم ثم تعود @ن� العلم وهذه قضية 

ُ
  .لم بطبيعته ي�ع «و االنتشارترتبط بأن الع -كما ذكرت -)

و�ن �ن هذا R أهل الكتاب لكن سياق ا�ص R معرض ا�قد وا@قريع »م، وا�قصود منه Çذير األمة  - وأيًضا  �
ُ {يقول اهللا تعاx   -من الوقوع R نفس السلوك اTي قاموا به

َ
ِكتَاَب @

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

�
Tَخَذ اهللا�ُ ِميثَاَق ا

َ
 َو�ِْذ أ

َ
بَي|نُن�ُه لِلن�اِس َوال

 فَِبئَْس َما يَْشَ=ُونَ 
ً
ْوا بِِه َعَمنًا قَِليال هذه اآلية فيها توبيخ وزجر من . آل عمران})Îùö(تَْكتُُمونَُه َفنَبَُذوُه َوَراَء ُظُهورِِهْم َواْشَ=َ

ير من اTين أنعم اهللا عليهم بالعلم اهللا سبحانه وتعاx ألهل الكتاب \ هذا العمل اTي قاموا به، و� نفس الوقت Çذ
  .أن يقوموا بن�ه وتعليمه وعدم كتمانه وعدم السكوت عن إيضاحه، ون�ه و�فادة ا�اس منه

�  xتعا Ìَِجاَرةُ {: ومن ذلك أيًضا قو
ْ
nْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها ا��اُس َوا

َ
ْغُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آََمنُوا قُوا أ ِ

�
Tَها ا Ñف

َ
. ا@حريم})-(يَا ك

ْهِليُكْم نَاًرا{وورد عن عê ر" اهللا عنه 
َ
ْغُفَسُكْم َوأ

َ
فاإلنسان مسؤول عن أهل بيته ". أدبوهم وعلموهم: "يقول } قُوا أ

من اGطأ ويب[ »م ما ³تاجون من أح¨م  يحويقيهم ا�ار ويقيهم العذاب بأن يعلمهم ويعظهم ويب[ »م الصح
  . ه من علم ومعرفة، هذا هو سبيل وقايتهمومعلومات وينقل إ®هم ما عند

  مــأسا¨ب ا�علي �
تب[ �ا أسا®ب ا@عليم، وسبق أن Çدثنا R حلقة سابقة عن أسلوب ا�. صt اهللا أيًضا هناك أحاديث كثÏة   ⇐⇐⇐⇐

بة ال يمكن أن ا@يسs والسهولة واnرص \ إراحة ا�تعلم؛ ألن ا�تعلم إذا �ن R جو الره: عليه وسلم R ا@عليم
إذا �ن يتلÊ ا�علومات وهو R حالة خوف أو تهديد أو عدم ارتياح ال يمكن أن يتلÊ ، يتعلم ا@علم الصحيح

ا�علومات بطريقة صحيحة وأيًضا ال يمكنه أن يناقش، وا�ناقشة R العلم مهمة جًدا؛ ألنها من تداول العلم وتعاطيه 
ميذ عن معلمه أشياء غs ما يقصدها، أو ربما أحيانًا سبق \ لسان ا�علم لفظة \ ا@ل مَ هِ واالستفسار عنه، فربما فَ 

  . لفظة دون أن يشعر، فهذا االستيضاح وا�ناقشة � لن� العلم وترسيخه وتثبيته R أذهان ا�تعلم[
 نقل ا�علومات ا@يسs واnث \ ).علموا ويèوا وال تعèوا(: من ذلك قول الرسول صt اهللا عليه وسلم  �

وëحها بطريقة سهلة مبسطة و��دة ا�علومات خاصة ا�علومات ال° قد يصعب فهمها خاصة لصغار ا@الميذ، 
يمكن إ�دة ا@كرار وعرض ا�علومة ثم إيضاحها ثم åب األمثلة عليها ثم تلخيصها ثم مناقشتها مع الطالب، هذا 

  . حث عليها الرسول صt اهللا عليه وسلم واستخدمها مع صحابته R ا@عليم 	ه من تكرار العلم، وهو من األشياء ال°
م الصحابة رضوان اهللا عليهم معلم وناقد للعلمبدرجة كبsة هو  �ن رسول اهللا صá اهللا عليه وسلمأيًضا   �

�
، عل

 çمدرسته، نقل إ®هم هذا الو R ين هم تالميذه ومتعلمونTعليهم األ)القرآن(ا Êمناسبات %تلفة، ، أل R حاديث
بعض أفعا»م، هذه 	ها من جهوده صt اهللا عليه وسلم R ن� العلم و� تزcية ا�اس  وصحح أخطاءهم ووجههم وأقر� 

  . وتعليمهم وتربيتهم بطريقة صحيحة
، ح1ام وا�قديروالوضع الطبيé جًدا أن اJيئة ا�عليمية À بيئة ذات صبغة اجتماعية يسودها األلفة وا�حبة واال

 R هذا الزمن أحوج ما نكون ل=سيخ هذا ا�بدأ وهذا األصل العظيم وهو قضية االح=ام األلفة والر�ة R و«ن
  .عملية قائمة بشg صحيحالاألجواء ا@عليمية ح� تكون 
 عليه وسلم بعد أن وصل أن من أول األعمال ال° قام بها الرسول صt اهللا -كما تعلمون-وألهمية هذا العلم وا@عليم 

فا�درسة وا�سجد هو م¨ن عبادة لكنه أيًضا م¨ن لترس، وال�ح، و�لقاء العلوم وا�عارف، ، ا�دينة هو بناء ا�سجد
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  .واJيئة À ر�ن أساê من أرäن العملية ا�عليمية

  ))yy((  ا|لقةا|لقة

  مبدأ ا�عليم للجميع: ا�بدأ ا�الث من مبادئ ال1بية اإلسالمية  �
ا@عليم R ال=بية اإلسالمية وا@لó وال=بية بمفهومها الشامل من مر± إx م=±، � عملية شاملة �ميع األعمار 

  .لرجال ، والنساء ، واآلباء ، واألمهاتوا ، والكبار، و�ميع الفئات، فº تربية للصغار 
القدوة الÀ m أهم أسا¨ب ال1بية اإلسالمية  �ن رسول اهللا صá اهللا عليه وسلم خÏ مرë، و لت فيه معالموقد 
�ن رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم أنموذًجا �ا R تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا، فهناك  "ا@علم با�موذج"أو "االقتداء"و� 


 �ا كيف �ن يتعامل مع اÇ اهللا عليه وسلم tة الرسول صsس R يف العديد من األحاديث ومن ا�واقفcألطفال و
³=مهم و³نو عليهم سواء R ذلك األطفال من أحفاده أو أبنائه أو غsهم، وcثs من ا�واقف ال° سطرتها السنة 

وهذه ، هما وتد®لهما ور�يتهما واnنو عليهماوسلم مع اnسن واnس[ وا@لطف مع ا�بوية عن مواقفه صt اهللا عليه
  .و«تاجها «ن اآلباء واألمهات حينما نتعامل مع أبنائنا جوانب مهمة جًدا ³تاجها األطفال

  اتــاJن ⇐
ا@عامل أيًضا مع بناته الكبار �ن يعلمهن ويربيهن، هناك الكثs من ا�واقف ال° تتجt فيها تربية الرسول صt اهللا 

ا يقوم »ا وÕلسها R م¨نه، عليه وسلم 5ناته، وليس أدل من ذلك \ أنه �ن حينما تقدم ابنته فاطمة ر" اهللا عنه
وأين هو األب اTي يق=ب من هذه اoرجة العا®ة واإلحساس ا�رهف R ا@عامل الرا/ والشفقة والر�ة مع ا5نت 
، ح� و�ن �نت R بيت وcنَِف زوجها، ح� و�ن �ن زوجها رجال صاnًا مؤمنًا مؤتمنًا كعê ابن أ� طالب ر" اهللا عنه

Ç بعض ا�واقف @تعلم منهالكن ا5نت xتاج إ.  
  الــاألطف ⇐

أيًضا األطفال من غs أحفاده وأبنائه من ا�حيط[ به واTين Hتلط بهم، تعامله الرا/ مع أنس بن مالك ر" اهللا عنه 
x سن[، وقد �ن من توفيق اهللا ألنس ر" اهللا عنه أنه حينما قدم الرسول صt اهللا عليه وسلم إ ع�اTي خدمه 

ال شك أن هذا " يا رسول اهللا هذا أنس Hدمك: "ا�دينة أخذت أم أنس ابنها إx رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم وقالت
د ا�ظر من األم فقد �نت تريد البنها أن عْ موقف را/ منها R تقديم اGدمة للرسول صt اهللا عليه وسلم، وأيًضا فيه نُ 

فها هو أنس بن مالك ر" اهللا عنه !  R بيت ا�بوة، وحسن واهللا ما اختارت البنهايقتدي وأن ي=É وأن يتعلم ويعمل 
 R اهللا عليه وسلم tة الرسول صsمن األحاديث مواقف من س sكث  R ديث، وذكر �اnمن ا�ك0ين من رواية ا

  .خاصته و� أñته و� بيته µا «تاجه من مواقف وأح¨م
نه أخ صغs يك¹ بأ� عمs، و�ن رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم يزور أم أنس وأñتها كذلك �ن ألنس ر" اهللا ع

  )Ï يا أبا عمÏ؟ا فعل اkغم(و�ن يداعب هذا الصغs ويالعبه ببعض ال¶مات ويكنيه، من ذلك اnديث ا�شهور 
  اب ــالشب ⇐

�ن رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم يتعامل مع الشباب و�ن يربيهم،  R وهناك األحاديث ال° تدل داللة راسخة
صحيح ا5خاري ومسلم أن الرسول صt اهللا عليه وسلم �ن ير± الشباب من الصحابة و�ن يعدهم nاجة األمة 
اإلسالمية، و� مواقف كثsة �ن Hرجهم R ال1ايا، و�نوا ي=بون \ ع[ رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم وبإرشاده 
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�حتطاب اnطب و�حضار ا�اء بشl gمو�ت وأعمال تطوعية  : و�نوا يقدمون بعض اGدمات للمسلم[ وبتوجيهه،
 tاف وبتوجيه وبر�ية الرسول صëتمعون أحيانًا ويتدارسون القران بإÕ اهللا عليه وسلم، و�نوا tاف الرسول صëبإ

َ قدوة �ن جاء بعده �gهم من  اهللا عليه وسلم وبمتابعته، وبذلك شsنوا خلفاء أو والة أو غ�من الصحابة سواء 
الصحابة µن اشتغل بأمور ا�سلم[ أو بتعليمهم، إx وقتنا اnاå هذا ¸د أن تعليم القرآن ومدارسته وحفظه وÇفيظه 

  .هيلÊ من والة أمور ا�سلم[ R هذه ا5الد و� غsها الر�ية والعناية واالهتمام والتشجيع اTي يستحق
  اءــالنس ⇐

�نت تعامالته مع �يع الفئات فهناك األحاديث الكثsة ال° تدل   -كما أëت -كذلك الرسول صt اهللا عليه وسلم 
ويذكرهن ويعلمهن، وقد طلبت lموعة من  \ تعليمه للنساء، أحيانا R خطب العيدين أو االستسقاء �ن يعظهنّ 

أن Hصص »ن يوًما، وذكرت إحدى الصحابيات R بعض األحاديث  الصحابيات من الرسول صt اهللا عليه وسلم
ف¨نت ا�رأة ا�سلمة Çرص \ ". غلبك الرجال علينا، فاجعل �ا يوًما ¸لس إ®ك ونسألك! يا رسول اهللا : "فقالت

منعهن اnياء من رحم اهللا نساء األنصار لم ي: "وcما ورد R اnديث اآلخر عن �ئشة ر" اهللا عنها، ا@فقه وا@علم
  فقد �ن ا@عليم �ميع الفئات" نا@علم R أمور دينه
  الــالرج ⇐

و)تم اnديث عن أبرز الفئات، فئة الرجال الكبار، كبار الصحابة اTين �نوا R سن الرسول صt اهللا عليه وسلم أو 
سنة أنه �ن  ÏÐل القران الكريم R قريبًا منه، �نوا يتعلمون من الرسول صt اهللا عليه وسلم، ولعل من حكم نزو

يت�ل  يتدبره ا�اس ويتعلمونه، فقد �ن الصحابة يتعلمون اآليات و�ذا سافر أحدهم أو انشغل أو عرض Ì �رض 
نزل قرآن \ رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم؟": وانقطع عن الرسول صt اهللا عليه وسلم يبادر ويسأل

ُ
 يتعلم  "هل أ

  . ويتدبره و³فظه هذا القران
وقد �ن بعض الصحابة اTين يعملون R ا�زارع R أطراف ا�دينة يتناوبون R ا�4ء إx الرسول صt اهللا عليه وسلم 
وأخذ العلم وما نزل من وç وما ذكر رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم من أحاديث ومن أح¨م وما علمه الصحابة ر" 

-روس، وقصة عمر ر" اهللا عنه حينما �ن R ف=ة من الف=ات يعمل R عوا� ا�دينة اهللا عنهم من مواقف ومن د
هو  -R العوا�–�ن عمر ر" اهللا عنه يعمل R تلك ا�نطقة  -ا�زء ا�نو± منها ب[ ا�دينة وب[ منطقة مزارع قباء

xقل واآلخر يذهب إnا R اهللا عليه وسلم ليشهد معه ما وأحد األنصار، و�نوا يتناوبون، أحدهما يعمل tالرسول ص 
ي�ل من أحداث ومن أخبار ومن آيات ت�ل \ رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم ثم يعود وينقلها إx أخيه، �نوا كذلك 

 يةأهم وهم كبار R السن، لم يمنعهم ذلك من ا@علم، وهذا من ا�بادئ الراقية R ال=بية اإلسالمية وهو تأكيدها \
  عملية ا@علم، 

وقد سطر علماء السلف R كتبهم و� آثارهم العديد من ا�صوص ال° تدل \ أهمية ا@علم وعدم االستحياء من 
بمع¹ " ل5 ألÊ ر± متعلًما خsًا من أن ألقاه جاهال"ا@علم ح� R الكÍ، من ذلك ما يؤثر عن أحد ا@ابع[ أنه قال 

  .ال حياء R العلم، العلم رفعة لصاحبهأن يتعلم وهو R الكÍ، و

  ال1بية مدى ا|ياة: ا�بدأ الرابع من مبادئ ال1بية اإلسالمية  �
إذا �ن ا�بدأ اhالث يتسم بأنه ا@عليم اTي ينت� أفقيõا ب[ �يع فئات ا�جتمع الصغار والكبار والرجال والنساء، فإن 

طع وال يتوقف اإلنسان عن فال ينق ا�عليم وال1بية يكون مدى ا|ياةن هذا ا�بدأ يكون اªاًها عموًديا، بمع¹ أ
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  ا@علم
  :وهناك نصوص كثÏة تؤ�د W هذا ا�بدأ منها   ⇐
� xتعا Ìًما {: قو

ْ
دائًما اإلنسان يسأل اهللا تعاx ويعمل أيًضا لالس�ادة من العلم، ومن . طه})ÎÎ6(َوقُْل رَب| زِْدِ� ِعل

 أن العلم مطلق ال يمكن اإلحاطة به، و�نما اإلنسان يرتó بقدر اس�ادته منه: رتها ال=بية اإلسالميةا�بادئ ال° قر
} 

ً
 قَِليال

�
ِم إِال

ْ
ِعل
ْ
وتِيتُْم ِمَن ال

ُ
  هذه ا�صوص تؤcد \ هذه القضية، . اإلñاء})ù7(َوَما أ
� xتعا Ìٍم َعِليٌم {: كذلك قو

ْ
يدل \ نسبية العلم الب�ي مقارنة بالعلم اإللº . يوسف} )-ö(َوفَْوَق ُ�| ِذي ِعل

  .ا�طلق اTي ال يمكن أن يق=ب منه أو يدانيه علم من علوم الب� 
إضافًة إx ا�صوص ال° تقرع سمع ا�ؤمن وا�سلم  -وهو ا@علم مدى اnياة -ومن األشياء ال° تؤcد هذا ا�بدأ   ⇐

؛ ألن ا�هل "من ظن أنه علم فقد جهل"ًدا من العلم يقول R هذا أحد السلف  Çفزه وتدفعه باستمرار @حصيل مزي
جهل بسيط، وجهل مرcب، فإذا ظن اإلنسان أنه أدرك العلم وتربع \ عرش العلم فقد ابتعد بذلك عن العلم : جهالن

  .اnقيó واق=ب من مرحلة ا�هالء
ار تîل الوW í الرسول صá اهللا عليه وسلم، وح� بعد وفاته استمرأيًضا من القضايا ال° تؤيد هذا ا�بدأ قضية  ⇐

صحيح توقف الوç عن أهل األرض لكن ظهر اªاه آخر، فنجد أنه R حياة الرسول صt اهللا عليه وسلم  ! لم يتوقف
ص، وأنس بن �ن هو ا�علم لكن بعد وفاته ¸د أن كبار الصحابة �بن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو بن العا

  ماء الصحابة جلسوا @عليم ا�اسمالك، وغsهم من عل
وجهوا الصحابة  -ثم بعده عمر ثم عثمان ثم عê ر" اهللا عنهم أ� بكر-بل ¸د أن كثsًا منهم وبتوجيه من الوالة 

ا، ولكن ¸د أن كثsًا إx االنتقال من ا�دينة برغم }بتهم رضوان اهللا عليهم للمدينة ا�نورة وسكناها وفضلها وبرcته
خرج منهم أعداد كثsة . من علماء الصحابة خرجوا @عليم ا�اس؛ ألن هذا من أفضل القربات، وألنه عملية åورية

إx اè5ة والكوفة ودمشق ومè وغsها من اnواå اإلسالمية ال° يك0 فيها ا@جمعات الب�ية وتظهر فيها 
ألنه عمليه لناس، وهذا من فقه الصحابة رضوان اهللا عليهم ألهمية ن� العلم واnاجة إx ن� العلم وتقديمه ل

  .موصولة مدى اnياة
ح� \ -بل إنه إx عصور قريبة ¸د أن كثsًا من كبار السن األمي[ اTين ال Õيدون القراءة وال الكتابة يلتحقون 

  . تعلموا ويزدادوا من العلم�لق اTكر وحلق ا@عليم ®تفقهوا R اoين و® -كÍ سنهم

�  Ïامس واألخvالربط ب¼ العلم والعمل: ا�بدأ ا W ال1بية  
R ال=بية اإلسالمية و� ا@عليم اإلسال� ليس هناك مقام وال lال للحديث عن العلم للعلم، أو إلنارة العقل، أو 

í يعمل اإلنسان بما تعلم، لالس�ادة من ا�علومات وا�عارف فقط، نعم هذه مهمة لكنها ليست 
ية و�نما � وسيلة ل
فعلم بال عمل كشجر بال ثمر، علم بال عمل وبال تطبيق ال خs وال برcة فيه، م�وع اsG والcÍة وأحرى أن يُن9 

  ل�áلم وب[ ا@طبيق والسلوك اوال يُستفاد منه، Tلك جاءت ال=بية اإلسالمية حاثة وحاضة \ أهمية الربط ب[ الع
⇐ xتعا Ìنِْبَك {: من ذلك قو َTِ اهللا�ُ َواْستَْغِفْر 

�
َ إِال

َ
Ìِإ 

َ
ن�ُه ال

َ
االستغفار هذا سلوك وعمل وجدا� . }مد} ):Î(فَاْعلَْم ك

ي=تب عليه عمل ا�وارح، فالعلم قبل القول وقبل العمل، قبل أن يعبد اهللا سبحانه وتعاx البد أن يعلم؛ ح� ال يقع 
َعèِْ { أ، ول
 يعبد اهللا وفق ما ëع ، كذلك ما ورد R سورة العRè اGط

ْ
ِ� ُخÎ ( ٍ1ْ(َوال

َ
نَْساَن ل ِ

ْ
يَن ) Ï(إِن� اإل ِ

�
Tا 

�
إِال

 ِÍْ
َق| َوتََواَصْوا بِالص�

ْ
nَاِت َوتََواَصْوا بِاnِا  نوع من هذه اآليات تدل \ أهمية ا@وا;، وا@وا;} )Ð(آََمنُوا وََعِملُوا الص�
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اoاللة، نوع من اإلرشاد، نوع من ا@عا> العل	 اTي ëعه اهللا سبحانه وتعاx خاصة فيما يتعلق بتعليم ال�ائع 
  .نية واألحاديث والعلوم ا�ساعدة »اتعليم العبادات وëح ا�صوص القرآو

دة منه ال خs فيه، وال يع¡ هذا أو هذه قضية مهمة و� åورة ربط ا@عليم بالعمل وبا@طبيق، وأي علم ال فائ  ⇐
ال° ترcز \ ا�احية ا�فعية؛ ألن ثمرة العلم وتطبيقه يشمل جوانب   )الÍا�اتية(يتبادر إx اTهن أن هذا توافًقا مع 

نفعية مادية مباëة لإلنسان، ومصالح ذاتية قريبة مشاهدة، ويشمل أيًضا ما ينفع اإلنسان R عبادته وسلوcه العام 
tرجات العoونيل ا xمن ورائها لكسب األجر من اهللا تعا àوأخالقه وقيمه ومعتقداته ال° يس .  

ون عمال الفالسفة يتعاط "به علماء اإلسالم إÒ الفالسفة؟ S)ينأى(ما اtور ا®ي "من هذا نستفهم إx حد ما   ⇐
وال يمكن الوصول إx رأي }دد فيها، " ب¯نطية"ا يقال قضايا كم -قضايا ال فائدة منها -أحيانًا عقليًا }ًضا، ويناقشون 

لكن هذا ا�انب وهو عدم االنتفاع بتعا> وعمل . Tلك نُِبذت الفلسفة ونُبذ ا@فلسف، إضافة إx أسباب أخرى
، ميةالفالسفة و�هدارهم لألوقات واألعمار بال فائدة وبما ال طائل Çته ال شك أن ذلك أمر مرفوض R ال=بية اإلسال

  من علوم ومعارف هقية لg ما يتعلمه ا�رء ويستفيدويؤcد هذا ا�بدأ \ قضية ا�احية ا@طبي
  .هينا من مبادئ ال=بية اإلسالميةبهذا نكون قد انت

  ))ññ((ا|لقة ا|لقة 

 مؤسسات ال1بية اإلسالمية: الفصل ا�الث �

، وال=بية مؤسسات ال1بية اإلسالميةيثنا عن R هذه ا�حاåة وا�حاåات ال° تليها إن شاء اهللا تعاx سيكون حد
بشg �م وال=بية اإلسالمية \ وجه اGصوص ال يمكن أن تتم R فراغ، و�نما تتم وسط بيئة ووسط lتمع، فاإلنسان 
 خلقه اهللا سبحانه وتعاx ك¨ئن مستعد للحياة بشl gتمعات إنسانية وب�ية، وهي�أ فيه وأودع فيه من الس� ال°

  .ªعله يندفع وينضبط وسط هذا ا�جتمع اTي يعيش فيه

�   òاألســرة : ا�ؤسســة األو  
و� أهم ا�ؤسسات وأك0ها تأثsًا R حياة اإلنسان، فاألñة � وسط اجتماá و� نفس الوقت وسط حيوي، فإضافًة 

أنس بعضهم ببعض، كذلك فإن هناك إx ما ³صل داخل األñة من تآلف، ومن تقارب، ومن اجتماع، ومن }بة، ومن 
، فهذه الروابط lتمعًة تساهم R تماسك األñة وصمودها أمام )األب واألم(عالقة حيوية بيولوجية، فاألبناء هم سليل 

  .كثsٍ من العوامل وا�تغsات
x هذه األرض أنشآ فاألñة نشأت مع نشأة الب�ية، أبونا آدم عليه السالم وأمنا حواء عليها السالم حينما نزال إ

èهذا الع R ة، وربيا أبناًء وبناتًا خرج من أصالبهم هذه األمم ال° نراهاñة � ا�حضن األول وا�ؤسسة . أñفاأل
  . األوÛ ال° يعيش R َكنِفها األبناء واألمهات

                                 
S   /  واضحة Ïهذه ال~مة غ!  
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  رة ــان األســأر� �
Î. األب :الر�ن األول 

 ن �ايتهم، وعن تأم[ العيش وسبل اnياة الكريمة »م، ول عنهم وعداخل بيته، وهو ا�سؤوهو و¿ األمر 
ً
وأيضا

جانب  هويمتاز األب بصفات في. ول بدرجة مباëة وغs مباëة عن تربيتهم سواء �نت األم أو األبناء وا5ناتمسؤ
م وعدم االستعجال R اÙاذ القرارات

ْ
  .ا»يبة والسيطرة واnزم وال=وي واnِل

  األم :الر�ن ا�ا� .�
 بإرادة األم 

ً
 متخلقا

ً
R بطنها ينمو ا�ن[ ح� قبل ظهوره إx هذه اoنيا، ويكÍ ح� Hرج إx هذه اnياة، فيخرج �ئنا
شك أن  وال. اهللا سبحانه وتعاx من نطفة الرجل وأمشاج ا�رأة، فهو مكون ب=cيبته من خصائص مش=cة من الطرف[

لم، والعطف، والر�ة، والشفقة، واإلحساس ا�رهف، و�دراك األمور R بداياتها اn ،اnنو:األم تمتاز بسمات معينة منها
و� تمثل ا�انب ا»ادئ، . إذا ما عرض للطفل �رٌض أو مرض أو ما إx ذلك فإن أول من يستشعره R ذلك هو أمه

³تاجها األبناء وا5نات شك أموٌر  وهذه ال. والر�ية واnنان ءا�انب العاط�، ا�انب االحتضا�، جانب اoف
  .وÇتاجها األñة بكاملها ألنها عماٌد من أعمدة األñة

  األح�م واkظم والقوان¼ :الر�ن ا�الث .-
\ عالقة }ددة وفق ضوابط معينة، ا�رأة  األñة، فهذه األñة تكونت بناءً ال° Çكم هذه األح¨م والقوان[ 

ها وأñتها من أهلُ  بيت أñتها، و�ذا تقدم »ا من هو أهل وcفء »ا وتثبَت تكون فيه معززة مكرمة R بيت واoها و
هذه أح¨م تتعلق با�¨ح والطالق . ذلك فإنها Ùرج مسؤو®تها من واoها وأñتها وتكون Çت مسؤو®ة زوجها

األنظمة وحقوق الزوجة وحقوق الزوج و� رcن من أر�ن قيام األñة، فعدم وضوح وتطبيق هذه القوان[ و
والت�يعات ال يمكن أن تقوم األñة بطريقة سوية، بل إنه إذا اختل �ء منها اختل توازن األñة، وما نلحظه 

 من وجود أب ضعيف أو أم متسلطة هذا حقيقة ال
ً
شك أنه يؤثر با�احية السلبية \ وضع األñة و\ تكوين  أحيانا

  .األñة األñة و\ طبيعة ا@فاعالت ال° تكون داخل
  ا�فاعالت داخل األßة :الر�ن الرابع .6
ا@فاعل اللفظي، وا@عليم، وا�صح، وا@وجيه، وا@نبيه \ األخطاء، وا�ؤانسة، وحسن ا�عاëة سواء R : وتشمل

 مع أطفا»ما، فمسؤو®ة األبوين أن يستخدمادة والراقية ب[ الزوج[ بعضهم مع اختيار األلفاظ ا�ي
ً
 بعض أو أيضا

  .أسلوب ا@واصل واGطاب ا�ناسب الرا/ اTي يساهم R تهذيب سلوك األطفال و� ترقيتهم و� الرð بهم
 ما تفتقر بعض ا5يوت إx نمط مع[ من ا@واصل وهو 

ً
ومن األشياء ا�رتبطة بهذا ا�انب وهو جانب ا@واصل، كثsا

ة بما تقدمه وما تقوم به من أشياء سواء R خدمة زوجها و�عداد ، واTكر اnسن، واhناء \ الزوجا�عزيز اللفظيقضية 
 ما تقوم به R نفسها من حسن ªمل وحسن تبعل وحسن ع�ة لزوجها، � 

ً
مطعمه وملبسه وتربية أبنائه، أو أيضا

 الرجل }تاج �ثل هذه العبارات، فتبادل مثل هذه العبار اجة إx لغة�
ً
ات وهذه اإلطراء وا�دح واhناء، وأيضا

ا�صطلحات وهذا ا@واصل الرا/ µا يزيد من تالحم األñة وÕعلها ظًال يستظل به اآلباء واألمهات من »ب ظروف 
اnياة ا�عا�ة وغsها من ألواء ومشاق العمل وم¨بدة اnياة، فحينما يعود إx أñته ويسمع وÕد فيه ما ت1 عينه وما 

 �يًال يسعد الزوج وتسعد الزوجة شك أن هذا µا يساع ي1 أذنه ال
ً
د ا@آلف وا@¨تف، وÕعل ا5يت جنة وعشا

شك أن ا5قاء والقرار R ا5يت مطلوٌب بقدر ما ³تاجه األبناء من ر�ية  وال، باستمرار ا5قاء فيه لسا�ت طويلة
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ت اTي يعطيه اآلباء واألمهات شك أن تربية األبناء ترتبط استقامتها وصالحها بدرجة كبsة بمدى الوق وتوجيه، وال
  . ألبنائهم
  :ورفع مستوى ال1بية لألبناء واJنات ، ال(وط الm تساعد � �قيق األßة ا�سلمة لل1بية اإلسالمية �

 . ¼ـالح الزوجـص: أوالً 

 ألبنائهاعيأهم ا�عايs ال° ينب× أن ير
ً
   :ها الرجل حينما يبحث عن امرأة تكون زوجة Ì وأما

Î( عامل، أن�ين والصالح واألخالق وحسن اtتار ذات اô sذلك ا�رأة وو®ها إذا تقدم »ا من . هذه من أهم ا�عايcو
  ينب×تعتقد فيه الكفاءة 

ً
أن تتأكد ا�رأة وأو®اؤها أن هذا الرجل تتوافر فيه ëوط الصالح و�براء اTمة ويكون عونا

�ألمانة ال° ال تعطى إال �ن هو أهل nملها »ذه ا�رأة ال° تربت R أñتها وأن Ùرج. 
Ï( أن ير Ãينب mوط ال)من الA،قضية اإل«اب À من ال ها فيها � R أودع xالرجل  شك أن اهللا سبحانه وتعا

 »ما إلقامة أñة سليمة و³قق ëط االستمرارية »ذه األñة، وا�رأ
ً
ة طبيعة ا@جاذب ح� يكون ذلك عونا

 µا يساعد \ صمود األñة وتماسكها فا@جاذب ب
ً
[ الزوج[ من أهم العنا� ال° تساعد R تكوين األñة، وأيضا

شك  ال، الغريزة ال° أودعها اهللا سبحانه وتعاR x نفوس الرجال والنساء و� غريزة اإل¸اب ورؤية اTرية واألبناء
أن Õعل الرجل وªعل ا�رأة من فينب×  ل�ع اnنيف،أن هذه من األمور ال° تتوافق مع الفطرة و³ث عليها ا

 .مقاصدهما R الزواج أن ينجبا ذرية صاnة ويهدفا إx تنشئة هذه اTرية من األبناء وا5نات تنشئة إسالمية صحيحة
Ð( ةßداخل األ Òإقامة حدود اهللا سبحانه وتعا 

ً
 لزوجت�يث يكو من ·وط اختيار الزوج¼ أيضا

ً
ه ن الزوج معينا

ه وربة بيته \ طاعة اهللا، فإذا أخطأت يصوبها و�ذا قèت ينصحها، و�ذا احتاجت إx تأديب يؤدبها بالرفق وألم أبنائ
 لزوجها \ . وبالل[ وباnكمة وباألسا®ب ال° تؤدي إÇ xبيبه وعدم تنفsه

ً
وcذلك ا�رأة Õب أن تكون عونا

أراد أن يتنفل تكون معينة Ì مهيأة Ì األسباب ا�عينة و ا�ؤدية لطاعة اهللا  ما فرضه اهللا تعاx، و�ذا أداءالطاعة و\ 
 .سبحانه وتعاx واالل�ام بأمره

  أن يعرف الزوجان أسس ال1بية اإلسالمية الصحيحة، : ثانًيا 
 يدفعهما إx االقتناع بأنه ال يمكن أن يكون صالوال

ً
 تربويا

ً
 عند األب واألم حسا

ً
ح األبناء بد أن يكون أوال

وا5نات مصادفًة، و�نما يتم ذلك من خالل ما يقدمه اآلباء واألمهات من جهٍد ومن عمٍل دؤوب، وأن ينظر األب 
واألم إx أن أهم م�وع يقدمانه R هذه اnياة هو م�وع تربية األبناء وصالحهم، وما زاد عن ذلك فحسن لكن 

 .حق تربية األبناء و�صالحهم والقيام عليهم فهذا من أهم ا�همات Õب أال يشغلهما بعد حق اهللا سبحانه وتعاx عن
وينب× أن يُطلع باTات R هذا الوقت \ أسس ال=بية اإلسالمية الصحيحة، وcيف نر±  ال=بية الصحيحة 

 وتد
ً
 تمييعا

ً
 واكفهرارا R الوجه، وال تع¡ أيضا

ً
 R األسلوب وتعنيفا

ً
®ًال، و�نما يكون ا�توازنة ال° ال تع¡ جفافا

بتوسط وبتنسيق، �يث ال يكون األب يوجه إx أمر وتوجه األم إx نقيضه أو أال يتفقان \ أسا®ب R تربية 
R تربية األبناء، وأن يهتم � ) ا@وسط(ينب× أن يتفقان \ األسلوب الصحيح وهو . األبناء، فهذه من ا�ش�ت
  .اآلخر اء وال يط$ أحدهما \تربية األبنمنهما Ôانب من جوانب 

  طلع بها األßةضبعض الوظائف الm يمكن أن ت �
Î. ة ا�سلمةßيت بيئة إسالمية أهم وظيفة لألJمن اللهو ا�حرم أو ا�عا; أو الصد  أن  عل ا 

ً
ال يكون فيه شيئا

يت بيئًة حاåة تساعد \ عن ذكر اهللا أو ما يشغل عن طاعة اهللا سبحانه تعاx وعن عبادته، فينب× أن يكون ا5
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إصالح األبناء وا5نات، وأن ال يكون فيه وسائل أخرى يكون فيها ما Hالف أمر اهللا، Õب أن يكون هناك انتباه 
لإلن=نت أو غsه من الوسائل ال° µكن أن يكون فيها ما هو نافع ومفيد، Õب أن يكون هناك رقابة وضبط وتقن[ 

 .5نات�ا يطلع عليه األبناء وا
Ï.  ،اشئkفطرة ا W هللا  ا�حافظة 

ً
 �بدا

ً
 مسلما

ً
اهللا سبحانه وتعاx خلقنا مسلم[، والطفل Hرج من بطن أمه صاnا

عملية ا�حافظة \ هذه الفطرة : طلع بها األñة ا�سلمة � ضسبحانه وتعاx، فمن أهم ا�همات وأهم الوظائف ال° ت
ذا ما بدرت بوادر ا«راف يب[ ويصحح ويكون ذلك R الوقت ا�ناسب، واnذر و�ايتها وتعزيز جوانب الصالح، و�

من اال«راف R فطرة الطفل سواًء لعقائد منحرفة أو ربما 5عض أنماط السلوك الغs سوية والغs صحيحة وال° 
 
ً
 أو هم من باب ا@ندر والظرافة، كأمر الطفل أحبعض اآلباء واألمهات عليها أبنائ يشجع أحيانا

ً
  أن يÜب أحدا

ً
يانا

شك أن هذا من خيانة األمانة ومن  يبصق عليه أو أن يسبه أو يطلق بعض األلفاظ ا5ذيئة فيعتاد لسانه عليها، وال
 .ا«راف الفطرة عما خلقه اهللا سبحانه وتعاx عليها

Ð. ،يع ا¾وانبö ية نمو الطفل منAوأخص ا�وانب األربعة ا�همة والرئيسية ر:  
  ا�عبدي����. الوجدا�����. العق÷����. سºا¾  �

اnرص \ عملية ا�مو هذا  .بقدر ما يستوعبه عقله أ عليها الطفل ح� R مرحلة صغره جانب العبادات ال° ينش
جانب مهم للغاية، وتتجt أهمية األñة بشg �م وعملية ا�مو R ا@أثs \ تربية األطفال ما خص اهللا سبحانه 

فولة الب�ية عن سائر الطفوالت األخرى عند ال¨ئنات األخرى من طول ف=ة الطفولة الب�ية، فالطفل وتعاx به الط
سنة 	ها ³تاج فيها إx ر�ية األبوين، وتقديم الطعام، وتقديم  ÎÏ – ÎÐعند اإلنسان تمتد طفو@ه إx ما يقارب 

األñة لقضاء اnاجات األساسية ينب× أن يدرك منها اآلباء اGدمات، هذه الف=ة الطويلة ال° هو ملزم با5قاء فيها مع 
  .واألمهات أهمية موضوع ال=بية، وأنها عند اإلنسان Çتاج إx وقت طويل وTلك طالت ف=ة ر�ية الطفل

ف1ة  اهللا سبحانه جعل: ومن ا�واقف ال° تتجt فيها اnكم ال=بوية ويتجt فيها تكريم اهللا سبحانه وتعاx لإلنسان
فلو !! ، ومن إكرام اهللا سبحانه وتعاx أنه أكرمه ح� R هيئة رضاعه)سنت[(للطفل من أمه حول[ �مل[  الرضاعة

رضع أبناؤها تكون R وضٍع %تلف، أما اإلنسان فيكون R حضن و� مقابلة وجه نظرنا إx ال¨ئنات األخرى حينما تُ 
هذه 	ها تؤcد هذه ا�عا�، وÖما تقدمت بالطفل ، ن واألمن واألمان واnمايةأمه و� منطقة يستقبل فيها اoفء واnنا

 xسواء ا�وانب اإليمانية أو ا�وانب العقلية ح� يصل إ 
ً
األيام والسنون 	ما زاد احتياجه إx جوانب أخرى أك0 رقيا

Ìفاته و\ أفعاèت \ 
ً
 و}اسبا

ً
  . درجة ا�ضج، حينها يكون مسؤوال

  ))øø((  ةةا|لقا|لق

   ا�سجد: ا�ؤسسة ا�انية �
 وال=بية العبادة ب[ والعالقة ،تربوية أماكن À العبادات وأماكن ،�م بشg ال=بوية ا�ؤسسات أهم من ا�سجد
 م¨ن هو فا�سجد، ال=بوي دوره وأيضا العبادي ودوره ا�سجد ب[ ووشيج وثيق ارتباط هناك اإلسالم �و ،وثيقة عالقة
 فرضها فروض <س R ا�ماعة صالة فيه يؤدون ا®وم R مرات <س نوا�سلم فيه ويلتó، وتعاx سبحانه اهللا عبادة
 وم¨ن الصالة م¨ن هو اTي ا�سجد أن كما، اإلسالم شعائر وأبرزشك أن الصالة من أظهر  وال، وتعاx سبحانه اهللا

 \ أوجبقد  سبحانه وتعاx اهللا أن وباعتبار ،العبادة م¨ن هباعتبار اإلسالمية شعائرال مظاهر و ا�عالم أهم من العبادة
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   .ا�سجد R الفروض صالة اTكور ا�سلم[
  أهمية ا�سجد �
tة ستطلعن ماحين -ا�سجد أهمية- األهمية هذه وتتجsالرسول س tا�ظام أن ا�علوم من ،موسل عليه اهللا ص 
 ا�سلمون �ن ا»جرة فقبل ،ا�دينة إx وسلم عليه اهللا صt الرسول هجرة بعد ظهر والعام الشمو¿ بمفهومه اإلسال�

  عباداتهم يؤدون ما 5íا
ً
 كيان وا�سلم[ لإلسالم �ن فقد  ا»جرة بعد أما ،استضعاف حالة R �نواو اGفاء و� ñا

 به قام عمل أول أن وسلم عليه اهللا صá الرسول سÏة � «د ا�سجد وألهمية، ا�ختلفة أنظمتهاب مستقلة ومؤسسة
   .ا�سجد ببناء وقام ،ا�نورة ا�دينة وسط R ا�ناسب ا�¨ن اختار من فهو ،ا�سجد بناء هو اÑجرة بعد

áما أول ا�سجد � ال1بوي العمل ويتج áناء عملية � يتجJوبأموا»م بأنفسهم واألنصار ا�هاجرون تساعد فقد ،ا 
R يها ا�فوس تر± ال° العبادات أجل|  من � ذاتها �د الصالة أن شك وال ،»م ا@قاء نم¨ وأصبح ،ا�سجد بناءcوتز 

 وسلم عليه اهللا صt  الرسول �ن - الصالة وقبل الصالة بعد - الصلوات هذه ب[ ثم ،وتعاx سبحانه �القها وتربطها
 ،الوفود ويستقبل ،قرآن ومن آيات  من عليه تعاxو سبحانه اهللا أنزل ما عليهم ويتلوا ا�اس ويعلم ا�سجد Õ Rلس
 ا�اس د� خطأ ارتكب أو مش¶ة حصلت إذا ف¨ن ،تظهر قد ال° اGاطئة السلوcيات «و ويوجه، اإلسالم إx ويدعو
  ح� اGطأ بّ[  و خطبهم ثم للصالة

|
  .[ا�سلم من أحد فيها يقع قد ال° األخطاء »م ويب[ ،دينهم أمور ا�اس ميعل

  أهمية ا�سجد كمؤسسة تربوية �
  الرسولقد �ن ف ،ا@عليم  م¨ن أيضا هو للعبادة م¨ن هو كما ا�سجدو العبادات، فيها ªلت مؤسسة أول هو فا�سجد

tا@ابع[ ثم بعده من الصحابة ثم وسلم عليه اهللا ص xوقتنا و� åاnوا@دريس وا@عليم العلم �لق ا�ساجد تزخر ا، 
   ،األوÛ ا�سلم[ مدرسة هو ا�سجد أن شك وال

áخالل من وا�درسة ا�سجد ب¼ الوشيجة العالقة وتتج ùا�ا5احث[ أحد ذكر فقد :ذكر ا�ثال ا  Rال=بية تاريخ 
 ما كثsا جريا» واhامن والسابع والسادس واGامس الرابع القرون R أنه" -اهللا ر�ه- شل. أ�د اoكتور اإلسالمية

 ³صل كيف األوÛ هلةلول السامع قولي وقد! ؟ مدرسة أم مسجد هذا هل يعرف فال با�ساجد ا�دارس Ùتلط �نت
 يلحق ا�ساجد من كثsا �نت قدف -لا�ثا يتضح ربما با5يان طبعا- ؟وا�سجد ا�درسة ب[ لبس ³صل كيف ؟هذا
 فيظن جدا كبsة شهرة وتكتسب ،م¨ن � من الطالب مهاؤوي بالعلماء وتزخر ا�دارس هذه تشتهر وقد ،مدارس بها
 اTي هو ا�سجد ،ابتداءً  ةا�درس طالب ،الطالب هؤالء دمةحقيقة G جاء ا�سجد يع¡ - ،مدرسة هذه أن يراها من
نشأ
ُ
  أ

ً
  ،العكس ³صل وقد - توسعت ثم مدرسة به وأnقت أوال

ً
 ضمن من يكون مدرسة هذهو ا�درسة تنشأ أحيانا

 هذا فيÍز وخطيبا إماما Ì ويكون ،ا�صل[ من كثs همؤوي ا�سجد يكÍ وقد ،الصلواتداءأل مسجد امرافقه
  .مسجد؟ � أم مدرسة؟ اأساسً  ا�ؤسسة هذه هل اللبس يأ� هنا من ،ا�درسة شهرة من أك0 ويشتهر ا�سجد
 م¨ن وهو األوò ا�سلم¼ مدرسة هو جدا�سف، ا�سجد وب[ ا�درسة ب[ الوشيج واالم�اج العالقة \ يدل وهذا

 سواء، اoروس @عليم أماكن ا�ساجد �نت اإلسال� العالم أ«اء من كثR s ا�ظا� ا@عليم قبيل وح� ،تعليمهم
 بها يقوم ال° العلمية اoروسأو ، وغsها الكريم والقرآن اnساب ومبادئ والكتابة القراءة تعليم األو¿ ا@عليم �ن
  ،لعلماءا

ً
 R ويعلمون ا�اس دروسهم يلقون إنما �نوا الطويل إلسال�ا تارHنا عÍ ظهروا اTين العلماء من وcثsا

  .تربوية كمؤسسة ا�سجد  أهمية �ا يظهر هنا من، ا�ساجد
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  : ا�سجد وظائف أهم  �

   :بالنسبة للفرد  /   /  أوالً 
Î. عليما م�ن اقديمً  أنه�ا·ةمب بدرجةوالعبادة   

 هاتعلميو تدرس �نت ،العربية واللغة وا@فسs وسلم عليه اهللا صt الرسول وحديث فيه وا@فقه اoين علوم تعليم
  باعتباره ا�سجد به يقوم ال° ال=بوي اoور إx إضافة ،ا�ساجد R ا�اس

ً
 ،الصالةداءأل ام¨نو للعبادة ام¨ن أيضا

 وعن مشاغلها وعن اoنيا عن وا5عد وتعاx سبحانه باهللا االتصال فيه تحققوي ا�فسية الراحة فيه قتتحق فا�سجد
سبحانه  اهللا ëعها كما مرات عدة يوم � R- ف=ة � �اجة فاإلنسان ،إز�جات من لإلنسان تسببه ما وعن توتراتها
xيذهب أن -وتعا xا�سجد إ óياة هذه وتوترات أعباء عنه ®لnوا5قاء ،وسكينة وطمأنينة راحة � فالصالة ،ا R 
 من امزيدً  ويعطيه اإلنسان يريح اoنيا شواغل وعن اoنيا أعمال عن منفصل م¨ن وهو ا�سجد R وا�كث ا�سجد
 . الطاقة

 ومذاكرة ومدارسة وتعليما تعلماو كراذ االنقطاع : ا�سجد R ا�كث هو اTي االعت¨ف ت�يع حكم من ولعله
 اnياة عن للنفس قطع من فيها بما ال=بوية ا�وانب تتجt االعت¨ف، شعsة الشعsة هذه R يتجt إنما ،وصياما وصالة
 
ْ
   .وطمأنينة وراحة طاقة ا�سلم الفرد ويعطي اإلنسان يعطي µاوهذا  بها واالشتغال والكد والكدح هاائِ وَ وأل
Ï. ورفعتها األخالق سمو 

 هللاألمر ا يستجيب واإلنسان ،سكون إx يؤديو ،طمأنينة إx يؤديو يحريُ  ا�سجد R وا5قاء الصالةأداء أن شك ال
 R اnديث أو األصوات رفع أو ا@باغض أو للمشاحنة فيه lال ال م¨ن فا�سجد ،ا�سجد R أدببا@ وتعاx سبحانه
د ا�سج بم¨ن يليق بما سةومؤان سالمو ود�ء وذكر وعبادة وصالة تعليم فيه نماإ ،ذلك إx ما أو الضحك أو اoنيا أمور
 األخالق برفعة يتعلق ما و� ،لمسجدل الوظيفة هذه تجtت دائما نرى وTلك .بينهمفيما  ا@قاء وفيه ، ا�سلم[ ب[

 فيما ومؤانسة وبشاشة وسكينة وطمأنينةهدوء  ةالح R ونيكون ا�سجد من خروجهم ساعة R ا�اس أن ¸د ،وسموها
 عمل أماكن من Hرجون حينما عكس ال\و ،ا�ساجد من ا�اس Hرج حينما مستمر بشg هانرا ظاهرة وهذه ،بينهم
 ليس ا�سجد، ذلك إx وما وا�نافسة وا�شاحنة األعصاب توتر تسبب قدال°  ماكناأل من غsها أو سواقاأل من أو

 .األمور هذه عن »ا وتطهs للنفوس cيةتز هو بل ،اoنيا أمور R �نافس وال 5غضاء وال nسد ال ذه األمور» ام¨ن

Ð. للمسلم واألنس والطمأنينة لراحةا 

 األثر هذا فيها يتجt، اإلسالمية غs ا�جتمعات من lتمع R و�ش اإلسالمية غs ا5الد بعض إx ذهب من أن وربما
 أن يشعر ا�سجد دخل إذا نسانفاإل ،ا�سلم وا�جتمع اإلسالمية األمة إx باالنتماء يشعر مسجد يرى حينما ،ا�ف�
 يسبق فمن ،باإليمان ا�سجد R هنا بينهم ا@فاضل، سواسية وتعاx سبحانه اهللا أمام يقفون وأنهم إخوة ا�ؤمن[هؤالء 

xي عليها ³رص ومن إ®ها ويتقدم الصالة إTيكون  هو اR مقدمته و� ا�سجد صدر و� األول ا�قام Ìمن و 
 من أنه شك ال واالنتماء ،باالنتماء ا�سلم الفرد إحساس إx يؤدي فهذا، Tلك وتعاx سبحانه اهللا عند واألجر األفضلية

 و�x ا�جتمع تمزق إx ويؤدي ،وتراتا@ إx يؤدي قد فإنه الصحيحة بالطريقة يشبع لم إذا اTي ا�فسية اnاجات أهم
 هذا أن شك وال با@قوى فا@فاضل، ذلكما إx  أو ثري أو يمزع أو وجيه أو لكبR s ا�سجد م¨ن هناك ليسو. تفتته
   .كبsة بدرجة ا�سلم ا�جتمع تماسك \ ويساعد الطمأنينة إx يؤدي
  ا�سلم[ وقوف أيضا

ً
  صفا

ً
 R ا�عجزات من هذا أن شك ال ماماإل هم بهذاوائتمام سواسية واحد إمام خلف واحدا
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 بأنفسهم اصطفافهم وñعة ا�اس انضباط ويرى -ا�ثال سبيل \- اnرم[ R لصالةا يرى من أن شك وال ،اnقيقة
  يصطفون ا�اس نماإ ول،من رقيب أو مسؤ تدخل دون

ً
ح� تكون  الصالة تقام أن بعد nظات إال � وما ،تلقائيا

 من مظهر هذا أن شك وال ،اoين هذا معجزات من معجزة اهذ أن شك البإمامها،  تمتئوا اصطفت قدالصفوف 
 أو اتؤا@جز تتم أن فيه يصح وال يقبل ال واحدة nمة R م=ابط متماسك نظام هو اإلسال� وا�ظام ،ال=ابط مظاهر

  . �م بشg اإلسال� ا�جتمع ويضعف اإلسال� الكيان يضعف µا هذا ؛ ال شك أنا@نافر أو ا@حزبات
  :بالنسبة للمجتمع  /  /  ثانًيا 

Î. االجتماعية اةللحي الفرد إعداد 

 الصغs فدخول ،ا�جتمع R الفرد اندماج سهولة R هميسا انتظام من فيه وما هدوء من هفي بما ا�سجد أن شك ال
sوالكب R ا�سجد R هذا أن الشك فيه هموانضباط هدوء µالكبار لسلوك أدائهم \ ا�اشئة ويساعد الشباب يساعد ا 
  ؤcدي هنا من ،أمثا»م من الرجال lتمع R مواندماجه الكبار �لم R ودخو»م

ً
 أهمية \ ال=بوية ا�ؤسسات R دائما

  الصلواتأداء \ اnرص \ الشباب تشجيع
ً
 لتورأداء من إ®ه تؤدي وما اsG من فيها �ا ؛ا�ماعة صالة وتأكيدا

 .االجتماعية وا�سؤو®ة االجتماعية اnياة R بهم ا�نوط

Ï. ا�حافظة W ا�سلم ا�جتمع قافةث 

 للمحاåات وسماعهم ا�ساجد R تلÊ ال° لتروس وحضورهم واحد وقت R ا�اس وانضباط الصالةأداء أن فالشك
ويعزز االرتباط وا�حافظة  ا�شاعر ويعزز ا�فوس يقوي اµ هذا أن شك ال فيه تقام ال° وا�واعظ وا�صائح  واoروس

   .ا�سلم ا�جتمع هوية \
 يتناول حينما أسبوع � R ا¾معة خطيب يتناوÌ مافي ا�جتمع ثقافة \ ا�حافظة R للمسجد الوظيفة هذه تتجtو

 Gطبةما  وندرك حقيقة نعرف «نو ،يتناو»ا %اطر أو مش¶ة أو ظاهرة ناكه �نت إذا �مة صفة ذات معينة قضية
، ا�ناقش وأ ا�حاå أو ا�علم موقف عن Hتلف اGطيب وقففم!  ا�اس \ واضح تأثs من ا�معة وخطيب ا�معة

 وال ،يقرره�ا و يقوÌ �ا واالستماع -ا�معة خطيب- للخطيب ا�سجد R باإلنصات �ë ملزمون �يعهم ا�سلمون
 من أن شك ال ،Çصل قد ال° جتماعيةاال األخطاء و األخطار من وا@حذير ا�جتمع ةنصيا R كثsا يساهم هذا أن شك
oطيب ا�ناط الرئي� ورا� قد ال° األخطاء فيتناول ،فيه يعيش اTي ا�جتمع تهم ال° القضايا يتناول أن ا�معة 

 وبعض االجتماعية الظواهر وبعض االجتماعية ا�ش�ت بعض من ³ذر أو أبنائهم تربية R اآلباء يرتكبها
   .ا�جتمع و\ ا�اس \ اسلبي اتأثs »ا فيكون Çدث أو تجدتس قد ال° األشياء أو ا�وضات أو ا�ستحدثات

 ثقافة Çت ا�جتمع وحدة R تساهم جتماعيةا كمؤسسة للمسجد ا»ام وال=بوي اما» االجتماá اoور من طبعا هذاف
 ومستنبطة مشتقة بالغال R تكون ال° وا@قا®د والعادات واألخالق والقيم اإلسالمية اhقافة \ وا�حافظة واحدة
  . اإلسالمية األخالقمن و القيم من

  ))úú((ا|لقة ا|لقة 

  ا�درسة: ا�ؤسسة ا�ا�ة  �
  .إن ا�درسة بمفهومها ا�عا� كمب¹ مستقل R ذاته ُخصص للتعليم هو من ا�ؤسسات اGدمي�ة اnضارية

   ):بما � ذلك ا�درسة(مقدمة تارôية عن نشوء ا�ؤسسات اvدمية  �
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ارة اإلنسانية بدأت تÍز فيها القطا�ت اGدمية حينما امتهن اإلنسان الزراعة، وحينما �نت ا�هن األو®ة ¸د أن اnض
ها تتطلب استخدام مساكن طال° مارسها اإلنسان � �نت ا�مع واال@قا

ّ
	 ،áمار، والصيد، ثم بعدها الرhوج¡ ا ،

 متنقلة، أو بيوت خفيفة سهلة ا�قل، أو خيام، وما 
ً
 للرزق، وتبعا

ً
إx ذلك، ªعل اإلنسان ينتقل من م¨ن إx م¨ن طلبا

 .�صاnه R �ع الرزق، و� Çصيل قوت يومه

وجعله با@ا� يتحول  رتباط باألرض،الولكن حينما اكتشف اإلنسان الزراعة، وعمل بالزراعة، هذا جعله ³تاج إx ا
نة، ح� يó نفسه من  Gيام أو ما شابهها إx مبانٍ ه إx مساكن مؤقتة أو سهلة ا@نقل �من احتياج مستقرة و}ص�

نة، ثم بنيت  فب¹ %اطر االعتداء من اآلخرين، سواًء من حيوانات �ñة، أو من هجمات ا�عتدين، ا5يوت ا�حص�
؛ ظهرت األعمال األسوار حينما قامت القرى وا�دن  تصد هجمات الغزاة وا�عتدين فحينما ارتبط اإلنسان باألرض 

  . اGدمية
  : الm نشأت حينما استقر اإلنسان ومارس عملية الزراعة " اvدمّية"أهم الوظائف 

، ومع تكاثر ا�اس واحتياجهم إx من يؤمهم R صالتهم، واحتياجهم إx من "¸ارة"وما يتبعها من " حرفة ا5ناء: "�
  . خرى، ظهرت الوظائف ا@خصصيةيعالج مرضاهم، واحتياجهم إx من يقوم بأعما»م األ

وال شك أن الوظائف ا@خصصية � أساس من أسس اnضارة، إن Ùصص اإلنسان R مهنة معينة هو مد�ة لإلبداع 
R هذه ا�هنة وهذه اnرفة وتطويرها جيال بعد جيل ح� وصلنا إx هذا العè اnاå اTي هو عè ا@خصص 

  .رت ûصصات دقيقة أكq *ما حصل تقدم علº للب(ية بش¶ Aموàما ظه. اoقيق، واoقيق جًدا
. ضمن هذه ا�ؤسسات ال° نشأت بعد ارتباط اإلنسان باألرض، فأصبح ا�اس }تاج[ �ن يعلم أبنائهم" ا�درسة"فـ 

�قله،  وال شك إن ا@عليم وال=بية R األصل و� األساس � مسؤو®ة الواoين، لكن حينما يكون األب مشغوال
 مشغولة بأعما»ا اGاصة R ا��ل، أو R اnقل، أو R الرá، هذا ال شك أنه يشغل عن 

ً
مشغوال بزراعته، واألم أيضا
كمؤسسة " ا�درسة"وظهرت هذه اnاجة مع تكاثر ا�اس، وتّكون ا�جتمعات، فظهرت . ا@عليم، ويشغل عن ال=بية

 من ا�علومات µا يساعدهم \ ا�حافظة \ ثقافتهم، و�اية وحدتهمهم قد، و�عطائ@عليم األبناء وتثقيفهم
ً
 مناسبا

ً
  .را

  : أول ظهور للمدرسة بمفهومها ا|ديث �
ر �ا ا@اريخ اإلسال� أن ا�درسة بمفهومها اnديث أول ما نشأت  � بالد ما وراء اkهر،، � القرن الرابع اÑجري: يسط|

 ح� وصلت إx بالد فارس والعراق والشام ومè، ثم انت�ت R ش� أ«اء R نيسابور، ثم بدأت تنت� شي
ً
 فشيئا

ً
ئا

  .العالم اإلسال�
  :أهمية ا�درسة � اإلسالم �

sوقَِفت »ا كث
ُ
، وقد أ

ً
 وقناعة  ااهتم ا�سلمون با�دارس كثsا

ً
بأهمية هذه  -من كثsً من ا�سلم[ -من األوقاف، إيمانا

oتعليم ا R و�اية لعقائد ا�اشئة من ا@يارات واألف¨ر ا�درسة ،áقافة اإلسالمية، ون� العلم ال�hين، ون� ا
، وتزداد هذه األهمية للمدرسة ح� وقتنا اnاå، . الضالة والشبهات، وما إx ذلك

ً
 هاما

ً
فال شك أن ا�درسة أخذت بُعدا

  .\ ا»وية فا�درسة � م¨ن اإلعداد، وم¨ن ا@أهيل، وم¨ن اnفاظ
 نتساءل ويتساءل ا�جتمع ويتساءل اآلباء واألمهات ويتساءل ا�سؤولون R ا�جتمع و� اoولة حينما Çصل أي 

ً
ودائما

ظهور  -ال سمح اهللا  - ما  دور ا�درسة ªاهه؟ حينما يكون هناك  أين دور ا�درسة؟مش¶ة أو خلل أو خطأ أو ظاهرة، 
حينما يكون هناك عقوق للواoين، ما دور ا�درسة R اnد من هذه ا�ش¶ة؟ حينما  للمخدرات، فأين دور ا�درسة؟
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 »وية ا�جتمع ا�سلم، وظهور آثار سلبية R ا�ظهر، و� الفكر
ً
 - عند بعض الشباب أو الفتيات - يكون هناك تعريضا

  أو ما إx ذلك، ما هو دور ا�درسة؟ 
مؤسسة : باختصار � ا�درسةتتحمل دورها �مًال  ªاه هذه القضايا؛ ألن  ولة عن هذا، ا�درسة Õب أنا�درسة مسؤ

 � نهوضه وتطويره وُرقيcه
ً
  .اجتماعية أنشأها ا�جتمع، وينفق عليها بسخاء؛ [اية ألبنائه، و[اية V، وسعيا

  طلع بها ا�درسةضتüب أن ظائف الm أهم الو �
Î. قيق ال1بية اإلسالمية � ا�جتمع� 

ع �اجة إx استمرار عملية ا@عليم، وال=بية با@عليم، وعملية ال=بية ال يمكن أن تتوقف عند جيل من ا�جتم
األجيال، أو R وقٍت من األوقات، بل � عمليٌة مستمرة Õب أن تقوم بها األجيال، ويقوم بها الراشدون مع صغارهم؛ 

  .نشئة اإلسالمية الصحيحةهم ا@وتنشئة أبنائ ح� ³افظوا \ ال=بية اإلسالمية
 R تربية أبنائه، أو األم مقèة R تربية أبنائها، أو قد يكون هناك أطفال 

ً
ال شك أنهم  -قد يكون بعض اآلباء مقèا

ولة عن مسؤقد يكونوا فاقدين آلبائهم أو فاقدين الهتمام آبائهم، فا�درسة  -R أي lتمع موجودين بنسب متفاوتة
قبل منه أن يتخt عن أفراده أو عن ناشئته، ح� فا�جتمع ال يمكن وال يُ . هم ا@نشئة الصحيحةتربية هؤالء وتنشئت

و®ته، و�ال فإن هناك يتحمل مسؤ و�ن قè اآلباء أو فُِقدوا، أو قèت األمهات أو فُِقدن فإن ا�جتمع بمجموعه Õب أن
 قيل R اnكم القديمة ال° . اف و الفسادربما تتحول إx اال«ر -إذا لم تتلق ال=بية الصحيحة  - فئٌة 

ً
وقديما

؛ ألن ا�درسة � ا�¨ن اnقيó لإلصالح وتهذيب السلوك و�كساب األفراد !"افتح مدرسًة ، تُغِلق سجنًا: "سمعناها
  .ثقافًة متشابهةً 

Ï. الميذ بال1بية اإلسالمية واستمرار تغذيتهم وعطاءهم�متابعة واستمرارية جوانب نمو ا 

ñاأل xة تتحمل بكاملها ا�سؤو®ة ا@امة عن الطفل ح� ست سنوات، وبعدها يستطيع أن يتكيف وأن يذهب إ
وهذه ! كبsة، Õلس فيها الطفل R األسبوع ب[ اhالث[ واألربع[ ساعة ةا�درسة، بعدها تصبح ا�درسة ذات مسؤو®

ëمبا gواآلباء فال . السا�ت  %صصة ومقننة للتعليم وا@هذيب بش ñور ) أو األمهات(يمكن لألoأن يقوموا با
هذا يساعد \  -ع�ين تلميذا، أو ثالث[ تلميذا، أو أقل أو أك0-الصحيح، فبقاء الطفل مع أقرانه R غرفة الصف 

، وفق خصائص هنمو أف¨رهم، وتنشئتهم ا@نشئة اإلسالمية الصحيحة، و�عطائهم معلومات، و�عطائهم ما ³تاجون
  .وهم، ونمو ا�رحلة ال° يعيشون فيهانم
  
 ربط ا|ياة ا�درسية با�جتمع ا�سلم .-

تارHهم، وتاريخ األمم ) وا@لميذات(ا�جتمع ا�سلم lتمع عÍ ا@اريخ وعÍ ا�غرافيا، يتعلم R ا�درسة ا@الميذ 
فون نقاط القوة والضعف من بدء ا�اضية، وا@اريخ اإلسال�، وتداول اoول فيه، ويأخذون اoروس والعÍ، ويعر

اGليقة ومن بدء قيام اoولة اإلسالمية، وظهور اإلسالم كرسالة خاoة، إx هذا الوقت، ال شك أن هذا µا يعطيهم الفهم 
 للواقع ا®ي  اnقيó لواقعهم من خالل ا�ظر R ا@اريخ،

ً
 صحيحا

ً
ففهم ا�اريخ بش¶ صحيح ومت�مل يعطي فهما

  . رديعيش فيه الف
 وتساهم ا�درسة � ربط ا�لميذ با�جتمع ا�سلم من خالل ما يدرسه من خصائص وسمات ا�جتمع ا®ي يعيش فيه،
وا@عرÑف \ االحتياجات، وا@عرف \ ا�ش�ت R ا�جتمع اTي هو فيه، ومن خالل ا@عاون وا@¨فل إذا احتاج 
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ا يؤدي إx ا@ماسك األمر �ع ت�Íت للمحتاج[ وا�تÜرين، وهذا   . مم�
، كيف يعرف ا@لميذ طبيعة ا�جتمع السعودي كما تقوم ا�درسة بدور � فهم الفرد للبيئة وا�جتمع ا®ي يعيش فيه

�مل إذا لم يعرف مكونات هذا ا�جتمع، وتارHه، وخصائصه ا�غرافية، وم¯اته، وموقعه ا�غراR، وما ³تويه  gبش
  . ه اهللا سبحانه وتعاx عن غsه من ا5يئات وا�جتمعاتمن إم¨نات، وما م¯

باعتبار أنها دائرة قريبة  -دول lلس ا@عاون اGلي4 : ، \ سبيل ا�ثالكذلك يتعرف W ا�جتمع ا�سلم بش¶ Aم
ا�ستوى اإلسال� وما للجsان من حقوق، وما �ا عليهم من واجبات، وما إx ذلك، و\ ا�ستوى العر± و  -و}يطة بنا

Ìوتوعية الفرد بما حو sري فيه، ال شك أن ا�درسة تضطلع بتبصÕ اإلنسان بهذه . وأيضا فهم العالم، وفهم ما áإن و
 وقدره \ أخذ العÍ من ا�ا"، واست�اف ا�ستقبل، وأخذ 

ً
 وأفقا

ً
ا يعطيه بُعدا األمور والقضايا µا ين	| شخصيته، ومم�

Íروس والعoذلك ا xمن ا�ش�ت، أو ما إ � R من األزمات ا�عا�ة؛ ح� ال نقع.  
 ا|فاظ W ا�قافة اإلسالمية وتراثها .6

نقل ا�وروث اhقاR من جيل إx جيل آخر، وتلقيح هذا : من أهم االس=اتيجيات ال° تضطلع بها ا�درسة � قضية
ا�درسة، وما انت� العلم ب[ ا�اس  ةون�ه واإلطالع عليه مسؤو®إن ا�وروث اhقاR ونقله . ال=اث، واإلضافة إ®ه

 xقافة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية وا�عارف من جيل إhإال من خالل هذه اإلس=اتيجية وهذه ا�همة ال° � نقل ا
مية ون�ها واإلضافة إ®ها إن هذه  من أهم االس=اتيجيات ال° تساعد \ ا�حافظة \ العلوم وا�عارف اإلسال. جيل

  .-وهذا من طبيعة الب� -وتنقيح هذا ا�وروث µا قد يكون فيه من قصور وأخطاء 
فتماسك  إن نقل ا�قافة بش¶ ُمتjِحد ومتوازن µا يساهم � إüاد وتكوين ªتمع م1ابط متماسك م1ابط متقارب،

ن تماسك أفراده بتلقيهم ثقافة إسالمية متقاربة وتلقيهم ا�جتمع يتم ويظهر ويتجt من خالل تماسك أفراده، ويكو
معلومات متشابه µا يقارب R ا@فكs و� ا�ظرة للحياة، وcذلك يساهم R تكوين قيم واªاهات وميول متقاربة، أو 

ينة و%تلفة فال شك أن وجود تيارات داخل lتمٍع واحد متبا. \ األقل إطار موحد Õتمع عليه أبناء ا�جتمع الواحد
ع �اذا ظهرت هذه األشياء مع أن اhقافة وا�نب!! وربما متضادة، هذا يشs بûء من عالمات االستفهام \ دور ا�درسة

  منه هو منبع واحد؟  اTي يتعلمون
  . فال شك أن ا�حافظة \ اhقافة ون�ها µا يساهم R ا@ماسك، وهذا يتجR �t الوظيفة اGامسة ا@ا®ة

.. Ôماسك � ا�جتمع اإلسال�جانس وا�قيق ا� 

  إن وحدة ا@لó، ووحدة ا�صدر، ووحدة ا�علومات، أو تقاربها بشg كبs، يساهم R وحدة ا�جتمع، 
 واªاهات . هو درجة تماسكه :ومن أهم ا�ؤ·ات اtالة W قوة أي ªتمع ما

ً
 وقيما

ً
فتماسك ا�جتمع وتقاربه فكريا

ا وسلو� ما وجود تضاد، أو تصادمات، أو �ا�ت R داخل ا�جتمع الواحد، أ. يساهم Ç Rقيق ا@قدم »ذا ا�جتمع مم�
إذا زادت األمور عن حدها يؤدي ذلك إx �ا�ت،  -ال سمح اهللا-هو مؤë \ انشغاÌ عن ا@قدم وا@نمية، وربما 

ك Õب أن تضطلع ا�درسة بهذا ا�انب وهو قضية Tل! وتتحول هذه من �ا�ت فكرية إx �ا�ت أك0 خطورة
R  ةÇقيق ا@جانس ودرجة �®ة من ا@ماسك االجتماá بما تزرعه من قيم وأخالق واªاهات متقاربة ومتشابه

هذه قضايا ! ا�جتمع الواحد، وهذه 	ها أكÍ وأ\ وأك0 خطورة من قضية تعليم ونقل ا�علومات وتدريس ا�قررات
ة جدا ا@ماسك   .االجتماá، ووحدة ا�جتمع، وا�حافظة عليها، من األمور ا»ام�

y. داخل ا�جتمع ا�سلم Èاإلسهام � ا|راك االجتما 
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 . تعتمد W اختيار األفضل -حر�ة تنافسية  -أن هناك حر�ة داخل ا�جتمع : اnراك االجتماá معناه

ل° يتب[ فيها ا�جد، ويتب[ فيها ا�دارات العلمية، وتÍز فيها وا�درسة بمفهومها الشامل � من مؤسسات ا@نافس ا
القيادات العلمية، وال شك أن من يصÍ ويتحم�ل وتكون oيه قوة إرادة وصÍ ومقدرة علمية سيحظى بتقدير 

áاجتما . 

Èمة \ عنا� وراثية القائمة \ ال0اء، أو القائ أن يكون هناك إلغاء للطبقية :هذا ما نقصد با|راك االجتما
ٌ� يأخذ م¨نته R ا�نظومة ! فا�درسة تساهم R تطوير هذا اnِراك داخل ا�جتمع). �لعصبية القبلية، وما إx ذلك(

 \ قدراته وطاقاته بناءً  االجتماعية
ً
 -وال شك أن هذا . \ ما يبذÌ من جهد وبناءا

ً
سيساهم بدرجة كبsة R  -أيضا

 R وضع آ®ة واضحة وطبيعية @ماسك ا�جتمعÇقيق ا@نمية ال
ً
 .شاملة للمجتمع، ويساهم أيضا

ñ. ه � ا�جتمع�وبرسا Èتعريف الطالب بدوره االجتما 

\ ما Õده من  \ تفوقه، وبناًء \ جدارته العلمية، ويأخذ دوره االجتماá بناءً  الطفل ³ظى بم¨نة وبتم¯ بناءً  إن
 .اكتشاف قدرات واكتشاف مواهب وما إx ذلك}فزات داخل ا�درسة من 

ø. Èاإلصالح ال1بوي واالجتما 

ولة كذلك بتطوير مناهجها ت، ومسؤولة عن إصالح أبنائها وما ³صل عندهم من أخطاء وا«رافاا�درسة مسؤف
 
ً
إن للمدرسة  باستمرار؛ @الR األخطاء، ومسئولة بتكميل ذلك من خالل ما يؤدى فيها من أنشطة وفعا®ات، بل أيضا

  .مسؤو®ة اجتماعية من خالل lالس اآلباء وتوعيتهم ون� رسالة للمجتمع ا�حيط با�درسة

  ))/S/S((ا|لقة ا|لقة 

  األصول العقدية وا�عبدية والت(يعية لل1بية اإلسالمية: الفصل الرابع  �
  )S(ةـول العقديـاألص �

  .وما يقوم عليه غsه وما يُبدأ منه، ما ينب¡ عليه غsه، وأصل الûء مبتدأه :األصل
ال=بية اإلسالمية بما تتسم به من صفات الكمال واhبات والشمو®ة والواقعية تقوم \ أصول ثابتة تساهم R نضج و

  .ل منها عند تطبيقها وتمثلهاواsG اTي يؤم�  ، هذه ال=بية وثباتها
�  À ال1بية W تقوم mن اإليمان الستة: األصول العقدية الäا�عروفة  أر  

  وبالقدر خÏه و·ه  				      وا¨وم اآلخر����      ورسله ����      و�تبه ����     ومالئكته ����      اإليمان باهللا ����
كذلك � األصول ال° تقوم عليها ال=بية اإلسالمية، وذلك ألن ال=بية اإلسالمية ، وال يصح إيمان ا�ؤمن إال بها

الح وفق منهج اهللا وëع اهللا ووفق ما جاء به رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم تهدف l Rملها إx توسعة اإلنسان الص
شك أن من أهم ما أمر به رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم وما Çتويه ا�صوص ال�عية كتاب  من أوامر ونوا�، وال

العقيدة الصحيحة R ا�فوس،  وتقرير هذه "ا¾انب العقدي"ـ اهللا سبحانه وتعاx وصحيح السنة ا�بوية هو ما يتعلق ب
 ًsن صغ�  . ا إال بتحققهاا أو كبsً وال تستقيم حياة الفرد سواء 

  : او®لك فإن ال1بية اإلسالمية ينبÃ أن تنطلق وتعتمد W هذه األصول اÑامة جدً 

                                 
Î   /  أنه يتبعة نقاط أخرى لكنها لم تأِت : ذكر األستاذ ما نّصه xإ sأنه يشcباألصول العقديـة ، و 

ً
 نبدأ أوال
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  ، توحيد األسماء والصفات ولوهيةتوحيد األ توحيد الربوبية ،: اإليمان باهللا سبحانه وتعاx بأنواع ا@وحيد اhالثة  �
  واإليمان با�الئكة وما ُذكر �ا R ا�صوص ال�عية من أسمائهم وأعما»م ال° أوÖهم اهللا بها وطبيعتهم، �
ال° أنز»ا اهللا سبحانه وتعاx \ رسله وخاتمهم }مد صt اهللا عليه وسلم وcتابه القرآن  واإليمان بالكتب �

  ، الكريم
سل فهم عباد اهللا أرسلهم \ ف=ات متفاوتة، 	ما ا«رفت الب�ية عن مسارها أرسل اهللا سبحانه واإليمان بالر �

  ، وتعاx »ا رسوال ®صحح  للناس أمر دينهم ويعيدهم إx اnق
 خر وا�قصود به أن هذه اnياة ال° نعيش فيها � حياة نسبية قصsة }دودة، تتم¯ بصفات منواإليمان با®وم اآل �

أنها مقدمة لتار اآلخرة وأنها دار عمل، واoار اآلخرة � اoار ا�طلقة ال° النهاية »ا وال تعب فيها وال نصب :  أهمها
شك أن من لم يعمل R هذه اnياة اoنيا لن ينال R اآلخرة إال ا1Gان، وا�اس R ا®وم اآلخر  �ن رزقه اهللا ا�نة، وال

  .أو أصحاب ا�حيم، نسأل اهللا أن نكون من أصحاب ا�نة ينقسمون إما أصحاب ا�نة

  اإليمان باهللا : الر�ن األول  �
مه بما أودعه من صفات الكمال، وأبرزها كمال ا R هذه اnياة اoنيا، وcر� شك أن اهللا خلق اإلنسان وجعله سيدً  ال

ة اoنيا، فهذا اإلنسان أنزÌ اهللا إx هذه اoار العقل والقدرة \ السيطرة \ كثs من ال¨ئنات ا�وجودة R هذه اnيا
شك أن اإليمان باهللا سبحانه وتعاx واالرتباط به هو من أول منطلقات العقيدة اإلسالمية، وcما  ®بتليه و®ختÍه، وال

  .اإليمان باهللا:  هو مقرر عندنا وثابت R معتقداتنا أن أول األصول اإليمانية ال° نعتقدها
  لوهيــة األ توحيد �

اإليمان باهللا R جانب اإللوهية ال° تع¡ اGضوع ا@ام هللا سبحانه وتعاx، و�فراده إفرادا تاما بالعبادة، وأن نعبده وفق 
نا \ ذلك، نربيهم \ صحة ا�عتقد بأن يعبد اهللا سبحانه وتعاx وÙلص وأن نر± أبناء ما طلب منا ووفق ما ëع �ا،

: Ò إال هو، وهو ليس �اجة إx وسيط ، وcثs من اآليات واألحاديث Çثنا \ هذا، كما قال تعاÌx العبادة وأال يد
اِع إَِذا َدَ�ن{ �oِجيُب َدْعَوَة ا

ُ
 قَِريٌب أ

|
لََك ِعبَاِدي َق¡| فَإِ�

َ
قريب ليس �اجة إx واسطة أو إÎù-( . x(ا5قرة آية } َو�َِذا َسأ

 - اهً ـاإليمان باهللا إل-شك أن هذا اإليمان هو أصل  به الشيطان ®ضل به عباد اهللا، فال سيوسوأو®اء وما إx ذلك µا 
  .الشك أنه أصل من أصول العقيدة اإلسالمية تب¹ عليه كثs من جوانبها

  
  توحيد الربوبية �

شك أن هذا  لكون وما فيه، الوهو اإليمان بأن اهللا سبحانه وتعاx هو اGالق وهو الرازق وهو ا�صور وهو ا�دبر »ذا ا
أو  اا أو معلمً ا أو أمõ ، اإليمان بتفرد اهللا سبحانه وتعاx باGلق، وينب× \ ا�ر± ا�سلم أبً )جانب الربوبية(جانب مهم 

معلمة أن يربطوا �يع ما R هذا الكون باإليمان، اإليمان بأن اهللا سبحانه وتعاx هو اGالق وا�دبر والرازق وم�ل 
شك أن غرس هذه األمور R  الغيث وهو اTي ي�ل الر�ة \ عباده وهو اTي يبتليهم وهو ا�تèف R هذا الكون، ال

 ،xا يربطهم باهللا سبحانه وتعاµ وذهن ا�اشئة xوفهم به ويقربهم منه، إذا استجاب اإلنسان �ا أمر اهللا سبحانه وتعاH
  .هللا، و�ذا أعرض وع@ وأدبر فإن Ì من اهللا وعيد \ ذلك وتهديدبه من عبادات وطا�ت فإنه يق=ب من ا

  االيمان باألسماء والصفات �
جانب اإليمان بأسماء اهللا سبحانه وتعاx وصفاته ال° س� أو وصف بها نفسه أو : كذلك من جوانب اإليمان باهللا 
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hابتة نؤمن بها كما جاءت R ا�صوص ال�عية، سماه أو وصفه بها نبيه صt اهللا عليه وسلم، هذه األسماء والصفات ا
تعاx اهللا  -ونعتقد أنها صفات مطلقة وصفات كمال، وال lال @عطيلها أو تشبيهها بصفات ا�خلوق[ وما إx ذلك 

 ها µا يقرب ا�فوس إx اهللا سبحانه وتعاx ويعلقها به، فحينما يتذكرشك أن ا@أمل في ، وال-اكبsً  اعن ذلك علوً 
فإنه يأمل ويتعلق باهللا سبحانه وتعاx فهو أكرم األكرم[  "الكريم"ومن أسمائه  "الكرم"الطفل أن اهللا من صفاته 

من صفات اهللا  "الرزق" كذلكويرجو منه أن يتكرم عليه بالرزق R هذه اoنيا وبالسعادة والكرم اoائم األخروي، 
ذا االسم وهذه الصفة وغرسها R أذهان ا�اشئة Õعلهم يطلبون الرزق من أسمائه، فتقرير ه "الرازق" سبحانه وتعاx، و

  .من اهللا سبحانه وتعاx، فال تذل نفوسهم وال تضعف وال يصيبهم الصغار وا»وان نتيجة Tلك
  ) عقيدة ا�وحيد(ن باهللا تعاÒ أهم آثار اإليما �

S  / فسيةkتنظيم حياة اإلنسان ا  
معه   خالق عظيم قادر، فإنه يستشعر عظمة اهللا سبحانه وتعاx وتنتظم حياته 	ما وذلك حينما يشعر بأنه يراه ويس

ا باهللا؛ ألنه يلجأ إx رب رحيم كريم تواب غفور وغsها من األسماء والصفات ال° ªعل اإلنسان يتعلق ازداد إيمانً 
  .بربه

  وحيد نوازع اإلنسان وطاقاته اkفسية، ت /  �
ا، والت�يعات ا واحدً واحد وHضع لرب واحد ويطلب منه أن يعبد ربõ  نسان أنه يستجيب لربA شك حينما يشعر اإل فال

شك أن هذا  ال° جاءت من اهللا سبحانه وتعاx تتسم باالتساق وعدم ا@عارض وعدم وجود اhغرات أو اGلل فيها، ال
ضية حينما نلحظ أن الطفل Õد ثغرة R ال=بية ب[ تتب[ هذه الق  -  وهللا ا�ثل األ\ -µا يوحد نوازع اإلنسان، وربما 

أبويه، كأن يكون األب يميل إx اnزم R بعض ا�وانب واألم ال تساعده R هذا األمر، فنجد أن الطفل يستغل هذه 
تسs  شك أن هذا يُنتج شخصية مزدوجة مرتبكة ال اhغرات فإذا أراد أن يتحلل µا يؤمر به فإنه يستغل نفوذ األم، وال

ا ال يعرف اnق من ا5اطل وال الصحيح ا قلقً ا خائفً شك أن الطفل R هذه األجواء سوف ينشأ متوترً  \ نسق واحد، وال
شك أن � ëيك Ì أهواء ورغبات،  من اGطأ نتيجة لعدم اتفاق األبوين عليه، كذلك من يتخذ �ëء من دون اهللا، ال

  . �وازع اإلنسانية وتفتيت طاقات اإلنسان وجهودهوال شك أن هذا يؤدي إx تفتت وتشتت ا
شك أن اهللا سبحانه وتعاx أنعم علينا بوحدة ا�صدر وا@لó، ووحدة العبادة Ôميع أنواع العبادة ابتداًء من  وال

، وهذا وا�oء وغsها 	ها ال Õوز �ال من األحوال أن تèف لغs اهللا ءالسجود والصالة والصيام وا�حر إx اال@جا
من تمام إكرام  اهللا سبحانه وتعاx لإلنسان أن جعله يتعلق به ويتبعه وHضع Ì وال Hضع لغsه من ا�خلوقات ال° 
خلقها اهللا سبحانه وتعاx كما خلق هذا اإلنسان، فال يليق بإنسان �قل أن يلتجئ إx %لوقات يش=ك معها R هذه 

  .الصفات
  � هذا الكون ث وا�عرفة من خالل إدراك س� اهللا سبحانه وتعاÒتربية العقل W اJح /  -

دعوة إx ا@فكر وا�ظر R ملكوت اهللا وأن اهللا هو اGالق والرازق وا�هيمن \ �يع أمور اnياة، ويقول اهللا سبحانه 
 ُهَو {: وتعاR x هذا ا�قام

�
 َفْعلَُمَها إِال

َ
َغيِْب ال

ْ
 وَِعنَْدُه َمَفاتُِح ال

َ
 َفْعلَُمَها َوال

�
َْحِر َوَما تَْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة إِال

ْ
Íَ| َوا5

ْ
َوَيْعلَُم َما Rِ ال

 Rِ ِكتَاٍب ُمِب[ٍ 
�
 يَابٍِس إِال

َ
 رَْطٍب َوال

َ
رِْض َوال

َ ْ
يع¡ األمور اoقيقة R هذا الكون يعلمها  ).:7(األنعام آية }َحب�ٍة Rِ ُظلَُماِت األ
xاهللا سبحانه وتعا R يسبح 
، وهذا ا@فصيل اoقيق R بيان %لوقات اهللا سبحانه وتعاx هو إطالق »ذا العقل ل

  .ملكوت اهللا ول
 نتأمل ما فيه، وسنجد أن R � �ء Ì آية تدل \ أنه واحد
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T  /  واضع�ا W تربية اإلنسان  
ميذه \ أن اهللا سبحانه وتعاx متصف بصفات وحينما ير± أبنائه ويعلم تال، حينما يشعر ا�ؤمن ويؤمن ويعتقد 

الكمال مطلع \ � �ء ح� دبيب ا�ملة السوداء \ الصخرة الصماء R الليلة الظلماء، هذه اoقة R إطالع اهللا 
شك أنها مد�ة للمؤمن أن يتواضع، ف¶ما زاد علما ومعرفة وزاد R اكتشاف  سبحانه وتعاx و� علمه و� سمعه ال

ا الكون وأñاره اكتشف أيضا أن قدرة اهللا سبحانه وتعاx � أ\ وأعظم، وهذا µا ير± ا�فس ا�ؤمنة \ هذ
Ì إيمانا به وتعظيما و�جالال xضوع واال«ناء والسجود هللا سبحانه وتعاGا@واضع وا.  

  ال1بية W ا¾د وW العمل با�عايÏ والقيم اإلسالمية،  /  .
� دار العمل، ومن يعمل R هذه اnياة فسوف Õازيه اهللا سبحانه  - كما أëنا قبل قليل -ذه اoنيا شك أن ه فال

شك أن إحساس ا�ؤمن و�يمانه بأن اهللا سبحانه وتعاx سوف ³اسبه \ اTرة،  وتعاx وسوف ³اسبه }اسبة دقيقة، ال
ٍة َخsًْا يََرُه َفَمْن َفْعَمْل ِمثْقَ {: وcما قال الرجل حينما سمع اآلية ا يََرُه ) ö(اَل َذر� õëَ ٍة  : قال. الزلزلة })ù(َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر�

 ا سيحاسبه عليه، والا سيجده ومن يعمله ëً �ء متنا� R الصغر، من يعمله خsً : ، مثقال ذرة"كz باTرت[ واعظا"
*ما زاد ه من سs العلماء السابق[ أنه رى R حياتنا وµا نقرؤا، وTلك نا وم¯انً شك أن هذه تعطي اإلنسان معيارً 

Òي هو الشك أنه درجة �®ة،  ا�ؤمن إيمانا زاد ورعه وتقواه ومراقبته هللا سبحانه وتعاTح� يبلغ درجة اإلحسان ا
 سلوك وتصنع ، اإلنسان حينما يكون R حÜة ا�اس يكون Ì) أن تعبد اهللا كأنك تراه(: وcما عرفه R اnديث

وتهذيب مع[، و� اGلوة ربما يتحلل من كثs من القيود، وا5الغ oرجة اإلحسان هو اTي يعمل العمل أمام ا�اس أو 
شك أن ال=بية اإلسالمية تنطلق من هذه ا�نطلقات ا�رهفة ال° تب¡  R عدم حضورهم ألنه يعبد اهللا كأنه يراه ، وال

وضبط السلوك الضبط ، ايs واالل�ام بالقيم اإلسالمية اnقة وcبح �اح ا�فس عن شهواتهاR نفوس ا�اشئة دقة ا�ع
  .اإلسال� الصحيح

y  / فسkاد الطمأنينة � اüإ  
شك أن ا�ؤمن حينما يتعلق قلبه باهللا سبحانه وتعاx وحينما يتفكر ويعلم أن اهللا هو اGالق القادر الرازق السميع  فال

أنا : (ق للعبادة هذا جانب، وا�انب اآلخر أن اهللا هو ا�ستحق للتفرد ا@ام بالعبادة، وcما ورد R اnديثا5صs ا�ستح
، من ي�ك مع اهللا غsه فإن اهللا سبحانه وتعاx سي=cه �ن )أغ¹ ال��ء عن ال�ك من أëك م¼ غsي ترcته وcëه

هذا µا يلR ó ا�فس الطمأنينة واhقة و الراحة واال@جاء وطلب أëك به ألنه سبحانه هو أغ¹ ال��ء، وال شك أن 
xا�غفرة وطلب ا�ثوبة وطلب ا�عونة والسداد وتفريج الكرب من اهللا سبحانه وتعا.  

ñ  / الشعور بتمام العبودية هللا  
أن عبادة اهللا واGضوع Ì شك  ، وال ، فإذا لم Hضع هللا سبحانه وتعاx خضع لغsه اإلنسان  بطبيعته }تاج ألن Hضع

  .؛ ألن من لم Hضع هللا خضع ل�واته ولشهواته ولشياط[ اإلنس وا�ن هو درجة الكمال اإلنسا�

  ))  SSSS  ((ا|لقة ا|لقة 

  اإليمان با�الئكة: الر�ن ا�ا�  �
  

�
، وهم عباد فهم بأدائهاا�الئكة هم جند من جند اهللا خلقهم اهللا سبحانه وتعاx وسخرهم ألعمال ومهمات معينة 	

xكما قال تعا ،sيَُسب|ُحوَن ِ�َْمِد {: مكرمون يطيعون اهللا وال يعصونه، وعددهم كث ُ
َ
Ìَعْرَش َوَمْن َحْو

ْ
يَن ³َِْملُوَن ال ِ

�
Tا
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يَن آََمنُوا ِ
�
مهمات داءحانه وتعاx ألفهؤالء العباد اTين خلقهم اهللا سب. )í)öفر آية  }َرب|ِهْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن لِث

اTي 	فه اهللا بإنزال الوç  "جÍيل عليه السالم: "مهم اهللا سبحانه وتعاx، ومن أكرمهم والقيام بواجبات معينة كر� 
x }مد صt اهللا عليه \ الرسل وخاتمهم ا�. }مد صt اهللا عليه وسلم، فقد �ن جÍيل عليه السالم ي�ل بالوç إ

بعضهم أوî بالغيث، وبعضهم بقبض : ، خلقهم �همات كثsةهوسلم، فهؤالء العباد يسبحونه ويعبدونه ويستغفرون
  . و�ñافيل بنفخ الصور إيذانا �لول يوم القيام وا5عث، األرواح

اx، وال يصح إيمان مؤمن إال به، و«ن R شك أن اإليمان بهؤالء ا�خلوق[ رcن من أر�ن اإليمان باهللا سبحانه وتع فال
اإليمان بهم واالعتقاد ا�ازم بوجودهم وفق ما وصل إ®نا من ا�صوص  نا \ينب× أن نر± أبناء ال=بية اإلسالمية

ال�عية، وربما nكمة تعليمية تربوية ظهر بعضهم بصورة رجل كما هو R اnديث ا�شهور اTي جاء R موقف تربوي 
	، جاء R صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض اhياب ال يُعرف وأخذ يسأل الرسول صt اهللا عليه وسلم ثم تعلي

، نوع )هذا جÍيل أتاكم يعلمكم دينكم: (انèف، فكما هو معروف R اnديث قال الرسول صt اهللا عليه وسلم
  . �اشئة \ اإليمان بهم هو أمر مهم جدامن ا@عليم اnواري وا�قاش وا@وجيه غs ا�باë، ف=بية ا

تربية الطفل \ اإليمان ا�ازم بأنه م¶ف، لg إنسان أربعة  : ولعل من أهم ما يتعلق بهذا ا�انب ال=بوي ا»ام هو
 من ا�الئكة يتعاقبون، اثنان بالليل واثنان با�هار، يسجل أحدهما األعمال الصاnة واآلخر يسجل ما عمله اإلنسان

نفس الطفل من الصغر حينما �ن R مرحلة االستقبال الواá وغs الواá وتلó ا اإليمان R من أخطاء، غرس هذ
األوامر من الواoين بالقبول واستقبال العقيدة بدون مناقشة وال تمحيص، غرس هذه العقيدة R نفوس األطفال الشك 

من }اسبته واستشعار األخطاء ال° ارتكبها وا@وبة واالستغفار أنه يربيهم \ مراقبة اهللا سبحانه وتعاx واGوف 
  .منها

  : اآلثار ال1بوية لإليمان با�الئكة  �
S  / حب W فوسkظام وال1تيب تعويد اkا  

ا كبsة من ا�الئكة يعبدونه وHضعون Ì ويستغفرونه ويقومون بما فاإليمان بأن اهللا سبحانه وتعاx خلق أعدادً 
وåورته  ب سبحانه وتعاx من مهمات وواجبات، ال شك أن هذا يغرس R نفس ا�ؤمن حب ا�ظام وال=تيأمرهم اهللا

  .R هذه اnياة
�  / Òالق سبحانه وتعاvواستغفاره تمجيد ا V ضوعvواالستجابة ألمره وا  

ر واستغفار ود�ء للمؤمن[، ال شك واإلقتداء با�الئكة R ذلك، فهم ال يف=ون من ا�oء وذكر اهللا، فهم R حالة ذك
أن هذا µا يغرس R ا�فس تمجيد اGالق سبحانه وتعاx وتسبيحه واستغفاره اقتداًء بهؤالء ا�الئكة اTين خلقهم اهللا 

ا فهذا ا عبثً سبحانه وتعاx لعبادته، وال شك أن ك0تهم ال¨ثرة د®ل \ عظمة خالقهم جل وعال، و إنه لم Hلق %لوقً 
  .ثر مهم من آثار اإليمان با�الئكةأ

  ال1بية W الشعور بالكرامة /  -
كرامة اإلنسان، وªنب ال�ور واآلثام، حينما يشعر اإلنسان أن معه أربعة من ا�الئكة يست� من هذا العدد اTي 

أن هذا فيه إشعار شك  	فهم اهللا سبحانه وتعاx بمراقبته وتسجيل وتدوين ما يقوم به اإلنسان من أعمال، فال
، \ ما 	فه اهللا سبحانه وتعاx به من تكليف لها هذا اإلنسان بناءً الكÍى ال° Çم�  ةبالكرامة وفيه إشعار با�سؤو®

اإليمان  –èف وحسن اختيار، كذلك 	ما ازداد ا�ؤمن إيمانا واستشعر هذا اإليمان ا@ \من عقل ومقدرة  هوما وهب
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با�الئكة  ان هذا مد�ة للبعد عن ا�عا; وعن ارتكابها، و�ال ما مع¹ أن يكون مؤمنال شك أ -با�الئكة
  .بوجودهم وحضورهم معه ثم يرتكب بعض اآلثام واألخطاء

  اإليمان بكتب اهللا ا�îلة: الر�ن ا�الث  �
واإل¸يل وصحف إبراهيم  أرسل اهللا سبحانه وتعاx العديد من الرسل وأنزل إ®هم العديد من الكتب السماوية �@وراة

لكن هذه ما ذكر �ا، وأكمل هذه الكتب وأثبتها وآخرها هو ، والزبور وغsها من الكتب ال° أنز»ا اهللا \ عباده 
القرآن الكريم اTي أنزÌ اهللا سبحانه وتعاx \ نبينا }مد صt اهللا عليه وسلم، وجعله اهللا سبحانه وتعاx متصفا 

ب مع رسالة اإلسالم اGاoة ا�ستمرة لg زمان وم¨ن وجيل، بعد أن نضجت الب�ية و0c توثيق بصفات مهمة تتناس
ختمت الرساالت بهذه الرسالة اGاoة فقد دونت  -واهللا تعاx أعلم-ا�علومات وسهولة تداو»ا ووصلت �رحلة ا�ضج 

ضا هو بمتناول الب�ية معجزة مستمرة إx أن وحفظت وتكفل اهللا سبحانه وتعاx �فظها �فظ القرآن الكريم، وأي
  . تقوم الساعة

  : السمات الm يتسم بها القرآن الكريم عن غÏه من الكتب السماوية �
S  /  أنه معجزة  

هذا هو قمة اإلعجاز و�عجازه مرتبط بوجوده، فهذا القرآن Çدى اهللا سبحانه وتعاx أن يأ� أحد بمثله، وال شك أن 
معجزة خاoة إx أن  شك أنه� دقة ا�علومات ال° يتضمنها وعدم تناقضها وعدم قصورها، هذا ال و بلفظه ومعانيه

! ن يأ� بآية أن ³اول أ لم يستطع أحد تقوم الساعة، و«ن نرى مع فشو العلم و0cة العلماء وا5احث[ وا@قدم العل	 
  .  م وعظمة القران الكريمفال شك أن هذا من جوانب عظمة اإلسال !ولو حاول فلن يستطيع 

  أنه Aلº اvطاب  /  �
إl xتمع مكة وا�دينة %اطبا أهل تلك الف=ة ابتداًء، ولكن خطابه �م شامل لg األمم  فاGطاب أنزل ابتداءً 

  . واألجيال الالحقة R ش� ا5قاع
  أن اهللا سبحانه وتعاÒ تكفل �فظه  /  -

زلل ومن ا@حريف، فقد تواتر نقله كتابة ومشافهة عÍ األجيال إx وقتنا اnاå، فهو كتاب }فوظ من اGطأ ومن ال
  . وهذا من جوانب إعجازه وعظمته، عدم وجود اختالف فيه ب[ النسخ والروايات

T  / الشمو¨ة  
  . شامل �ميع نواç اnياة، �مل بتوجيهاته وما ³تويه من مبادئ ومعتقدات وëائع 
  ميع الكتب السابقةأنه ناسخ ¾  /  .

فهو الكتاب األخs ا��ل اTي جعله اهللا سبحانه وتعاx للب�ية ر�ة وهدى، وال يقبل من أحد أن يتعبد اهللا أو يتلو 
أو يقرأ R غsه من الكتب ال° تعرضت للتحريف وا@غيs وا@بديل والزيادة وا�قصان، وح� لو اف=ضنا أنه لم ³صل 

  .شك أن ال=بية القرآنية � أكمل أنواع ال=بيات وال. نفº منسوخة بالقرآ
  : اآلثار ال1بوية للقرآن �

S  / األخالق W أنه تربية  
َعt ُخلٍُق َعِظيٍم  {

َ
من اآليات تدعو إx ذلك وÇث عليه،  افا@مثل باألخالق الفاضلة الشك أن كثs. القلم} )6(َو�ِن�َك ل
َ {: ومن ذلك ُقْرآ

ْ
قَْومُ إِن� َهَذا ال

َ
ِ° ِ�َ أ

�
  .  لل° � أحسن R األخالق و� ش� مناç اnياة. ):(اإلñاء آية  }َن َفْهِدي لِل
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�  / Ïفك�فكر وا�ا W ال1بية  
ُموقِنَِ[ {كثs من اآليات Çث \ ا@أمل و�عمال الفكر وا�ظر R ملكوت اهللا و� ا�فس 

ْ
رِْض آَيَاٌت لِل

َ ْ
) ÷Ï(َوِ� األ

وَن َوِ�  ُèُِْيب 
َ
فَال
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
لك من آداب قراءة القرآن الكريم أن تكون Tدعوة للتأمل وا@فكر، و .اTاريات})ÏÎ( أ

ا@أمل واستنباط ا�عا� واستيعابها استيعابا صحيحا �مال، وTلك يُن� R القرآن الكريم  : قراءة بتدبر، وا@دبر يع¡
ا بألسنتهم وليس بأفئدتهم، فيقول اهللا سبحانه وتعاxعن اTين ال يتدبرون القرآن وا õين يقرؤونه هذT:} َفتََدب�ُروَن 

َ
فَال
َ
أ

ْقَفالَُها 
َ
ْم َ\َ قُلُوٍب أ

َ
ُقْرآََن أ

ْ
شك أن قراءة  R مقام الردع والزجر وا�º عن هذا السلوك الغs مرغوب، فال} )Ï6(ال

، و�ال سوف -R نور القرآن الكريم-ه و�شغال للتفكR s أمور خsة إعمال للفكر وتأمل ب االقرآن بتأمل وتدبر فيه
  !اGاطئة ينشغل بالوسوسة وا»موم واألف¨ر الرديئة و ربما 

  أنه ³ث ويدعو إÒ إعمال الفكر وطلب ا|جة واt¨ل وال¹هان /  -
 
َ
ا�سلم[ األوائل، فقد �ن R السابق تصديق عند  ةً لَ قْ غَ  َث دَ حْ وهذا ا�وع من اآلثار اإلÕابية للقرآن الكريم هو ما أ

طلب اnجة واo®ل والÍهان،  : األشخاص نتيجة اhقة فيهم، أما ال=بية القرآنية ال° Õب أن ننشئ صغارنا عليها �
xتعا Ìنْتُْم َصاِدِق[َ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن كُ {: فهذه القضية مهمة وورد فيها أك0 من آية ومقام ولفظ، من ذلك قو{ 

ن نر± ا Õب أا اTي يطلب األدلة من خصمه و³ث \ طلب األدلة هو صاحب ا�وقف ا�تماسك، وTلك دائمً دائمً 
نا \ أن يطلبوا األدلة، وال شك أن هذه اoعوة القوية R هذه اآلية \ طلب اnجة تعطي اإلنسان ثقة R أبناء

  . ليها µا يقوي ا�فس ويربطها �القهاشك أن ال=بية ع معتقداته، وال
T  / أ� وعدم االستعجال�ا W ال1بية  

ويمكن أن نستنبط هذا األثر ا�ميل من مواقف كثsة R القرآن الكريم، اهللا خلق السموات واألرض R ستة أيام، 
سبحانه وتعاx أعلم به، أيضا هذا  Çديدها بهذا العدد اهللا! فا@أمل R هذا حكمة  وهو قادر \ أن يقول كن فيكون،

ا R ثالث وع�ين سنة، وcما هو معروف أن كثs من اآليات ت�ل R مواقف تعليمية وتربوية قً ا مفرّ مً القرآن نزل منجّ 
ل
 يتعلم ا�اس وي=بوا با@دريج، فهذه الف=ة الطويلة ال° مكثها القرآن R ال�ول تر± ا�فس \ عدم االستعجال 

 R جانب ا@عليم حينما R إعمال الفكر، وأيضا xوقت و� xتاج إÇ اذ القرارات و�¸از األعمال، فاألعمال ا�همةÙا
 نُ 

|
  هو باستطاعتهمم وندرس ونر± Õب أن نعطي الطالب واألطفال بما هم مؤهل[ Ì وماعل

ّ
وا وح� ال ح� ال يمل

  .  فسيزاحم العلم ا�ديد العلم القديم فال يرسخ با�
  تعويد اللسان W الفصاحة /  .

Ùرج قوية دقيقة من %ارجها !  كيف Ùرج ال¶مات واأللفاظ من أفواههم ! واستمعوا إن شئتم إx حفظة كتاب اهللا
بدرجة رائعة، وال شك أن اللغة العربية لغة ا5يان والفصاحة، ومن نعم اهللا سبحانه وتعاx أن القرآن الكريم حفظ 

ُمِبِ[ ) Î(حم {: يقول تعاx هذه اللغة،
ْ
ِكتَاِب ال

ْ
ْعَجِ	F {: وقال R آية أخرى .اoخان })Ï(َوال

َ
ِْه أ

َ
ِحُدوَن إِ®

ْ
ِي يُل

�
Tلَِساُن ا

  . شك أن هذا µا يعزز اإليمان R ا�فوس ، فال}َوَهَذا لَِساٌن َعَرِ±F ُمبِ[ٌ 
y  / الوة�تربية العواطف الربانية عند ا  

تنبثق األسارير وتنطلق، و�ذا  دْ عْ نا ونعودهم أن يستشعروا اآليات ال° يقرءونها، فإذا مّروا بآية وَ  أبناءفيجب أن نر±
ْحَسَن {: تقشعر ا�لود وÙاف من عذاب اهللا وÙشاه، و� هذا آيات كثsة منها قوÌ تعاx دْ يْ قِ جاءت آية وَ 

َ
َل أ اهللا�ُ نَز�

َِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها 
ْ
nِر اهللا�ِ ا

ْ
 ِذك

َ
xَِْشْوَن َرب�ُهْم ُعم� تَِلُ[ ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إHَ يَن ِ

�
Tِمنُْه ُجلُوُد ا Ñَذلَِك ُهَدى اهللا�ِ َمثَاِ�َ َيْقَشِعر 
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  . رآن الكريم، فقضية ا@حكم با�شاعر والعواطف اإليمانية هو من اآلثار ا»امة للق)Ïù(الزمر آية } َفْهِدي بِِه َمْن يََشاء
ñ  / Èفس والضبط االجتماkتز�ية ا  

	ها µا ،فكثs من اآليات بما Çتويه من توجيه nقوق الواoين وحقوق ا�sان وآداب اoخول واالستئذان وما إx ذلك
  .تساهم R الضبط االجتماá لإلنسان

  ))�S�S((ا|لقة ا|لقة   

  اإليمان بالرسل: الر�ن الرابع  �
هم اهللا سبحانه وتعاx وëفهم وcرمهم بأن أوî إ®هم تبليغ رسالة اهللا سبحانه وتعاx ا@صديق بأنهم عباد خلق

ودعوته إx ا�اس، وال شك أن هذا من نعمة اهللا سبحانه وتعاx ح� ال ³صل للب�ية تيه أو ضياع أو ا«راف عن 
ا5يئة ال° يعيش فيها اإلنسان أرسل اهللا  ا�سار اTي خلقه وأمر به وëعه لعباده، ف¶ما تقادم العهد أو اتسعت رقعة

  . سبحانه وتعاx الرسل
وقديما حينما �نت ا5الد متباعدة ووسائل االتصال }دودة ربما أرسل اهللا سبحانه وتعاx الرسل أو األنبياء R وقت 

� xكمة يعلمها اهللا سبحانه وتعاn م¨ن واحد وهذا R نوا�سب الظروف ال° مرت بها واحد، وربما تعا�وا وربما 
  . اnياة الب�ية

وحينما نضجت الب�ية وحصل تقدم حضاري وما يتعلق با@وثيق والضبط ووجود السند وتسلسل ا�علومات وحفظ 
الرجال للمعلومات جيال بعد جيل وأيضا تكفل اهللا سبحانه وتعاx �فظ اoين وحفظ ال�ائع، ختم اهللا سبحانه 

xالرساالت إ xالرفيق األ\ انقطع  وتعا xجوار ربه و� xاهللا عليه وسلم إ tهذه الب�ية، فمنذ أن انتقل رسول اهللا ص
ا كما أنزل يتلوه ا�اس آناء الليل وأطراف ا�هار، فال شك أن اإليمان ا خاoً ا }فوًظ الوç من السماء، ولكنه بó موجودً 

دعوة ألµهم وما قدموه من تضحيات بأنفسهم وبأموا»م R سبيل  بالرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم وما قاموا به من
  . شك أن اإليمان بهذا من أر�ن اإليمان األساسية ال° ال يصح وال يقبل إيمان عبد إال به اهللا سبحانه وتعاx ال

سة سs األنبياء  من و«ن R ال=بية اإلسالمية Õب علينا أن نر± أبناءنا \ اإليمان بالرسل، فندرس سsهم، ودرا  
وفيها صفات ا@ضحية وا5ذل واإل�نة من اهللا سبحانه وتعاx ور�ة اهللا  ،ا، ففيها صفات الكمالاألمور ا�همة جدً 

 sالعطرة، س sفينب× أن نعلم وندرس ا�اشئة هذه الس ،èزمان و� � ع � R ]عباده ا�ؤمن èبعباده وأن اهللا ين
صلوات ر± وسالمه عليهم، فإن ذلك µا يوجد القدوة R نفوس ا�اشئة، وال شك أن ا�فس الب�ية األنبياء وا�رسل[ 

وخاصة R مرحلة الطفولة والشباب تبحث عن قدوة، فإذا لم توضع أمامها وترÉ \ القدوة الصاnة ا�اصحة ال° � 
بما عدا ذلك من ش� فئات ا�اس، µن اشتهروا ال شك أن هذا سيجعل فرصة سا«ة لالقتداء  ، lال حقيó لالقتداء

  . " !¸وم"كما هو متعارف R بعض وسائل اإلعالم µا يس� 
بع تèفات وسلوك كثs من ا�مثل[ وا�مثالت وغsهم دامة نتيجة لالقتداء وا@قليد وتتمن اآلثار ال=بوية ا»هذه و

فيجب \ . لصحيحة سواء �نوا األنبياء وا�رسل[ أو غsهمناتج عن وجود الفراغ R القدوة وعدم ملئه بالقدوة ا
ا�ر± أن يرcز \ هذه ا�وانب فإنها µا يعمق اإليمان با�فس ويعمق وحدة ا�عتقد R �يع رساالت ا�رسل[ صلوات 

ëوعدم جواز إ Ì و�خالص العبادة xعبادة اهللا سبحانه وتعا xهم يدعون إ	اهللا وسالمه عليهم،  R ه معهsاك غ
  . العبادة
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وخاتم األنبياء وا�رسل[ رسو�ا وقدوتنا وحبيبنا، وهو إمام ا�رسل[ وهو اTي اصطفاه اهللا \ �يع اGلق، هو نبينا 
}مد صt اهللا عليه وسلم، وهو آخرهم وأفضلهم، وسsته lال لالقتداء R �يع ا�وانب، فهو األب، فاألب يقتدي 

 عليه وسلم R سلوcه و� تèفاته، كيف �ن صt اهللا عليه وسلم يتعامل مع بناته ومع أقاربه ومع بالرسول صt اهللا
أبناء بناته، ف¨ن يرفق بهم وير�هم، كيف �ن صt اهللا عليه وسلم كجار قدوة �sانه، كيف �ن يتعامل مع جsانه 

شك أنه lال هام  ومع أñته ومع خدمه، هذا الو³سن إ®هم ويتحمل أذاهم، كزوج كيف �ن يتعامل مع زوجاته 
كمعلم، وقد �ن صt اهللا عليه وسلم معلم، يعلم صحابته ويرشدهم ويد»م \ اsG ويعلمهم القرآن أيًضا لالقتداء، 

الكريم ويعلمهم ما ي�ل إ®ه من وç ويعلمهم ما ³تاجون إ®ه من أح¨م ويوجههم عندما ³صل عندهم أخطاء، فهو 
ول إداري أيضا هو lال لالقتداء، بل إن سsته بكاملها � صt اهللا عليه وسلم، وcقائد ومسؤ مام ا�علم[ وقدوتهمإ

  .lال لالقتداء
  :اآلثار ال1بوية لإليمان بالرسل، والرسول صá اهللا عليه وسلم بوجه خاص  �

S  / الطاعة وحسن االقتداء W ال1بية  
، تباع سنته وباالستجابة �ا يأمر به، و}بتهء بالرسول صt اهللا عليه وسلم وباتدان باالقفنحن ملزمون ومتعبدو

ا إلخراج والشعور بما ام� اهللا سبحانه وتعاx علينا به من إرسال هذا الرسول األ� اTي جعله اهللا سبحانه وتعاx سببً 
  .الطاعة، وجوب الطاعة ووجوب االقتداء ا�اس من الظالم ومن ا�هل، فهذا حقيقة جانب مهم وهو ما يتعلق Ôانب

  ال1بية W األخوة أو وحدة اإلنسانية بش¶ �مل /  �
�لقه وبما أعطاه من عقل، وأيضا Ì حق با@كريم، وهذا ا�انب  xرمه اهللا سبحانه وتعاcفاإلنسان بطبيعته مكرم، و

فإن هناك رابط إنسا� نستدل منه \ وجود روابط ... جانب مهم، قضية الشعور بالوحدة اإلنسانية وأنه مهما اختلفت
مش=cة R الطباع وفيما أودع اهللا سبحانه وتعاR x ا�فس اإلنسانية من سلوك، وال يع¡ هذا أيضا أن هذه الرابطة 

دة، يمكن أن تؤثر \ غsها من الروابط، فليس مع¹ اتصافنا بصفة اإلنسانية أننا نل× رابطة اoين ورابطة العقي
  . لكن Õب أن نع=ف أن اإلنسانية واإلنسان بما خلقه اهللا سبحانه وتعاx عليه فإن Ì حقوق

وأيضا µا يؤcد ا�انب اإلنسا� أن من حكم اهللا سبحانه وتعاx ال° Õب أن نر± أبناءنا وناشئتنا عليها أن األنبياء 
اهللا سبحانه وتعاx عصمهم وëفهم بما 	فهم به،  وا�رسل[ هم ب� كسائر الب� R خلقهم و� طبيعتهم ولكن

xبَِما َيْعَملُوَن َعِليٌم {: يقول اهللا سبحانه وتعا 
|
ي|بَاِت َواْقَملُوا َصاnًِا إِ� َها الرÑُسُل ُ	ُوا ِمَن الط�

Ñف
َ
تُُكْم ) 7Î(يَا ك م�

ُ
َو�ِن� َهِذهِ أ

نَا َربÑُكْم فَاي�ُقوِن 
َ
ًة َواِحَدًة َوأ م�

ُ
أن اإلنسان �اجة إx األكل -) الصفات الب�ية(فقضية صفات اإلنسانية  })7Ï(أ

هذه طبعا µا يتصف به األنبياء وا�رسل[ صلوات ر±  -وال�ب والراحة وا�وم وغsها من االحتياجات اإلنسانية
 ووجود الرابطة فيما بينهم وأيضا تسلسل هذه الب�ية و0cة الرسل اTين أرسلهم اهللا سبحانه وتعاx. وسالمه عليهم

 Íا يعطي شيئا من الوحدة ال° تعتµ ها	وأن الب�ية جاءت وحدة واحدة وأول الرسل هو أبوهم آدم عليه السالم، هذه 
  . حدا معينا للتعايش ب[ ا�اس بناء \ هذه الرابطة، لكن دون تأثs \ الروابط األخرى

 Ì الرفعة والسمو ا�طلق \ سائر ال¨ئنات، فكثs من ا�اس ربما يسلك سلو�ً  ا أنوال يع¡ هذا كون اإلنسان إنسانً 
ا Õعله ي�ل إx أقل من درجة اnيوانية، لكن «ن نت¶م بشg �م، فا�اس عندهم نوع من ا@فكs، رابطة مهينً 

  .ه وتعاx ا�اس عليهال فطرته، تقبل خلقته ال° خلق اهللا سبحانا@فكs، ا@حليل ا�نطó السليم، تقبّ 
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  ال1بية W الفطرة والكمال الب(ي /  -
� مولود يوo \ (فهذه � رسالة الرسول صt اهللا عليه وسلم، ودعوة اإلسالم � دعوة الفطرة، متجاوبة مع الفطرة 

ولو تأملنا هذا الكمال  ا دين الكمال اTي يشمل ويغطي �يع جوانب اnياة،، فاإلسالم هو دين الفطرة وهو أيًض )الفطرة
وهذه الشمو®ة R طبيعة اoين اإلسال� اTي جاء به الرسول صt اهللا عليه وسلم لوجدنا أنه بالرغم من ك0ة ا»جوم 

oا Ì قيَ وما تعرضت Ì وب شعواء استمرت قرون، لكن مع هذا ¸د أن راإلسالم من ح مْ عوة اإلسالمية وما تعرضت
بعد جيل، بل إنه 	ما �نت ا»جمة \ هذه القيم وا�بادئ وا@عا®م  بتة R نفوس األجيال جيالً هذه ا@عا®م صامدة وثا

  .اا واستقرارً ëسة 	ما �نت أك0 ثباتً 
T  / ةـالعا�ي  

	كم آلدم وآدم من تراب، ال فرق ب[ عر± (��ية هذه اoعوة، فدعوة الرسول صt اهللا عليه وسلم دعوة ��ية 
شعارات تل× �يع الروابط، ودعوة للعالم، وصالحية هذه الرسالة ل¨فة األجيال و�فة األمم µا ) إال با@قوى وأعج	

  .يؤcد هذا ا�فهوم

� vاإليمان با¨وم اآلخر :امس الر�ن ا  
ما»م و\ اإليمان بيوم القيامة وما ³صل بعد ا5عث  من جزاء ومن }اسبة، ³اسب اهللا سبحانه وتعاx ا�اس \ أع

  . ال شك أن هذا من مقتضيات العدالة اإل»ية، ا فله ا�ارا فله ا�نة ومن عمل سوءً ، من عمل صاnً ما اق=فوه
وهناك أحيانا خفاء للحقيقة ي=تب عليه ، وهناك جور، وهناك ظلم، وال شك أن R هذه اoنيا هناك أخطاء ترتكب
وقد ، أو \ بعض ا�اس أو \ بعض الفئات، قد يكون ظلما متعمدانوع من الظلم اTي قد يقع \ بعض األشخاص 

فيتعرض ناس إx ظلم واx خطأ وعدم عدالة، ، أو نسبية ا�عرفة، يكون خطأ غs مقصود ناتج عن عدم توفر معلومات
واإلثباتات،  شك أن العدالة R هذه اnياة اoنيا مطلب وبها تقوم اnضارات ولكن يبÊ هناك قصور R األدلة وال

وما لم يقتص منه أو يأخذ حقه R هذه اoنيا فإنه سيأخذه R ، ولكن µا يريح اإلنسان ا�سلم أن هناك عدالة مطلقة
  .وبهذا تتحقق العدالة، اآلخرة، هذا µا يريح اإلنسان ويزيل الغR G ا�فوس

وال شك أن تربية ا�اشئة وتربية ، حاسبةواآلخرة � دار ا�زاء واnساب وا�، هذه دار ضنك وcدر وعمل وألواء
األطفال \ هذا الفهم اإليما� العميق Õعل تفكs اإلنسان و نظرة اإلنسان إx هذه اoنيا بمقدار مع[ وال يعطيها 

وTلك ¸د اإلنسان إذا أصيب  بمرض أو أصيب بهضم حق فإنه يرفع يديه إذا �ن مريضا يسأل اهللا ، الكمال ا�طلق
إذا -وهو يعلم بقدر إيمانه ، و�ذا ُظلم يرفع يديه بأن يدعو اهللا أن ينتقم µ Ìن ظلمه، اء أو أن يأجره اهللا R مصيبتهالشف

هذا ا@وازن ب[ ، إذا لم يأخذه R هذه اnياة اoنيا فسوف يأخذه R اآلخرة، أنه لن يضيع Ì حق -�ن مؤمنا صادقا
  . ياة ا�سلماnيات[ يؤدي إx توازن إÕا� R ح

  : اآلثار ال1بوية الرائعة لإليمان با¨وم اآلخر �
S  / وف والشعور با�سؤو¨ةvا W ال1بية  

، وcثs من ا�وازع اoاخلية واoوافع اoاخلية � اGوف µا بعد ا�وت، اGوف من اهللا سبحانه وتعاx وµا أعده لعباده
فإنه يستشعر يوم القيامة وأنه سوف ، أو بظلم أحد أو أكل مال با5اطلإذا �ن اإلنسان مؤمنا وهم بارتكاب خطيئة 

  .ا، و�ال سوف ³اسب \ عمله³اسب \ هذا الûء، فإما أن يرتدع،  و�ما أن يتوب، هذا إذا �ن مؤمنً 
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  ا�ح÷ باألخالق الفاضلة /  �
 ليست هذه اnياة اoنيا  ألن

ً
هذه 	ها من ، يتعلق باألر³ية والكرم واإليثار  هناك ما، للتسابق وا@نافس ا�طلق lاال

  .أهم ما يقدمها اإلنسان ذخرا Ì يوم القيامة، ا@حê وا@عامل مع اآلخرين بأخالق كريمة وفاضلة وحسن معاملة
  ضبط الغرائز واtوافع /  -

، و�x درجة مناسبة من اnرارة، و�x ال�ب، ، اnاجة إx األكل" حاجات"اهللا سبحانه وتعاx جعل R اإلنسان غرائز 
اnاجة إx االجتماع مع اآلخرين، هذه اnاجات أشبه ما تكون بمحرك السيارة اTي يدفعها لالنطالق ، و�x ا�وم

ولكن هناك جوانب أخرى و� قضية اإليمان با®وم األخر أشبه ما تكون با�¨بح أو الفرامل ال° تضبط ، ا@حركو
طر معينةحرcة اإلنسان،فإشباع 

ُ
  . هذه الغرائز هو مطلوب ولكن بضوابط وبتهذيب وبأ

T  / قوة اإلرادة والعزيمة  
 Íفاإلنسان يص ،xرمضان - نفسه عّف يُ  - يتحمل –ابتغاء ما عند اهللا سبحانه وتعا R سبيل  - يصوم R رج للجهادH

فهذا اإليمان يوo طاقة وعزيمة وقوة إرادة؛ ، يقوم Ôميع األعمال ابتغاء مرضات اهللا، Õاهد نفسه - يقوم الليل –اهللا 
  .ألنه يعرف أن هذه األعمال وهذا الصÍ والعزيمة ستؤدي إx نتائج إÕابية سينال ثمارها

      -S-S  ا|لقةا|لقة

   و·ه خÏه بالقدر اإليمان: الر�ن السادس  �
  يعتقد �ح العبد إيمان يستكمل ال

ً
 وبتقديره اهللا بقدر ذلك إنما لا�ستقب Ì R وÕري Ì جرى ما � أن جازما

 من وتعاx سبحانه اهللا رقد�  بما واإليمان، واألرض السماوات خلق يوم األزل R تعاx اهللا كتبه قد ذلك وأن، قضائهبو
 وتعاx سبحانه اهللا كتبه ما � بأن واالعتقاد بهذا اإليمان أن شك ال، سيئة اإلنسان يراها قد أمور ومن حسنة أمور

 والراحة والرضا وتعاx سبحانه باهللا وا@علق اkفسية وال1بية الوجدانية ال1بيةـ ب مرتبط أمر هو خs لإلنسان
 ، والطمأنينة والسكينة

ً
 ا�انب بهذا مرتبطة وا5نات ءعليها األبنا يرÉ أن Õبال°  ا�فسية ال=بية جوانب من وcثsا

   .والعظيم ا�هم
 : (وسلم عليه اهللا صt الرسول ديثح ا�انب هذا R األصول من ولعل

ً
 إن، خÌ s 	ه أمره إن ا�ؤمن ألمر عجبا

  ف¨ن شكر ñاء أصابته
ً
  ف¨ن صå Íاء أصابته و�ن، Ì خsا

ً
 يتعلق فيما األساسية األحاديث من اnديث هذا. )Ì خsا

 وا�اشئة األطفال ينشأ أن Õب ال° ل1بويةا ا¾وانب W والقدر بالقضاء اإليمان تأثÏـ ب يتصل وما اإلسالمية بال=بية
 
ً
  ذكورا

ً
  وننقويو، وتعاx سبحانه باهللا ونفsتبط، عليها و�ناثا

ً
  يقينا

ً
 سبحانه اهللا كتبه قد »م ³صل ما � بأن جازما

xفيها يرى أو يكرهها مواقفب اإلنسان يمر حينما أنه شك وال ،³تسبوا أن وعليهم ، وتعا  
ً
  ظاهرا

ً
  شيئا

ً
 نؤمويُ ،  سيئا

 ستقرارهاال اإلنسانية ا�فس يعيد ن هذا µاأ شك وال ،ناحية من عليه يؤجر µا هذا أن شك ال ، به ويرH هذاب
           . وhباتها
   : والقدر بالقضاء إليمانل ال1بوية اآلثار �

S  / فس تعويدkاإلنسانية ا W ال1دد وعدم األمر � العزيمة  
، ا�البسات ودرس الظروف درس إذا اإلنسان لكنو ،والقدر بالقضاء اإليمان مع يتناI ال ابباألسب األخذ أن شك ال

  أن Ì ادَ وبَ  وتعاx سبحانه اهللا واستخار، اÍGة ذوي واستشار
ً
 ال=دد عن يبتعد أن Ì ينب× ،عليه وعزم خs فيه ما أمرا
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  ويبتعد
ً
  Ì وظهر مسافةً  مJ فإذا ،اGلف إx صا�كو عن أيضا

ً
 ولو،  لوال" باب يفتح ال أن Ì ينب× هيÑ1ُ  ال قد أمرا

  وأنه ،العزيمة يفتت µا ال=دد هذا أن شك ال، " الفال� األمر اÙذت ولو ، رجعت ولو ، فعلت
ً
 من كثs أسباب من أيضا

 	ه القرار اÙاذ \ القدرة وعدم - ال=ددات و0cة - الوساوس ك0ة-  الب�ية ا�فس تصيب ال° ا�فسية األمراض
 
ً
  Ùوفا

ً
  . -وÇوطا

 يوطن أن لإلنسان وينب× ،تكرهه ما وفيها ا�فس Çب ما وفيها يÜ ما وفيها ي1ُّ  ما فيها أن طبيعتها من اnياة هذه
 �يلة أشياء تحققت أن ادائمً  يتوقع وال ،الûء هذا \ تالميذه وير± هءأبنا وير± الûء هذا \ ويعودها نفسه
  ولكن ،ت1ه اءوأشي

ً
 واÍGات ا�واقف من والعÍة العظة أخذ و\ ،الصÍ و\ اإل�ار و\ العزيمة \ عودهمي أيضا

   .اÍGات وأصحاب ا�جربون بها يمر ال° أو ا�رء بها يمر ال° اÍGة ،السابقة
  ،فات ما W اkدم وعدم تعاÒ سبحانه باهللا ا�قة /  �

 من
ً
ويق[ ا�ؤمن بهذه ، وما يÜّ  ما ي1ّ ) ا ألمر ا�ؤمن إن أمره 	ه Ì خsعجبً ( ديث اTي أëنا إ®هاn يثق انطالقا

  وا@الميذ طفالواnقيقة وتربية ا�اشئة 
ّ
oا يوµ قة:  \ هذا اإليمانhالضعف وا�كوص و ال=دد عكس و� ، ا

 و ،واGور
ً
بهذا ما يتعلق بارتكاب اTنوب أو ما  ا�قصودوليس  ،راتعدم ا�دم \ ما فات فيما يتعلق بالقراأيضا

 دنيويا مثال عندما يتخذ اإلنسان، R اÙاذ القرارات بل، يتعلق بوجوب ا@وبة
ً
ما يقدم \ زواج أو يقدم \ دنع ،قرارا

 وأ "ل¨ن أفضل فعللو لم أ"يك0 من ا@فكs ا�هدر R قضية ، ينب× عليه أن ال يقدم \ م�وع ªاريأو عمل مع[ 
 ال° فك0ة ا@ح1 وا@ندم \ اÙاذ القرارات  ،ما إx ذلك

ُ
نوع من شك أن هذا  ال،  ة و�كمةويّ رَ عد ت بذَ خِ أ

الشك أن هذا µا يصيب ا�فس اإلنسانية  ، R ا�فس ا1nة واأللمoك0ة ال=دد وا@فكs السل. اTي يو، األمراض
لم أن يقتنع بأنه ح� R األشياء ال° تÜه من أمراض أو من خسارة ª Rارة أو R م�وع بل ينب× \ ا�س ،بالضعف

  .R األزل سبحانه وتعاx أمر قد كتبه اهللا هذا أن ªاري أو R م�وع زواج وما إx ذلك
ا@¨مل واhقة µا يكسب شخصية الطفل القوة وها؛  فإنها نا عليءأن نر± أبنا وينب× حقيقةً  ،هذه األمور مهمة

القناعة بما كتبه اهللا ، شك أن القناعة ك� ال يف¹ وال ،واالرتباط باGالق سبحانه وتعاx والرضا بما كتبه، باTات 
  .سبحانه وتعاx \ اإلنسان و\ ا�رء

  يكسب اإلنسان الشجاعة أن اإليمان بالقضاء والقدر /  -
ألن اإلنسان حينما يكون R موقف يقتK منه  ؛ة وجرأة بال تهورشجاعاإليمان بالقضاء والقدر يكسب اإلنسان 

 الصÍ عند ا�صائب ، ا�ؤمن بقضاء اهللا وقدره يعلم أن ما كتبه اهللا عليه سوف ³صل ،ا@èف بشجاعة وÔرأة
ً
وأيضا

ينب× عليه أن  فإنه ،مرض وما إx ذلك خسارة أو حينما Çصل مصيبة ويبتê اهللا أحد عباده بفقد عزيز أو قريب أو
 لألجر

ً
فا�ؤمن إذا أقبلت عليه اoنيا بصحة و�فية ، عند اهللا سبحانه وتعاx من يصÍ رضاًء بقضاء اهللا وقدره وطلبا

xينب× أن ³مد اهللا سبحانه وتعا o0ة وcو oووفرة مال وصالح و، xو� ا�انب  ،وأن يق=ب من اهللا سبحانه وتعا
 ،أن يصÍو إذا أصابته بعض ا�صائب وبعض ا�وائح ينب× أن يتعلق باهللا سبحانه وتعاx -ئروهو كجناç الطا -اآلخر 
  وال

ً
  . شك أن هذه 	ها من القيم اإلسالمية ا�همة جدا

T  / عد عن التشاؤمال× � نفس اإلنسان ي اإليمان بالقضاء والقدر أنJفاؤل وا�  
 من األصوات أو ،منظر أو رؤى أو تطsب أو ا�صائب ربط األشياء ا�ؤ�ةيبعده عن و

ً
 من  يرى حينما يسمع شيئا

ً
شيئا

 ال ³به وهو R طريقه  لطيورا
ً
شك أن هذا من سوء الظن باهللا سبحانه  ال، يتشاءم بهذا األمر فا�ستكرهة أو يرى إنسانا
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xات ما يتعلق  ، �ؤمن أن يبتعد عن هذه األمور\ اينب× و ،وتعاTبا R çال يربط األشياء أن  لسلبية،اا�وا–

يتطsون با5وم  اا�اهلية، �نوى وَ َ� دَ  فإن هذا من، وما إx ذلك قد يتبعها من %اطربما  ال° يكرهها -ا�ظاهر
  . من الربط الغs منطó والغs مقبول، وهذا وما إx ذلك وبالغراب وبالسوراح وا5وارح

وا@فاؤل أمر إÕا� وخلق  ،إنسان يسمع اسم �يل فيتوقع ويتفاءل ،ولكن حينما يكون هناك است�اف �ء �يل
 فهذا ،اإلëاقو �يل وصفة اجتماعية توo oى اإلنسان وoى ا�حيط[ به روح األنس واالق=اب والرضا وا�حبة

 وسلم عليه اهللا صt حينما �ن هناك تفاوض ب[ الرسول وهذا ورد R السsة ا�بوية، تفاءليأنه  حقيقة هو ديدن ا�ؤمن
، تفاوض هناك ف¨ن العمرةداءأل خارج[ صحابتهو وسلم عليه اهللا صtل الرسو �ن، اnديبية �م R قريش كفار ب[و

 تسهل( :قال سهيَل حينما رأى  وسلم عليه اهللا صt الرسوُل ف ،  الكفار من وهو "عمرو بن سهيل" عليهم أقبل  وحينما
  ا@فاؤل؛ ألن به اءليتف ا�ميل فاالسم) أمرcم

ً
 ا�فاوضة عملية R ح� ا�قاربة و�x إÕا� إx سلوك يدفع دائما

  أك0 يكون تفاؤل حالة R اإلنسان يكون عندماوا�قاش، 
ً
  أك0 وربما نشاطا

ً
  .ا@فاوض عملية R ح� ¸احا

 ا�و R شاعةً مُ  أن تكون \ ³رص وأم أب � أن شك ال ال° ا�ميلة األشياء هذهو األخالق وهذه القيم هذه 
 اهللا بقضاء اإليمانمن  	ه هذا ،وا�sان ال� }يط R أو ا�درسة R سواءً  العام االجتماá ا�و R وcذلك األñي
 رcن � ويكسب ليغطي ويتناو م=ابطة سلسة اإليمان أر�نف ،والقدر بالقضاء العبد إيمان ،وتعاx سبحانه وقدره
 .                                                                         ا»امة Õابيةاإل نبا�وا بعض منها

    وا|ياة ، والكون،  اإلنسان � اإلسالمية "اkظرة" العقيدة: الفصل اvامس  �
 ونظرته، نظرته �فسه ، ا�ظر منطلق هو اإلنسان أن باعتبار ا�اس حياة تمس ال° ا»امة ا�وضو�ت من ا�وضوع هذا

  .بها يتصل وما ونهايتها لحياة، ونظرته لبه ³يط اTي الكون وهذا»ذه ا5يئة 
 عشواء خبط فيها Ùبطوا ا�وانب »ذه تطرقوا اTين الفالسفةف، الفالسفة �ث من كثÏ تناوµ Vا ا�وضوAت هذهو

  فيها وåبوا
ً
  يمينا

ً
 ف=قت µا وهذا ،�ء إx يصلوا فلم ،الصفر Çت ما إx هونوينت الصفر من يبدؤون التا�ي ويسارا

  ا»امة األمور هذه ألن ؛الفالسفة اجتهادات عن اإلسالمية العقيدة به
ً
 ويدرس نفسه يرى اإلنسان ،نراها كنا و�ن جدا

 هذه ويعرف، شفهويستك ويتأمله الكون هذا ويرى، والسلوcية ا�عنوية ا�احية من أو ا�ادية ا�احية من سواءً  نفسه
 والكون اإلنسان أصل ا�همة األمور هذهألن  ،هافي اوقصورً  خطأ عقو»م أعملوا وTلك، Çوالتها من أجزاء ويرى ا|ياة
  همألن ،نهائية الغÏ األسئلة أو، الك¹ى األسئلة الفالسفة يسمونها كما واnياة

ّ
 وتفرعت التساؤالت زادت �ثوا ما	

   .حقيقة إx ابه صليو أن يمكن وال التساؤالت
 R عقيدتنا R و¸د ونـتأملها ،بالوç علينا أنز»ا عليها واإلجابات األمور هذه أن علينا نعمه من وتعاx سبحانه واهللا
  اتناسقً  با|ياة يتعلق وما بالكون يتعلق وما باإلنسان يتعلق ما

ً
 حقيقة وهذا، العقل معطيات مع تعارض وعدم واتساقا

 جهود من الفالسفة فيه عمل فكم، Çته طائل ال فيما تفكsنا نشغل ال ح� علينا تعاxسبحانه و اهللا ةنعم تمام من
 وطبيعتها اnياة وعن والكون،  اإلنسان أصل:  عن األسئلة وهذه األمور فهذه ،�ء إx يصلوا لم هذا ومع سنوات ومن

  .وتعاx سبحانه اهللا ألمر ونستجيب �عمل ااهَ وَ سِ  فيما تفكsنا يكون أن وأمرنا، وتعاx سبحانه اهللا أنز»ا أشياء هذه ،

  نظرة العقيدة اإلسالمية إÒ اإلنسان  /  أوالً  �
  السنة وصحيح الكريم القرآن لقد ورد R.  نفسه اإلنسان أصل:  هو اhالثة األصول هذه جوانب أول

ً
  بيانا

ً
 عـن شـافيا
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 ثـم، السالم عليهما حواء سبحانه وتعاx اهللا خلق وcيف آلدم وتعاx سبحانه اهللا خلق قصة نعرف و«ن، ا�انب هذا
 فأصل، وcتبه وتعاx سبحانه اهللا رهقدّ  بما 	ه هذا ،األرض إx ونزو»ما »ما الشيطان وفتنة للمعصية ارتكابهما قضية

ٍء َخلَ {: وتعاx سبحانه قال كما مكرّ مُ  %لوق أنه اإلنسان ْحَسَن ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

�
Tنَْساِن ِمـْن ِطـٍ[ ا ِ

ْ
َق اإل

ْ
 َخل

َ
ُعـم� ) ö(َقُه َوَبَدأ

ٍة ِمْن َماٍء َمِهٍ[ 
َ
ل
َ
 َمـا ) ù(َجَعَل نَْسلَُه ِمْن ُسال

ً
فْئِـَدَة قَِلـيال

َ ْ
بَْصاَر َواأل

َ ْ
ْمَع َواأل ُكُم الس�

َ
اُه َوَغَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه وََجَعَل ل ُعم� َسو�

   .اإلنسان أصل �ا تب[ فهذه .السجدة }):(تَْشُكُروَن 
 
ً
  @كون، واألرض السموات خلق بعد تعاx اهللا خلقه اإلنسان أن:  أوال

ً
 أنه اإلنسان خلق وأصل، للسك¹ الاوl دارا

  الزال الط[ هذا وتأثs ،الط[ من آدم خلق، ط[ من %لوق
ً
 ال=اب وب[ الط[ وب[ اإلنسان ب[ والعالقة ،مستمرا

ْخَرى ِمنَْها { أز®ة عالقة
ُ
ْرُِجُكْم تَاَرةً أ

ُ
 Çتضن سوفو انَ قَ لَ خَ  فمنها .طه })77(َخلَْقنَاُكْم َوِفيَها نُِعيُدُكْم َوِمنَْها )

 قاع إx يهوي نمَ  ومنهم ،تا�نا إx يرتó نمَ  فمنهم، واnساب للجزاء أخرى مرة يعودون ثم جوفها R األموات وتس=
  مهمة القضية هذه، جهنم

ً
   .جدا

إx  ةا�اس�  اnاجة �ا يؤcد وهذا، واألنL اTكر من الساللة تطور جعل حواء وخلق آدم خلق�ا  وتعاx سبحانه اهللا ثم
 ب[ Õابيةاإلو ا�همة العالقة عن Çدثنا اإلسالمية ال=بية مؤسسات عن Çدثنا عندماسبق أن قلنا و ،األñةبناء 

 من آدم ب¡ وتسلسل تكون فجعل ،واألم األب جانب وهما مهم[ جانب[ من األñة تكون خالل من اإلنسان
  .اهللا سبحانه وتعاx يشاء أن إxو ، مستمرة إx يومنا هذا  وتعاx سبحانهال° جعلها اهللا  األñة هذه وجود خالل

  ))STST((ا|لقة ا|لقة 

  إÒ اإلنسان  نظرة العقيدة اإلسالمية: تابع  �
S  /  م أن اإلنسانjلوق مكر� :  

م ، : سالمية تنظر إx اإلنسان \ أساس أنه العقيدة اإل فكثs من ا�ظريات ا�ادية أو الفلسفية ال° %لوق مكر�
 عن بعض ال¨ئنات الوضيعة األخرى

ً
و«ن نعتقد أن ! Çدثت وقدمت تفسsات ألصل اإلنسان ونشأته ترى أنه تطورا

ناًسا �مل[ متم¯ين م
ُ
م[، يقول اهللا سبحانه وتعالاهللا سبحانه وتعاx خلقنا ابتداًء أ ْمنَا بَِ¡ آََدَم {: ى كر� َقْد َكر�

َ
َول

َْحرِ 
ْ
Íَ| َوا5

ْ
نَاُهْم Rِ ال

ْ
 عن سائر ال¨ئنات، و�ن فاهللا سبحانه وتعاx قد كرّ . }وََ�َل

ً
 تاما

ً
م اإلنسان، وجعله منفصًال انفصاال

  . ظاهرية حصل نوع من التشابه لكنه تشابه R أشياٍء يسsة
ه اهللا سبحانه وتعاx بالعقل، : ما الِم¯ة األساسّية ال° خلق اهللا سبحانه وتعاx اإلنسان عليها أ �̄ أنه إنسان �قل، وم

والقدرة \ استبصار ا�وقف، والقدرة \ است�اف ا�ستقبل، ومعرفة اsG وال�، والقدرة \ ا�عرفة، والقدرة 
تكريم اهللا سبحانه  تشك أنه lال واسع من lاال وبقدراتهم وبقيمهم، هذا الالعلمي�ة، وتمايز ا�اس بأخالقهم 

  .وتعاx لإلنسان
مه  القدرة W االختيار: ومن أهم جوانب ا�كريم  سواًء اsG أو ال�، وشعور اإلنسان أن اهللا سبحانه وتعاx خلقه وcر�

يه علما ن خلق، وهذا يتصل  بما يسم| له \ كثs مم�  بأنه " اtورأداء : "ء ا�فس االجتماá وفض�
ً
، شعور اإلنسان دائما

م Õعله يرتفع بأخالقه عن ضغط الغريزة، و ا�فس،  اعية عن األثرة واالستئثار، وحّظ الواجبات االجتمأداءيرتفع بمكر�
� أو م، فمدح الفكما أن األب حينما ير± أبناءه بطريقة صحيحة، يمدحهم باGصال ا�ميلة ال° فيه.وما إx ذلك

ا يعê من فهمه Tاته ويرفع من نظرته �فسهالفتاة Õعله يعتê ويرتفع و ، الشاب أو الطفل باGصائص ال° فيه � مم�
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  .درجات  تلوَ  درجاٍت 
 بآثار اإلنسان R هذه اnياة وما يتجá � العقل، وقوة اإلرادة ، وقوة العزيمة،وال شك أننا نرى هذا ا@كريم اTي 

صنعه من منجزات مادية، ومنجزات حضاري�ة، وما قدمته الب�ية من ثراء R العلوم وا�عارف، و� اآلداب والفنون، 
Ì xاإلنسان ومن إكرام اهللا سبحانه وتعا Ñ̄   .وش� ا�جاالت اnضارية ال° نراها ا®وم، هذا من تم

��ء والقدرة \ ا@حايل ، ولكن هذا أما ال¨ئنات األخرى فإنها مستمرة \ نسق واحد، و�ن Tن عندها �ء من ا
  .مرتبط بتحايل إلشباع غريزة ، أو درء %اطر ، أو ما إx ذلك 

  ختارـخلوق مـمأن اإلنسان   /  �
ريق مع[ هذا مرتبط أي Ì القدرة \ االختيار R جوانب اnياة ، وHتار الطريق اTي يسلكه، إن اختيار اإلنسان لط

و®�ة وبالصالحي�ة وبا�حاسبة \ العمل، الطفل الصغs اTي ال يفقه نتائج تèفاته غs م¶ف وغs }اسب، سؤبا�
ن هذا ا�فهوم قوÌ ـومن اآليات ال° تبي|  .�5هائم ال° ال يمكن أن Çاسب \ تèفاتها و\ أعما»ا بشg �م

xاَها {: سبحانه وتعا َهَمَها فُُجورََها َوَيْقَواَها ) ö(َوَغْفٍس َوَما َسو�
ْ
ل
َ
َها ) ù(فَأ فْلََح َمْن َز��

َ
اَها ) :(قَْد أ } )÷Î(َوقَْد َخاَب َمْن َدس�

ا يربي�ه \ . الشمس ذكر الطريق[، وذكر األشياء ا�=تبة \ سلوك � طريق، اإلنسان حينما يسلك بإرادة، هذا مم�
قضي�ة صناعة القرار واÙاذ القرار من األمور ا�همة ال° تساهم Ç Rقيق الرð ا@فكر وا@أمل R اÙاذ القرار، إن 

  .وا@قدم للب�ية
  خلوق حضاري ـمأن اإلنسان  /  -

، واالبتعاد عن حياة ا5دواة وا@وحش، وهذا أمر ملحوظ وواضح  ÑÜقديما  –قضية . اإلنسان فيه نزعة «و ا@ح– 
حال وا@وحش وا5داوة، فرضتها ظروف معينة، ظروف اقتصادية، وظروف اجتماعية، اللجوء إx حياة ا@نقل وال=
ها   . وظروف فهم اnياة وتقدم|

، هذه القاعدة األساسي�ة R حياة اإلنسان؛ ألنه يرى اإلنسان بطبيعته فيه نزعة �و اkظام وال1تيب والضبط واtقةأما 
وهذا ا�ظام اoقيق أو الس� ال° أودعها اهللا ! يعيش R نظام دقيق اnياة أمامه منتظمة، فالكون اTي يعيش فيه،
استمرار هذه اnياة وÇقيق ا@وازن فيها،  -واهللا سبحانه وتعاx أعلم-سبحانه وتعاR x هذا الكون � من أسباب 

	 ،Mقيق ا5يoقيق ا@وازن اÇما اكتشف ا�اس شيئا  فتعاقب الليل وا�هار، والصيف والشتاء، وتعاقب الفصول، و
xفيها وجدوا دقة صنع اهللا سبحانه وتعا.  

 أنهمفيه نزعة لل1تيب االجتماÈاإلنسان  كذلك
ً
- Hتارون –يضعون  ، ا�اس حينما يت¨ثرون من الطبي¼ جدا

ال بد من وال، أو توجد السلطة العليا ال° تضبط ا�اس، فا�اس ال يصلح أن يعيشون �5هائم و�لقطيع يمشون، مسؤ
ر ا�جتمع بمش�ت معينة، ومن نظام اnياة وحسن انتظامها ما يتعلق : ضبط األمور ح� ال تفرط نوازع أو يتذم�

بموضوعنا اTي هو قضية ال=بية واألñة وا�جتمع، واnلقات االجتماعية، واoوائر االجتماعية من األñة واألñة 
  .بطة �قوق وواجباتالكبsة وال� وا�sان، وهذه 	ها مرت

 - سبحانه وتعاx-، هذه 	ها من ا�وانب ال° أودعها اهللا حبj ا�علم، وزيادة ا�قافة وا�عرفة، وا�نمية العقليةكذلك 
: R ا�فس اإلنسانية، و� من الصفات الالزمة R اإلنسان، ويتج�t هذا R قول اهللا سبحانه وتعاx، \ سبيل ا�ثال

} َ َم آ
�
ِء إِْن ُكنْتُْم َصاوََعل

َ
ْسَماِء َهُؤال

َ
نِْبئُوِ� بِأ

َ
ئَِكِة َفَقاَل أ

َ
َمال
ْ
َها ُعم� َعَرَضُهْم َ\َ ال

�
ْسَماَء ُ	

َ ْ
 ) ÐÎ(ِدِقَ[ َدَم األ

َ
قَالُوا ُسبَْحانََك ال

َِكيُم 
ْ
nَعِليُم ا

ْ
نَْت ال

َ
ْمتَنَا إِن�َك أ

�
 َما َعل

�
َا إِال

َ
َم �

ْ
سبحانه وتعاx قد أودع R نفس اإلنسان القدرة \  فاهللا. ا5قرة} )ÐÏ(ِعل
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يات \ األسماء م، والقدرة \ وضع ا�سم�
Ñ
 وهذا ثوب ! وهذا كتاب ! هذا ماء: ، ووضع الروابط، ليست أسماء فقط ا@عل

ُ بل أيًضا وما إx ذلك،  ! غة ال° � أشبه بال¨ئن أ، روابط تشg| بمجملها اللقرَ ب، وهذا الكتاب يُ �َ الروابط، هذا ا�اء ي
  . ال�

واهللا سبحانه وتعاx أعطى اإلنسان القدرة \ ا@علم، وقد حظيت كثs من جوانب العملية ا@عليمي�ة باالح=ام 
وا@قدير، فاهللا سبحانه وتعاR x القرآن الكريم يُقِسم ببعض %لوقاته، أقسم بالسماء والشمس والقمر،  ومن األشياء 

هو أداة توثيق ا�علومات، وما " القلم"ت أن يقسم اهللا سبحانه وتعاx بها؛ �¨نتها وألهميتها، القلم، فـ ال° استحق
نقلت إ®نا علوم الغابرين والسابق[ إال بفضل اهللا سبحانه وتعاx ثم بفضل اكتشاف اإلنسان »ذا القلم، كما قال 

xَقلَِم َوَما يَْسُطُروَن {: تعا
ْ
 ) Î(ن َوال

َ
م اإلنسان.  القلم} )Ï(نَْت بِِنْعَمِة َرب|َك بَِمْجنُوٍن َما أ

Ñ
  .فالقلم والكتابة أداة @عل

T  / ف
j
  أن اإلنسان مـخلوق م~

ل ا�سؤ و®ة وحامل لألمانة، وÕب عليه أن يؤدي األمانةتحم|ل للمسؤأي م  و®ة وفق ما أمره اهللا سبحانه ويتحم�
ر Ì ما R وتعاx، إذا �ن اهللا سبحانه وتعا مه وسخ� x خلق اإلنسان R أفضل صورة وأتم� خلق وأنعم عليه بالعقل وcر�

  .ا@¶يف : هذا الكون ، فإن� هذا Ì تبعات و� قضية 

وهذا مندوب وهذا ، اهللا سبحانه وتعاx أنزل ت�يعاته، وأنزل أوامره وزواجره، فهذا حرام وهذا حالل، وهذا واجب 
ة ا5يضاء ®لها كنهارها ال يزيغ عنها مكروه، فهذه األوام ها اهللا سبحانه وتعاx وبينها �ا وترcنا فيها \ ا�حج� ر وضح�

إال هالك، وî إنسان سوف ³اسب بناء \ ذلك، أشياء واضحة �لشمس، فينب× لإلنسان أن يل�م ما أمره اهللا 
ه، وî األوامر بمجملها سواء �نت بما يتعلق بالعبادات، سبحانه وتعاx به، اهللا سبحانه وتعاx خلقك لطاعته وعبادت

ول هو مسؤأو ما يتعلق با�واç االجتماعية 	ها تصب R مصلحة اإلنسان، فاإلنسان أتته األوامر واضحة و�³ة و
xكما قال تعا ،xَماَواِت وَ {: عنها أمام اهللا سبحانه وتعا َمانََة َ\َ الس�

َ ْ
نََها إِن�ا َعرَْضنَا األ

ْ
ْن ³َِْمل

َ
َنْ[َ أ

َ
بَاِل فَأ ِ

ْ
رِْض َوا�

َ ْ
األ

 
ً
نَْساُن إِن�ُه َ�َن َظلُوًما َجُهوال ِ

ْ
ْشَفْقَن ِمنَْها وََ�َلََها اإل

َ
ل دَ فهذا قَ . األحزاب} )öÏ( َوأ ر اهللا سبحانه وتعاx \ اإلنسان أن يتحم�

ٍة َخsًْا يََرُه {: خرىأمانة ا@¶يف، وسوف يُسأل عنه، كما قال تعاR x اآلية األ َوَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل ) ö(َفَمْن َفْعَمْل ِمثَْقاَل َذر�
ا يََرُه  õëَ ٍة   .م¯ان دقيق يقيس اTرة وما هو أصغر منها. الزلزلة} )ù(َذر�

  للعبادة  َق لِ خُ  اإلنسان أن /  .
ما زادت عبادة العبد وخضوعه هللا ُخِلَق اإلنسان بهذه الصفات وبهذا ا@كريم وبهذا الكمال ®كون عبدً  �Öا هللا، و

ما ارتÊ، وهذا يع¡ أنه انفصل وتساN عن ما R هذه األرض وارتفع عنها، هذه القضية ذات أهمية 
�
	 ،xسبحانه وتعا

ل وأن يتعب�د، فهذه العبادة وهذا اGضوع وهذا اT اإلنسان بطبيعتهكبsة، و
�
ل إذا لم مفطور \ اGضوع و\ أن يتذل

وحد، فإنه يكون عرضة للسقوط فيخضع �ن ال يستحق اGضوع Ì، عبد وأن يُ ألن يُ  يèفه العبد هللا اTي هو أهٌل 
  . ويعبد من ال يستحق  العبادة

  نظرة العقيدة اإلسالمية إÒ الكـون /  ثانًيا  �
ما تقدمت فتحت آفاقً أ: نظرتنا من خالل ا�نظور ال�á للكون 

�
ا وزادت علومها وزادت معارفها R ما ن الب�ية 	

حينما يرcب R الطائرة، خالل nظات يرى ا�بال : يتعلق بعلوم اnياة وعلوم الكون، فاإلنسان \ سبيل ا�ثال
ا، فما بالك إذا انطلق إx الكون بكامله بما فيه من أفالك وما فيه من الشاهقة والوديان السحيقة ككن�ها صغsة جدً 
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ل R هذا الكونأجرام وم Ñات وما فيه من ¸وم، فهذا مد�ة للنظر وا@أم من  -بد أن يعرف اإلنسان ، والا فيه من lر�
من األمور ا�همة و�  .عالقته بهذا الكون، وcيف يتعامل معه، وcيف ينظر إ®ه ا�ظرة الصحيحة -ا�نطلقات ال�عية

 xمرتبطة بتوحيد الربوبية هللا سبحانه وتعا:  
  : التسليم بأن هذا الكون �لوق هللا، وأن اهللا سبحانه وتعاÒ هو اvالق وا�©cف وا�دبcر : أوالً  �

ويهمنا R هذا ا�جال -�Ñ ما Õري R هذا الكون إنما هو بإرادة اهللا سبحانه وتعاx وبقَدره، فينب× \ � مؤمن 
�درسة ينظر إx هذه االطفل عينيه ح� قبل أن يذهب إx أن يغرس هذه القيم R نفوس األطفال، إذا فتح  -ال=بوي[

أن� هذه  -دون إعمال عقل-وهو R مرحلة االستقبال  غرس فيه ابتداءً األشجار وهذه ا�بال والشمس والقمر، ينب× أن يُ 
ق هللا سبحانه شك أنّه ال يصح إيمان عبد إال باالعتقاد بأن هذا الكون %لو 	ها %لوقات هللا سبحانه وتعاx، وال

xوتعا.  
 Òاآلثار ال1بوية لإليمان بأن الكون �لوق هللا تعا:  

ل وينظر اإلنسان إx هذا الكون وما فيه من جبال،   :  أنه يربط ا�ؤمن �القه سبحانه وتعاÒ  . أ حينما يدرك و يتأم�
ا ال يمكن أن وما فيه من رياح، وما فيه من �ار وأنهار وسماوات وأرض وشمس و¸وم وقمر، وغsه ا يراه، ومم� ا مم�

xعله يرتبط باهللا سبحانه وتعاÕ قد . يُرى بالع[ ا�جردة، هذا xهذا العالم، واهللا سبحانه وتعا R sئن صغ�اإلنسان 
 \ xخلق هذا الكون وما فيه من كمال، وما فيه من دق�ة الصنع ال يملك اإلنسان معه إال أن يسبح اهللا سبحانه وتعا

 .ق�ة صنعه وعظيم خلقهد

وأن هذا الكون اoقيق ا�حكم ا�تنا� اTي لو اختل �ء :  اkظر بإجالل إÒ عظيم خلق اهللا سبحانه وتعاÒ . ب
، و�ن�ما خلقه اهللا سبحانه وتعاx �كمة متناهية وبدرجة من ا@وازن فيه ال

ً
ْغَهّد وتوقفت اnياة، هذا الكون لم Hلق عبثا

 . ومن االتساق كبsة من ا@وازن

 أو l Rال فوH،كما قال اهللا سبحانه وتعاx . ت
ً
: إن الكون مس�s وفق قوان[ وس� إ»ية دقيقة و}كمة وليس عبثا

َعِليِم {
ْ
َعِزيِز ال

ْ
ِْري لُِمْستََقرA لََها َذلَِك َيْقِديُر ال

َ
ª ْمُس فهذا الكون يتحرك وÇدد فيه العالقات ب[ . يس} )Ðù(َوالش�

ا من تقدير اهللا سبحانه وتعاx اoقيق وا�تنا� اoقة؛ ح� ال Hتّل نظام هذا الكون إال بإرادته سبحانه ته انطالقً مكونا
xقة .وتعاtظام واkا W ة اإلنسانjياة ،تربيnاستقرار ا R و\ أهمية االنضباط، و\ أهمية ا�ظام. 

- قروء، وهذا كتاب اهللا ا�فتوح، وبينهما انسجام وتكامل، و� فهذا كتاب اهللا ا� : ا��مل ب¼ الكون والوí . ث
  .امّما Õعل اإلنسان يتعلق باهللا سبحانه وتعاx كثsً  - كما أëت

  )).S.S((ا|لقة ا|لقة 

  أن الكون يسÏ ويتحرك بقدرة اهللا سبحانه وتعاÒ  :ثانًيا  �
: خاضع إلرادته وألوامره، كما قال سبحانه وتعاxلك ذن� �� �به، و وما أمر اهللا ما كتبه وال ³صل R هذه اnياة إال

يُْل نَْسلَُخ ِمنُْه ا��َهاَر فَإَِذا ُهْم ُمْظِلُموَن {
�
َعِليِم ) Ðö(َوآَيٌَة لَُهُم الل

ْ
َعِزيِز ال

ْ
ِْري لُِمْستََقرA لََها َذلَِك َيْقِديُر ال

َ
ª ْمُس ) Ðù(َوالش�

ْرنَاهُ َمنَاِزَل َح��  َقَمَر قَد�
ْ
َقِديِم َوال

ْ
ُعرُْجوِن ال

ْ
يُْل َسابُِق ا��َهاِر َوÐ: ( Rِ Fîُ(َ�َد َ�ل

�
 الل

َ
َقَمَر َوال

ْ
ْن تُْدرَِك ال

َ
ْمُس يَنْبَِ× لََها أ  الش�

َ
ال

وÇرcه وفق أمر اهللا سبحانه  ،ر هذا الكونيـوغsها من اآليات تتحدث عن س اتهذه اآلي .يس })÷6(فَلٍَك يَْسبَُحوَن 
ا قد ³صل من اختالل R هذا و. قدرته وبإرادتهوتعاx وب هذا µا يزيد عظمة ا�ؤمن باهللا سبحانه وتعاx، واGوف مم�



    ن والكون وا|ياةن والكون وا|ياةاkظرة اإلسالمية � اإلنسااkظرة اإلسالمية � اإلنسا: : الفصل اvامس الفصل اvامس )  )  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة  ––  yyمم  أصول ال1بية اإلسالميةأصول ال1بية اإلسالمية((

- ٥٠ -  

 

ها ا�لحدون بأنها  ل، مثل بعضرجوع إx اهللا سبحانه وتعاx حينما ³صل خلالو ،الكون الظواهر الطبيعية ال° يُف1|
، نتعلق باهللا العظيم اGالق القادر ا�هيمن فهذا اإليمان Õعلنا ،أما «ن !عالقة »ا با�وانب اإليمانية ال  ظاهرة طبيعية

 )اف من عقابه
ً
� أمور  ،زالزل وبراك[ وأ�صs ، وح� اGسوف والكسوفوفما ³صل من اختالالت ، وأيضا

   .ªري بإرادة اهللا
هذه ا�وانب مرتبطة بديننا  ،وا@علق به عاxه وتالميذه \ اGوف من اهللا سبحانه وتءينب× \ ا�ر± أن ير± أبنا
، فإذا حصل 

ً
 وثيقا

ً
ومراجعة للنفس، وأن وتعاx  أن يكون هناك �وء إx اهللا سبحانه Õبسوف خسوف أو كارتباطا

ي اT|  وَ هُ وَ {: �ذا تأخر ا�طر فإن ذلك بإرادة اهللا سبحانه وتعاxو ،-فسوسوف و اGكصالة ال-الصالة داءيقوم ا�اس أل
يفزع ا�ؤمنون إx  إذا تأخر ا�طروTلك ، سبحانه وتعاx وهذا 	ه من تمام صون هذا الكون بإرادة اهللا .}َث يْ الغَ  ُل َ�| فُ 

الصالة؛ ألن اإلنسان ا�سلم أقرب ما يكون إx اهللا سبحانه وتعاx وهو R صالته، وأقرب ما يكون R الصالة أداء
 ذ®الً 

ً
 خاضعا

ً
هذه من األشياء ا�همة ال° تؤcد ال=ابط ب[ ا�انب ، هللا يرجو ر�ته وJH عذابه حينما يكون ساجدا

�لصلوات والعبادة وا�oء، وب[ ما Õري R هذا الكون، وهذا من تمام سيطرة اهللا سبحانه وتعاx ، ا@عبÑدي ا�حض
 هللا سبحانه وتعاx\ �يع lريات اnياة وأنها أمور مرتبط بعضها ببعض، وأن هذا الكون 

ً
 تاما

ً
   . خاضع خضو�

ينب× أن يُربط  ،Hيفµا \ ا�رب[ أن يؤcدوا هذه القيم اإليمانية R نفوس من يربونهم R � موقف ³صل فينب× 
ويصفح  ا@وبةاTنب ويقبل با@وبة والرجوع إx اهللا سبحانه وتعاx واإلنابة إ®ه، فاهللا سبحانه وتعاx غفور رحيم، يغفر 

 xاهللا سبحانه وتعا xإ 
ً
ا Õعل اإلنسان أك0 قربا   .عن الزلة، وهذا مم�

   اÒـانت هللا تعـون قـأن الك :ثا�ًا  �
وذات أبعاد تربوية  هذه القضية من ا�وانب ا�همة R عقيدتنا ونظرتنا ،أي خاضع �بد هللا سبحانه وتعاx:  وقانت

xمهمة، كما قال سبحانه وتعا :} ُ ُ قَانِتُوَن َوقَال
َ
Ì F�ُ رِْض

َ ْ
َماَواِت َواأل ُ َما Rِ الس�

َ
Ì ا ُسبَْحانَُه بَْل ً

َ
oََذ اهللا�ُ َو

�
Ùوا ا)ÎÎ- ( بَِديُع

ُ ُكْن َفيَُكوُن 
َ
Ì َما َفُقوُل غ� ْمًرا فَإِ

َ
رِْض َو�َِذا قََ� أ

َ ْ
َماَواِت َواأل هللا  خضوع: القنوت يع¡": � Ì قانتون. "ا5قرة })ÎÎö(الس�

  وألوامره
ً
 تاما

ً
هذا Ì دالالت تربوية، ، وواالستجابة ال¨ملة ألمر اهللا سبحانه وتعاx خضوع العبادة الكونية ،خضو�

اTي  !؟اإلنسان ا�كرمب كخاضعة هللا وال تعصيه، فما بال -من ال¨ئنات األخرى- وات االعجموفإذا �نت ا�مادات 
عد كنعمة العقل، والقدرة \ ا@فكs، واستبصار األمور، وبُ  ،يه بنعم كثsة ت=امه اهللا سبحانه وتعاx وام�� علكر� 

xاهللا سبحانه وتعا Pأن يع sهذا من  !؟ا�ظر، هل يليق به مع هذا اإلجالل ومع هذا ا@كريم ومع هذا التسخ
  .لسخطهوومن جحود ا�نعم، ومن يفعل هذا األمر مستحق لغضب اهللا  كفران ا�عمة

ا � هذا الك اÏً ــأن كث :ا رابعً  � jــمم jلإلنسـون قد سخ Òان ـره اهللا سبحانه وتعا  
ر اهللا ا�بال فجعلها أشبه ما تكون بمخازن للمياه ر وسخ�  ،ªمعها وتèفها \ شg ينابيع و\ شg عيون سخ�

  Ì هيأةً حار وجعلها مر ا5وسخ�  ،وما فيها من توازن بيM وما فيها من �ال األشجار بما فيها من ثمار
ً
يأكل منها nما

 
ً
 صنع الفلك وأودع فيها القوان[ ،طريا

ً
حرcة السفن R ا5حار  -R هذا الوقت-«ن نعرف و ،كقوان[ الطفو ،وأيضا

ة تنقلها ـهذه األفالك وهذه ا�راكب وا5واخر والسفن وانسيابي�  ضخامةcم سه�لت \ الب�ية من خدمات نتيجة لو
\  سبحانه وتعاx هذا 	ه من تسخs اهللا لإلنسان، وهذا من lال اإلكرام وا@نعم من اهللا .ا وضخامة ما Çملهوحرcته
  . عباده

الكربون،  أكسيدلو تأملنا R حياتنا و� شؤوننا ا®ومية لوجدنا توازن للعنا� ا�وجودة R ا»واء من أوcسج[ وثا� و
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R فائدته ال° تساهم Ì èعن îهذا ا�جتمع وال¨ئناتو R ما يقع \ نظر اإلنساو ، حفظ ا@وازن îينظر فيه  ن
  .إم¨نية التسخs لإلنسان إذا أعمل عقله فيه

  :الكون لإلنسان  1بوية لتسخÏالثار اآل
ا يقرب واالع=اف با�عم وشكره عليها، وعبادته بذلك، فإن� هذا مم�  ما يستحقه خالق هذه اkعم من ا|مد والشكر . أ

 xِزيَدن�ُكمْ {اإلنسان هللا سبحانه وتعا
َ َ
5ِْ َشَكْرُيْم أل

َ
ا . )ö(م آية إبراهي }ل فشكر ا�عمة µا يقرب اإلنسان Gالقه، ومم�

 .                                           للكون سبحانه وتعاx استدامة ا�عمة وتسخs اهللا رّ جِ تَ يسْ 

" مالك بن ن."لل¨تب ا�زائري ، ل � كيفية االستثمار األمثل والصحيح Ñذا الكونإعمال ا®هن و�عمال العق . ب
نه إذا إأي -" ةنتج قصيدأن ا�سلم أو العر± حينما ينظر إx الطبيعة ا�ميلة، فإنه يُ : "عبارة �يلة R هذا ا�قام، يقول

غر± حينما ينظر إx ا�بل، فإنه ينظر كيف وال" - ومشاعر في�اضة ا�يل، فهذا ينتج عنه شعرً و�ن ا�و شاعري 
 كريمة أو كيف يستثمره R صناعته

ً
 لثات، فتأمÑ ". !! يستخرج منه أحجارا

ً
ل هذا الكون وفيض وليست القضية نقدا

هذا �ء �يل إذا لم يتجاوز الضوابط ال�عية، ولكن قضية االستثمار األمثل  ،عن بعض مشاعرها وخواطرها ا�فس
، واالستفادة من هذه ا�خلوقاتاجائزً  ابأن يكون استثمارً هذا مهم، 

ً
 دقيقا

ً
فإن اهللا سبحانه وتعاx خلقها  ،، واستثمارا

وترcيباتها ، ونرcب منها بعض ا�رcبات R  ل
 نستثمرها ونستفيد منها ونستخدمها R حياتنا ونستكشف أñارها
وهذا مرتبط بقضية كون اإلنسان %لوق حضاري ³ول اGامات األدوية والصنا�ت وا�صنو�ت وا�با� و� غsها ، 

  . الرخيصة إx منتجات صناعية
ن� وال شك أ. والعلوم ا@طبيقية ا�اªة عنه ،قضية ال=بية \ ما يتعلق بالعلم الطبي¼ ،هذا ا�انب جانب مهمو

 مذهًال R هذا، 
ً
 يُربط، وÕب أن نُر±والب�ية حققت تقدما

ً
 \ هذه ا�ظرة  لكن دائما

ً
من Çت أيدينا أبناًء وطالبا

ة    .                          ال=بوي�ة ا»ام�

اGوف والرهبة وا�راقبة والرغبة فيما عند اهللا سبحانه وتعاx، وطلب بما يتعلق وهو  : ستجاشة العواطف الربانيةا . ج
xا�زيد من ر�ة اهللا سبحانه وتعا.  

ـًا   �    ا|ياة إÒ دة اإلسالميةنظرة العقي: ثا�
سواء ما �ن  ،أن جعل »ذه اnياة ابتداءً  :من الس� ال° جعلها اهللا سبحانه وتعاxو ،«ن نعيش R أحياء و� أجواء

ببدء اGليقة آدم عليه السالم ثم ذريته من بعده، أو دورة اإلنسان R هذه اnياة حينما Hرج من بطن أمه ثم يكتشف 
  . طبيعة هذه اnياة حوÌ ويدرك ما
 و

ً
R األخs ال بد من حد »ذه اnياة  ا�ؤمن وال¨فر يعيش ف=ة من الزمن، تطول أو تقè، ولكن أن«ن نعرف �يعا

 ،االنتقال عنها، فهذا يتفق فيه ا�سلم وال¨فر؛ ألن هذا أمٌر مشاهٌد بالعيان، وال يُعاند فيه إال م¨بر أو جاهل ووه ،اoنيا
«ن نظرتنا إx اnياة أنها ال تنتº بمجرد خروج الروح من ا�سد، و�ن|ما هذه مرحلة، وتعقبها  ،فصل R هذالكن المَ 

والقÍ هو أول مراحل اآلخرة، وفيه نوع من العذاب للكفار، وفيه نوع من   - أي اnياة R القÍ -مرحلة الÍزخ 
  . ا5عث اTي ما بعد  هو ا�عيم، لكن ا�انب اآلخر من اnياة

فنظرتنا »ذه اnياة ، تفصل بينهما اnياة الÍزخية R القÍ، أنها تتكون من جزأين: اnياة  عقيدتنا Rونظرتنا فهذه 
البد أن يكون لل=بية دور مهم R هذا  ،lال nياتنا، وlال ألعما�ا، ونعيش R أوقات معينةها اoنيا باعتبار أن
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واستثمارها  أو من ناحية استغال»ا، وما تستحق من قدر واهتمام و�عطائها قدرها ظرة »اا�: سواء من ناحية ، ا�انب
       . وبالطريقة الصحيحة  االستثمار األمثل

  :  عقيدتنا ونظرتنا للحياة بعض ا�بادئ وبعض اkظرات ا�نبثقة من �
S  / ب أن نعرف أنü  نياtا|ياة اÀ دار اختبار وامتحان  
 لالختبارجعلها اهللا  

ً
 " اختبار"نعرف أنه �ا تطلق 	مة ، و«ن سبحانه وتعاx م¨نا

ّ
، م وا@عليمفº مرتبطة با@عل

 وفيه نقد االختبار فيه تمحيصألن  ،³صل فيها اختبارأنه : ة فيهامن ا�وانب ا�هم�  فال=بية، ومرتبطة أيضا بال=بية
�ذا كنا «ن R حياتنا اoنيا ترتعد فرائصنا من االختبارات، ونأخذ »ا و. وفيه نتائج ت=تب \ هذا االختبار وفيه تقويم

فما بالك باالختبار اnقيó اTي ليس  !ومن الغم، وننظر »ا نظرًة مصsية، مع أن� هذه اختبارات دنيوية �ء من ا»مّ 
ينب× أن ننظر إx . هذا هو االختبار اnقيó ،را إx ا�اا إx ا�نة و�م� إم� : و�ن�ما مصs ،أو �ل مقررات ،فيه إ�دة سنة

  ا�توازن وونستعد »ذا االختبار االستعداد ا�يد وال¨R ، ح� نعطيها قدرها ؛هذه اoنيا باعتبارها دار اختبار ودار ابتالء
  مهما طالت فإنها قصÏةوأنها متاع مؤقت ، ومع¹ إÒ اآلخرة ،  /  �
ا تقدم به العو ، ايستمتع به" متاع"فº  ! أو أوقات قليلة وcكن�ه لم يمر� عليه إال أيام مر أدرك  قè اnياةاإلنسان 	م�

كما ورد عن الرسول  ،طريق ومعÍ نستمتع بها أو نس=يح فيها لكن ال ننظر إ®ها بأنها � ا�ستقر ا�هاü، و�ن�ما �
  .)كرجل اس=اح Çت ظل شجرة: (صt اهللا عليه وسلم

 من هذه ا�ظرة (،  " ال=بية اإلسالمية" ـ ثار وا�وانب ا�همة فيما يتعلق بمن اآل 
ً
  :)  انطالقا

ات -أ  jحذير من االنشغال با�ث�اف فيها اñمباهجها، وما يَ وا@وسّ  واإل R من خيالء، وما يرده من بطرٍ  ذلك هدِ رِ ع 
ط وا@واضع وعدم ال¶فةينب× ال=c¯ \ اف. هذا منº عنه، ومن تكÑÍ  ومن إñاف Ñهذه من ، ل=بية \ ا@بس

 ، فو0cة اsGات إx ا�ثات ةوفر رولكن قد تستجِ  ،الفطرة ال° فطر اهللا ا�اس عليها
ً
ينب× أن نر± أنفسنا أوال

هذا µا ف، سط و\ عدم االنشغال واالنغماس واإلñاف R تناول ا�ثاتونر± من Çت أيدينا مرًة بعد مرة \ ا@بّ 
 بهذه ا�ادياتالقلب، ومم�  ا يُق�يبت ا�شاعر، ومم� 

ً
 عم�  ا يورد اإلنسان تعلقا

ً
  .                ا هو أهموانشغاال

ينب× ف، ولكن فينب× علينا أن ال ن1 ،وال تفريط ،  ال إفراط أنه : من ا¾وانب ا�همة وÀ مقابلة �ا سبق  -ب
nاإلنسان ع[ما يبا و�نم� ، سواء با�أكل وا��ب، ولكن ال إفراط وال تفريط، ياة وبزينتهاعلينا أن نستمتع بهذه ا  \

ي|بَاِت ِمَن {  :تعاxاهللا سبحانه و كما قال ،ها قدرهاائعط�و، شكر ا�عمة  ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالط�
َ
ِ° أ

�
َم ِزينََة اهللا�ِ ال قُْل َمْن َحر�

 ِ
�
ْزِق قُْل ِ�َ لِث ِقيَاَمِة الر|

ْ
ْغيَا َخالَِصًة يَْوَم ال Ñoَيَاِة ا

ْ
nا Rِ آية  األعراف }يَن آََمنُوا)ÐÏ .(ة بينهمc=يع¡ ا�ؤمن[- أي مش - 

فال  ،³ب أن يرى أثر نعمته \ عبده وتعاx اهللا سبحانهو. خالصة للمؤمن[ يوم القيامة، ووب[ اTي كفروا R اoنيا
ُ ، يق عليهاض| وال يُ ،  نفسهُفَقـِ=ّ اإلنسان \   .بطر فيهاويَ  1فوال ي

 ل فكره عمِ يُ ، ول ذهنهعمِ فاTي يُ  ،ستثمار هذا الكونالهناك قوان[ مرتبطة : إدراك القوان¼ الm �كم هذا العالم  -ج
Ôهد اإلنسان  هذا Ì عالقة، ول منهاسوف ³ص| ، أو �فرا كان مؤمناأسواء  هد R العمل R هذه اoنياد وÕَ كِ ويَ 

ُ اإلنسان  يستطيع ه،ونشاطه وحيويت  من قوان[ اnياةو ،يستفيد منهاأن و سيطر \ هذهأن ي
ً
كما قال اهللا ، هذا فهما

xُفبْخَ {: سبحانه وتعا 
َ
ْقَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال

َ
ِْهْم أ

َ
ْغيَا َوِزينَتََها نُوَف| إِ® Ñoَيَاَة ا

ْ
nَن يُِريُد ا�أي من . هود} )Î7( ُسونَ َمْن َ

  . سيحاسبه \ ذلك سبحانه وتعاx فإن اهللا، يعمل لتنيا
  قصÏة، طالت همام ا|يــاة أن /  -
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لقربها وتسارع  ؛هيوأشار بإصبع )والساعة كهات[ ابعثت أن: (وcما قال الرسول صt اهللا عليه وسلم، }دود وأمدٌ 
شك أن هذا عمر  ال -مثال- سنة ثمان[، ست[، <س[، يعيش فيها أربع[�ياة اإلنسان اTي إًذا فما بالكم . الزمن
sمن نعلم \ هذا األمرووأن نعود أنفسنا ومن نعول ، ويدير وقته بالطريقة الصحيحةل فينب× أن يستغ، قص.  

T  / نيــا أنtجهد وبذل مشقةمن البد فيها من تعب ومن كدح و ا|ياة ا  
لطرق ، �غsها و، أس الكهرباءاما@واحتمال ، اnريق تاحتماال: }فوفة با�خاطر من وأنها، وأن نعيمها مؤقت 

 .لطرق، فº }فوفة با@عب وا�شقةا و%اطر
  "بأسباب اk© � هذه اtنياهم أن من سنة اهللا سبحانه وتعاÒ أن ين© عباده ا�ؤمن¼ إذا أخذوا "ة إدراك حقيق /  .
  .و�x بذل جهد كبs، ³تاج منهم إx عمل و�x إجهاد اولكن هذ ،اx ينè عباده ويؤيدهمتعسبحانه والبد أن اهللا  

لم يأِت ذكر هذه : مالحظة . (  ثم ننتقل إx األصل ا@عبدي، نتحدث R ا�حاåة القادمة \ ا�تائج ال=بوية العملية 
)ا�وضو�ت R اnلقة ا@ا®ة 

  ) ) SySy((ا|لقة ا|لقة 

  هداف ال1بيـة اإلسالميـةأ: الفصل السادس   �
فاألهداف من أهم ا�وضو�ت R " األهداف"وهو موضوع  سنتحدث عن موضوع هام R اoراسات ال=بوية أال

� أشبه ما تكون با5وصلة ال°  ة ال=بوية،� ال° Çدد مسار العملي� اoراسات ال=بوية، و� ال=بية بشg �م، و
كبs ب[ ا�دارس واالªاهات  وتباين هناك اختالفو. وأيضا Çدد اإلجراءات والوسائل، Çدد اªاه العمل ال=بوي

نتحدث س ،اإلسالمية  وقبل أن نتحدث عن أهداف ال=بية .ال=بية وأغراض ال=بوية ا�عا�ة Ç Rديدها ألهداف
 lُ gتعريف ا»دف  مل عنبش:  

  الرÔبإ¨ه السهام هو الغرض ا®ي توجه . S       :لغة � الاÑدف  �
مع[� ، " غرض"من أدوات الر� وآالته، ³دد  أو غsها، بالسهام والرماح�دًة R تدريبات الرماي�ة، سواء �نت الرماية 

ألن السهام  ؛"ا�يشان"ة  بالعامي� من ا�احية اللغوية، ويس�� " ا»دف"بـ فهذا هو ا�قصود توجه إ®ه السهام، " هدف"أو 
  . األعمال واإلجراءات ال=بوية تتجه @حقيق هذا ا»دفال شك و. تتجه إ®ه واألع[

   .اسووضوحه للنj  ،لشموخه وارتفاعه؛ "هدف"ويس¤j طلق W ا¾بل ا�رتفع، ي .�
  .ة ال1بوية� العمليj  اومتفق عليه، �ددةواضحة، و: ، قضية الوضوح، األهداف ال بد أن تكون وهذه القضية مهمة

ولو أخذنا \ سبيل ا�ثال الواoين،  !إx تنافريؤدي و، يؤدي إx ازدواجيةR األهداف، هذا  جود خالف ب[ ا�رب[| و نإ
، فإذا �نت األم مش=cة معه R هذا هوهذا هدفه ، وأن ير± ابنه تربية جادة صارمةإذا �ن يريد  - مثال-األب ف

 .جدية و�امة وأسلوب عمليتبعها الواoين،  معينة و�جراءات ات معينةفإن العملية ال=بوية ستتجه «و أدو، ا»دف
كمن  ويصبح العمل ال=بوي ،ا@نافراالزدواجية، ويظهر يظهر ، فإن هذا واألم »ا هدف آخر، أما إذا �ن األب Ì هدف

 
ً
، أو دون الوصول إx نتيجة، ولكن وبؤيصبح هناك عمل دفويأ� اآلخر ويهدم هذا ا�دار،  ،أول ا�هارR  يب¡ جدارا

  .أهمية وضوح األهدافأيضا، فتأ�  ة ا@عليمةويظهر هذا R العملي�  ،}ددةواضحٍة  ا¸ازاٍت Çقيق 
 أن يكون ا�علمون : والواضحة جدا وا5ديهي�ة ة من األمور ا�سلم� 

ً
وأن ، واضحة�ددة و W أهداف ¼متفقöيعا

وحاåة R أذهانهم، �يث أن أعمال ا�علم[ تت¨مل ، ومعلنة للمعلم[ ،يهامتفق عل هذه األهداف تكون إجراءات
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�@عاون واإليثار ، أخالقيةقيم إيمانية وقيم علمية وقيم - قيمالفيما بينها Ç Rقيق تربية هادفة تساهم R غرس 
عملهم  فإن� ، �يع ا�علم[ذهان R أ، فإذا �نت مت¨ملة وحاåة  -اTي يعيش فيهلمجتمع لمة ولألواالنتماء للوطن و

يدر|س وهذا ، وهذا يدر|س ال=بية الوطني�ة، الفقه ا يدرسوهذ، ا�غرافيا يدرس وهذا، س ا@اريخهذا يدر|  ،سوف يت¨مل
ينهم �ء من ا@نافر أو ا@ضاد اTي بال ³صل ، فواضحة و}ددة واألهداف العامة ِ	 يَ العلوم، ولكن ا»دف القِ مادة 
  . شديدة االضطراب، جةمزدوَ  ،وتكوين شخصية قلقة، دي إx زعزعة ا5ناء ال=بوييؤ

 ا�وضذا ه - ها فيR موضوع اnديث عن األهداف وما يتعلق 
ُ
 من أك0 ا�وضو�ت حساسي�ًة وخطورةً وهو ا �ثً  عَ بِ شْ وع أ

  :نتحدث عن  -R األدبيات ال=بوية
  : ألهدافاتقسيمات  �

S  / "
  .العمل ال1بويإ¨ها الm يرÔ " يةاالغ"، و يس¤ بـ "اÑدف اkها
  .ة معينةأو مرحلة عمريj ، ة معينةالm تتحقق W مدى مرحلة تعليميj " األهداف ا�توسطة"  /  �
Ð  / "ترتبط ب" األهداف اإلجرائية القريبة mمنشط تربوي مع¼أداءال.  
Çقيق : منتتحقق  هاأنف=ض ن�هات، فإنه يضع Ì أهداف معينة ييقوم ا�علم برحلة مع تالميذه إx أحد ا� ماحينف

والبد ، يضع هذه األهداف. و\ العمل، وما إx ذلك وتعويدهم \ الروح ا�ماعيةوا@¨مل،  االنسجام ب[ الطالب
 ن� أ ح� الرحلة، بلهذه أن يصل إ®ها R نهاية 

|
متنوعة  lموعة من األهداف ة الواحدة يضع Ìة اoراسي� م R اnص� ا�عل

أو دفع  أو تعزيزها يمبعضها يتعلق بغرس قِ ، بتكوين مهارات با�انب ا�عر�، بعضها مرتبطة مع بعضها، بعضها يتعلقو
  .  "أهداف إجرائية"يها سمن قريبة وواضحة و}ددةال° تكون  هدافاأل ، فهذهما إx ذلك وات، أشبه

S  /   تكون قليلة أو }ددة، هداف ا5عيدة جداال° � األ " :الغايات"فـ .  
  . أو lموعة من األهدافف، فيها طي " :األهداف ا�توسطة"و  /  �
َ  يمكن أن èÇ الف : "األهداف اإلجرائية"أما   /  -

ُ
Ç ص� ، دأوnس وأربع[ دقيقة قد يصل أهداف ا> R راسيةoة ا

 xذلك، ، أوا� هدفاث¡ ع أو، اأو <سة ع�ة هدفأهداف، ع�ة إ xة ما إsجدا تكون كث .  
ن األهداف تعت¹ من أ: للعمل ال=بوي  أو Çديدها، وضوح األهداف أو åورة، ةR حتمي� أيضا ة من األشياء ا�هم�  

 أنها وأيضا ، ةة ا@عليمي� العمل R العملي� }ر�ت  وأ ،�رäت السلوك
ً
ة م العملي� فإذا أردنا أن نقو، للتقويم تكون منطلقا

R سواء �نت العملي�ة ا@عليمي�ة واألنشطة ا@عليمي�ة، م �دة قو� ت، وا�ش�ت ال° تواجهها ومدى ¸احهاعليمي�ة ا@
، وما � اإلخفاقات ،وما Çققا، ة ل=بية أبنائهميقوما بمراجعة مستمر� أن ينب× \ الواoين ، ا��لR أو ح� ، ا�درسة

  .ة مرتبطة بالفعل ال=بوي بشg كبsعملي� ال=بوي ة ا@قويم و\ ماذا نرcز، فعملي� ش�ت، وما � ا�
أو ما نسبة  ؟بمع¹ ما � األهداف ال° Çققتف، داها�نطلق من األ ا@قويم:  قويمي�ةمن أهم جوانب العملية ا@

�ملة ا@عليمي�ة دى ¸اح العملي� \ ما وcبsً ا ا واضحً شك أن هذا يعطينا مؤëً  ال ؟Çقق األهداف gبش .  
  :  األهداف وال1بية اإلسالمية �
سبحانه  ولرسالة مطلوب منه أن يقوم بها R هذه اnياة، يقول اهللا، و�همة، خلق اإلنسان nكمةسبحانه وتعاx اهللا 
xَْعبُُدوِن {: وتعا®ِ 

�
نَْس إِال ِ

ْ
ن� َواإل ِ

ْ
 ) -7(َوَما َخلَْقُت ا�

ُ
ْن ُفْطِعُموِن َما أ

َ
ِريُد أ

ُ
   .اTاريات} )7ö(ِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ

  .فهذه اآلية حèت خلق اإلنسان بالعبادة 
وواجب \ ، ومطلوب، اختياري أمرٌ � و. سبحانه وتعاxستجابة ألمر اهللا � اال : العبادة بمعناها ال(Èو �
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تربية إذن . هذا هو íية خلق اإلنسانف ،اèn نع \ نعمه ال° ªلx  Ñسبحانه وتعا اإلنسان أن يقوم به شكرا هللا
  . سبحانه وتعاÒ  �قيق العبودية هللا:  مجملها تصب � هذا اÑدفباإلنسان ينبÃ أن تكون 

ام هللا واGضوع ا@ ،\ اإلنسان سبحانه وتعاx العبادات ال° فرضها اهللا: يشمل، ة مع¹ واسع جداÇقيق العبودي� و
xَعالَِمَ[ {: سبحانه وتعا

ْ
�ِ رَب| ال ِ� َونُُسِ
 َوَ}ْيَاَي َوَمَماِ� ِهللا

َ
أن تكون ينب× حياتنا 	ها ف .األنعام} )Î-Ï(قُْل إِن� َصال

فل من هذا الفهم، أن ³رص أن يكون الط @الميذه ةدرسا�و� ، و�فسه، هللا، فا�ر± ينب× أن ينطلق R تربيته ألبنائه
 
ً
ة واالنشغال ا@ام عن الرهباني� يع¡ وال ، وأن تكون حياته هللا، وهذا ال يع¡ ا�مودسبحانه وتعاx  هللا أو ا@لميذ �بدا

 األعمال و�تقانهاأداءو فالصالة والصيام والز�ة، هو العبادة الصحيحةا إعطاء � ذي حق حقه وا@وازن R هذ، فاoنيا
اإلنفاق R سبيل اهللا ال يمكن أن يتحقق إال بأن يكون -واإلنفاق R سبيل اهللا  زقوالس¼ R طلب الر وا@عاون

 R طلب الرزق، ª Rارته، أو R زراعته، أو مصنعه
ً
لوجود " ةالغاية العام� " هذه � أو ما إx ذلك،  -اإلنسان ساعيا

  سبحانه وتعاÒ ية هللا�قيق العبود:  لل=بية اإلسالمية" الغاية ا�هائية" وال° �، اإلنسان
 ُ تعامل و، تعامل ا�ر±| تسه�ل عملي�ة  و، ة اoراسة عملي� ي1| ل وتُ سه| ولكن با@أمل نشتق من هذا بعض األهداف ال° ت

  .ة الشاملة ا�توازنة @حقيق ال=بي�  ؛وأيضا ا�هاز ا@خطيطي R ا�ؤسسات ال=بوية، وا�علم، ر ال=بويا�نظ| 
  : ة ساسية لل1بية اإلسالمياألو ةامj عالهداف األ �

  ". دائرة ا�واة " ا ، وهذا طبعً سبحانه وتعاx وفق ما أراد اهللا  بناء اإلنسان ا�سلم) : اoائرة األوÛ( ا»دف األول
  .سبحانه وتعاx وفق ما أراد اهللا ل بناء األمة بشg مت¨م) : اoائرة اhانية( ا»دف اhا�
   .اإلسالم  تعا®ممن و، بناء حضارة إنسانية تنطلق من معايs اإلسالم ) :ائرة األ\اo( ا»دف اhالث

ول[ أن يساهموا Ç Rقيق هذه األهداف ؤقادة ومس ومطلوب من األمة، هذه اoوائر تت¨مل وتتداخل R ما بينهاف
  .الشاملة وا�ت¨ملة 

  :  )Î(تفصيل ال�م R هذه األهداف 

  قة صحيحة ومتوازنةيا�تكــامل بطر اإلنسانناء ب: اÑدف األول  �
بناء اإلنسان  ، وهو ا»دف األول من أهداف ال=بية اإلسالمية ،ةنبناء اإلنسان ا�سلم ا�ت¨مل بطريقة صحيحة ومتواز

، معهذا يدل \ صالح ا�جت واد واستقامافرألن األمة ليست إال lموعة أفراد، و�ذا صلح األ؛ هو موضوع اس=ات4

ل بعضها يكم| ، ويتفرع ويتجزأ إx جوانب متعددة  – ا�ت¨مل بناء اإلنسان –هذا ا»دف و .ة األم� وبا@ا� صالح 
  : ا بعًض 

    ا¾انب الصÎ:  أوالً  �
وأخذ ، الراحةاهتمام بو، الصحةاهتمام بو، ا�ظافةاهتمام بو، من اهتمام با@غذية، ةة ا�سمي� ع¹ بالر�ية الصحي� يُ 
الروح، وال يمكن تصور قيام هو و�ء و، ألن ا�سم هو و�ء العقلوهذه ا�وانب مهمة؛ السالمة، وباب الوقاية أس

، فسالمة ا¾سم ال ينفصل بعضه عن بعض شخصية لإلنسان دون أن يكون هناك جسم، بل إن اإلنسان ٌ� مت¨مل
وcذلك بقية ا�وانب تتأثر بهذا ا�انب بشg  ،نوسالمة ا¾انب العاط� عند اإلنسا وصحته مؤ· W سالمة العقل

sكب .  

                                 
Î   /  تمت إضافة هذه ا�ملة أثناء ا�راجعة  
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العال� فيما يتعلق ا�انب  وأ من خالل االعتناء با�انب الوقاü ولة عن �قيق هذا ا¾انبؤ1بوية مسالنظومة ا�
وجدانية نب جواو واالهتمام به، وال يتصور أحد أن ال=بية اإلسالمية ب=c¯ها \ جوانب إيمانية �فظ هذا اإلنسان

، ة ة مهم� همل هذا ا�انب، فاألشياء ا�ظهري� أنها تُ 
ً
ة وا@غذية وح� االهتمام بالصح�  : و»ا انع¨ساتها من خاللجدا

و  أوامرمن و ،وتوجيهات به من آدابوتعاx ا�ظهر، فينب× أن يكون ا�ظهر متحليا ومل�ما بما أمر اهللا سبحانه 
نصوص ،وتوجد منº عنها 	ها هذه ،الشعرR  و، أالشg عدم التشبÑه Rوثًال R ا�البس، فقضية عدم التشبÑه م.زواجر

	ها ار، هذه تقليد الكف� أو  قص الشعر بطرق معي�نة، أوتشبه النساء بالرجال،  و، أه الرجال بالنساءتشبّ من  كثsة Çذر
�مل، و\ فكره، و\ شخصيته ل اإلنسانعق\ ا تأثs كن أيضا »ا بعد و»ول، ة \ الشgأمور مهم�  gبش.  
  ا¾انب العق÷ :  اثانيً  �
  يف~هو مناط ا� العقل

�
ينب× االهتمام ف عليه، تكا®فه ال�عية بناءً وتعاx اإلنسان ف اهللا سبحانه ال�á اTي 	

وا�خدرات ° تؤث|ر \ العقل، الÇريم ا�سكرات من  ال=بية اإلسالمية حرصت \ �اية العقل ابتداءً ، وبالعقل
، أو R الغيبياتR @فكر فيه، �انطالقته وسياحته فيما ليس l Ìال � و، تفكsه Rأن يتيه من �اية العقل و. وغsها

كثs من اآليات حّث : العقل ب=بية من جوانب االهتمام و .غs سليمةأف¨ر و يتوo عنها أف¨ر سيئة أشياء قد
  . ا@فكر R السموات واألرض و� هذا الكون\ و، \ إعمال العقلواألحاديث 

  ) ) SñSñ((ا|لقة ا|لقة 

  ا¾انب العقدي : ا ثا�ً  �
ر R هذا الكون فك| إن ا�انب العقدي R بناء اإلنسان هو جانب مهم، فاإلنسان بطبيعته ي�ع ألن يسأل ويتساءل ويُ 

xه، اهللا سبحانه وتعاsيف بدأ، وما مصcقد أنزل »م من اآليات ما يب[ »م ويش�  - بعباده ر�ةً  - وما وراءه، و
تفكsه بأن ال يتيه R مزالق عقدية  و فكره الكÍى؛  يتفرغ اإلنسان من شغل صدورهم بإجابات »ذه األسئلة

ها من األمور، ، ويتبع ا»وى، ويعبد الكواكب، أو األشجار، أو ا�جوم، أو ال¨ئنات، أو غsمنحرفة، فيجتهد فيها ويضّل 
هذا ا�انب ! ا �ا وراء ا�ادة، فيعيش حياة حيوانية Ùتلف فقط R درجة الرð عن سائر اnيوانات ا رافًض أو يعيش حائرً 

ا فهو ³	 اإلنسان بشg مت¨مل، ويوجه ا@فكs اإلنسا� «و الطريق الصحيح، فا�انب العقدي R اإلنسان مهم جدً 
  .ا�انب ا@عبدي: لوcه، ويرتبط أيضا ببقية ا�وانب األخرى، \ سبيل ا�ثال جانب مهم ³	 فكره وس

  ا¾انب ا�عبدي ، أو ا¾انب الروí : ا رابعً  �
ا هللا، فينب× أن يوجه هذه العبادة \ اGنوع و\ العبادة، وقد كرّمه اهللا سبحانه وتعاx بأن جعله عبدً  ن مفطوراإلنسا

ا عن ألمره وابتعادً   هللا سبحانه وتعاx واستجابةً ية ا�رتبطة باGضوع، بأن يكون خضوً� وأن يشبع حاجاته الوجدان
إن R اإلنسان وازع داخê «و العبادة واGضوع، و«ن نرى R اnضارات ا�عا�ة واnضارات . نواهيه وما حذر منه

ت وا«رفت فظهرت فيها مظاهر من العبادة، باÙاذ األ
ّ
صنام واÙاذ األوثان، وصارت R رحالت من القديمة حينما زل
  . والفساد اال«راف وال×ّ 

-إن ال=بية اإلسالمية تهتم Ôانب الروح �هتمامها بسائر جوانب الشخصية اإلنسانية ا�ت¨ملة، فإعطاء هذا ا�انب 
çقيق ا@وازن السليم لإلنسان ويبعد  هُ ـحق�  -ا�انب ا@عبدي وا�انب الروÇ R عنه ا@وترات وشد األعصاب يساهم

والقلق وما إx ذلك، فاإلنسان يفزع إx اهللا سبحانه وتعاR x ا®وم <س مرات ح� ال تأخذه دوامة العمل وطلب 
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ن اهللا سبحانه وتعاx ـكما بي� -الرزق واالنشغال باoنيا واللهو مع األهل واألوالد واألصحاب، فيكون R Ì � ف=ة 
ذان اTي هو يبتدئ بها R األ "اهللا أكÍ"ا شعار فيه اإلنسان �القه ويبتعد عن هذه اoنيا، رافعً وقت يتصل  -دوحدّ 

إعالم للصالة، وأيضا R الصالة نفسها ¸د أن ا@كبsات فيها تشعر اإلنسان بأن اهللا سبحانه وتعاx أكÍ من ا»موم، 
Tوا ،Íهو األك xمن األهل، وحق اهللا سبحانه وتعا Íفي ينب× أن يُ وأكè  xذلك سائر العبادات ال° هللا تعاcو ،

تساهم Ç Rقيق ا@وازن، �لصوم واnج بما فيها من جوانب جسمية وجوانب اجتماعية، ولكنها R مضمونها عبادات 
أو االنفعا®ة  و}ضة هللا سبحانه وتعاx تساهم Ç Rقيق ا@وازن R حياة اإلنسان، وح� ال تط$ عليه ا�وانب ا�ادية أ

  .غsها من ا�وانب األخرى
  ا¾انب األخالÐ : ا خامًس  �

فموضوع ª Àموعة من القيم اkبيلة واالجتماعية الm �كم عالقة اإلنسان بغÏه من سائر الب(،  : األخالق
وا5ناء . يناألخالق موضوع اجتماá، توجد R العالقات ب[ اآلخرين، وÇكم وÇدد العالقات فيما ب[ اآلخر

sتماسك ا�جتمع ووحدته، سواء ا�جتمع الصغ R ة ،  األخال/ من أهم ا�وانب ال° تساهمñفهناك قيم  ابتداًء من األ
أخالقية ينب× أن يرÉ عليها األطفال وا�اشئة والشباب، اح=ام الكبs، والر�ة بالصغs والضعيف، و�نزال ا�اس 

تقديم العون وا�ساعدة لآلخرين، هذه القيم األخالقية ال° ينب× أن يؤcد عليها R تربية  مناز»م، ا@عاون واإليثار،
  .ا�اشئة، و� جزء مهم من جوانب الشخصيةواألطفال 
  ا¾انب اإلرادي : ا سادسً  �

ات، و\ االنضباط تقوية اإلرادة، وتقوية العزيمة، واnزم R األوامر، وا@دريب ا�ستمر \ إ¸از األعمال، و\ ا�هار
R العمل وما يتعلق R ا�انب العل	، والصÍ \ العلم و\ ا@علم، وتقوية اإلرادة R هذا ا�انب، ال شك أن هذه 

قد يفوق الواحد ع�ات اآلخرين من ذوي اإلرادات اGائرة أو الضعيفة، وcذلك تقوية اإلرادة  ا مت¨مالً ا قويõ تنتج إنسانً 
  . والصÍ عليه، و\ اإل¸از، وانتظار ا�تائج وعدم االستعجال، فهذا أيضا جانب مهمR جانب العمل 

ما يتعلق بالعبادة، فالعبادة Çتاج إx تقوية اإلرادة :  -جوانب تقوية اإلرادة وبنائها-وأيضا من ا�وانب اإلرادية 
أن ³رصوا  -أو معلمةً  اا أو معلمً ا أو أمõ سواء أكان أبً -ا، فينب× \ ا�ر± ا فشيئً با�مارسة وا@دريب وزيادة ا@حمل شيئً 

ا ح� يتحولوا إx طاقات نافعة، منتجة، تتحمل ا فشيئً \ تقوية هذه ا�وانب اإلرادية R نفوس أبنائهم وتالميذهم شيئً 
م إال ويكون وراء وتصÍ؛ @حقق شيئا من اإل¸ازات، فال يمكن أن تتحقق ا¸ازات لفرد من األفراد أو ألمة من األم

هذا اإل¸از عزيمة وقوة إرادة وصÍ، وال يمكن أن يتحقق ا¸از عل	 إال وراءه السهر وا@عب والصÍ وانتظار ا�تيجة 
إذا ا من اإل¸ازات بتؤدة وعدم استعجال، كذلك ح� R األمور اoنيوية أو غsها، فال يمكن أن ³قق اإلنسان شيئً 

  . ةائر�ن ذو عزيمة ضعيفة أو خ

  األمة ا�سلمة ا�تماسكة بناء : اÑدف ا�ا�  �
xكما قال اهللا سبحانه وتعا ،sGا xاعية إoْخرَِجْت {: بناء األمة ا�سلمة ا�تماسكة اآلمرة با�عروف، ا

ُ
ٍة أ م�

ُ
ُكنْتُْم َخsَْ أ

ُمنَْكرِ 
ْ
َمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
بناء هذه األمة القوية، عزيزة ا�انب، ا�هيبة، هذا . )÷ÎÎ(ن آية آل عمرا} لِلن�اِس تَأ

وب، و³تاج إÙ xطيط طويل وصR Í سبيل ا¸ازه، وقد ، و³تاج إx عمل دؤهدف سا� من أهداف ال=بية اإلسالمية
مة، و�ن ثمن ذلك بذل الرسول صt اهللا عليه وسلم وصحابته ر" اهللا عنهم كثs من ا@ضحيات R سبيل بناء هذه األ

. ا إx أن تقوم الساعة ا وتمكينً وأسأل اهللا سبحانه وتعاx  أن يزيدها عزõ . هو بناء هذه األمة ال° امتدت عÍ القرون
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يتطلب ال=c¯ " بناء األمة القوية ا�تماسكة العزيزة ا�انب"هذا ا»دف االجتماá، وا»دف ال=بوي الكبs اTي هو 
  : ، فمن ذلك " بناء اإلنسان"ت¨مل وتتداخل مع ما أëنا إ®ه آنفا R حديثنا عن \ جوانب عدة ت

  افعية للسلوك اJناء العقدي ، وتكوين اt:  أوالً  �
إن ا@جانس وتماسك وتقارب األفراد يساهم R قوة وتماسك بناء األمة، وال شك أن انتماء األمة إx عقيدة واحدة 

إن . ب�ع واحد ووقوفهم خلف قائد واحد، ال شك أن هذا من أسباب العزة وا�نعة  و�يمانهم برب واحد وال�امهم
ا�ظام ال=بوي بشg �م، وال=بية اإلسالمية ترcز \ هذا ا�انب؛ ح� يتحقق لألمة اإلسالمية عزتها وم¨نتها من 

Ç Rقيق هذا ا5ناء اTي هو حصن  ا�ساهمة مسؤول عن خالل تماسك أفرادها، فاألم R بيتها، وا�علم R مدرسته،
  . بداخله، و³ميهم من نيل األعداء، أو اق=ابهم منهم، ويدرأ عنهم ا�خاطر ا�حتملة بناء \ ذلك نْ منيع يó مَ 
  بناء األخالق : ا ثانيً  �

 أسس من قواعد إن ا�انب األخال/ جانب مهم جدا R قيام اnضارة و� بناء األمة، فاألمة ال يمكن أن تقوم إال \
وقيم وأخالق إسالمية متماسكة وقوية ومنبثقة من منهج اهللا سبحانه وتعاx، من كتاب اهللا سبحانه وتعاx، ومن سنة 

قول الرسول  ، ويكفينا R هذا عد مهمعد األخال/ R األمة و� ا�جتمع بُ الرسول صt اهللا عليه وسلم، وال شك أن ا5ُ 
داللة \ أهمية ا�انب األخال/ R تكوين األمة، و� دور ). ا بعثت ألتمم م¨رم األخالقإنم: (صt اهللا عليه وسلم

الرسول صt اهللا عليه وسلم بذاته بناء أخال/ وجانب أخال/، وحينما سئلت �ئشة ر" اهللا عنها عن خلق الرسول 
، و�ن الصحابة ر" اهللا م يتمثل القرآن سلو�ً �ن صt اهللا عليه وسل". �ن خلقه القرآن: "صt اهللا عليه وسلم، قالت 

  . متماسكة عزيزة �®ة ا5نيان وأمةً  عنهم بسمو أخالقهم أقاموا وأنشئوا جيالً 
  

�  
ً
  �قيق األخوة : ثا�ا

Çقيق األخوة، وترc¯ها \ جانب األخوة اإلسالمية ا�بنية \ تعا®م اإلسالم، ليست األخوة ا�بنية \ نعرات ذات 
ا من معايs ز�ت عنèية قبلية أو مناطقية أو ما إx ذلك، و�نما قائمة \ أساس ا@فاضل وا@مايز واالنسجام، انطالقً ن

xنَاُكْم ُشُعوًبا {: الصالح واالستقامة، كما قال اهللا سبحانه وتعا
ْ
ْغLَ وََجَعل

ُ
َها ا��اُس إِن�ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ Ñف

َ
يَا ك

ْيَقاُكْم إِن� اهللا�َ َعِليٌم َخِبsٌ َوَقبَ 
َ
َرَمُكْم ِعنَْد اهللا�ِ أ

ْ
ك
َ
  .  اnجرات })ÎÐ(ائَِل ِ@ََعاَرفُوا ِإن� أ

وجود اoرجات ا�مايز الطب×، : � االجتماع الب(ي بش¶ Aم -سبحانه وتعاÒ-من السنة اإلÑية الm أودعها اهللا 
ال�عة، نزعة ا@درج وا@واضع R مستويات متباينة، وهذا R شقه اإلÕا� هو  وا@فاوت ب[ ا�اس، فا�اس فيهم هذه

}فز لإلنسان للحراك االجتماá �يث ³رص � إنسان ويسà ألن يتقدم ويعزز م¨نته، واGطورة حينما ينحرف 
وانب وراثية، أو شg، أو  ا�سار وتصبح معايs ا@درج معايs غs منطقية، كأن تكون مرتبطة \ نزعة عرقية، أو ج

مال، فهذا يؤدي إx تفكيك ا�جتمع وضعفه من اoاخل وسهولة نفوذ األعداء إ®ه، ولكن حينما يكون ا@مايز ب[ 
ا أن يعملوه، وأن يتنافسوا، وأن ³ققوا ما يصبون ا�اس با@قوى والصالح واالستقامة، فهذا � بمقدور ا�اس �يعً 

  . عون إ®ه من درجاتإ®ه من م¨نة، وما يس
  بوحدة األمة ، ورAية مصا|ها  Iورة تكوين الوÈ: ا رابعً  �

يتمثل هذا R شعور ا�اس أنهم R مرcب واحد، و� سفينة واحدة، ينب× أن ³رص ا�ميع \ صالح هذه السفينة 
دي بالسفينة وÔميع من فيها إx عدم حصول خلل يت1ب منه ا�اء فيؤوتماسك بنائها وصمودها أمام األمواج العاتية، و
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الغرق، فال بد من تربية ا�اشئة، وتربية الشباب، وأن تكون ا�ناهج اoراسية، وال=بية اإلعالمية وغsها من الوسائل 
ال° تؤثر R ا�اس و� ا�ماهs بشg �م، ينب× أن ترcز \ هذا ا�انب، قضية ا@أكيد \ وحدة األمة وتماسكها، 

�مل بمصلحة األمة، فال صالح وال حياة وال استقامة ألمة إذا لم يكن هناك وأن  gمصلحة األفراد مرتبطة بش
  . تكامل، و�ذا لم يكن هناك شعور با�سؤو®ة ªاه هذه ا�وانب ا�همة

  ا�حافظة W اkظام العام : ا خامًس  �
، ا�جتمع نظام، واoولة نظام، واألمة -ة مصاnهاåورة تكوين الوá بوحدة األمة ، ور�ي- وهو مرتبطة بما قبله

 ِ
َ
ات نَ نظام، فال تستقيم هذه األنظمة وال تسs بطريقة صحيحة إال إذا انصاع ا�ميع @عليمات هذا ا�ظام، وأصبحوا 5

ذا Çقق هذا R هذه ا�نظومة، 5نات مت¨ملة، � 5نة منها تؤدي دورها ورسا@ها وتقوم بمهمتها بالطريقة الصحيحة، فإ
  . هذا µا يساهم R بناء ا�جتمع -وهو العمل وفق ا�نظومة العامة-الûء 

\ åورة ال=c¯ \ هذا ا�انب، وتؤcد \ أن ا�صلحة العامة مقدمة \ ا�صلحة  وال1بية اإلسالمية تؤ�د
عامة؛ ألن انفراط ا�صالح العامة، اGاصة، بل R اnقيقة ال يمكن أن تقوم مصلحة خاصة إذا انفرطت ا�صالح ال

ëيعة "ب، وعدم اnرص \ ا�ظام العام، ³ول ا�جتمع إx ما يشبه أو تنطبق عليه مقولة وعبارة ـوانتشار التسي| 
، �يث أن القوي يأكل الضعيف، وال يأمن أحد \ نفسه و\ ماÌ، وال شك أن من ا�عطيات ا�همة R بناء "الغاب
ضباط وا�حافظة وا@داá والتشاور وا@ناصح R سبيل أن يكون ا@ئام ا�ظام العام االجتماá وبش� االن: األمة

  .ا أو غsها ا أو اقتصاديً ا أو أمنيً lاالته، سواء �ن تربويً 

  ))SøSø((ا|لقة ا|لقة 

  ، واالنتماء إ¨ها  ا�قة باألمة وبمقدراتها ، والوالء Ñا: ا سادسً  �
بنا أن نوجه ا�اشئة إÇ xقيق الوالء،  اإلنسان \ العمل بإÕابية 5ناء هذه األمة، فحريF إن هذه األمور µا يساعد 

\ سائر األمم آمرة با�عروف ناهية عن  وانتمائهم إx هذه األمة اإلسالمية ال° جعلها اهللا سبحانه وتعاx شاهدةً 
تعدل وتصحح، وهذه األخطاء توضع R إطارها  ا�نكر، و�ذا �ن هناك جوانب من اGلل ومن ا@قصs فينب× أن

ا�حدود، وال يكون األصل هو ا@قصs واGذالن، أو التشمت أو جت اTات، و�نما يكون األصل اhقة با�قدرات، 
ا عن اnدود اإلÕابية فيفتخر ا دون أن يكون ذلك خارجً واhقة باألمة وبإم¨ناتها وبقدراتها واالفتخار بها، طبعً 

اoور أداءا \ ا با�سؤو®ة وحرًص ا و�حساسً ان بإ¸ازات غsه ثم ينام، و�نما بقدر ما يشg عند اإلنسان وعيً اإلنس
  . اإلÕا� R بناء األمة، هذه مسؤو®ة األمة بمجموعها ومسؤو®ة أفرادها

فروض الكفايات، فإنها : لوهذا ا�انب ال=بوي ا»ام يظهر R كثs من ا�صوص ال�عية، ولو أخذنا \ سبيل ا�ثا
 gٌتع¡ ا@¨تف وا@عاون، ف  Ñوواجب \ ا�رب[ تربية ا�اشئة، وتعويدهم وغرس القيم . ثغرة من ثغرات األمة يسد

اإلÕابية، قيم العمل وقيم اإلنتاج وقيم اhقة با�فس، واhقة باألمة، واhقة بإم¨ناتها بروح تتسم بالصفاء والشفافية، 
ا لثات يؤدي إx ا�فاق وعن إطالق ال¶مات ا�وفاء ال° قد تÜ أكµ 0ا تنفع، ال إفراط وال تفريط، ال جتً  ا عنبعيدً 

يؤدي إx الغفلة وªاهل جوانب القصور، فال بد من  اÇطيم لألفراد وÇطيم معنوياتهم وشخصياتهم، وال أيضا غرور
  .ا@وازن ب[ هذا وذاك 

  اkاس  ن( العدالة ب¼: ا سابعً  �
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»ا إال بن� قيم العدالة، وشعور �يع  العدالة R اnقوق والواجبات، فال يمكن أن يتحقق تماسك لألمة و³صل والءً 
األفراد بوجود عدالة اجتماعية تعتمد \ أن � إنسان متاحة Ì الفرصة R العمل وا@قدم، و� ا�همات، و� اnقوق 

إن وجود وÇقيق العدالة من األمور ا�همة ال° تساهم R . هاـسك األمة ويساهم R رقي| والواجبات، هذا µا يساعد R تما
وا�ظام ال=بوي بشg �م وال=بية اإلسالمية ترcز \ . غرس االنتماء لألمة، وهو أمر مهم وأسا£ R قيام اnضارات

ذا لم يكن هناك عدل ب[ األفراد R الفرص هذه القضية، وال يمكن أن تقوم منظومة اجتماعية أو منظومة حضارية إ
  . و� تكافؤها، وcما أëت R اnقوق والواجبات

  وجود وانتشار القيم األخالقية اtافئة : ا ثامنً  �
م � ال° ªعل ا�جتمع يرتفع  ويتساN ويتالحم، ويسوده الوئام وحسن يَ فهذه القِ ، �@عاطف والر�ة وا�ودة والشفقة

ال=ابط بدرجة كبsة، وال شك أن بروز وظهور هذه القيم ا�همة من أبرز ا�ؤëات \ قيام األمة العزيزة الظن، ويسوده 
ا�انب وا�تماسكة ا5نيان، وال=بية اإلسالمية تؤcد \ هذا ا�انب R �يع اoوائر االجتماعية ابتداء من دائرة 

الح=ام، ثم أيضا مع األقربون فاألقربون من ذوي القرÉ، وا�sان، األñة، فينب× أن يسودها اnب والوئام وا�ودة وا
إن انتشار هذه القيم من أبرز مؤëات بناء األمة، وينب× \ ا�ظام ا@علي	 . ومن األصدقاء، أو زمالء العمل

بوية أو ا@عليمية، وهذه وال=بوي أن يرcز \ هذه ا�وانب سواء R ا�درسة من خالل ا�نهاج اoرا£، أو ا�ناشط ال=
  .من األمور ا�همة R بناء األمة

  القيم اإلüابية الفاعلة :  تاسًعا  �
إن وجود القنا�ت oى األفراد بأن العمل ا�ش=ك åوري جدا ، وخاصة R هذا العè اTي يتسم بعè  :ا@عاون  �

ن ا@خصص اoقيق يساعد \ بناء فرق عمل م ا@عاون وعدم ا@نافس ؛ ألـا@خصص ، فوجود ا@خصص اoقيق ³ت| 
أولويات عملها هو ا@عاون ، كما قال اهللا سبحانه و  شك أن هذا من خsية هذه األمة ، فمن شعاراتها  وال . مت¨ملة 

xتعا :} َsْْخرَِجْت لِلن�اِس ُكنْتُْم َخ
ُ
ٍة أ م�

ُ
 َيَعاَونُوا َ\َ َوَيَعاَونُوا َ\َ {:و� اآلية األخرى. آل عمران} )÷ÎÎ( أ

َ
Íِ| َوا@�ْقَوى َوال

ْ
ال

ُعْدَوان
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
ويرتبط به أيضا  .فا@عاون \ ا�وانب اsGية، واإل¸از، والعمل \ الطاعة والعبادة. )Ï(ا�ائدة آية } اإل
  :قيمة أخرى \ جانب كبs من األهمية، و� ) أي ا@عاون(

واع ا@قويم ال=بوي، حينما ينصح ا�سلم أخاه ا�سلم فهو يقّومه ويعّدÌ ويساهم ا�صيحة � نوع من أن :ا�صيحة  �
إن اختفاء . R تطويره ويقلل من األخطاء، وهو داللة \ ظهور وبروز جو ص� يتسم بالشفافية والèاحة والوضوح

إن ال=بية اإلسالمية . مة ومدمرةيبة، والطعن من اGلف، أو ا�ميمة، وهذه ال شك صفات ذميـا@ناصح يع¡ ظهور الغِ 
تؤcد \ هذه ا�وانب، قضية تقديم ا�صيحة بآدابها وبصورتها ا�ميلة ال° ال تعتمد \ التشهs، أو \ الفضيحة، أو 

  .\ التش�، و�نما تقوم \ إسداء ا�صح ونفع اآلخرين بشg مت¨مل
ت ا�صيحة بدرجة كبsة تعتمد \ توجيه اآلخرين إx أخطاء وهو مرتبط با�صيحة، فإذا �ن :ا@وا; \ اnق  �

قا�، ولم يرتكب خطأ، و�نما غفل عن بعض قد يكون عندهم، فإن ا@وا; باnق يع¡ تكميل »م، فاإلنسان 
 Íق وا@وا; بالصnا يقوي األنفس بعضها ببعض، ويشد ا�اس بعضهم أزر بعض، ويساعد  هذااألمور، فا@وا; باµ

  .R تماسك األمة و� قيامها
�  ً·A ا : W ضحية � سبيل األمة تربية األفراد�ا  

إن . أي ا@ضحية R سبيل األمة، و\ �ايتها، و\ بذل األموال، وبذل ا�هج R �ايتها ور�يتها، و� صد األعداء عنها
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فg ³رص \ أن يض� R سبيل األمة  بة االستعداد،فرادها صفا و\ أهاألمة العزيزة ا�انب � ال° يقف أ
 R تمعه و�خوانه وأعراضه وقيمه ال° يؤمن بها ودينه ومعتقده، فمما يساهمl 	³نفسه، و 	بمجموعها، فا�سلم ³

 sGسبيل ا R ا@ماسك، وال=ابط، وا@نافس xي يؤدي إTبناء األمة وتماسكها وجود هذا الشعور ا�ميل ا.  
  |رص W اإلتقان ، وجودة العمل ا:   |ادي ع(ا �
م اsG �فسه العمل بطريقة صحيحة هو µا يريح اإلنسان، ويريح ضمsه، ويريح نفسه، ويريح ذاته، وأيضا يقد|  أداءإّن 

ا ا منضبًط ا دقيقً داءه بأن يكون صحيحً ن وضبط العمل و�جادته وا�صح R أو�جتمعه، فغرس الشعور والرغبة R اإلتقا
  .ا، هذا µا يساهم R بناء أمة مت¨ملة وقوية وعزيزة ا�انبا نافعً دً مفي

  بنـاء ا|ضـارة : اÑدف ا�الث  �
إذا �نت األمة lموعة أفراد، فإن اnضارة � تسلسل األمة عÍ تارHها الطويل، حضارة متصلة، حضارة مت¨ملة، 

رة اإلسالمية اsGة ال° تقدم اsG والفائدة وا�فع لألمة بناء اnضا: فا»دف اhالث ألهداف ال=بية اإلسالمية هو 
�مل gها الطويل، وأيضا للب�ية بشHتار Íضاري هو من األبنية ا»امة جدً . عnا�نظومة ال شك أن ا5ناء ا R ا

�مل، فبناء اnضارة، وتقديم ا�نجزات، و�فادة الب�ية من ا�عطيات اnضارية ا� gختلفة، هذه من األمور ال=بوية بش
  .اا»امة جدً 

  .Çقيق ا@قدم للمجتمع وتفوقه من ا�احيت[ ا�ادية وا�عنوية R ش� lاالت اnياة :تعريف ا|ضارة  �
ا�انب ا�ادي، وا�انب : وجودها R جان[ مهم[ مت¨مل[ قضية هذا هو أبرز تعريف للحضارة، ويؤcد فيه \ 

  .ا�عنوي
وهو ما نراه من اكتشافات ومنجزات R وسائل اnياة، ووسائل ا�قل، ووسائل االتصال،  :ي للحضارة ا¾انب ا�اد

وهو ما يتعلق بالقيم واألخالق، واhقافة، واإل¸از العل	 وا�عر�، : ا¾انب ا�عنوي للحضارة . ووسائل ا�با�، وغsها
  . ارفوا�وروث اhقاR العام، الشعر وا�0 والعلوم وا�ع

  :ا¾وانب ا�همة ، واألدوار ا�همة لل1بية � اJناء ا|ضاري  �
إن لل=بية دور كبÇ R sقيق ا5ناء اnضاري، وربما يتمثل R ثالث جوانب سنتحدث عنها بشg موجز و ñيع، 

  :و�
جيل إx جيل، إن تنقيح نقل لل=اث من  -فيما تقدمه-ال=بية تقدم  :صيانة اnضارة من االنهيار  :ا¾انب األول  �

، بل أن ال=بية هذا ا�وروث اhقاR اTي ينقل من جيل إx جيل هو مساهمة من ال=بية R استمرارية ا5ناء اnضاري
ولة بدرجة كبsة عن اإل¸از اhقاR والفكري، فا�نجزات العلمية سواء �نت \ شg مؤلفات أو أ�اث أو مسؤ

و فنون أو شعر أو غsها، � ذلك µا تقدمه ال=بية وا@عليم R مفهومهما الواسع والعام علوم أو معارف أو آداب أ
  .@حقيق ا5ناء اnضاري

إن ال=بية ليست فقط تنقل ال=اث من جيل إx جيل فتضمن : ا�ساهمة R دفع عجلة ا@قدم  :ا¾انب ا�ا�  �
فا�ظام ا@علي	 مطالب بأن يستمر R تقديم ! نها تقدم منجزات استمرارية اnضارة واستمرارية ا�وروث اhقاR، بل إ

  .ا بعد وقتبعد آن، ووقتً  ابعد جيل، وآنً  ا�نجزات جيالً 
إن اnضارة إذا لم يكن »ا منظومة من القيم اoقيقة والواضحة  :توجيه اnضارة للخs  :ا¾انب ا�الث  �

R اnضارة الغربية ا�عا�ة ، ففيها  -\ سبيل ا�ثال-فها، كما نرى وا�توازنة، فإن هذا قد يتسبب R تر«ها وا«را



    أهداف ال1بية اإلسالميةأهداف ال1بية اإلسالمية: : س س سادسادالفصل الالفصل ال            )           )           نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة    --  yyمم  أصول ال1بية اإلسالمية أصول ال1بية اإلسالمية ((

- ٦٢ -  

 

بعض اال«رافات وبعض اGلل اTي قد Õعل اnضارة تنحرف إx ال�، أو يكون »ا تطبيقات مÜة بالب�ية، أو 
�مل  gا يهدد اإلنسانية بشµ ،يةèتنطلق من منطلق العا�ية والعن. 

  : ةعنا� ا�نظومة ا|ضاري �
S    /  ضارة ا�عا�ة : ا¾انب ا�اديnا R و� ا�نجزات ا�ادية ال° نراها.  
  .و� ما يتعلق باآلداب والفنون واhقافة والعلوم وا�عارف واألخالق والقيم : ا¾وانب ا�عنوية  /  �
-  /  ºنظي�ا وهو ما يتعلق بالقوان[ ودقتها ، والت�يعات وما يتعلق به :ا¾انب ا.  
T  /  نفيذية�- مرتبطة بها و�: ا¾وانب ا 	فال فائدة من وجود أنظمة وت�يعات دقيقة  -أي با�انب ا@نظي ،

 õواضح ودقيقومتقدمة، إذا لم يكن هناك نظاما تنفيذي gا وسلطة تنفيذية تطبق هذه ا@عليمات وهذه الت�يعات بش .  

  ))SúSú((ا|لقة ا|لقة 

  ة لل1بيـةاألصول اkفسي: الفصل السابع  �
ا عن حاجات ودوافع داخلي�ة ، سيكون اnديث Çديدً األصول اkفسية لل1بيةR هذه ا�حاåة وال° تليها سنتحدث عن 

  .عند اإلنسان، وعالقة هذا بال=بية، ودور ال=بية اإلسالمي�ة R إشباع هذه اnاجات وتوجيهها وتهذيبها ا@هذيب الصحيح
  . هما �رك للسلوك*ي أنj  :وع اnاجات اإلنساني�ة وب[ األهداف، والرابط بينهما هناك رابط مش=ك ب[ موض

، وتهدف " سلوك"من أهم ا�وضو�ت ال° تهتم بها ال=بية باعتبار أن العملي�ة ال=بوي�ة �  "}ر�ت السلوك اإلنسا�"إن� 
 xبطريقة صحيحة وتهذيبه، وتوجيه السلوك « كتطوير السلو :إ |sGد من ة واإلو ا�وانب اnابي�ة، و�قصاء أو إنهاء  أو اÕ

  .أنماط السلوك اGاطئ 
À تتسم بالواقعية، وتتسم با�صلحة والفائدة، : للسلوك " خار� " }رك :  فاألهداف 

ً
فاإلنسان حينما يضع Ì أهدافا

ات حينما تكون هذه األهداف ذات طابع وب @حقيق هذه األهداف، وباTؤفالشك كن�ه يسà و³رص ويعمل بشg د
ا بتحقيق مستوى ، فيشعر براحة نفسي�ة، ويشعر أيًض احد تلو اآلخرإجراü عمê تطبيó، حيث يسà اإلنسان إx إ¸ازها الو

  . اإل¸از والطموح و�رضاء اTات نتيجة @حقق هذه األهداف 
وال° تليها سوف  -كما أëت-سابقة، أما R هذه ا�حاåة قد Çدثنا عنها R ا�حاåات ال تإن� � هذه ا�وضو�

  . ا�حر�ت اoاخلي�ة: نتحدث عن 
 À األهداف:    . �رك  داخ÷ للسلوك اإلنسا� : �رك خار� ، أما ا|اجات اإلنسانية ف

ف \ اnاجات اإلنساني�ة ال° با@عرÑ  -  �كم واقعيتها، و�كم تطبيقها، و�كم إجرائيتها -إن ال=بية اإلسالمي�ة تهتم 
بإشباعها بالطريقة الصحيحة، وبتوظيفها : أودعها اهللا سبحانه R ا��فس اإلنساني�ة،ٍ وتتعامل معها بطريقة صحيحة ، وذلك 

كبت، Ç Rقيق األهداف اإلسالمي�ة العليا، و� بناء الشخصية ا�توازنة؛ ح� ال يسيطر جانب \ جانب، وال ³صل هناك 
عنه من ضغوط نفسية أو مش�ت قد تؤدي إx بعض ا@وترات، أو بعض ا�ش�ت، أو بعض أنماط السلوك  بوما ي=ت
  .السل.

ة، وعالقتها وأثر ال=بية R ا@عامل معها، و� استثمارها، أو إشباعها   سنتحدث عن lموعة من اnاجات اإلنسانية ا»ام�
  . بالطريقة الصحيحة 
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  ةـة اÑامj ـانيـات اإلنسـا|اج �

  العضوية ا¾سديjة ا�اديjة لإلنسان  تا|اجا: ا�ستوى األول  �
ة،  اnاجة إx ا»واء، : بد� من ا@عامل معها بالطريقة الصحيحة، من أمثلة هذه اnاجاتوالإن� هذه حاجات åوري�ة وماس�

  .اnاجة إx ال�ب والغذاء بشg �م، اnاجة إx األكل
  : ا|اجة إÒ اÑواء :  أوالً 

 \ اإلنسان ؛ باعتبار كن�ه ال 
َ
، فاألكسج[ هو من أك0 اnاجات ضغطا

ً
إن� اnاجة إx ا»واء � من أك0 اnاجات ضغطا

 ات من ا»واءيستغ¡ عنه وال oقيقة واحدة ، وباستمرار ؛ R حالة يقظته ونومه ، وحرcته وسكونه هو }تاج إx كمي� 
Tلك ¸د أن . هو الُمغذي للجسم ، والُمحرك لتورة اoموي�ة ، وا�ساعد \ بناء ا�سم بطريقة صحيحة اTي كسج[ األو

 \ اإلنسان ، جعل اهللا سبحانه وتعاx اإلنسان يتناو»ا بال  تا �نت أك0 اnاجام� ـهذه اnاجة ل
ً
العضوي�ة وا�سمي�ة ضغطا

ف
Ñ
نتناوÌ ونستنشقه و«ن R حرcتنا، و� سكوننا، و� بيوتنا،  - اTي Çتاجه أجسامنا- و األكسج[إن� هذا ا»واء أ .تكل

إن� هذه اnاجة تؤثر \ ما سواها من اnاجات، فال يمكن لإلنسان أن يؤدي وظائفه . R حال ا®قظة، و� حال ا�نام
غٌ¡ عن القول  .ج[ بطريقة صحيحة، وبطريقة �فيةبطريقة صحيحة إال إذا �ن ³صل جسمه \ ما ³تاجه من األكس

 للمعلم[ R مدارسهم و� صفوفهم اoراسي�ة، أن ³رصوا \ ا@هوية الصحيحة، فإن� وجود ا@هوية : 
ً
كن�ه من ا�هم| جدا

ا ينشط اإلنسان، وينشط الفكر، وينشط اTهن   .السليمة مم�
   ا|اجة للغذاء: ا ثانيً 

ة لإلنسان، إن� من حق اإلنسان أن ³صل \   - اأو ëبً  سواء أكالً  -غذاء إن� اnاجة لل � من اnاجات الÜوري�ة وا»ام�
تدِ وْ لقمة العيش، وأن ³صل \ ما ³تاجه من غذاء، إن� هذه اnاجة تضغط \ اإلنسان، وقد تُ 

�
 . ي به إذا قل

�
توفر  ةإن� قل

ة ا�وع ة الفقرومن شد� -ات، و�x ضيق، ورب�ما الطعام تؤدي باإلنسان إx ا@وتر قد تؤدي إx تدهوٍر R ا�ستويات   -وشد� إن� اإلنسان وÇت ضغط اnاجة إx األكل µكن أن يضعف، . ا�ختلفة، أي R ا�ستوى الِقيَِ	 و الَعَقِدي واألخال�
ل اإلنسان \ ما ³تاجه من غذاء بال منA وال إن� من جوانب الكرامة اإلنساني� ! ويتنازل عن كثsٍ من األمور  ة أن يتحص�

  .أذى، وهذا مقدمة @حقيق اnاجات اإلنساني�ة العليا
   ا|اجة tرجة ا|رارة ا�ناسبة: ا ثا�ً 

ة الÍد تُؤث|ر \ صحته وتُ  ة اnّر تؤث|ر \ اإلنسان و\ سلوcه و\ تفاعله مع اآلخرين، وcذلك شد� سلوcه  ؤث|ر \إن� شد�
  .و\ بواعثه اoاخلية واGارجية األخرى

 
ً
   ا|اجة إÒ ا��ثر ، وا|اجة ا¾نسيjة: رابعا

إن� اnاجة ا�نسي�ة � من اnاجات ا�غروسة R اإلنسان، وبطبيعة اإلنسان، فإن�ه يسà إx إشباع هذه الغريزة بالطريقة 
إن� اnاجة إx ا@¨ثر واnاجة ا�نسي�ة باعث و}رك من . ب�ما يسلك السلوك اGاطئالصحيحة، و�ن لم تتوفر Ì، فإن�ه ر

ه أن يشبعها، وأن يسà وأن يعمل ويكدح ح� تتوافر Ì الفرصة ®�وج زواجً  ا، ëعيõ  ا}ر�ت السلوك اإلنسا�، ومن حق|
  .ألبناء، وهذه 	ها ذات أهمّية كبsة ويشبع حاجاته ا�فسي�ة وا�سدي�ة وغريزة ا5قاء وغريزة حب� ا

ا�سمية تظهر عنده من nظة الوالدة، فاnاجة للهواء  تم اهللا سبحانه وتعاx \ اإلنسان أن جعل سائر اnاجاعَ من نِ 
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 مع اإلنسان
َ
oها تُو

�
نموه ا�س	  أما اnاجة ا�نسي�ة فإن�ها تنضج بعد نمو اإلنسان واكتمال. واألكل وال�ب واoفء، هذه 	

ل مسؤو® ÑمÇ \ بمع¹ كن�ها مرتبطة بقدرة اإلنسان ،êل مسؤو®تهم، و��شتهم  ةوالعق ÑمÇالزواج و�¸اب األطفال و
إن� من حكم اهللا سبحانه وتعاx أن جعل هذه اnاجة تظهر R وقت ا�ضج، ووقت القدرة \ ÇمÑل . وطلب الرزق »م

  . و®ةؤا�س

  )W )S السلوك اإلنسا� العضوية أثر ا|اجات �
ة جدً ) ةالفسيولوجي� (إن� هذه ا�جموعة من اnاجات العضوي�ة  ا، و}ر|ك للسلوك اإلنسا�، فا��اس تتحرك وا�سمي�ة مهم�

 للقمة العيش وللرزق وإلÕاد مأوى، وأيضا @كوين أñة و�¸اب أطفال، وهذه أهداف م�وعة، وحقF لإلنسان
ً
إن�ه . طلبا

  . من ا�روءة أن يسà اإلنسان، ويكدح، ويتعب، ويعمل لسنوات طويلة؛ ح� يعيش ِعيشة كريمة هانئة مطمئنة
ر|ك وتَدفع السلوك اإلنسا� بشgٍ مباë، وبشgٍ واضح، وبشgٍ ) األوÛ(إن� هذه ا�جموعة 

ُ
Ç اجات اإلنساني�ةnمن ا

يؤدي باإلنسان إx ارتكاب جرائم، أو مش�ت، إما بدخول شجار، ورب�ما قد  من هذه اnاجات قد ءإن� تهديد �. �يح
إال بأن يقتل، وقد حيل بينه وب[ غذائه، فالغالب كن�ه قد  أو غذاءً  يصل إx القتل، فإذا لم Õد اإلنسان وسيلة @ناول ماءً 

ة \ السلوك اإلنسا�تأثs هذه اnاجات اإلن ةيضطر إx ارتكاب جريمة، و� هذا داللة \ قو لكن وبالرغم . ساني�ة ا»ام�
نا قبل كما أë !ا من هذه ا@لقائية، وهذه القوة R دافعية هذا السلوك، ¸د أنها تدفع بقوة، و� نفس الوقت تُشبع ñيعً 

وبمجرد تناوÌ كأس من  نهلكن� اإلنسان رب�ما يَِهّم بالقتل إذا �ن R حالة عطش شديد وقد حيل بينه وب[ ا�اء، قليل  أ
وتنتº �� هذه ا�ش�ت وهذا ا@وتر وهذا ا@حرك السل. «و سلوك ! ا�اء أو كأس[ من ا�اء، يتحول مائة وثمان[ درجة 

  .مع[
ا »ا إن� ال=بية اإلسالمي�ة R أسسها وأصو»ا وتطبيقاتها ومبادئها Çرص \ إعطاء هذه اnاجات ما تستحق من إشباع؛ �

  : من دور فاعل R بناء الشخصي�ة اإلسالمي�ة ا�توازنة وا�ت¨ملة، سواًء أن� يأ� هذا بـ 
S -  طلب الرزق  W ا|َث :  

 إن� . ه، وينفق \ نفسه وأهلهإن� فضيلة اإلنسان اTي يسR à األرض يطلب الرزق، ويسà للعمل بعرق جبينه ®جمع قوتَ 
أن� أفضل الصدقات : اآلخر، أو كما ورد R اnديث ) زوجته خs ما ينفقه اإلنسان هو لقمة يضعها R R|  أن� : (داللة اnديث

 مسؤأفضل ا@قرب ا�ا� هو ما ينفقه اإلنسان \ من جعله اهللا سبحانه وتعاx و
ً
مسؤو®ة تامًة ومباëة عن إ�@هم  وال

ٍة وcرامةٍ  - حاجة Ìإذا �نا R-ومعيشتهم، كزوجته، وأبنائه، وأبويه    .ح� يعيش ا�ميع بعز�
من األثرياء R ا5ت،  يكونون - ، رب�ما تقلةقد تصل إx <سة با�ائ- إن� من س� اnياة أن تكون هناك نسبة معينة 

  . ومثلهم R النسبة قد يكونوا فقراء ُمدقع[
 لكسبكَ من حِ و

ً
 سبحانه وتعاx رزقه، وcسب عيشه، ومن حكمه أيضا م اهللا سبحانه وتعاx أن جعل بعض ا��اس موفقا

وهذه ِحكم هللا ! ال يستطيع أن يعمل وال يستطيع أن Õمع رزقه، وجعله �لة \ اآلخرين  اأن جعل بعض ا��اس أخرقً 
 õجعل »ؤالء الفقراء ا�دقع[ حق xوهذا خلق اهللا سبحانه، لكن� اهللا سبحانه وتعا ،xأموسبحانه وتعا R ال األغنياء؛ ا

وا حاجتهم، ويع Ñللمعاشيح� يسد 
ً
 للرزق، وطلبا

ً
  .شوا بكرامٍة وسٍ=، وال يستجدون ا��اس، وال تضيع كرامتهم، طلبا

  :  ا|ث W الزواج  - �
                                 

Î   / العنوان أثنـاء ا�راجعة أضيف هذا 
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 - م القدرة ا�اديةا5دائل R حالة عد). يا مع� الشباب من استطاع منك ا5اءة فلي�وج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم(
ة هذه الغريزة ال° قد تؤدي باإلنسان إx مزالق أو ا«رافات أو  :الزواج  \ -أو غsها  هناك وسائل أخرى تك1 حد�

 من هذا
ً
ة الشهوة، ويُضِعف هيجان ا��فس: سلوك الطريق اآلثم، وبدال   .الصوم، فالصوم يك1 حد�

  "نـ األمة إÒـا|اج" ا|اجات اkفسية لإلنسان :ا�ستوى ا�ا�  �
إÇ xقيق  هإن� طمأنينة ا�فس وسكينتها واستقرارها ووداعتها، مطلب إنساّ� غريزي فطري، يسà اإلنسان بطبيعت

ها ذات تأثs نف�F \ . مستوى األمن والشعور بالراحة والسكينة
�
Öويرتبط بعضها ببعض، و ،

ً
واألمن Ì جوانب كثsة جدا

   .اإلنسان و\ شخصيته وسلوcه
ة لألمن   � jا¾وانب ا�هم :  

  :من ا�وانب ا�همة لألمن 
Î. فس األمنkا W    � .العرض األمن W  Ð. ا�ال W الكرامة. 6   األمن W ا�عتقدات. 7   األمن W األمن .  

ها جوانب مهمة من جوانب األمن ، ولعل 
ّ
\ ا�ال، �كم  األمن \ ا�فس، واألمن \ العرض، واألمن:  أبرزهاهذه 	

 
أنها تظهر بشg كبs، وقد تتعارض ا�صالح، ويكون هناك رغبات R ا�ال، أو ما إx ذلك، فتضغط \ اإلنسان ل
  . يكون R مستوى من القلق وا@وتر 

ة، ومرتبط ، ةلوحدة السياسي� بقيام ا - باTات R هذا العè - ةإن� هذا األمن بمفهومه العام والشامل هو حاجة إنسانية مهم�
  .، أو اoولة، أو اnكومة بمظهرها، وقّوة نظامها، وتماسكهاأو ا�ظام السيا£

ة جدً ا»اnاجات اإلنسانية من  األمنن� ال شك أ ا، «ن نرى R وسائل اإلعالم و� األخبار، حينما HتلÑ األمن R بت أو ام�
ا وا فيها؛ طلبً ؤرعون زرافاٍت ووحدانا، في=cون أموا»م، وي=cون ا5الد ال° نشمدينة أو م¨ن R العالم، ¸د أن� ا��اس يه

هامٌة  ةٌ إن� Çقيق األمن íيٌة åوري. لألمن \ أنفسهم و\ أبنائهم و\ أعراضهم، و\ ما يستطيعون �له من µتل¨ت
، واهتمت بها ال=بية اإلسالمي�ة اهتمام

ً
؛ ألن�ه ال ي اجدا

ً
مكن أن تقوم حضارة أو نهضة أو تقدم، إال \ بساط األمن، �®ا

فال يمكن أن يذهب ا�اس للتعليم Çت دوي| الرصاص وا�دافع وا5نادق، وال يمكن لعالم أن يفكر ويبدع وينتج وهو 
  .%تبئ وخائف \ نفسه وعرضه وماÌ، وهذه أمور أساسي�ة وال بد من Çقيقها

  األمن W مصدر الرزق. y:  \ سبيل ا�ثال ومنهاويات متعددة، منها هذا ا�ستوى، Ì مست -كما أëت-األمن 
 
ً
، ح� ولو لم يكن كثsا

ً
 مستمرا

ً
! ¸د أن� ا��اس يميلون إx ا5حث عن وظائف ذات طبيعة استقرارية، وتعطي دخًال ثابتا

اس يفضله \ اoخل الكثs اTي يكون عرضه للتغs إن� األمن \ مصدر الرزق من أهم| جوانب األمن، وcثs من ا�� 
  ! وال�لزل واالنقطاع 

  xاجة إnاجات اإلنسانية، وال° � اnانية من مستويات اhنت تشمل"األمن"هذه ا�جموعة ا�   : ، وال° 
ñ.راسةtا W األمن   ù .الوظيفة W األمن � مصدر الرزق. :  األمن Î÷ .اتاألمن � الطرق  ÎÎ .آخره، األمن ا�روري xو� ،

  .لكن�ها Õمعها رابط واحد، و� من أهم }ر�ت ودوافع السلوك اإلنسا�
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  ) ) /�/�((ا|لقة ا|لقة 

  .بعة، و� ذات طابع اجتماáااnاجة اhاhة والر : نستكمل اnديث عن اnاجات

   ا|اجة إÒ االنتماء إª Òتمع مع¼: ا�ستوى ا�الث  �
 وفكره وماÌ وعرضه ا يطم5 \ نفسهوأيًض ، العضوية بطريقة صحيحة ومتوازنة لإلنسان إشباع حاجاته حققتبعد أن ي
هو ، �اعة معينة يعيش فيها، أي  االنتماء إx ا�ماعة : ه يسà بطبيعته إxن� إف، ةاألمني�  �يع ما يتعلق با�واçو ومعتقده

يش عي. له األñة بالطريقة الصحيحةتتقب� ، فيع� ويفتخر بانتمائه إ®ها، ودورهÌ  ا R األñةكون عضوً ®�اجة إx األñة 
  له اآلخرونويتقب�  -lتمع ا�درسةأي  -ينت	 إx هذه ا�ؤسسة ف اR مدرسته إذا �ن تلميذً 

ً
l Rتمع  ويرضون به عضوا

 .وتفتخر به أمته ويفتخر بأمته، ر به وطنه ويفتخ يفتخر بوطنه، فوعليه واجبات R بته كمواطن Ì حقوقيعيش  ،ا�درسة
  !ا R السلوك اإلنسا� من أك0 اnاجات اإلنسانية تأثsً � و، اة جدً هذه اnاجة مهم� 

، هذا ا�جتمع³تويه أن و، ل R هذا ا�جتمعتقب� 
 يُ لويسà ص ل هذا Õعله ³روعدم ا@قبÑ  شعور اإلنسان باالغ=ابإن� 
تؤدي إx ، فة فعل سيئةا يوo عند اإلنسان رد� هذا مم�  ن� إف أو غsها ةأو عنèي�  ةإما ألسباب عرقي�  Ì افًض را �ذا �ن ا�جتمعو

  !االنتقام منه  ما حب� ورب� ، ة ا�جتمعكراهي� 
وا@مايز ب[  طاء ا@فاضلإعل، كما تقوم بوبتقبÑ  رمكَ واالح=ام وا@عامل مع الفرد بِ  ةة تقوم \ ا�حب� ال=بية اإلسالمي� إن� 
  . \ صالحهم وتقواهم وبناءً ، \ منجزاتهم اس بناءً ا�� 

  : تتلخص � ناحيت¼ وأهميتها  إÒ االنتماء ا|اجة أدلة رسوخ
 òاحية األوkحرص اإلنسان \ السمعة مرتبطة بإشباع إن� ! ا�جتمع يضغط \ اإلنسان ، فحرص اإلنسان \ سمعته :ا

 وشاع عنه أمر سمعته تإذا تلوث -ال سمح اهللا  – اإلنسان ن� أل؛ إx االنتماء اnاجة
ً
  ا

ً
و�x  لههذا يؤدي إx عدم تقب| ، سيئا

: وتأ� أهميتها ،ةهذه حاجة مهم� ، فف�وا@وتر ا��  واإلرهاق وا@عب ب Ì كثs من اإليذاءهذا يسب| ، ورفضه من ا�جتمع
  .  أنها حاجة معنوية

باnاجات العضوية  نتماءالإx ااnاجة  ا مثالن� رَ الو ق،  عن اnاجات السابقةÙتلف  اnاجة إx االنتماء أن : ا�انيةاkاحية 
ها n Rظة إال كن� ، وÇريكها للسلوك اإلنسا� ة ضغطهابالرغم من شد� وفاnاجات العضوية  - مثالً  �nاجة للغذاء -

، ا\ األقل مؤقتً  ،بمجرد أن ³صل اإلنسان \ الطعام تتوقف اoافعيةف! السلوك  ذاه ودفع، يتوقف Çريك هذا السلوك
أو ، ةبلحظ مكن إشباعهاها ال يُ إال كن� ، ها تأ� R مرحلة تا®ة للمستويات السابقةبالرغم من كن�  أما اnاجة إx االنتماء

  ! أو بيوم ، ساعةب
إن� . ³تاج هذا إx وقت طويل، له اآلخرونح� يتقب�  ¸ازاتحافل من اإل وسجل اإلنسان ح[ يريد أن يب¡ Ì سمعةإن� 

ة ال=بية اإلسالمي� و. مستمر ومتواصلوطويل  يتأé إال Ôهدٍ أن هذا ال يمكن ، كر اnسنواT|  ببناء السمعة واTكر الطي| 
  تهتم بهذا ا�انب

|
cمرحلة الشباب ، وز عليهوتر R اتTبا !  

  )S(وا|اجة إÒ االنتماء  مرحلة الشباب �
الشاب �الة من  رÑ يمُ  -وهذا مشاهد R ا�جتمعات ا�عا�ة  -اسة من العمر R هذه ا�رحلة اnس�  نومرÑ ياب ح[ بالشإن� 

                                 
Î   / أضيف هذا العنـوان اجتهاًدا أثناء ا�راجعة 
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 áب أن نع=فإن� ، الشباب أوهذا ليس خط! االغ=اب االجتماÕ مأنه  ما� áنتيجة لعدم االع=اف كوشامل  خطأ اجتما
  !  ابلة الشبرجو

من نتقال اال -وا�علم[ يتعاملون مع مرحلة ا5لوغ ، من اآلباء واألمهات اكثsً أن  –إن صح ا@عبs  –يمكننا القول 
ه ال يسمح ن� كبمع¹ ؛  "رجل مع وقف ا@نفيذ"ه ن� ك - R ا�قابل أيضا مع ا5نت -الشاب  يتعاملون مع؛  -لطفولة إx الرجولة ا

؛ ل االجتماáوال ³صل \ � من ا@قدير واالح=ام وا@قبÑ  ! " أنت رجل" : يقال Ì ، فةوcيات طفو®� Ì أن يمارس سل
  ! من أك0 أسباب ا«راف الشباب  اهذإن� ! الطفولة بنتيجة لقرب عهده 

 Fهذه ا�رحل، واآلباء واألمهات،با�علم[ وا�علمات  فحري R االنتقال R ة من خالل معاملتهمأن يساعدوا أبنائهم 
ا مم� ، اhناء عليهم أمام اآلخرين، وهمبة وعدم السخري� ، وعدم انتقاصهم، واح=امهم، باستشارتهم، وذلك cبار وكناضج[ 

 ُ ذا سيدفعه للبحث عن ا@عويض ه ن� إف، وانتماء داخل بيته اجتماá اله إذا لم Õد الشاب تقبÑ ألن� ؛ لشعر بûء من ا@قبÑ ي
 - ا5يت� وأR ا�درسة  -»ذه ا�ش�ت  هذه الفئة Õتمع بعضها مع بعض نتيجةً  Tلك ¸د إن� ! خارج ا��ل لك عن ذ

، R االنتماء االجتماá اnق|  ايعطون بعضهم بعًض و ،يتحقق بينهم االنتماء، وهمومهم مش=cة، فيجتمعون مع بعضهمف
  !  »ذا األمر هم }تاج[ألن� ك؛ وما إx ذل، والرجولة، واhقة

أن ال تتكون \  «رص، فيجب أن فل وتنحرِ ِض ت، فالعصابات وا�جمو�تإx تكوين  ا5íً  ولكن قد يؤدي هذا
 ةا مسؤو®ة كبsماألñة وا�درسة عليه إن�  ،رفض لألهلو ألñةل� ا�قابل رفض ، ووصارم بشg قويl  Aمو�ت الشباب
 Ñقيق ا@قبÇ Ráلي، ل االجتما Ñمن لشاب \ الف� أو ا س هناك أحب Ì ح� فيك رجو@كأأنا "،  "رجل أنِت : "أن يقال "، 
 صونهويتقم�  به امكن أن يقوموييعطيهم اoور االجتماá اTي  اهذ، ف"امرأة تتسم[ بالعقل والرزانة أنِت " :ويقال للمرأة 

  .ويسعون إلثباته
  " مستوى Çقيق اTات"وهو  أ\مستوى ينتقل إx ، فس" االنتماء االجتماá" إلنسان هذا ا�ستوى اTي هولبعد أن يتحقق 

  �قيق ا®ات ا|اجة إÒ : ا�ستوى الرابع  �
Q ةة وسوي� ي� إذا �ش اإلنسان عيشة متوازنة وطبيع ،áاالنتماء االجتما Ì ققÇو،  

ً
وا�جتمع  R وسط ا5يئة وأصبح مقبوال

االنتماء " إلنسان لأن يتحقق  فبعد! وخطsة R نفس الوقت  ، ةوأساسي� ،  اة جدً إx مرحلة مهم�  ه ينتقلن� إف، اTي يعيش فيه
áاجة ال° بعدها ف " االجتماnات: " � اTقيق اÇ xاجة إnي يعيش فيهنه بعد أن يتقب� أبمع¹  ،" اTتمعه اl فإن�ه له ،
̄| تن يسà أل Ñ̄ " ، أي تمعا�ج هذا ة داخلكون Ì م¨نه متم Ì  أن� بيع¡ يريد أن يشعر ، "Çقيق اTات ، و اnاجة للتم

 |̄ بعد أن يكون ا@لميذ :  -\ سبيل ا�ثال- R الفصل اoرا£ ، عن أعضاء هذا ا�جتمع، وعن اآلخرين ةم¨نة متم
 
ً
̄| ، فسويتعاملون معه بطريقة صحيحة، ة زمالئهمن بقي�  مقبوال   .يحرص \ ا@م
Q طيط وفس اإلنسانية تسلك هذا األمر بتلقائية �� ان� إÙ مثالً  فبعض ا@الميذ! بدون  |̄  من خالل ما وهبه يسà للتم
Ñ̄ بهو، ة إرادة وصÍقو� ، وةمن طاقات عقلي� سبحانه وتعاx  اهللا هناك  ،" امتفوق"يكون و R اoراسة ذا ³رص \ ا@م
 "ن يكون ألما ªد بعضهم يميل رب� ، فةقل معرأو ةقدرة عقلي�  قلÑ أن وآخر

ً
ول عن ضبط الصف ؤمسو "للمجموعة قائدا

 امرس� "  مثالً  قد يكون، فة �وانب الفني� ، �ما يميل إx جوانب النشاطرب�  وآخرٌ ، و�دارته
ً
 موهوب ا

ً
مرتبط ا وهذ، يÍزف"  ا

  . باإلبداع 
Q  إن� 

ً
̄� يسà أل اإلنسان دائما ، ناءينب× أن «رص \ أن نكتشف أبناTلك ، ا�وجودة فيه  من خالل الصفاتن يتم
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̄|  ن� أا يشعر عندماإلنسان . عن اTات ارضالا يساعد \ Çقيق هذا مم�  ن� أل؛ ونوجههم ا@وجيه الصحيح ة Ì R م¨نة متم
  ،ا يساعد Ç Rس[ نظرته �فسههذا مم� ، lتمعه

ً
ة من اإلبداع واكتشاف القدرات معين�  يساهم Ç Rقيق مستوياٍت  وأيضا

ُ ويستطيع أن يتحدث ، عنده قدرة اجتماعية بطبيعتهبعض الشباب ، " قدرات اجتماعية"قد تكون عنده، ف ا�وجودة  ت
�
ط سل

ى ونر -ه هناك آخر ªد، م \ اآلخرينتكرَّ عطي ويَ بذل ويُ يَ ، كريم  مثالً آخر و�نسان ، كمتحدث اجتماá، عليه األضواء
، وباTات نجد أحيانا بعض األطفالف - نات %تلفة من ا@الميذعي| وي ا�درسة lتمع ³أن� ض ا�دارس باعتبار هذا R بع

«راف هذه اnاجة ال نتيجةو، وأصبح بينه وب[ الزمالء R الفصل فارق زم¡ مع[ رالشاب اTي تكرر رسوبه وتأخ� 
َ ؛ وعدم االح=ام للمعلم ،أو ا�رأة،أو ا�¨برة ،  العناد: خالل و³قق ذاته من نفسه  ظهرويُ  Íز نفسهيُ ³ُاول أن  شعر أمام  ي

 نه هو اTي يستطيع أن يتحد� أالطالب اآلخرين 
|
ُ ، مى ا�عل م،  تسكِ أو ي

|
م،  يفأو Hُِ ا�عل

�
ه من ا«راف ن� كشك  وهذا الا�عل

  . هذه اnاجة
Q \ دcأ: «ن نؤ jن  jة هذه ا|اجات اإلنساني ُ دمار ا�جتمع و ، ها تؤدي إÒ دمار اإلنسانفإنj ، ع بطريقة صحيحة شبَ إذا لم ت

  . ودمار ا|ياة بش¶ �مل، بل 
 ؛ ألن� خطر اnاجات اإلنسانيةأاnاجة إÇ xقيق اTات من إن 

ً
ستمرارية الإشباعها ال يتحقق إال با، ومن أك0ها تأثsا

العلماء »م ، فة يسà @حقيق ذاته من خالل إبراز م¨نته العلمي� قد اإلنسان . ا�Õإا تكون l Rال ة لم� خاص� ، هدا�و
}رك  اهذ وا�¨نة العملية والسمعة العملية اسوتقدير ا��  ا تقدير ا�جتمعوأيًض واالشتغال به ،  العلم حب| دوافع نفسي�ة ؛ ك
  .ودافع Ì  للسلوك اإلنسا�

Q  هناكsاس من ا��  ةفئات كث �̄  فيدأو األشياء ال° تُ ، ة l Rال الفنونأو اإلبداعي� ، ة بقدراتها العلمي� ال تستطيع أن تتم
هذه 	ها µكن أن تساعد Ç Rقيق اTات ، وةأو األنشطة وا�واç الرياضي� ، ةأو اGدمات ا@طوعي� ، اسأو خدمة ا�� ، اسا�� 

ة كبsة بل واقتصادي� ، ة واجتماعيةوهنا تأ� مش¶ة تربوي� !  "ا�ظاهر"ـ بذلك ض اس يعو| لكن بعض ا�� ، بطريقة صحيحة
 
ً
ن يكون أاإلنسان يسà  ،لعيان بشg مستمرل نراها واضحة!  " توظيف ا�ال Ç Rقيق اTات" حينما نتحدث عن  .جدا
 |̄ R  العنè الرجا�ف�  -كون أك0يء عند النساوهذا  - ارة يرcبهابسي� ، وبساعته، وÔواÌ، وبمالبسه اآلخرينن ع متم

ما فيها أن  همÑ أو، ارة معينة\ أñته  يمتلك سي�  الشاب ضغطفي! وا@نافس فيها خطر ما هنالك السيارات أlتمعاتنا 
 �®í منتكونhن� كح� يشعر  ة ا �̄ - ثsة Ì مساوئ ك ن� إبل ! وليس إشباع حقيó ، وهذا إشباع وه	،  عن اآلخرينه متم
º ف! قل من ذلكأأو ، µكن تقل إx ا�صف تدفع مبالغ طائلة ë Rاء سيارة:  ةمن ا�واç االقتصاديف -كما أëت

و� األفراح ، وا�البس، واألزياء، عالم ا�وضةف ،بكثsهذا R �لم ا�رأة ¸د األشياء أوسع من ، حاجات إشباع نف�
  .و�شباع هذه اnاجات بطريقة خاطئة، ق الوه	 لثاتمن ا@حقي اهذ، وغsها تكرار ا�البس

   ر ا®اتـة �قديا|اج: W ا�ستوى األ  �
 . اnاجة إx تقدير اTات : حسب تصنيف سلم اnاجات اإلنسانية أن ا�ستوى األ\ هو 

ً
، بعد أن يصبح اإلنسان متم¯ا

 
ً
̄| ويتكر� ، Tاته و}ققا ، ما إx ذلك ، أو ةأو بأعماÌ ا@طوعي| ، أو بأخالقه، أو بكرمه، همله بعم عليه lتمعه باالع=اف بتم
اإلنسان يستمر  ن� أ نجد، فا�ميل لآلخرين رد| ، وو�x العطاء، يصل اإلنسان إx مرحلة إرهاف اnّس  الûءهذا Çقق عند 

   .ما@كرÑ ن وآلخريإx اR ا5ذل والعطاء واإلحسان 
ثم ، ثم اnاجة لألمن، )أو العضوية(اnاجات الفسيولوجية :  هذا ال=تيب ¸د أن� ، ةاإلنساني� نظرية R ترتيب اnاجات  ههذ
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 ة واجتماعيةعضويj تكون هذه اnاجات ما رب� . تقدير اTاتÇقيق اTات، ثم اnاجة إx اnاجة إx ،ثم نتماءاnاجة لال
   .بدرجة كبsة

 م| من أهو ،عنها لكن هناك حاجات أخرى ال تقّل 
ً
   :اسR سلوك ا��  ها وأك0ها تأثsا

  ا|اجة إÒ ا�دين  �
 مفطور وتعاx اإلنسان بطبيعته خلقه اهللا سبحانه

ً
ن أل� نفسه حاجة ، وهللا او�بدً سبحانه وتعاx هللا  اوخاضعً ، \ العبادة ا

cما ، وا سبحانه وتعاx مسلمً  وخلقه اهللا، ه مسلمن� كباعتبار سبحانه وتعاx، يؤديها كما أمره اهللا وأن  يقوم بهذه العبادات
، )سانهمج| أو يُ ، انهنè| أو يُ ، دانهفأبواه يهو|   - ا�قصود الفطرة هنا اإلسالم- � مولود يوo \ الفطرة : ( ورد R اnديث

 ، ة R اإلنسانحاجة أصلية وأساسي� ، عبادةإx الاجة ، واnفاnاجة إx ا@دين
ُ
Çه رك وتَ وcخطر أها من ن� إبل  ،دفع سلو

 بم¨نته االجتماعية R سبيل معتقداته ال° ويض�� ، أمنه، ويض�| بم�بهيضِ�ّ بو،  بمأكلهاإلنسان يض�| ف! اnاجات 
  . يؤمن بها

 ، ا ا أو أم� �ن أبً  وينب× \ ا�ر± سواءً ، ا مهمة جدً ،  اإلنسانية وا�فسية، ن اnاجات اإلنسانية أ :خالصة هذا 
|
ا أو مً معل

 
|
  . ها بالطريقة الصحيحةÇقيق\ و، مة أن ³رص \ إشباعها معل

  
  ة من }اåات لبهذا نكون ختمنا هذه السلس

  أصول ال1بية اإلسالمية 
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