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 اإلھداء

 

قعت عليهما عيناي ألول مرة وكانا عونـاً يل يف مراحـل   إىل أحن وأعظم من و
 .  تعليمي ويف مراحل حيايت كلها أيب وأمي أهدي إليهما هذا البحث املتواضع

وإىل من أضاء يل بشمس حبه دروب العلم واحلياة، إىل من خجل العطـاء مـن   
سـعادي،  عطائه، واثين الثناء على أفضاله إىل من وهب حياته حليايت ، وضحى بوقته إل

إىل من له الفضل بعد اهللا سبحانه وتعاىل فيما وصلت إليـه مسـرية حيـايت العلميـة     
/ والتعليمية، بارك اهللا يف عمره ومتعه بالصحة والعافية ، إىل زوجي فضيلة الشيخ القاضي

أهدي مثرة جهدي هذا الذي ما هو إال غيض ، يوسف بن ردة آل عبد احملسن احلسين 
 .اهللا خرياً من فيض عطائه جزاه 

واىل كل من شاركين عملي هذا بنفس راضية اشكرهم مجيعا على أفضاهلم وادعوا 
 ...هلم بالتوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة ، انه مسيع الدعاء 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
                                                                        

 الباحثة                                                                                        



 
       الشكـــر والت ــديـــر 

احلمد هللا محداً طيباً كما ينبغي جلالل وجه وعظيم سلطانه الذي أشكره سبحانه، واثىن عليه أن         
وأسأله أن جيعله علماً نافعاً يل ولكل طالب علم . انين على إمتام حبثي هذا اهلمين الصواب والرشد وأع

أراد الرجوع إليه والصالة والسالم على الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم معلم البشرية وهادي األمة 
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تفضلت باإلشراف على هذه الدراسة ، وجسدت يل بذلك أفضل صـور اإلخـالص    اليت طه خبش 

والصدق يف العمل ، فكانت يل خري معلمة يقتدي ا ، وقد بذلت معي الكثري من الوقـت واجلهـد   
ل بالدراسة إىل صـورا  وأمدتين بأصدق التوجيهات واآلراء السديدة إيل كان هلا أكرب األثر يف الوصو
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 .واآلخرة 

التربية اإلسالمية خاصة الدكتور وكذلك اتقدم بالشكر اجلزيل إىل جامعة أم القرى وإىل رئيس قسم     
 .جنم الدين اندجياين وإىل مجيع املنسوبات للجامعة / 

 كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من شارك يف إجناز هذه الدراسة ومل يرد امسه هنا ،،    
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F 
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات  إن     

ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال   ، من يهده اهللا فال مضل له، أعمالنا
 .شريك له وأشهد أن نبينا حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 . .دـــأما بع

ف بشرف موضوعاا وأشرف العلـوم مـا يتعلـق    شرفمما ال شك فيه أن العلوم ت
أال وهو القرآن الكرمي كتاب رب العاملني الذي أنزله على رسوله حممد صـلى   كتاببأشرف 

أنزله اهللا تبياناً لكل ، اهللا عليه وسلم هلداية الناس كافة ينري هلم الطريق ويبني هلم ما خيتلفون فيه
: النحل(  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ : قال تعاىل. ورمحة للعاملني شئ وهدى

٨٩( 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : اً كتابه العزيزواصفوقال تعاىل 

 )٩: اإلسراء(  چڤ  ڤ  ڦ    

هذه األمة هذا القرآن الكرمي الذي هو معني ال ينضب تستقي أكرم اهللا عز وجل فلقد 
نه تعاليم اهللا عز و جل وتوجيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم حيث جعله اهللا تعاىل املنـهج  م

 . القومي والشرع احلكيم الذي يهدي الناس إىل ماينفعهم ويصلحهم يف أمور دينهم ودنياهم

لذا يعد القرآن الكرمي املصدر األول للتربية اإلسالمية الذي إن عمل به أمثـر جـيالً   
جيل الصحابة رضوان ، ك اجليل الذي ساد الدنيا بأكملهافكان ذل، تمعاً ربانياً قومياًتربوياً وجم

اهللا عليهم حينما ختلقوا بأخالق القرآن الكرمي وطبقوه يف واقع حيام فلـم تعـرف الـدنيا    
  . الً هلمــــمثي



املبـادئ  واملتأمل يف الكتاب العزيز والسنة النبوية املطهرة جيد أا قد تضمنت القيم و
والكفيلة بإخراج ، التربوية القادرة على إصالح وتطوير نظم التربية والتعليم يف بالد املسلمني

وهنا تأيت وظيفة الباحثة يف استخراج تلـك الكنـوز   ، يقتدي بسلف هذه األمة، جيل مسلم
ة والتعليم والدرر التربوية وإبراز جوانب أمهيتها ومتيزها والدعوة إىل تطبيقها يف ميادين التربي

 . على وجه اخلصوص وسائر جماالت احلياة بوجه عام

البحث الذي يهـتم بالتنقيـب يف خـزائن    ، ولذلك فإن من أشرف جماالت البحث 
واستنباط مافيها من مضامني تربوية صاحلة للتطبيق على مـر  ، الكتاب الكرمي والسنة املطهرة

 . األسرة املسلمةاألزمان وخمتلف األمصار يف عدة جماالت ومنها جمال 

 :موضوع ا دراسة
ذاا فالدين اإلسالمي ليس شعائر فقط يؤديهـا  ربية يف اتمع تنبع من العقيدة إن الت

بقدر ماهو منوذج حلياة متكاملة يتناول ما يتعلق باإلنسان حنو ربه ، العبد حنو خالقه جل جالله
جيب على املؤمن السري يف إطارها  وحنو نفسه وحنو الناس وحيدد مكانة احلقوق والواجبات اليت

فالدين اإلسالمي يف جانب من جوانبـه  ، والعالقة بني الدين اإلسالمي والتعليم عالقة عضوية 
 )ت .د، وآخرون، اخلطيب. (تعليمية يعد عملية

، )١١٤: طه(  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : يف قوله تعاىل: واملطلع على هاتني اآليتني الكرميتني
يدرك أن اإلسالم يطلب مـن  ) ٨٥: اإلسراء(  چی                 چ : وقوله تعاىل

من العلم طوال حياته يقصد متكينه من حتقيق رسالته على األرض باعتبـاره   االستزادةاملسلم 
 . مستخلف فيها

أما أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووصاياه يف هذا اال فهي كثرية ويكفـي  
عن أنس بن مالك قال قـال رسـول اهللا     " يف األحاديث املختارةماجاء  أن تشري الباحثة إىل

إسناده حسـن  " من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهللا حىت يرجع "لى اهللا عليه وسلم ص
 ) ٤٧٤ص، ١ج، ٢١١٩حديث رقم ، األحاديث املختارة (



أخربنا أبو يعلى حدثنا حيىي بن أيوب املقـابري حـدثنا   "وجاء يف صحيح ابن حبان 

قال مـن دعـا إىل   إمساعيل بن جعفر أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إىل ضـاللة  

حـديث  ، العلم كتاب ( " مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاكان عليه من اإلمث
 ) ١٤٠:ص ١:ج، ١١٢رقم 

وحيرص على توفري دافع االستمرار ، فاإلسالم يدعو إىل تربية متتد من املهد إىل اللحد
 )١١:اادلة(چ                             چ : قال تعاىل، يف التعليم

لـذا أخـذوا   ، املسلمني أن اإلسالم يفرض العلم طوال احلياة فلقد أدرك الفقهاء من
 . ينادون بضرورة التعليم املستمر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جاء يف جمتمع الزوائد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
رواه ) (ورك يف طلوع مشس ذلك اليـوم  بإذا أتى على يوم ، ال أزداد فيه علماً فال ( وسلم 
 ) . ١٣٦، ص  ١ يف األوسط ، جالطرباين

القرآن الكرمي جيدها مليئة باملبادئ والقيم التربوية فها هـي سـورة    سورواملتأمل يف 
العلق اليت تعترب من قصار السور مليئة باملبادئ واحلقائق والعلوم واملعارف فوقع اختيار الباحثة 

 . على أوائلها الستنباط هذه املبادئ التربوية منها



 : ت الدرا ةتساؤال
 : تتحدد الدراسة بالسؤال الرئيسي التايل

 وما أهم تطبيقاا التربوية؟ ، ماهي املبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق -

 : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

 مامكانة سورة العلق؟  -١

 عقيدة؟ مااملبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق يف جانب  ال -٢

 مااملبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق يف جانب العلم؟  -٣

 ؟ تكرمي اإلنسان مااملبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق يف جانب  -٤

 مامدى تطبيق املبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلـق علـى األسـرة     -٥
 ؟ واملدرسة واحملدد وسائل اإلعالم 

 :ف الدرا ةأهدا
 : دف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي

ومعرفـة أهـم   ، التعرف على املبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلـق  -١
 .تطبيقاا التربوية

 . بيان مكانة سورة العلق -٢

 . استنباط املبادئ التربوية من أوائل سورة العلق يف جانب العقيدة -٣

 . طة من أوائل سورة العلق يف جانب العلماستنباط املبادئ التربوية املستنب -٤

 . تكرمي اإلنساناستنباط املبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق يف جانب  -٥



التعرف على مدى تطبيق املبادئ التربوية املستنبطة من أوائل سورة العلق علـى   -٦
 . واملسجد واملدرسة ووسائل اإلعالماألسرة 

 :لدراسةأ مية ا
 :الدراسة من خالل النقاط التالية تنبع أمهية

 . حتظى هذه الدراسة بأمهية خاصة كوا مستمدة من كتاب اهللا عز وجل -١

بيان األمهية التربوية لسورة من قصار السور يف القرآن الكرمي إذ حتتـوي علـى    -٢
 . وتوجيه سلوكهما، تشريعات تربوية مفيدة للمسلم واملسلمة يف حياما

مي بعض التوجيهات التربوية ملختلف املؤسسات التربوية قدتفيد هذه الدراسة يف ت -٣
 . ومنها األسرة املسلمة يف حياا اليومية

تعترب هذه الدراسة حماولة للتأصيل اإلسالمي لبعض جوانـب وقضـايا التربيـة     -٤
وذلك عندما تستنبط املضامني التربوية من كتـاب اهللا  ، وإعادا إىل املنبع الصايف

 . ها يف واقع احلياة خبطوات عملية إجرائيةيلق تفعوتوضيح طر، عز وجل

 –تسهم هذه الدراسة يف إثراء املكتبة اإلسالمية ألن املوضوع مل يتطرق إليه أحد  -٥
ومازال اال حباجة إىل بذل مزيد من اجلهد للكشف عن  –على حد علم الباحثة 
 . أسرار القرآن الكرمي



 :منهج ال راسة
 موهو املنهج الذي يقـو . "ذه الدراسة املنهج االستنباطيسوف تستخدم الباحثة يف ه

بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص ـدف اسـتخراج   ه الباحث بمن خالل
 )٩٦:ص، هـ١٤٠٨، وآخرون، حلمي" (مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

نـة  وكذلك املنهج الوصفي وهو املنهج القائم على مجع املعلومات حول قضـية معي 
ص ، م١٩٩١، ون وأخـر ، أبو حطب( .لتفسريها وحتليلها والوقوف على جوانبها املختلفة

  ) ١٠٥ -١٠٤ص

لباحثة من خالل هذين املنهجني باستنباط املبادئ التربوية مـن أوائـل   وسوف تقوم ا
 . سورة العلق وتوضيح مفهومها وتطبيقاا التربوية



 : حدود ال راسة
 : دود التاليةسوف تقتصر الدراسة على احل

 : احلدود املوضوعية ) أ(

 . استنباط املبادئ التربوية من أوائل سورة العلق وتطبيقاا التربوية

 : احلدود املكانية ) ب(

بعد استنباط املبادئ تقوم الباحثة بعمل التطبيقات التربوية على األسرة واملدرسة واملسـجد  
 . يف اتمع السعودي ووسائل اإلعالم 

  :مصطلحات الدراسة
 :املبادئ: أوالً

 .املبادئ كلمة عامة شاملة تنبثق عنها أفكار فرعية تنظم على ضوئها العمليات التربوية

 .املبادئ هي القواعد األساسية واملنطلقات العامة

 : أما التعريف اإلجرائي للمبادئ التربوية

لنبويـة  فهي جمموعة القواعد واألسس واألفكار املستنبطة من القرآن الكرمي والسنة ا
  . واليت تقوم عليها النظرية التربوية يف اإلسالم أو املنهج التربوي اإلسالمي

   - :اإلستنباط : ثانياً
هو عبارة عن استدالل يشتمل على ثالثة قضايا يطلق علـى القضـيتني   : االستنباط

، خيـاط . (األوليني املقدمتان حيث أما ممهدتان للوصول إىل نتيجة وهي القضية األخـرية 
 . )٤٦: ص، ١٤١٦

 



 : أما التعريف اإلجرائي لكلمة املستنبطة

هو استخراج املبادئ والقيم واألفكار التربوية من النصوص  القرآنية الكرمية أو مـن  
، أبـو حطـب  (  .د التقصي والبحث اجلادنصوص السنة املطهرة حسب الفهم واإلدراك بع

  ) ١٠٨: ص،  م١٩٩١، وأخرى

 : بويةالتطبيقات الرت: ثالثاً 
تصور كيف ميكن االستفادة من املبادئ التربوية املستنبطة من سورة العلق على األسرة 

 .توضيح األدوار يف ااالت املذكورة  من خاللواملسجد واملدرسة ووسائل اإلعالم 

 :الدراسا  السابقة
ة والسؤال عن الدراسات السابقة اليت هلا صلالتقصي بعد أن قامت الباحثة بالبحث و

مل جتد دراسة تناولت أوائل سورة العلق من جانب تطبيقـي علـى حـد    : مبوضوع الدراسة 
 . وهنا مما دعاها الختيار هذا املوضوع، علمها

 :الدراسة األولى

دراسة حممد بن رزيق بن قبل الرحيلي وقدمها لقسم التربية اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكـة  
ملبادئ التربوية املستنبطة من قصـة يوسـف عليـه    بعض ا(هـ بعنوان ١٤٢١املكرمة لعام 

 ) السالم

 : أهداف الدراسة) أ
 :دف هذه الدراسة إىل حتقيق مايلي

 . توضيح أمهية القصص القرآين يف التربية -١

 . توضيح مكانة قصة يوسف عليه السالم ومزاياها وملخصها -٢



فهوم كل مبدأ استنباط بعض املبادئ التربوية من قصة يوسف عليه السالم وبيان م -٣
 . من تلك املبادئ املستنبطة

بيان التطبيقات التربوية لتلك املبادئ املستنبطة وإمكانية اإلستفادة منها يف األسرة  -٤
 . واملدرسة واتمع

 : منهج الدراسة) ب
 .املنهج الوصفي واإلستنباطي

 :أهم النتائج) ج
لعربية مثل احلكايـة والروايـة   دعم وجود كثري من األلفاظ اليت تشبه القصة يف اللغة ا -١

إال أنه ال جيوز أن يطلق أحد هذه األلفاظ على القصة القرآنية لتسمية ، واألسطورة وامللحمة 
 . اهللا ا بذلك وملا بينها وبني تلك األلفاظ من اختالف يف احملتوى

عليـه   متزج لنا قصة يوسف عليه السالم بني الواقعية واملثال فهي ترسم لنا صورة يوسف -٢
، ومايأتيه من وحي السـماء  ، وعصمته، وتقواه، السالم النيب والبشر يف آن واحد يف إميانه 

 . وما يدفع به عن نفسه من بالء، وطاقاته ، والبشر يف حدود علمه

 . يوسف عليه السالم يعد قدوة للشباب احلائر يف شهوانيته هذا العصر -٣

عظيمة تعود بالنفع على األفراد واتمعـات فهـي    إن للتمسك باملبادئ اإلسالمية مثاراً -٤
 . تكفل لألفراد سعادة الدنيا واآلخرة وللمجتمعات أمناً وسكينة وتقدماً ورقياً

 : أوجه الشبه واالختالف بينها وبني هذه الدراسة) د
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة السابقة كوا استنباط للمبادئ التربوية مـن القـرآن    -١

ختتلف عن هذه الدراسة يف كوا استنباط للمبادئ التربوية  ولكنهامي وتطبيقاا التربوية الكر
 . من أوائل سورة العلق والدراسة السابقة من سورة يوسف عليه السالم



ن قصة يوسف عليه السـالم  تكلم عن القصص القرآين باعتبار أن موضوع االستناط م -٢
 . ل حبثي يف أوائل سورة العلقبينما مل أتطرق إىل القصص ألن جما

 : أوجه االستفادة) هـ
ستخالص املبادئ التربويـة مـن   ث استخدم املنهج االستنباطي يف ايالحظ أن الباح

 . اآليات وهي سورة يوسف عليه السالم 

 :الدارسة الثانية

دراسة إميان إبراهيم العمريطي وقدمتها لقسم التربية اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكـة  
املضامني التربوية املستنبطة من سورة الشـرح وتطبيقهاـا   (هـ بعنوان ١٤٢١املكرمة لعام 

 ) التربوية

 : أهداف الدراسة) أ
 : دف هذه الدراسة إىل حتقيق مايلي

 . إيضاح مفهوم إنشراح الصدر وضيقه وأسباب كالً منهما  -١

 .القضاء والقدرإيضاح مفهوم العسر واليسر وبيان االبتالءات والصرب والرضا ب -٢

 . إبراز أمهية اللجوء إىل اهللا وأنواعه ومعرفة املضامني التربوية املستفادة من السورة -٣

 : منهج الدراسة) ب
 . املنهج االستنباطي

 : أهم النتائج) ج
أن لسورة الشرح أمهية كبرية يف تربية النفس وتسليتها وتأكيد أن اليسر مصـاحب   -١

 . للعسر



لصلة باهللا عز وجل يف انشراح الصدر والقدرة على مواجهـة  أمهية العقيدة وتعميق ا -٢
 . العسر واالبتالءات والصرب عليها

احلسـنة وشـغل أوقـات     األخالقإن االهتمام بتلبية حاجات األبناء وتربيتهم على  -٣
 . فراغهم مبا يفيد من أهم األمور اليت جتتنب األبناء الشعور بالضيق واحلزن واهلم

 : فأوج الشبه واالختال) د
 . وأما دراسيت فتتكلم عن العلم و فضله، والصرب االبتالءإن دراسة العمريطي تتكلم عن 

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة السابقة يف أا استنباط للمضامني واملبادئ التربويـة  
ولكن ختتلف هذه الدراسة عن الدراسة السابقة يف أن الدراسة السابقة هي ، من القرآن الكرمي

ذه الدراسـة هـي اسـتنباط    باط للمضامني التربوية وتطبيقاا من سورة الشرح بينما هاستن
 . لتربوية وتطبيقاا من أوائل سورة العلقللمبادئ ا

 : أوجه االستفادة) هـ
املضـامني التربويـة    استخدمت املنهج االستنباطي يف اسـتنباط  يالحظ أن الباحثة

 . وتطبيقاا من سورة الشرح

   - :ثالثة الالدراسة 

دراسة أمحد بن علي بن عمر الزيلعي وقدمها لقسم التربية اإلسالمية واملقارنة جبامعـة  
املضامني التربوية املستنبطة من سورة الفاحتـة  (هـ بعنوان ١٤٢٥أم القرى مبكة املكرمة لعام 

 ) وتطبيقاا التربوية

 : أهداف الدراسة) أ
 : لقد هدفت هذه الدراسة إىل مايلي

 . يان مكانة سورة الفاحتة وتوضيح أهم أحكامهاب -١



 . توضيح بعض أهداف وأساليب التربية اإلسالمية املتضمنة يف سورة الفاحتة -٢

، بيان بعض املضامني التربوية املستنبطة من سورة الفاحتـة يف اجلانـب العقـدي    -٣
 . وتطبيقاا التربوية

، ورة الفاحتة يف اجلانـب التعبـدي  بيان بعض املضامني التربوية املستنبطة من س -٤
 .وتطبيقاا التربوية

بيان بعض املضامني التربوية املستنبطة من سورة الفاحتة يف اجلانـب األخالقـي    -٥
 .وتطبيقاا التربوية، والسلوكي

 . التعرف على أهم اآلثار املترتبة على تطبيق املضامني التربوية يف سورة الفاحتة -٦

 : منهج الدراسة) ب
 . املنهج االستنباطي

 : أهم النتائج) ج
 :من أهم النتائج هلذه الدراسة مايلي

 . ولذا مسيت أم القرآن، أن سورة الفاحتة مجع مقاصد القرآن الكرمي وأغراضه ومطالبه -١

 . أظهرت الدراسة أن سورة الفاحتة تضمنت مجلة من أهداف وأساليب التربية اإلسالمية -٢

، اإلميـان : املضامني التربوية اليت تضمنتها سـورة الفاحتـة وهـي   بينت الدراسة بعض  - ٣
، واحلمـد ، والـدعاء ، والتوكل، والوالء للمؤمنني والرباء من الكفار، واإلخالص، والتوحيد
 . والتواضع، والعدل، والرمحة

أوضحت الدراسة كيفية تطبيق املضامني التربوية وفق خطوات عملية تقوم ا األسـرة   - ٤
 . واملدرسة



 : أوج الشبه واالختالف) د
لقد اتفقت الدارسة احلالية مع الدراسة السابقة يف أن كل منهما تناول اجلانب العقدي 

كذلك اتفقت الدراسـتان علـى تطبيـق    ، واجلانب األخالقي، واجلانب التعبدي أو اإلمياين
دراسـة احلاليـة   بينما اختلفت الدراسـتان يف أن ال . املضامني التربوية على األسرة واملدرسة

 . أما الدراسة السابقة فقد تناولت الرمحة والعدل والتواضع، تناولت جانب العلم

 : أوجه االستفادة) هـ
يالحظ أن الباحثة استخدمت املنهج االستنباطي يف اسـتنباط املضـامني التربويـة    

 .وتطبيقاا من سورة الفاحتة

 :  الرابعةالدراسة 

وقـدمها لقسـم التربيـة    سفر آل دهيس الزهراين دراسة ضيف اهللا بن حممد بن م
بعض املضامني التربويـة يف  ( هـ بعنوان ١٤٢٦اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة لعام 

 ) سورة املعارج وتطبيقاا

 : أهداف الدراسة) أ
تعمل هذه الدراسة على حتقيق مجلة من األهداف من أمهها بيان مكانة سورة املعـارج  

والتعرف على املضامني التربويـة الـيت تضـمنتها    ، ومقاصدها يف القرآن الكرميوموضوعها 
وأمهية املعلم ، وبيان التطبيقات التربوية لتلك املضامني اليت حوا السورة يف املدرسة، السورة

 .جتاه تطبيق املضامني التربوية اليت حوا السورة الكرمية 

 : منهج الدراسة) ب
 . ج االستنباطياملنه، املنهج الوصفي

 



 : أهم النتائج) ج
 :وقد كانت من نتائج هذه الدراسة مايلي

فعلـى  ، والبحر الذي ال ينفـد ، القرآن الكرمي حبل اهللا املتني واملعني الذي ال ينضب -
املربني واملفكرين والتربويني البحث يف أغواره من أجل استلهام ا ملزيد من مضـامينه  

 . لباحث من تبحره وحبثه يف كتاب اهللا عز وجلالتربوية اليت تزيد كلما زاد ا

سورة املعارج هلا أمهية تربوية عظيمة يف كتاب اهللا عز وجل فهي تركز علـى تقريـر    -
وما يترتب على تقرير تلـك  ، وموازين هذا اجلزاء، حقيقة اآلخرة ومافيها من جزاء

دية واالجتماعيـة  احلقيقة من حتقيق العبودية هللا عز وجل يف شىت صورها الغيبية والتعب
 . واألثر املترتب على ذلك يف الدنيا واآلخرة، واألخالقية

، منها ما يتعلق باجلانب العقـدي ، تضمنت سورة املعارج مجلة من ا ملضامني التربوية -
، التعبديـة ، وهو أهم مضمون تربوي حيث تبىن عليه بقية املضامني التربوية األخرى

 . واألخالقية، واالجتماعية

 : الشبه واالختالفأوج ) د
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة السابقة يف أن كل منهما يتعرض إىل املضامني التربوية يف جانب 

وخيتلفان يف كون الدراسة احلالية تعرضت للحديث عن جانـب  . وجانب األخالق، العقيدة
 .أما الدراسة السابقة فقد تعرضت للحديث عن اجلانب االجتماعي، العلم

 : االستفادةأوجه ) هـ
يالحظ أن الباحث استخدم املنهج االستنباطي يف استخالص املبادئ التربويـة مـن   

 . اآليات وهي سورة املعارج 

 



 : الخامسة الدراسة 

دراسة خدجية بنت محادي بن سليمان اللقماين وقدمتها لقسـم التربيـة اإلسـالمية    
مضامني تربويـة يف سـورة   (نوان هـ بع١٤٢٧واملقارنة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة لعام 

 ) النحل وتطبيقاا يف األسرة واملدرسة

 : أهداف الدراسة) أ
دف هذه الدراسة إىل إبراز أهم املضامني التربوية يف سورة النحـل وتطبيقاـا يف   

 : وحتاول حتقيق األهداف التالية، األسرة واملدرسة

 .بيان مكانة سورة النحل يف القرآن ا لكرمي -١

بيان املضامني التربوية املستنبطة من سورة النحل يف ميدان العقيدة وتطبيقاـا يف   -٢
 . األسرة واملدرسة

بيان املضامني التربوية املستنبطة من سورة النحل يف ميدان التشريع وتطبيقاا يف  -٣
 .األسرة واملدرسة

نفـس واآلفـاق   بيان املضامني التربوية املستنبطة من سورة النحل يف ميدان األ -٤
 .وتطبيقاا يف األسرة واملدرسة

 : منهج الدراسة) ب
 . املنهج االستنباطي

 : أهم النتائج) ج
 : وقد توصلت الدراسة السابقة إىل النتائج  التالية



فقد احتوت السورة على املبادئ الرئيسية ، أن لسورة النحل مكانة تربوية عظيمة -١
 . إلقامة جمتمع إنساين متكامل

بينت الدراسة أن سورة النحل ا العديد من املضامني التربوية املتعلقـة مبيـدان    -٢
 . العقيدة والتشريع واألنفس واآلفاق

أبرزت الدراسة أن تطبيق املضامني التربوية اليت وردت يف سورة النحل يف األسرة  -٣
 . خرةواملدرسة يؤدي إىل جناح العملية التربوية وحتقيق السعادة يف الدنيا واآل

احتواء سورة النحل على العديد من النعم يف األنفس واآلفاق واليت تستحق شكر  -٤
 . اهللا تعاىل على نعمه

 : أوج الشبه واالختالف) د
تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف أن كل منهما يتضمن احلديث يف ميدان 

وخيتلف كل منهما يف ، يف األسرة واملدرسة كما يتفقان يف التطبيق للمضامني التربوية، العقيدة
أمـا الدراسـة   ، أن الدراسة احلالية قد تناولت احلديث عن جانب العلم  وجانب األخـالق 
 . السابقة فقد تناولت احلديث عن ميدان التشريع وميدان األنفس واآلفاق

 : أوجه االستفادة) هـ
باط املضـامني التربويـة   يالحظ أن الباحثة استخدمت املنهج االستنباطي يف اسـتن 

 . وتطبيقاا من سورة النحل



  

 

  
 
 
 
 

 ثانيال صل ال
  .التعريف بالسورة: املبح  األول 

 .أسباب نزول سورة العلق :  ثانيامل حث ال
  .مكانة سورة العلق :  لثاملبح  الثا



 ثانيال صل ال



 : قال تعاىل

 }ي خلقاقرأ باسم ربك الذ{ -١

 : يف تفسريه ألوائل سورة العلق ): هـ١٣٧٢(قال القرطيب 
حدثنا عبد الرزاق حـدثنا   ،هي مكية وهي أول شيء نزل من القرآن قال اإلمام أمحد

به رسول اهللا من الـوحي الرؤيـا    بدئمعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما 
ل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان يأيت الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مث

حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات العدد ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فيتـزود  
ملثلها حىت فاجأه الوحي وهو يف غار حراء فجاءه امللك فيه فقال اقرأ قال رسول اهللا فقلت ما 

ء يمث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقـار  أنا بقارىء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد
ء فغطين الثالثة حـىت  يفغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أنا بقار

قال فرجع ) مامل يعلم ( حىت بلغ ) اقرأ باسم ربك الذي خلق ( بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال 
ملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الـروع  ا ترجف بوادره حىت دخل على خدجية فقال ز

فقال ياخدجية مايل وأخربها اخلرب وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كال أبشر فـواهللا ال  
خيزيك اهللا أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتقري الضيف وتعني علـى  

د بن عبد العزى بن قصي نوائب احلق مث انطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أس
وهو بن عم خدجية أخي أبيها وكان امرأ قد تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتـاب العـريب   
وكتب بالعربية من اإلجنيل ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخا كبريا قد عمي فقالت خدجية أي 

فقال ورقـة   بن عم امسع من بن أخيك فقال ورقة أبن أخي ما ترى فأخربه رسول اهللا مبا رأى



هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتين فيها جذعا ليتين أكون حيا حني خيرجـك قومـك   
فقال رسول اهللا أو خمرجي هم فقال ورقة نعم مل يأت رجل قط مبا جئت بـه إال عـودي وإن   
يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي فترة حـىت حـزن   

ما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال فكلمـا أوىف  رسول اهللا في
بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جربيل فقال يا حممد إنك رسول اهللا حقا فيسـكن  
بذلك جأشه وتقر نفسه فريجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف بـذروة  

خمرج يف الصـحيحني مـن حـديث    مثل ذلك وهذا احلديث  اجلبل تبدى له جربيل فقال له
فأول شيء نزل من القرآن هذه اآليات الكرميات املباركات وهن أول رمحة رحم اهللا  الزهري

ا العباد وأول نعمة أنعم اهللا ا عليهم وفيها التنبيه على ابتداء خلق اإلنسان من علقـة وأن  
م فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو من كرمه تعاىل أن علم اإلنسان ما مل يعل

الربية آدم على املالئكة والعلم تارة يكون يف األذهان وتارة يكون يف اللسان وتارة يكـون يف  
إقرأ وربك ( الكتابة بالبنان ذهين ولفظي ورمسي والرمسي يستلزمهما من غري عكس فلهذا قال 

ويف األثر قيدوا العلم بالكتابة وفيه أيضـا  ) ا مل يعلم األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان م
 .) ١٨٧ص  ١املستدرك  على الصحيحني ج(  من عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يكن يعلم

اقْرأْ بِاسمِ ربـك الّـذي   {:القول فـي تأويـل قوله تعاىل): هـ١٤٠٥(الطربي  أوردو
لَقيعين جلّ ثناؤه بقوله} خ :اقْرأْ باس كبي  : يقول ،حممديا مِ راقرأ يا حممد بذكر ربك الّـذ
لَق٨٤٤: ص، ١٢: ج. (خ( 



٢ - }{ 
 : 

أي من دم؛ مجع " من علق. "يعين ابن آدم" خلق اإلنسان" "خلق اإلنسان: "قوله تعاىل
فذكره بلفظ اجلمـع؛  " من علق: "وقال. علقة، والعلقة الدم اجلامد؛ وإذا جرى فهو املسفوح

قطعة من دم رطـب،  : والعلقة. ألنه أراد باإلنسان اجلمع، وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة
 .: مسيت بذلك ألا تعلق لرطوبتها مبا متر عليه، فإذا جفت مل تكن علقة

من  أراد أن يبني قدر نعمته عليه، بأن خلقه: وقيل. وخص اإلنسان بالذكر تشريفا له
 )٩٩٨: ص، ٤: ج( .علقة مهينة، حىت صار بشرا سويا، وعاقال مميزا

، من الـدم : خلَق اإلنسانَ من علَقٍ يعين: مث بني الذي خلق فقال: وقال الطربي يف تفسريه
وقصـبة  ، شجرة وشجر: كما يقال، ألنه ذهب إىل اجلمع، من علق واملراد به من علقة: وقال

، ألنه يف معىن مجع، من علق واإلنسان يف لفظ واحد: وإمنا قال. لَقوكذلك علقة وع، وقَصب
 )٧٨٦:ص، ١٢: ج(.من علَق: فلذلك قيل، وإن كان يف لفظ واحد

}{


. أي الكـرمي " وربك األكرم: "تأكيد، ومت الكالم، مث استأنف فقال" اقرأ: "قوله تعاىل
واألول أشبه باملعىن، ألنه ملا . يعين احلليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم: وقال الكليب

أي اقرأ يا حممد وربك يعينك " اقرأ وربك: "وقيل. ذكر ما تقدم من نعمه، دل ا على كرمه
: ص، ٤: ج( .مبعىن املتجاوز عن جهل العبـاد " األكرم"و. ويفهمك، وإن كنت غري القارئ

٩٩٨( 
اقرأ يا حممد وربك األكرم الّذي علّـم  : اقْرأْ وربك األكْرم يقول: وقوله: وقال الطربي 

 . )٧٨٦:ص، ١٢: ج( .خلْقَه الكتاب واخلط: بِالقَلَمِ
 



}{
 : ذكر ابن كثري يف تفسريه 

. يعين اخلط والكتابة؛ أي علم اإلنسان اخلط بـالقلم " الذي علم بالقلم: "قوله تعاىل
القلم نعمة من اللّه تعاىل عظيمة، لوال ذلك مل يقم دين، ومل يصلح : وروى سعيد عن قتادة قال

فدل على كمال كرمه سبحانه، بأنه علم عباده ما مل يعلموا، ونقلهم من ظلمة اجلهـل  . عيش
. إال هوإىل نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة، ملا فيه من املنافع العظيمة، اليت ال حييط ا 

وما دونت العلوم، وال قيدت احلكم، وال ضبطت أخبار األولني ومقاالم، وال كتـب اللّـه   
ومسي قلما ألنـه يقلـم؛ أي   . املنزلة إال بالكتابة؛ ولوال هي ما استقامت أمور الدين والدنيا

  )٩٩٩: ص، ٤: ج( .يقطع، ومنه تقليم الظفر
نعم : (كتب ما أمسع منك من احلديث؟ قاليا رسول اللّه، أأ: وعن عبداهللا بن عمر قال

  ) .٧٨٧:ص، ١٢: ج، الطربي( ).فاكتب، فإن اللّه علم بالقلم
خلق اللّه عز وجل أربعة أشياء بيده، مث قال لسـائر  : وروى جماهد عن أيب عمر قال

وفيمن علمه بالقلم ثالثة . القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم عليه السالم: كن فكان: احليوان
أنـه  : الثـاين . أنه آدم عليه السالم؛ ألنه أول من كتب، قاله كعب األحبار: أحدها: ويلأقا

أنه أدخل كل من كتب بالقلم؛ ألنه مـا  : الثالث. قال الضحاك. إدريس، وهو أول من كتب
علم إال بتعليم اللّه سبحانه، ومجع بذلك نعمته عليه يف خلقه، وبني نعمته عليـه يف تعليمـه؛   

 . عمة عليهاستكماال للن
ملا خلق اللّه اخللـق  : (صح عن النيب صلى اللّه عليه وسلم من حديث أيب هريرة، قال

بـاب  ، صحيح البخاري ( )ضيبغإن رمحيت تغلب : فهو عنده فوق العرش  -كتب يف كتابه 
 .) ١٢٨:ص ١:ج ، ٣٠٢٢حديث رقم ، بدء اخللق



أول ما خلـق اهللا  ( يقول     عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا وثبت 
األحاديـث  () فقال له اكتب قال يا رب ما أكتب قال اكتب مقادير كـل شـيء    ،القلم 

 ) ١٢٨:ص ١:ج ، ٤٤٦حديث رقم ، املختارة
 :ويف الصحيح من حديث ابن مسعود 

بن موسى بن جماشع حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا بـن وهـب    أخربنا عمران
أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الزبري املكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه مسع بن مسعود يقول 

شقي يف بطن أمه والسعيد من وعظ بغريه فأتى رجل من أصحاب رسول اهللا  الشقي من
يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدث بذلك من قول بن مسعود فقال مسعت رسـول اهللا  

ها ملكا فصـورها وخلـق مسعهـا    يقول إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إلي
وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها مث يقول يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب 
امللك مث يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما يشاء ويكتبه امللك مث يقول يا رب رزقه فيقضـي  

بو حـامت قولـه   ربك ما يشاء فيأخذ امللك بالصحيفة يف يده فال يزاد يف أمر وال ينقص قال أ

 :حـديث رقـم  ، صحيح ابن حبان (" خلق مسعها من ألفاظ التعارف ال أن امللك خيلق
 )٣٢٥:ص، ١:ج، ٦١٧٧

 ).١٠: االنفطار(  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      چ : وقال تعاىل
الذي خلقه اللّه بيده، وأمـره أن  : القلم األول: ألقالم يف األصل ثالثةاأن : قيلوقد 

أقالم املالئكة، جعلها اللّه بأيديهم يكتبـون ـا املقـادير والكـوائن     : والقلم الثاين. يكتب
أقالم الناس، جعلها اللّه بأيديهم، يكتبون ا كالمهم، ويصلون ا : والقلم الثالث. واألعمال

 . والكتابة من مجلة البيان، والبيان مما اختص به اآلدمي. كتابة فضائل مجةويف ال. مآرم

 :}علم اإلنسان ما لم يعلم{ -٥
علمه أمسـاء كـل   . هنا آدم عليه السالم" اإلنسان: "قيل: ذكر ابن كثري يف تفسريه  

ء فلم يبق شي) ٣١: البقرة( چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : شيء؛ حسب ما جاء به القرآن يف قوله تعاىل
وبذلك ظهر فضـله،  . إال وعلم سبحانه آدم امسه بكل لغة، وذكره آدم للمالئكة كما علمه



وتبني قدره، وثبتت نبوته، وقامت حجة اللّه على املالئكة وحجته، وامتثلت املالئكة األمر ملا 
مث توارثت ذلـك  . رأت من شرف احلال، ورأت من جالل القدرة، ومسعت من عظيم األمر

مسـتوىف  " البقـرة "وقد مضى هذا يف سورة . د سلف، وتناقلوه قوما عن قومذريته خلفا بع
    چ : هنا الرسول حممد صلى اللّه عليه وسلم؛ دليله قوله تعاىل" اإلنسان: "وقيل. واحلمد هللا

 .)١١٣: النساء( چ ی         
ام هو ع: وقيل. ذا من أوائل ما نزلـاملستقبل؛ فإن ه" علمك"وعلى هذا فاملراد بـ  

ـ النح( چ            ې   ې  ې  ې  چ: لقوله تعـاىل  : ص، ٤: ج( .)٧٨: لــــ
٩٩٩( 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الثانياملبحث 
 : 

كان أول ما بدئ بـه رسـول اهللا   : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
، رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبحفكان ال يرى ، صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا الصادقة يف النوم

التعبـد الليـايل   : والتحنث: قال(، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، مث حبب إليه اخلالء
حـىت  ، فيتزود مبثلها، مث يرجع إىل خدجية، قبل أن يرجع إىل أهله ويتزود لذلك) ذوات العدد

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : ل فقا، اقرأ: فجاءه امللك فقال، فاجأه احلق وهو يف غار حراء
: قلـت ، أقرأ: فقال، مث أرسلين، فأخذين فغطّين حىت بلغ مين اجلهد: قال، ما أنا بقارئ: وسلم

چ  چ  چ: الـفق، د مث أرسلينـذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهـفأخ، ارئـا أنا بقـم
 چک  ک   گ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک

 . )٥ – ١:العلق(
وضخم بآثاره ، وضخم بداللته، إنه حادث ضخم حبقيقته): هـ١٤٠٢(ويقول قطب 

العظـيم  ، أن اهللا جل جاللـه ، يف حياة البشرية وحقيقة هذا احلادث الذي مت يف هذه اللحظة
اخلليقـة  فالتفـت إىل هـذه    –يف عليائه  –قد تكرم ، مالك امللك كله، اجلبار القهار املتكرب

وكـرم هـذه   ، القابعة يف ركن من أركان الكون ال يكاد يرى امسه األرض، املسماة باإلنسان
، ومهـبط كلماتـه  ، ومستودع حكمته، اخلليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره اإلهلي

 .الذي يريده سبحانه ذه اخلليقة وممثل قدره
تتكشف ، كبرية إىل غري حد، وهذه احلقيقة كبرية ): هـ١٤٠٢(كما يضيف قطب 

، حقيقة األلوهية املطلقة األزلية الباقية -قدر طاقته  -جوانب من عظمتها حني يتصور اإلنسان
مث يستشعر وقع هذه العناية الربانية ، ويتصور يف ظلها حقيقة العبودية احملدودة احلادثة الفانية

ه باخلشـوع والشـكر والفـرح    ويتلقا، ذا املخلوق اإلنساين؛ ويتذوق حالوة هذا الشعور
منزلة هلذا اإلنسان يف ، تتجاوب ا جنبات الوجود كله، وهو يتصور كلمات اهللا ، واالبتهال

 . )٣٩٣٧: ص، ٦: ج. (ذلك الركن املنزوي من أركان الوجود الضئيلة



 لثاملبح  الثا
 : مكانة سورة العلق

وكل مربٍ وكل مربية  إن مكانة سورة العلق عظيمة بالنسبة لكل مسلم وكل مسلمة
وتظهر مكانتها يف أا السورة األوىل مـن  ، وكل متعلم وكل متعلمة، وكل معلم وكل معلمة

يف أول ، هذا القرآن فهي تبدأ باسم اهللا وتوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول ما توجـه 
اليت اختري  ويف أول خطوة من خطواته يف طريق الدعوة، حلظة من حلظات اتصاله باملأل األعلى

وتبدأ من صفات الـرب  ) ١: العلق(  چچ  چ  چ  چ : توجهه إىل أن يقرأـ باسم اهللا . هلا
: ،خلق اإلنسان ومبدأه: مث ختصص،  )١: العلق(  چڇ  ڇ  چ : بالصفة اليت ا اخللق والبدء

 مـن ذلـك  ، من تلك النقطة الدموية اجلامدة العالقة بالرحم )٢: العلق(  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 
فمن كرمه رفع هـذا  ، فتدل على كرم اخلالق فوق ما تدل على قدرته، املنشأ الصغري التكوين

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   چ : العلق إىل درجة اإلنسان الذي يعلم فيتعلم

 . )٥ – ٣: العلق( چگ  

ومـن مث  ، هللا كـرمي ولكن ا، ولكن اهللا قادر، وإا لنقلة بعيدة جداً بني املنشأ واملصري
  . الرؤوسكانت هذه النقلة اليت تدير 

 .من هنا كانت مكانة سورة العلق عظيمة يف القلوب والنفوس البشرية بأسرها

يف جانب اهللا سـبحانه  :  كما تظهر مكانة سورة العلق ) : هـ١٤٠٢( يقول قطب 
فيض من عطائه ورمحتـه  ي، الكرمي الودود املنان، حيث أنه ذو الفضل الواسع والرمحة السابغة

وأيضا تظهر مكانـة  . الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكرمية أنسوى ، سبب وال علة الب
وال ، قد أكرمه كرامة ال يكاد يتصـورها  –أن اهللا سبحانه  –سورة العلق يف جانب اإلنسان 

صبح األرض وأن ت، وخيتار من جنسه رسوالً يوحي إليه بكلماته، ويصله به، ميلك أن يشكرها
  . الكلمات اليت تتجاوب ا جنبات الوجود يف خشوع وابتهال همهبطاً هلذ، نهامك



فأما آثار هذه السورة وما جاء فيها يف حياة البشرية ): هـ١٤٠٢(كما يضيف قطب 
منذ أن بدأت حتويل خـط  ، بدأت يف حتويل خط التاريخ، كلها فقد بدأت منذ اللحظة األوىل

حتددت اجلهة اليت يتطلع إليها اإلنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه  ننذ أم، الضمري اإلنساين
 . إمنا هي السماء والوحي اإلهلي، إا ليست األرض وليس اهلوى، وموازينه

ومنذ هذه اللحظة عاش أهـل األرض الـذين اسـتقرت يف    : قائالًقطب واستطرد 
عاشوا يتطلعون إىل اهللا مباشرة ، ظاهرةيف كنف اهللا ورعايته املباشرة ال، أرواحهم هذه احلقيقة

ويتوقعـون أن متتـد يـده    . حيسون ويتحركون حتت عني اهللا، كبرية وصغرية، يف كل أمرهم
ويف ، تردهم عن اخلطأ وتقودهم إىل الصواب، سبحانه فتنقل خطاهم يف الطريق خطوة خطوة

ويفصل ، م مبا يف نفوسهمكل ليلة كانوا يبيتون يف ارتقاب أن يتنزل عليهم من اهللا وحي حيدثه
 . )٣٩٣٧: ص ، ٦:ج! (خذوا هذا ودعوا ذاك: ويقول هلم، يف مشكالم



 :بعض أحكام سورة العلق
ألن القلـم  ، تعليم الرب لإلنسان بالقلم، تربز هذه السورة حقيقة وهي حقيقة التعليم

ومل تكن هـذه احلقيقـة إذ   ، نكان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً يف حياة اإلنسا
كان ، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل، ذاك ذا الوضوح الذي نلمسه اآلن ونعرفه يف حياة البشرية

، فيشري إليه هذه اإلشارة يف أول حلظة من حلظات الرسالة األخرية للبشـرية ، يعلم قيمة القلم
، ا مل يكن كاتباً بالقلم هذا مع أن الرسول الذي جاء، ورة من سور القرآن الكرميل سيف أو

لوال أنـه  . هذه احلقيقة منذ اللحظة األوىل لو كان هو الذي يقول هذا القرآن لتربزوما كان 
 !. ولوال أا الرسالة، الوحي



وكل ما ، منه يستمد اإلنسان كل ما علم. إن مصدره هو اهللا.. مث تربز مصدر التعليم 
فهو ، ومن أسرار نفسه، ومن أسرار هذه احلياة. جودوكل ما يفتح له من أسرار هذا الو، يعلم

 . الذي ليس هناك سواه، من هناك، من ذلك املصدر الواحد

اللحظة األوىل من اتصال الرسول صلى اهللا عليه وسـلم   ويف هذه اآليات اليت نزلت
 . ذا املقطع وضعت قاعدة التصور اإلمياين العريضة، باملأل األعلى

باسـم اهللا  ، وعلى اسم اهللا، باسم اهللا ، كل عمل ، ل خطوة ك، كل حركة، كل أمر 
 . وإليه تصري، وإىل اهللا تتجه ، تبدأ باسم اهللا تسري

، ومنـه التعلـيم واملعرفـة   ، فمنه البدء والنشأة، واهللا هو الذي خلق وهو الذي علم
، ذي علـم فمصدر هذا كله هو اهللا الذي خلق وال، ويعلم ما يعلم، واإلنسان يتعلم ما يتعلم 

يف اللحظـة  ، اليت تلقاها قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذه احلقيقة القرآنية األوىل
بعـد ذلـك   ، وتصرف عمله واجتاهه، وتصرف لسانه، األوىل هي اليت ظلت تصرف شعوره

 . بوصفها قاعدة اإلميان األوىل، طوال حياته

 : ومن أحكام سورة العلق أيضاً مايلي
 ).٣ – ١: العلق( چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ : راءةاألمر بالق -١

 ).٢: العلق( چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ ، بيان خلق اهللا اإلنسان من علق -٢

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ : وأنه علم اإلنسان مامل يعلم، بيان أن اهللا تعاىل هو الذي علّم بالقلم -٣

 ).٤ – ٣: العلق ( چژ  ڑ      

طمعاً يف جنانه ، واجتناباً لكفرانه، شكراً إلحسانه، األمر بعبادة من له اخللق واألمر :مقصودها
فالذي خلق اإلنسان ، واعتىن بتدبريه ، ال .  وخوفاً من نريانه ملا ثبت أنه يدين العباد يوم املعاد



مـر  وهلذا أتى بعـد األ . بد أن يدبر باألمر والنهي ، وذلك بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب 
 : مث قال . بالقراءة ، خبلقه لإلنسان 

كثري الصفات واسعها ، كثري الكرم واإلحسان ، واسع اجلود ، : ، أي "اقرأ وربك األكرم " 
 ).  ٣٠٥:ص،  ١:ج،السعديتفسري (الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم 

ن وقلة إثبات عجز اإلنسا: أن مقصودهاجيد تأمل آيات السورة ي وحقيقة األمر أنه من
 . علمه وضعف حيلته أمام خالقه ومعلمه سبحانه وتعاىل

 : ومن مقاصد السورة أيضاً
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ . واالمتنان على اإلنسان خبلقة وتعليمه، اإلشارة إىل أمهية القراءة والعلم

: العلق( چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
٥ – ١(. 

 : فاحتة السورة مبقصودها عالقة
واإلشارة إىل فضل اهللا تعاىل على اإلنسان فهو الـذي  ، بدأت السورة باألمر بالقراءة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  چ : خلقه وعلمه
 . )٥ – ١: العلق( چک  ک  ک   گ  

يم احلكيم الذي يتوقف عليه علم اإلنسان وتعليم اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان هو التعل
بكل شئ يف الكون حىت يتعرف على اخلالئق اليت خلقها اهللا عز جل فمقصود فاحتة السـورة  
أنه سبحانه وتعاىل أمر رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بأن يقرأ باسم ربه أوالً حىت يعلـم  

مث أوضح له أنه خلـق  ، كل شئ الرسول األمني بأن هناك رب وهناك إله ال شريك له خالق
اإلنسان الذي يتكون يف بطن أمه ويكون علقه صغرية ال حول هلا وال قـوة وينشـئ منـها    
اإلنسان الذي فضله اهللا عز وجل بالعقل الذي يستوعب عملية التعليم والتفكري والتدبر فيما 

 . )٣٩٣٩:ص، ٦:ج، هـ١٤٠٢ ،قطب (. واهللا أعلم .خلق اهللا من الكون



 
 
 
 
 
 

  لثالفص  الثا
 ائل س رة ا علقملب دئ الرتبوية  ملستنبطة من أوا









 . 
 



 لثالفص  الثا


 ولامل حث األ




  : تعريف العقيدة لغة

، ةالعقيدة واملراص، والتوثق، واإلحكام، واإلبرام، وهو الربط: من العقد: العقيدة لغة
 . ومنه عقدة اليمني والنكاح ، يعقده عقداً. واإلثبات ومنه اليقني واجلزم

مـا  : والعقيدة يف الدين، هي احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده: والعقيدة
: وخالصـته . عقائد: كعقيدة وجود اهللا وبعث الرسل واجلمع، يقصد به االعتقاد دون العمل

، احلمـد ( .سواء كـان حقـاً أو بـاطالً   ، فهو عقيدة : ماعقد اإلنسان عليه قلبه جازماً به
  )١٧ص، هـ١٤٠٩

 : تعريف العقيدة إصطالحاً

وتطمـئن إليهـا   ، اليت جيب أن يصدق ا القلبفهي األمور : أما العقيدة اصطالحاً
ألن اإلنسـان  : ومسي عقيدة، وال خيالطها شك، حىت تكون يقيناً ثابتاً ال ميازجها ريب: النفس

 )١٨-١٧ص ص، هـ١٤٠٩، احلمد(. يعقد عليه قلبه

أي حياة ال تبىن على العقيدة اإلسالمية الصحيحة هي حياة يمية ال حتمـل أي  أن  
وال تنبع منها هـي  ، وأي تربية ال تستمد من العقيدة اإلسالمية، شمل أي إصالحخري وال ت

اعلية كـربى وأمهيـة   ـإذ العقيدة ذات ف، اـتربية قاصرة على بلوغ مرادها وحتقيق أهدافه
 )١٨ص، هـ١٤٠٩، احلمد(. و اخلري والصالحـوى يف توجيه سلوك الفرد حنـقص



فـإذا  ، ها يف تربية األفراد وتـوجيههم للعقيدة أمهيت): "هـ١٤٠٧(أورد املشوخي 
على خلقه وسـلوكه  ، رسخت العقيدة يف قلب اإلنسان فإا سرعان ما تنعكس على جوارحه

من اآليات املكية عاجلت موضوع إنشاء العقيـدة يف اهللا ويف   كثرياًهلذا الغرابة أن ، ومعامالته
 . اخل... وإثبات الرسالة والبعث واجلزاء ، اليوم اآلخر

لقد ترىب اتمع اإلسالمي يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى العقيـدة   و
حررته من تأليه ، اإلسالمية السليمة اليت حررت اإلنسان من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

فهي األساس اليت يبىن عليها النظـام  ، الكون أو الطبيعة أو أي جزء منهما كما هذبت غرائزه
ومنها ، واألساس النفسي لسلوكه، هي اليت تكون األساس الفكري لعقلية املسلماألخالقي و

 . )١٢٩: ص" (كذلك تنبثق نظرته إىل احلياة االقتصادية واحلياة السياسية

وأي عمل مهما كان باهراً ألعني الناس حائزاً على رضاهم ولكنه ال يبىن على عقيدة 
 . صحيحة فهو كريشة يف مهب الريح

إن العقيدة الصحيحة هي أساس كـل بنـاء عنـد    ): "هـ١٤٠٧(كيل ويقول الو
املسلمني وأي عمل يعمله املرء ليس مبيناً على العقيدة فهو عمل باطل مهما كان عظيمـاً يف  

وهلذا فإننا نرى أن أعمال الكافرين كلها ال تزن شيئاً مهما عظمت وكانت نافعة ، أعني الناس
ومل تنبت مـن إميـان   ، ك أا مل تصدر عن عقيدة صحيحةوالسر يف ذل، للناس يف هذه احلياة

 .)٩ص( وهذا هو السر يف أن أعمال الكافرين تكون يوم القيامة هباءاً منثوراً، خالص

 )٢٣: الفرقان( چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ :قال تعاىل

ملصـري  وتربية العقيدة خري وسيلة لتربية الغرائز وتوجيهها الوجهة السليمة وأورد ا
هنالك تظـل  ، إن خري وسيلة لتربية الغرائز وتعديلها تربية العقيدة تربية قوية): "هـ١٤٠٠(

هنالك يف ظل ، تابعة غري متبوعة خادمة غري خمدومة، الغريزة ولكنها تصبح مملوكة غري مالكة
غريزة اجلمـع  ف، العقيدة املثلى يلني قياد الغرائز مجيعها وتصبح كلها جنوداً طيعة للقيادة العليا



ال تفقد قوا وال حدا ولكن وجهتها بعد هيمنة العقيدة ليست إىل الترف و التفاخر والتكاثر 
وكذلك األبناء حيبون . فاملال جيمع لينفق دفعة واحدة يف سبيل العقيدة، بل إىل خدمة العقيدة

 ).٤٣: ص" (ريةوكذا األخوان وكذا األهل والعش، ماداموا عوناً على خدمة العقيدة ونصرا

والعقيدة اإلسالمية ينبغي غرسها يف النفوس لينشأ جيل صاحل ويتكون جمتمع إسالمي 
 .ه اهللا عليها فبذلك تصفو احلياةفاضل مترابط متراحم متحاب حمافظ على فطرته اليت فطر

فغرس العقيدة يف النفوس هو أمثل طريقة إلجياد عناصـر   " ):هـ١٤١٣(ويقول ولد حممد 
تطيع أن تقوم بدورها كامالً يف احلياة وتسهم بنصيب كبري يف تزويدها مبا هو أنفـع  صاحلة تس

ويظلها بظالل ، وأرشد إذ أن هذا اللون من التربية يضفي على احلياة ثوباً من اجلمال والكمال
احملبة والسالم ومىت سادت احملبة ارتفعت اخلصومة وانقطع النزاع وحل الوفاق حمل الشـقاق  

ناس وتآلفوا وسعى الفرد إىل خري اجلماعة وحرصت اجلماعة على إصالح الفـرد  وتقارب ال
فإن اهللا مل يخلِ جيالً من ، وإسعاده ومن مث تظهر احلكمة واضحة من جعل اإلميان عاماً خالداً

األجيال وال أمة من األمم من رسول يدعو إىل هذا اإلميان وتعميق جذور العقيدة وكثرياً مـا  
الدعوة بعد فساد الضمري اإلنساين وبعد أن تتحطم القيم العليـا ويظهـر أن    كانت تأيت هذه

اإلنسان أشد ما يكون حاجة إىل معجزة تعيده إىل فطرته السليمة ليصـلح لعمـارة األرض   
إن هذه العقيدة هي الروح لكل فرد ا حييـا احليـاة الطيبـة    . وليقوى على محل أمانة احلياة
ـ ـوهي النور الذي إذا عمي عن، وبفقدها ميوت املوت الروحي آرب ـه اإلنسان ضلّ يف م

 ) .٢٧ :ص( "ياة وتاه يف أودية الضاللاحل

دستور ونظام شامل  حيث أنه، منهج عظيم حلياة هادفة شريفة فهو القرآن الكرميأما 
، الصحية، البيئية، االقتصادية، االجتماعية، متكامل جلميع جوانب احلياة اإلنسانية؛ األخالقية

 .والسياسية ، اجلسمية، الروحية، ةيلنفسا



إن هـذا  : "فقال تعاىل، وقد وصف اهللا تعاىل القرآن الكرمي باهلدى يهتدي داه الناس
ال ابـن عبـاس رضـي اهللا    ـوق). ٩اآلية ، سورة اإلسراء" (ومـالقرآن يهدي لليت هي أق

، القـرطيب . ( اآلخرةا وال يشقى يفـال يضل يف الدنيأن اتبع القرآن ـفضمن اهللا مل: عنهما
  ) .٩: ص ،١٩: ج ،هـ١٣٧٢

ويدرسه ، وآمنة أن يفهم ما جاء يف القرآن الكرمي، وينبغي ملن يريد أن حييا حياة كرمية
، ويطبق ما جاء فيه من قوانني ونظم يف كافة جوانب احلياة، ويتدبر معانيه وأحكامه ويعمل ا

ال يتجـاوز  ، مخساً، ات القرآن الكرمي مخساًولقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم حيفظون آي
، القـرطيب (. ويعملـون مبـا فيهـا   ، ويفهموا، لغريها حىت حيفظون اآليات اخلمس األوىل

 ) . ١٠: ص ،١٩: ج ،هـ١٣٧٢

ـ ولقد أصبح املسلمون دي القرآن ونوره خري أمة أخرجت للن قـال   ،اســــ
ــاىل   &ÇÊÉÒÈ öNçGZä. u�ö�yz >p¨Bé  چ: تعـــ
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3   ÇÊÊÉÈ ـ  ) ١١٠ -١٠٩(آل عمران  چ  نيمث قامت بنشر اإلسالم وتعاليمـه ب
ملـا ملسـوه يف   ، واعتنق الناس اإلسالم طواعية دون إكـراه . حىت وسع أقطار العامل، الناس

 . وحسن أخالقهم ومجيل عشرم، عقيدماملسلمني من كمال 

العقيدة الصحيحة يف اهللا والكون واحلياة هي أساس بناء اتمع املسلم الذي يضعه  إن
وا حيدد طريقه ويبلغ ، ومن العقيدة يستمد املسلم طاقته، وهي القوة الدافعة للحياة، اإلسالم
ه يف نفوسهم فال يرضى ا ضوءاً خافتـاً  ومن هنا كان اهتمام اإلسالم بقوة عقيدة أبنائ، غايته

حىت توجه السلوك وتسـيطر  ، بل يريدها جذوةً متقدةً وضياًء يغمر اآلفاق، أو صوتاً مهموساً



ـ الذي يريده اإلسالم للحوتؤسس الواقع الكرمي ، على املشاعر ، عبـد الواحـد  ( .ياةـــ
 ). ١٩:ص، هـ١٤٠١

واطمأنت إليهـا  ، س وتعلقت ا القلوبمسائل اإلميان إذا استقرت يف النفوأن كما 
ومامل تبلغ هذا املبلغ ال تعد عقيـدة مبعناهـا   ، حتركت اجلوارح على ضوئها وسميت عقيدة

، احلمـد ( .احلقيقي الذي مداره على اللزوم واالستيثاق والتأكد املبين علـى اإلدراك التـام  
 ). ١٦:ص، هـ١٤٠٩

نقية اخلالصة تنبعث منه الفضائل إن صاحب العقيدة ال): "هـ١٤٠٣(ويقول طاحون 
ألنه يراقـب  ، وال يتصنع، ال يتكلف، وبوحي من إميانه، وينفر من الرذائل بطبعه، انبعاثاً ذاتياً

وهؤالء هم أصـحاب النفـوس املطمئنـة    ، وعامل السر والنجوى، قيوم السماوات واألرض
فاللـهم اجعلنـا   ، نهموباط اهرهمـوتوىل ظ، فرضي اهللا عنهم، هم رضوا اإلسالم ديناًـألن

 ). ٢٢: ص" (منهم

مبدأ : من املبادئ التربوية يف جانب العقيدة) العلق(ولقد كان مما تناولته أوائل سورة 
  .وهذا ما سنقوم بشرحه بالتفصيل. اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل اخلالق جلميع اخلالئق

 : مبدأ اإلیمان با  سبحانھ وتعالى الخالق لجمیع الخالئق

ه ال ريب أن اإلنسان مل يوجد نفسه يف هذا العامل، وكل واحد منـا يـدرك ذلـك    نإ
بوجدانه على حنو القطع واليقني، ومن غري املعقول لدى الطبع البشري أن يكون قد جاء مـن  
ال شيء، إذ الالشيء هو العدم، والعدم ال ميكن أن يعطي وجوداً، وقد أرشدنا القرآن الكرمي 

 )٣٥: الطور( چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ : لهإىل هذه احلقيقة بقو

 إذن ال بد أن خالقاً غري اإلنسان هو الذي أوجده، فمن هو هذا اخلالق؟



ه أي إنسان عاقل يسـتخدم عقلـه   ـو السؤال األول الذي يواجـوهذا السؤال ه
 . للتدبر والتفكر

 )١: العلـق ( چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ  "قال اهللا تعاىل يف أوائل سورة العلـق  وقد 
وهذا تقرير من اهللا سبحانه وتعاىل بأنه خالق للعباد وللخالئق فكانت أوىل املبـادئ التربويـة   

 . املتضمنة يف هذه السورة مبدأ اإلميان باهللا تعاىل اخلالق للعباد وللخالئق

 : معنى اإلميان يف اللغة
واإلميان هـو  ، وغريهم باتفاق أهل العلم من اللغويني، التصديق: اإلميان يف اللغة معناه

نمصدر َآم ،نمؤوملا أتى بـه  ، واإلميان إظهار اخلضوع والقبول للشريعة. فهو مؤمن، إمياناً، ي
ويف التنزيـل  ، ال يدخله يف ذلك ريب، واعتقاده وتصديقه بالقلب، النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ،١:ج ،رابــن منظــو. (مبصــدق: أي) ١٧: يوســف( چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  چ : العزيــز
 . )٢٣: ص، هـ١٣٠٠

 : معنى اإلميان يف االصطالح الشرعي
، هـ١٣٩٩، ابن أيب العز(وعمل باألركان ، وإقرار باللسان، تصديق باجلنان: اإلميان

وذا املعىن يستحق العبد املدح والوالية من املؤمنني لقول اإلمام النووي يرمحه ). ٣٧٣: ص
ذي يستحق به العبد املدح والوالية من املؤمنني هو إتيانه إن املعىن ال) " هـ١٤١١(اهللا تعاىل 

 : ذه األمور الثالثة

وذلك أنه ال خـالف بـني   ، والعمل باجلوارح، واإلقرار باللسان، التصديق بالقلب
ولـو عرفـه   . اجلميع أنه لو أقر وعمل على غري علم منه ومعرفة بربه ال يستحق اسم مؤمن

وكذلك إذا أقـر  ، رف من التوحيد ال يستحق اسم مؤمنوعمل وجحد بلسانه وكذّب ما ع
ل بالفرائض ال يسـمى مؤمنـاً   باهللا تعاىل وبرسله صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ومل يعم



ذلك غري مستحق يف كـالم  ـبالتصديق ف الم العرب يسمى مؤمناًًـباإلطالق وإن كان يف ك
  ). ١٤٧:ص، ١١:ج( .اهللا تعاىل

حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به : اإلميان ) "هـ١٤٠٣(رمحه اهللا فقد قال ابن القيم 
واالنقيـاد لـه حمبـة    ، واإلقرار به نطقـاً ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم والتصديق به عقداً

 ).١٢١: ص" (وتنفيذه والدعوة إليه حبسب اإلمكان، والعمل به باطناً وظاهراً، وخضوعاً

 : ظاهر اإلميان وباطنه
تصـديق  : وباطنـه . قول اللسان وعمل اجلوارح : وظاهره، ظاهر وباطناإلميان له 

 ذريةفال ينفع ظاهر وال باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به املال وال، القلب وانقياده وحمبته
فتخلُّف العمل ظاهراً ، وال جيزئ باطن ال ظاهر له إال إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف وهالك

وقوتـه  ، ونقصـه دليـل نقصـه   ، فساد الباطن وخلوه من اإلميان مع عدم املانع دليل على
 . ل قوتهـــــدلي

وكل علم وعمل ال يزيد اإلميان ، واليقني قلب اإلميان ولبه، فاإلميان قلب اإلسالم ولبه
، ابـن القـيم  ( هو دخيـل وكل إميان ال يبعث على اإلميان العمل ف، هو دخيلواليقني قوة ف

 . )٩٨: ص، هـ١٤٠٣

وأن يكـون اهللا  ، والعطاء هللا واملنع هللا، يف احلب يف اهللا والبغض يف اهللا: إلميانوكمال ا
 . وحده إهله ومعبوده

وتغميض عني القلب عن االلتفـات  ، جتريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً: والطريق إليه
 . )١٢١:ص، هـ١٤٠٣، ابن القيم(إىل سوى اهللا ورسوله 



مل يتخـذ  ، فرد صمد، د اجلازم بأن اهللا تعاىل واحداً أحدواإلميان باهللا تعاىل هو االعتقا
وهو املسـتحق  . املتصرف يف مجيع شئون اخللق، وهو اخلالق خللقه وخالئقه، صاحبة وال ولد

 . للعبادة وحده دون سواه جبميع أنواعها

أو أخرب به عنـه  ، ومن اإلميان باهللا تعاىل اإلميان مبا أخرب به عن نفسه يف كتابه الكرمي
وأنه متفرد ذا عن مجيع املخلوقات الـيت  ، من األمساء والصفاترسوله صلى اهللا عليه وسلم 

، ابن القيم(  وتنزيهاً بال تعطيل، إثباتاً بال متثيل، خلقها اهللا وأن له الكمال املطلق يف ذلك كله
 ). ١٢٢: ص، هـ١٤٠٣

ی  ی         ی  ی          چ   : بقولـه ، اىل عن نفسهـا أخرب سبحانه وتعـكم

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ                                                    

 . )١٠٢ – ١٠١: األنعام ( چپ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ  

سؤال "يف شرحه حديث  ):هـ١٤١١( ط(  وقد أورد اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل
مد احلسني بـن   حمقول اإلمام أيب" لم عن اإلميان واإلسالمصلى اهللا عليه وس للرسول جربيل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل اإلسالم امساً ملا ظهـر  : مسعود البغوي الشافعي يرمحه اهللا
األعمال ليسـت مـن    نوجعل اإلميان امساً ملا بطن من االعتقاد وليس ذلك أل، من األعمال

، بل ذلك تفصيل جلملة هي كلها شـئ واحـد  ، الماإلميان والتصديق بالقلب ليس من اإلس
احلديث سؤال جربيل عليه السـالم  جاء يف  ولذلك، ) ١١٥: ص، ١١: ج. (ومجاعها الدين

بينما حنن عند : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال" ونص احلديث هوعن اإلميان واإلسالم 
ديد بياض الثياب شديد سواد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل ش

 حىت جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد، الشعر
فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا حممد أخربين عن اإلسـالم فقـال   

وتـؤيت  ، وتقيم الصالة، هللاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول ا{  رسول اهللا



فعجبنا لـه  : قال. صدقت: قال} وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً، الزكاة وتصوم رمضان
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم  {: فأخربين عن اإلميان قال: قال. يسأله ويصدقه

 . }اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره

فـإن مل  ، أن تعبد اهللا كأنك تراه{ : قال. سانفأخربين عن اإلح: قال . صدقت: قال 
 ). راكـــتكن تراه فإنه ي

فـأخربين  : قال. }مااملسئول عنها بأعلم من السائل{: قال. فأخربين عن الساعة: قال 
وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطـاولون يف  ، أن تلد األمة ربتها{: قال. عن أمارا

اهللا : قلـت } ياعمر أتدري من السـائل؟  {: مث قال يل . فلبثت ملياً، لقمث انط: قال. }البنيان
، كتـاب اإلميـان  ، صحيح مسلم[.}فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم{: قال . ورسوله أعلم

 . والتصديق والعمل يتناوهلما اسم اإلميان واإلسالم مجيعاً]. ١٩٣: ص، ١ج

وقولـه   )١٩: آل عمران( چ چڃ  ڃ  چ   چ  چ : قوله سبحانه وتعاىل يهويدل عل
 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :وقوله تعـاىل ) ٣: املائدة( چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :سبحانه 

 . )٨٥: آل عمران(

ـ   ـاىل أن الدين الذي رضيه ويقبلـر اهللا سبحانه وتعـفأخب  و ـه مـن عبـاده ه
، النووي. (إىل العملل القبول والرضا إال بانضمام التصديق ـوال يكون الدين يف حم، اإلسالم
 . )١٤٥ :ص، ١١: ج، هـ١٤١١

فمن هذا احلديث يتضح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فسر اإلميـان باالعتقـادات   
 .والقدر خريه وشره، واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته ، اإلميان باهللا : الباطنة وهي 

وال . احلـج ، الصـوم ، اةالزك، الصالة ، الشهادتان: وفسر اإلسالم باألعمال وهي 
 .يستكمل املرء دينه إال باإلسالم واإلميان



 

  :زيادة اإلميان ونقصه
، النـووي . (واإلميان يزيد ويـنقص بزيـادة مثراتـه وهـي األعمـال ونقصـاا      

ـ   ). ١٤٦ص، ١١: ج، هـ١٤١١ ـ ـواحلجة علـى زيادتـه ونقص  :وله تعـاىل ـانه ق
 . ) ٤: الفتح( چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ

ــه ــف( چۈ  ٷ  چ  :وقول ــاىل ) ١٣: الكه ــه تع  چ  ی  ی  ی  ی   چ: وقول
 ) ١٧: حممد(  چ             چ: وقوله تعاىل) ٦٧: مرمي(

ــه ت ــوقول ــة(چڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ : اىلـع : التوب
 ). ٢٢:األحزاب(  چ                       چ :تعاىلوقـوله ) ١٢٤

: اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال    وحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسـول  
، وال يسرق السـارق حـني يسـرق وهـو مـؤمن      ، اليزين الزاين حني يزين وهو مؤمن{

ـ ١٤٢٠، مسـلم رواه ( } وال يشرب اخلمر حني يشـرا وهـو مـؤمن    كتـاب   ،هـ
) ٨٤:ص، ٤: ج ٥٧١٠٠بـرقم  ، بيان نقصـان اإلميـان باملعاصـي   : ٢٤باب ، اإلميان

ـ     فجميع األدلة السابقة تدل ع ل األعمـال  ـلى أن اإلميـان يزيـد ويـنقص حبسـب فع
 .وارتكاب املعاصي والكبائر، ارـواالستغف، الصاحلة

والقرآن الكرمي اهتم باجلانب اإلمياين اهتماماً فائقاً فـال تكـاد ختلـو سـورة مـن      
فهـو  ، فهو أساس شخصية املسـلم وعنصـر فعـال يف توجيهـه    ، سور القرآن الكرمي منه

 . ر سبحانه و تعاىل اخلالق البارئ املصو

اإلميان هو الركن األساسي الـذي بـدأ اإلسـالم بـه     ): هـ١٤٠٧(يقول عثمان 
وهـو العنصـر األساسـي    ، يف تكوين شخصية املسلم ألنه هو اجلذر يف بنـاء شخصـيته  



احملرك لعواطفه واملوجه إلرادته ومىت صـحت عناصـر اإلميـان يف اإلنسـان اسـتقامت      
أطوع لالستقامة علـى طريـق احلـق واخلـري والرشـاد       األساسيات الكربى لديه وكان

، وضبطها فيمـا يـدفع عنـه الضـر واألمل واملفسـدة     ، وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه
العاجل من كل ذلك واآلجل وفيما جيلب له النفع واللـذة واملصـلحة العاجلـة يف كـل     

البـاحثون مـن   وقـد أدرك  . وهذا ما يتطلبه منا اإلسالم والدين احلنيـف ، ذلك واآلجل
غري املسلمني قمة العقائد يف توجيه سلوك اإلنسان فبدأوا يتحـدثون عنـها حتـت عنـوان     

، إىل املستوى الـذي وصـل إليـه اإلسـالم     اولكنهم ما استطاعوا أن يصلو" أيدلوجيات"
" أيـدلوجي "إذ هو يبين الفرد املسلم إمياناً ال يضارعه وال يشـاه أي عنصـر اعتقـادي    

 ). ٦٧: ص( نفس الفرد من أفرادهم حيالون غرسه يف

فهـو حيمـل يف طياتـه    ، واإلميان أصل كل حياة فاضلة ومنبع كل خـري وفضـيلة  
أنبل الغايات وأمسى األهداف يف كل شأن من شئون احلياة فهو يبـدأ مـع اإلنسـان مـن     

فـأمر  ، قبل والدته عندما خيتار األب شريكة حياته اليت تسري ا عجلـة احليـاة األسـرية   
 . لقرآن الكرمي أن تكون الزوجة مؤمنة وأن يكون الزوج مؤمناً ا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : قـــال تعـــاىل

ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 . ) ٢٢١: البقرة( چڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    

لبيان أمهيته إذ كيف تصـلح احليـاة الزوجيـة مـع      وما ذلك االلتزام باإلميان إال
، مشرك أو مشركة حيث خيلو منها التقدير واحملبة ومراعـاة احلـدود والوفـاء بـاملواثيق    

نائية عـن كـل خـري    ، فينهار من جراء ذلك السلوك اإلنساين فتصبح احلياة يمية الطبع
مـن كـل جانـب     ويكنفهـا امللـل  ، حتيط ا السامة من كل صـوب ، قريبة من كل شر

إنـه وبـال شـك ضـائعة     ، جان للحياة من ذريةاذا عسى أن ينجب وخيرج هذان الزووم



على عكـس ذريـة الـزوجني املـؤمنني     ، بني ج األبوين إال أن يتغمدمها اهللا بواسع رمحته
فتواجـه  ، فإا تظهر بنور اإلميان وتترعرع يف أحضـانه وتسـتقي مـن معينـه الصـايف     

ا بكل حزم وخـري ورشـاد مسـتمدة كـل ذلـك مـن اإلميـان        عوامل احلياة ومصاعبه
، خيـاط ( .وتربيته العظيمـة الـيت تقودهـا إىل اخلـري والصـالح والعـزة والكرامـة       

  ). ٧٩ص، هـ١٤١٦



  

فإذا هو يكتفي مبا يسـد  ، اإلميان هو الذي يهون على اإلنسان شهواته ومطالب دنياه
تر العورة من اللباس وإذا هو يرضى بالقليل من املال واملتواضع مـن  ومايس، جوعه من الطعام

بل يهون ، وأهله فريحل عنهم، ومسكنه فيهجره، بل يهون على اإلنسان ماله فينفقه، املسكن
، خيوض املعامع رابط اجلأش راضي الـنفس ، فإذا هو يضع رأسه على كفه، عليه حياته نفسها

استقبله بارتياح وسرور ألنـه يـوقن أن   ،  ميدان اجلهادفإن أدركه املوت يف، مطمئن الضمري
                                                                                                                  ). ٢٤٠:ص(وراءه اجلنة 

األخالق احلسنة وهنا يتضح لنا مدى قوة ارتباط مبدأ اإلميان باهللا تعاىل اخلالق لعباده ب
واألعمال الصاحلة واملبادئ التربوية األخرى مما كان له عظيم األثر وجليل النفع على الفـرد  

 . وعلى بقية اتمعات بصفة عامة، واتمع املؤمن بصفة خاصة



وحمددة للشخصـية  ، ومؤثرة يف السلوك، يةإن اإلميان أساس كل عقيدة موجهة للترب
وذا تتجلى اآلثار التربوية ملبدأ اإلميان باهللا اخلالق يف كل حركة يقوم ا املؤمن وكل كلمـة  

وهي آثار عظيمـة قيمـة   ، وكل شاردة وواردة يف حياته، وكل فكر يراود خاطره، يتلفظ ا
 : ومن هذه اآلثار التربوية، لعظم املبدأ وشرفه

 : قيق العبودية  اخلالق وحده والتحرر من عبودية ما سواهحت -١
فمن أجل حتقيـق  ). ٥٦: الذاريات(  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : قال اهللا تعاىل

وـذه  . وخلق مجيع ما يف الكون وسخره خلـدمتنا ومنفعتنـا  ، هذه العبودية خلقنا اهللا تعاىل
وألجل القيام .  )٥: البينة( چں  ڻ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ : فقال. العبودية أمرنا

ٱ  چ : ويستنكر على من احنرف عن الصراط السوي فعبد غريه فقال تعاىل، ذه العبودية رزقنا



ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ: وقوله تعاىل ،)٧٣: النحل(  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 . )١٧: العنكبوت ( چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

فإن اإلميان بـاهللا  ) . ١٨: يونس(  چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ : وقال سبحانه
تعاىل رباً واحداً خالقاً مستحقاً للعبودية اخلالصة وحده هي الغاية النهائية اليت تسعى التربيـة  

 . اإلسالمية لتحقيقها إىل أن تقوم الساعة

سواه ومل تسيطر على عقله وجوارحه  ومن كان عبداً هللا وحده فقد حترر من عبودية ما
وإن من عبد شيئاً من ذلك خسر . الشهوات واألهواء وال السلطان واملال ومل خيش إال اهللا

إن ، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة{: وتعس كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم 
، صحيح البخاري (} تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش، وإن مل يعط سخط، أُعطي رضي
 )١٣١:ص، ١:ج، ٢٧٣٠حديث رقم ، باب اجلهاد

 . فمن كانت عبوديته لغري اهللا كان نصيبه التعاسة واخلسران يف الدنيا واآلخرة

: آل عمـران ( چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : تعاىلقال 
٨٥(  . 

اهلالك ملن مل يؤمن بـاهللا  ولقد أقسم اهللا عز وجل مؤكداً أن هذه اخلسارة والتعاسة و
 .  )٣-١: العصر( چٱچ : تعاىل ويعمل صاحلاً فأقسم عز وجل قائالً

وترى الباحثه أنه من العقيدة وصميمها التوجه الكلي إىل اهللا والتحرر  مـن كـل    
 ÇÍÈ ⌧�$�Î) ß�ç7÷ètR(عبوديـة االلـه ـ قـال تعـاىل      

y�$�Î)ur ÚúüÏètGó¡nS ÇÎÈ ) ( كمـا  ، )  ٤: الفاحتة
تتوجه عواطف املؤمن باهللا وأحاسيسه وشعوره حنو اخلالق عز وجل وتسري على خطى  ترى بأنه

هلي راغبة يف الثـواب  طالبة األجر اإل. ذاكرة له يف كل حني، شريعته خاضعة له يف كل وقت
وبذلك تكون احلياة الطيبة وتتحرر النفس مـن  ، تاركة لشهوات الدنيا هاجرة مللذاا، الرباين



ونسـق  ، وتنسجم التصرفات وفق نظام معني، اآلخرين فتسعد النفس وتستقيم احلياةسيطرة 
وهـو  ، متزن خاصة وأن املؤمن يعلم أن اهللا هو احمليي وهو املميت وهو الرازق ذو القوة املتني

وال أحد سواه يتحكم يف أي أمر من أموره فيتوجه حنو الرب متصفاً بكل صفة ، الضار والنافع
  .و اخلالقــحـجمتنباً كل صفة قد اه اهللا عنها فهو ذا قد اجته كلياً نو، حيبها الرب

 : اإلميان با اخلالق ميد املؤمن بطاقة روحية تعينه على حتمل مشاق احلياة -٢
بطاقة روحية تعينه على حتمل مصـاعب  ، إن يف اإلميان هللا تعاىل قوة خارقة متد املؤمن

ذي يتعرض له كثري من الناس يف هذا العصر احلـديث الـذي   وجتنبه القلق ال، ومشاق احلياة
يسوده التنافس الشديد من أجل الكسب املادي مما يسبب كثرياً من الضغط والتـوتر لـدى   

وعرضة لإلصابة باألمراض النفسية خاصـة مـن هـم    ، وجعله باً للقلق، اإلنسان املعاصر
ـ جن.(ق البـارئ املصـور  يفتقرون إىل الغذاء الروحي وهو اإلميان باهللا اخلـال  ، ايتــــ

 .) ٢٦٨:ص، هـ١٤١٤

، ولذا جند األنبياء والرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم يتحملون مشاق الدعوة إىل اهللا
وكذلك العلماء والدعاة وعامة املؤمنني ، دون تذمر وال تضجر، وصنوف العذاب من أقوامهم

مهما تضاعفت وتعاظمت دون ، بادةلديهم الصرب والقوة على حتمل مشاق احلياة وتكاليف الع
ن الذي يؤمن باهللا ال يتسرب إليه اليأس يف إ"): هـ١٤١٠(فقد أورد عثمان . تذمر أو يأس

يعلم أن  هوانقطعت عنه األسباب املادية مجيعها فإن، حال من األحوال فإذا ضاقت عليه احلياة
، ود املتتابعة متوكالً علـى اهللا فال يزال يبذل اجله، عني اهللا ال تغفل عنه وال تسلمه إىل نفسه

وكثرته بـني  ، وهذا ما يفسره انعدام االنتحار بني املؤمنني، مستمداً منه املعونة يف مجيع أحواله
واإلميان جيعل اإلنسان متقيداً بقانون اهللا حريصاً عليه ومينحه ضمرياً يقظاً ، امللحدين الكافرين

ألنه يعلم أن اهللا ال خيفى عليه شـئ يف األرض  ، كر بهمراقباً هللا يف كل ما يعمله أو يقوله أو يف
 ).٤٠ :ص" (وأنه يعلم خائنة واألعني وما ختفي الصدور ، وال يف السماء



 : حتقيق وحدة النفس اإلنسانية -٣
                                          چ : قال اهللا تعـاىل  

النفس املوحدة لرا اخلالق بالعبـد   شبه اهللا تعاىل) ٢٩: الزمر( چی  ی  ی  ی         
، وذا دأ نفسه، فجميع تصرفات هذا العبد تأيت حسب رغبة سيده، الذي ميلكه رجل واحد

أما العبد الذي ميلكـه  ، وتنسجم تصرفاته وفق نظام معني وعلى نسق واحد، وتستقيم حياته
ـ ، عدة شركاء متشاكسني ، رفاته بـاألمس فال يؤمن أن يتصرف اليوم على منط يعاكس تص

كذلك املشرك الذي يعلم بفطرته عظمة اهللا ، وتبقى نفسه باً للمخاوف واهلواجس والتقلبات
، وتارة يتخذ إهله هواه، فتراه تارة يستعبده الناس فينافقهم، ويشرك مع اهللا آهلة أخرى، تعاىل

وهو يف كل ذلـك  ، ضوتارة يتعلق باحلياة فينخلع قلبه من املوت أو املر، وتارة يستعبده املال
، ألنه ال يؤمن مبصري معني، وال على شئ من ملذاته ، ال يطمئن على نفسه وال على ماله، قلق

: ص، هـ١٣٩٩، النحالوي(وهو على كل شئ قدير ، بيده كل شئ، وال خيضع إلله واحد
٧٥ .( 

دد اآلهلة كما أخـرب اخلـالق الواحـد    ـوخيتل بتع، ام الكون كله يفسدـبل إن نظ
                            ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  چ : نه وتعـاىل سبحا

 )٢٢: األنبياء( چ

 : مسو الرابطة اإلميانية على بقية الروابط -٤
وتسـمو  ، إن اإلميان باهللا اخلالق حني يتغلغل يف قلب اإلنسان املؤمن ترتقـي روحـه  

حب اهللا وحب رسوله ، ين الذي طغى على قلبهوتصبح حياته أسرية هلذا احلب اإلميا، إنسانيته
. وحب كل شئ وكل عمل يقربه إىل اهللا تعاىل ورسـوله ، صلى اهللا عليه وسلم وحب املؤمنني

سـواء كانـت   ، ولذلك تسمو الرابطة اإلميانية اليت تربطه باآلخرين على غريها من الروابط
 . الروابط املختلفة أو غريها من، أو رابطة مصاحل، جوارأو رابطة ، رابطة أبوة 



ومن  أصدق األمثلة على مسو الرابطة اإلميانية ما حفلت به حياة السابقني األولني إىل 
حيث ، بدر مع ابنه عبد الرمحن يف غزوة  فهذه قصة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، اإلسالم

أبوه أبو  فنهض... يدعو إليه من املسلمني من يبارز ، اجليشان يلتحموقف عبد الرمحن قبل أن 
فقد طغت حمبـة اهللا  ، بكر الصديق رضي اهللا عنه مندفعاً حنوه ليبارزه غري مبالٍ بعاطفة األبوة

، ه دفخرج للمبارزة ضد ابنه وفلذة كب، تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فوق كل عاطفة
ـ خال(وحال بينه وبني مبارزة ولـده  ، ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمسك به ، دــ

 ). ٥٢٨: ص، ت.د

عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق وهو شقيق عائشة رضي اهللا عنهم مجيعاً كان أشـجع  
رجال قريش ، وأرماهم بسهمه ، وقف ضد املسلمني  يف بدر ، شرح اهللا صـدره لإلميـان   
فاندفع للرسول صلى اهللا عليه وسلم معلناً إسالمه ، فتألق وجه أيب بكر وفرح حينما رأى ابنه 

وانطلق عبدالرمحن بعد إسالمه يدافع عن رسـول اهللا  . ايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يب
وبعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ظل جياهـد يف  . صلى اهللا عليه وسلم ليعوض مافاته 

سبيل اهللا مع اخللفاء الراشدين  واليتخلف عن غزو واليقعد عن جهاد ويف يوم اليمامة وقف 
م وجاهد جهاداً كبرياً ، وكان له دور كبري يف كسب املعركة حيث قتل حمكم ابن موقف عظي

طفيل  العقل املدبر  ملسيلمة الكذاب والذي كان حيمي بقوته أهم أماكن احلصن الذي احتمى 
تفرق من معه وفتح احلصن وتـدفق  فيه جيش مسيلمة ، فلم قتل حمكم بسهم من عبدالرمحن 

اهللا وقد قتل عبدالرمحن سبعة من الكفار يف هذه املعركة وكان رضي املسلمون داخله ومت نصر 
وخياف عقابه وكان يتمتع بروح الدعابة والظرف وشـارك  هللا يف عبادته  خيلصاهللا عنه صاحلاً 

  .يف كثري من الغزوات 

حيـث قتـل   : وعلت فوق رابطة النسب، وهذا مثال آخر مست فيه الرابطة اإلميانية
ونزل فيه . عبيدة عامر بن اجلراح أباه الكافر عبد اهللا بن اجلراح يف غزوة بدر االبن املؤمن أبو



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ : قول اهللا تعاىل

 . )٢٢: اادلة( چ  ٿ

فلما أكثـر  ، فيحيد عنه، وقد كان والد أيب عبيدة يوم بدر يكثر التعرض أليب عبيدة 
 .) ٢٥٢: ص، هـ١٣٢٨، ابن حجر(فنزلت اآلية ، تصديه قتله

ويف اآلية السابقة ينفي اهللا تعاىل عن الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخـر أن يكونـوا يف   
ولـو  ، وحيبون من حاد وحارب اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، ذات الوقت يوادون

قيل نزلـت  } لو كانوا آباءهم{: تفسريه هلذه اآليةوقال ابن كثري يف ، كان هؤالء من األقربني
. هم بقتل ابنه عبد الـرمحن ، نزلت يف الصديق } أو أبناءهم{. يف أيب عبيدة قتل أباه يوم بدر

يف عمـر  } أو عشريم{. قتل أخاه عبيد بن عمري يومئذ، يف مصعب بن عمري} أو أخوام{
والوليد بن ، وشيبة، وعبيدة بن احلارث قتلوا عتبه، وعلي، ويف محزة. مئذ أيضاًوقتل قريباً له ي

 ٣٢٩: ص، هـ١٣٨٨، ابن كثري(عتبة يومئذ .( 

ولو كانوا أقرباءهم يف قوله ، واهللا سبحانه وتعاىل ينفي صفة اإلميان عمن واىل الكافرين
ــاىل ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       چ: تع

 .) ٥١: املائدة( چڤ 

ومن هذا نستدل على أن مسو الرابطة اإلميانية على كل الروابط األخرى هي إحـدى  
 . مثرات اإلميان باهللا اخلالق سبحانه وتعاىل

 : ترقية الفرد واتمع -٥
وإمنا املعتقد اإلميـان  ، إن اإلميان ليس دعوة يدعيها املرء دون أن تظهر آثارها العملية

، ويعقد عليها قلبـه ، وتنفذ إىل أعماق نفسه، ة اإلميان ختالط صميم فؤادهجيد حالوهو الذي 
مث تأيت ، ونفسه وسرائره، حىت يسري نور اإلميان إىل أعماق وجدانه، ويوقف عليها عقله ولبه

 .أقواله وأعماله مطابقة ملا تقتضيه تلك العقيدة الكرمية



امة على طريق اخلري والصالح ويترتب على هذا اإلميان آثاره من عبادة وطاعة واستق
ومن توكلٍ صادقٍ على اهللا عز وجل وتعاون على الـرب  ، والفضيلة، ق الكرميلْوعلى منهج اخلُ

حب املؤمن أخيه وومن جهاد صادق يف سبيل اهللا وحب وإيثار ونصرة ، وفعل اخلري والتقوى
تلكـم  ، ظلم أو حيفوالدفاع عنه إن أصابه ، ومؤازرته والوقوف جبانبه وقت احلاجة، املؤمن

 .بعض اآلثار العملية اإلميانية الذي جيد صاحبه حالوته يف أعماق فؤاده

.. وترفعاً عن سفاسف األمور، جيد يف نفسه مسواً عن الدنايا"إن املؤمن الصادق اإلميان 
ودرجات تعجـز  .. ويصعد يف مراتب الكمال اإلنساين درجات.. وتزكو روحه ويتطهر قلبه 

وهل قويت أو تقـوى  . ناس فلسفات البشر ومبادئهم وأفكارهم اليت ابتدعوهاعن حتقيقها لل
فلسفات البشر على أن توقظ يف داخل اإلنسان رقيباً من اإلميان القوي واخلشـية مـن اهللا؟   
وهذا الرقيب الداخلي تكون سلطته على نفس صاحبه أقوى من سلطة القانون هـل تقـوى   

 . )٢١: ص، هـ١٤٠٣، حونطا" (فلسفات البشر على حتقيق ذلك؟ 

ذاتياً وينفـر مـن    انبعاثاًن املؤمن حقاً باهللا اخلالق تنبعث منه الفضائل وترى الباحثة أ
، وبوحي إميانه ال يتكلـف ، وبوحي من اهللا تعاىل الذي خلقه ويعلم ما بداخله ، الرذائل بطبعه

، نة األعني وما ختفي الصدوريعلم خائ، وال يتصنع ألنه يعلم أن اهللا رقيباً عليه يف السر والعلن
والبعد ، وإماطة األذى عن الطريق، واحلياء، والعدل، إن خشية اهللا تعاىل وأداء مجيع العبادات

واحملافظة علـى  ، واألمانة، والبعد عن السرقة والبعد عن اللغو، وترك شرب اخلمر، عن الزنا
ـ اراً نتجت عن تطبـاف حبسن اخللق هي مجعيها آثـواالتص، العهد ان بـاهللا  ـيق مبدأ اإلمي

 . اخلالق سبحانه وتعاىل

املتأمل يف حياة العرب قبل اإلسالم وبعده يلمس أثر اإلميـان بـاهللا اخلـالق     كما أن
فالعرب .. وتتجلى له بوضوح كيف متت هذه الترقية، سبحانه وتعاىل يف حياة الفرد واجلماعة

لقي مل ميكنهم من الترقـي يف مراقـي   كانوا يف جاهليتهم على حال من اخللل االجتماعي واخلُ



ولكنهم أصبحوا فجأة بواسطة هذا الدين الذي بعث بـه  .. العمران واحلضارة درجة واحدة
وآلت إليها خالفـة اهللا يف األرض قرونـاً   ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمة دانت هلا األمم

وكانت هلا يف خالهلا ، ساواةكانت أمة العرب يف خالهلا حاملة لواء العدل واحلرية وامل، طويلة
جاهليـة  ان تطور العرب بسرعة فائقة مـن  وبفضل اإلمي، السيادة يف العلم واحلضارة واخللق

وهي مدة لو كانوا قلبوا فيها البيـوت  ، اجلهالء إىل املدنية األدبية العلياء يف أقل من ربع قرن
ليستطيعوا أن يبطلوا ماكـانوا  وأتوا بكبار فالسفة الرومان واليونان والفرس ماكانوا ، مدارس

، مغرمني به من شرب اخلمر وامليسر والزنا وطلب الثأر وحب االنتقام والغارات واالنقسامات
إىل غري ذلـك  ، ودفن البنات األحياء، وهضم حقوق النساء، والتفاخر باآلباء وعدم املساواة

 . من املصائب االجتماعية واملساوئ اخللقية

إذا أضفنا ، الشامل يف األخالق والعادات والتقاليد وغري ذلك إن هذا التغيريكذلك ف
إليه ما تاله من رقي العرب السريع وقيامهم خبالفة اهللا يف األرض قياماً أدهش العلماء وحيـر  

جيعلنا ندرك من ذلك كله  –والعرب حينئذ كانوا أقل من األمم احمليطة م عدداً  – ةالفالسف
وإنقاذه من الـذل واجلهـل واالحنطـاط    ، وضها بقيادة العامل أن سر عظمة هذه األمة وسر

يرجع إىل تلك العقيدة النقية الصافية اليت جاءهم ا ، وإخراجه إىل نور احلياة الكرمية، والتأخر
 . حممد صلى اهللا عليه وسلم

وال تـزال  ، وذه العقيدة حتققت لألمة اإلسالمية اخلرية والصدارة بني األمم األخرى
مادامت متمسـكة بأسـباب هـذه    ، حممد صلى اهللا عليه وسلم خري أمة أخرجت للناس أمة

 .اخلريية اليت نص عليها القرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية 

 : الطمأنينة الدائمة للنفس والضمري -٦
مرتاح البال حيث يشعر ، إن من تعلق قلبه خبالقه يصبح مطمئن القلب ساكن النفس

                                 چ : وحالوة اإلميان قال تعاىلبالراحة واالرتياح 



ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ : وقال سبحانه وتعاىل) ٢٨: الرعد( چ           

 .) ٤: الفتح( چ  ڄ  ڃ

 ): هـ١٤١٢(وقد أورد الوكيل 

، ماً للرضا واألمـن إن لإلميان باهللا تعاىل أثراً هائالً يف النفس اإلنسانية فهو يهيؤها دائ
وهو يهيؤها يف كل يوم الستقبال احلياة بنفس النشاط الـذي  ، وهو يهيؤها للعمل اجلاد املثمر

ولو اجتمعت تلك األحوال يف إنسان فال شك أنه سيكون يف أرقى مـا  ، استقبلها به من قبل
و املتصـرف يف  ذلك بأنه شعور اإلنسان بأن له رباً ه، جيب أن تكون عليه اإلنسانية من احلياة

، الكون كله بإرادته وأنه ال ميكن أن يكون هناك شئ يقع يف حياة الناس إال بتدبريه وحكمته
، هذا الشعور يضفي على النفس املؤمنة رضاً يغمرها فال يستطيع شيئ مهما عظم أن يسخطها

دة الـيت  وهذا الشعور نفسه يشيع يف النفس املؤمنة به طمأنينة وأمناً يدفعان ـا إىل السـعا  
وقد رضيت ، وال أي شئ أن يسخطها، ينشدها حبيث ال يستطيع إنسان مهما طغى أن يشقيها

 . )١٤٥ -١٤٤ :ص ص. (ورضيت بكل ما يصدر عنه من خلقه من األمور، باهللا رباً

وأن ، وترى الباحثة أنه من املعلوم أنه إذا شعر املؤمن بأن اهللا معه يف كل حلظة وحـني 
اطمأنت النفس وارتاح الضمري وانشرح اخلاطر عنده فال جيزع وال ييـأس   ،يد اهللا ممدودة له

وبذلك ترتفع معنوياته وتزداد رابطته باهللا وتقوى صلته . راضياً ا، ويبقى مطمئناً على حياته
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ : قال تعـاىل  ، وحييا حياة طيبة، فيعيش عيشة هنية، بربه

ڤ  ڤ  ڦ    چ : وقال سـبحانه ) . ٩٧: النحل(  چڳ  ڱ  ڱ  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  

 ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 )٥٥: النور( چ 





ژ  ژ  ڑ        چ ر عن الكتابة اليت تسطر يف الكتب يف قوله تعـاىل  ـباعتبار أن القلم يعب

فهذا يظهر لنا أننا جيب أن نؤمن بالكتب السماوية اليت أرسلها اهللا عز وجـل  )  ٤: علقال( چ
 . على رسله وأنبيائه 

 :معنى الكتاب يف اللغة
كُتب : واجلمع. والكتاب مصدر سمي به املكتوب فيه، اسم ملا كُتب جمموعاً: الكتب

ب٦٩٨: ص ، ١: ج ،هـ١٣٠٠، ابن منظور. (وكُت .( 

 :اب يف االصطالح الشرعيمعنى الكت
الكتاب هو كالم اهللا تعاىل املوحى إىل رسله علـيهم  ):  هـ ١٤١٥(ويرى احلصان 

 . )٥١:ص. (الصالة والسالم ليبلغوه للناس املتعبد بتالوته

وجوب اإلميان بالكتب مجلة وتفصيال : 
ڑ  ڑ       چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ چ : قال اهللا تعـاىل 

 ) . ١٣٦: النساء( چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ    

أن تؤمن باهللا ومالئكتـه  {: يف حديث سؤال جربيل عليه السالم عن اإلميان rوقال 
كتاب ، ١: ج، هـ١٤١١، النووي(} بالقدر خريه وشرهوكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

 . )١٥٧:ص، ١: برقم، اإلميان واإلسالم واإلحسان

 : وقد مسى اهللا تعاىل من كتبه ما يلي، فاإلميان بكتب اهللا تعاىل أحد أركان اإلميان الستة

 : صحف إبراهيم عليه السالم -١
ــاىل ــال اهللا تع   چ                                       چ : ق

 – ١٨: األعلـى ( چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  چ : وقوله). ٣٧ – ٣٦: النجم(
١٩ (. 



 : التوراة -٢
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ : قال تعاىل، وهي كتاب اهللا تعاىل  الذي أنزله على موسى عليه السالم

آل (  چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ : وقال تعاىل أيضاً) ٤٤: املائدة( چ  ڌ  ڎ
 ) . ٣: عمران

 : الزبور -٣
 چڤ  ڤ  ڤ  چ : و كتاب اهللا تعاىل املنزل على داود عليه السالم قال تعـاىل ـوه

 ) . ١٦٣: النساء(

 : اإلجنيل -٤
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ : قال تعـاىل . وهو كتاب اهللا تعاىل املنزل على عيسى عليه السالم

 چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 ) . ٤٦: املائدة(

وإمنا ، ربنا اهللا تعاىل عن أمسائهاوأما الكتب األخرى اليت نزلت على سائر الرسل فلم خي
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : فقد قال، أخربنا سبحانه أن لكل نيب أرسله اهللا رسالة بلغها قومه

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

 ). ٢١٣: البقرة(  چڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   ۀ  ۀ  ہ  

وال جيوز أن ننسب كتاباً إىل اهللا تعـاىل  ، ذه الكتب اليت مل تسم إمجاالًفيجب اإلميان 
كما جيب اإلميان بأن هذه الكتـب  . سوى ما نسبه إىل نفسه مما أخربنا عنه يف القرآن الكرمي

وأن ما ، وأمسائه وصفاته، وتوحيد اهللا سبحانه يف ربوبيته وألوهيته، نزلت باحلق والنور واهلدى
 ) ٦٣:ص، هـ١٤١٢، ياسني. (مما خيالف ذلك إمنا هو من حتريف البشر وصنعهم نسب إليها

 : قرآن الكريم -٥



أنزله على خامت أنبيائه ورسله حممد صـلى  ، وهو آخر الكتب املنزلة من عند اهللا تعاىل
) . ١٠٦: اإلسراء( چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ : قال اهللا تعاىل. اهللا عليه وسلم

خصه مبزايا متيز ا عن مجيع ما تقدمـه مـن   وأن اهللا تعاىل قد ، ميان بالقرآن الكرميوجيب اإل
 . الكتب املنزلة

 : الكتب السابقةأهم املزايا اليت متيز هبا القرآن الكريم عن مجيع 
 : أن القرآن الكريم هو كالم ا تعاىل املعجز -١

وأخرب ، أن يأتوا مبثله، ن بلغتهمفقد حتدى به اهللا تبارك وتعاىل العرب الذين نزل القرآ
وهذا التحدي شامل هلم ولغريهم ممن زعم هذا الزعم من اإلنس أو ، أم ال يستطيعون ذلك 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : فقال تعـاىل ، اجلن إىل قيام الساعة

 ) . ٨٨: اإلسراء(  چڤ     ڤ  ڤ  ڦ 

اإلتيان بأقل من ذلك فطلب منهم اإلتيان بعشر سـور مثلـه   مث إن اهللا تعاىل حتداهم ب
پ       پ  ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  چ : بقوله جل وعال، إن كان مفترى كما يزعمون، مفتريات

 ) . ١٣: هود( چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ     

ان هذا القرآن إن ك، مث حتداهم بأقل من ذلك فطلب منهم اإلتيان بسورة واحدة فقط
ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : فقال تعاىل. مفترى كما يزعمون

 .  )٣٨: يونس(  چۅ              ۉ     

، وكرر سبحانه وتعاىل حتدي من كان يف ريب من هذا القرآن وباإلتيان بسورة واحدة
              ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ : بقوله عز وجل، وأكد عدم استطاعتهم على ذلك

ی                                                                  

 ) . ٢٤ – ٢٣: البقرة(  چ                ی   ی  ی  



وأقصر السور ثالث ، ومعلوم أن هذا التحدي يصدق بأقصر السور من القرآن الكرمي
ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  چ : اهللا تعـاىل  لقوي. وهذا غاية اإلعجاز إلبطال دعواهم، آيات

 .  )٣٧: يونس( چڻ  ڻ   ٹ  

فهو ، مما هو ليس من مقدور اخللق اإلتيان مبثله، والبالغة أي ملا هو عليه من الفصاحة 
ة والبيان فكيف مبن ـزت من كانوا ذروة من الفصاحة والبالغـالدة باقية أعجـمعجزة خ

 . هم؟ـهم دون

رمي اشتمل على دالئل كثرية معجزة يصعب حصرها غـري أوجـه   كما أن القرآن الك
، ماضية ومسـتقبلة ، ما تضمنه من اإلخبار عن األمور الغيبية: من ذلك، اإلعجاز املتحدى ا
كما أنه اشتمل على لفت نظر اإلنسان ، تطبيقها حيقق السعادة يف الدارين، ومبا فيه من أحكام
، مما يدل داللة صرحية على أنه من لدن حكيم خبري، كوينهوإىل اإلنسان وت، إىل الكون وما فيه
 . وهو على كل شئ قدير، ال ختفى عليه خافية

 : ة التعاليم اإلهلية ومهيمن عليهاإن القرآن الكريم متضمن خالص -٢
وجاء مؤيداً ومصدقاً ملا جاء يف الكتب السابقة من توحيـد  ، ذاك أنه آخرها وخامت هلا

وجاء ، ومجع كل ما كان يف تلك الكتب من احلسنات والفضائل. تهاهللا وعبادته ووجوب طاع
ڇ  ڇ     چ: قال تعاىل، ويبني ما دخل عليه من حتريف وتغيري، يقر ما فيها من حق، مهيمناً ورقيباً

 .  ) ٤٨: املائدة( چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ

، اخلاصة باألقوام السابقة فإن القرآن الكرمي جاء بشريعة ناسخة مجيع الشرائع العملية
وهي شريعة عامة للبشر فيها ، وأثبت فيها األحكام النهائية اخلالدة الصاحلة لكل زمان ومكان

 . كل ما يلزمهم لسعادم يف الدارين

 : إن القرآن الكريم حمفوظ من النقص أو الزيادة أو التحريف إىل يوم الدين -٣



فقـال عـز   ، يد الذي تعهد اهللا تعاىل حبفظهإن القرآن الكرمي هو الكتاب الرباين الوح
ک  ک  ک  چ: وقال تعاىل أيضاً). ٩: احلجر( چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ : وجل

) ٤٢ – ٤١: فصلت( چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    
 . 

 : إن القرآن الكريم كتاب للناس كافة -٤
كـان الكتـاب   ، لى اهللا عليه وسلم للناس كافةكما أرسل اهللا تعاىل رسوله حممد ص

فكـان  ، وليس خاصاً بقوم معينني كما كانت تتنزل الكتب السابقة، املنزل عليه للناس كافة
ليبقى ما فيه حجة اهللا تعاىل على الناس قائمة ، وصيانته من عبث العابثني، حفظه من التحريف

فقد كان كل كتاب منـها إىل أمـة    وأما الكتب األخرى، حىت يرث اهللا األرض ومن عليها
إال أن ما نزل فيها من الشـرائع  ، وإن اتفقت مجعيها يف أصل الدين. خاصة دون سائر األمم

  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : قـال تعـاىل  ، واألحكام كان خاصاً بأزمنة معينة وأقوام معيـنني 

ان كما هـو احلـال   ولذلك مل يتعهد اهللا تعاىل حبفظ أي منها على مدى األزم). ٤٨: املائدة(
 . بل أخرب عز وجل فيه عن التحريف الذي وقع على تلك الكتب. بالنسبة للقرآن الكرمي

 



 :ترى الباحثة أن هناك تطبيقات تربوية لمبدأ اإليمان وهي على النحو التالي

ذلك يف شىت نـواحي حياتـه ومجيـع    ينبغي على الفرد أن يؤمن باهللا إمياناً مطلقاً مطبقاً   -١
مستمداً جه من ، تصرفاته منطلقاً حنو حتقيق اهلدف األمسى وهو رضا اهللا سبحانه وتعاىل 

متوكالً علـى اهللا يف كـل   ، كتاب اهللا وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم معتزاً ما
كـن ليصـيبه وأن   عاملاً بأن ما حصل له مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل ي، صغرية وكبرية



ه فقد فاز ــويل وهو الناصر ومن آمن به وتوكل عليـاألرزاق بيد اهللا وأن اهللا هو ال
 . فوزاً عظيماً

كما ينبغي على األسرة أن تنشأ وتنشئ أبناءها على اإلميان وحبه وأن حتببهم يف اإلميـان   -٢
وأنه سبب لسعادة ، هوأن ترهبهم من ترك، وأن ترغبهم فيه، باهللا وكتبه وأن تربيهم عليه

وأنه خمرج من الظلمات إىل النور وأنه سبب للنصر املؤزر مهما كانـت  ، البشرية مجعاء
عدة األعداء كما ينبغي عليها أن تزيل كل األوهام والشكوك اليت تقابل األبناء واإلجابة 

وأن كل ، وتنمية اجلوانب اإلميانية لديهم وتعريفهم باخلالق سبحانه وتعاىل، على أسئلتهم
وأن كـل  ، واخلالق الذي مل يكن هناك خالق غريه، شئ من صنع اهللا فهو الصانع املبدع

 . وهو القادر واملقدر، شئ عنده بقضاء وقدر

كما ينبغي على املدرسة أن تضع نصب عينيها حتقيق هذا املبدأ مهما استخدمت يف سبيله  -٣
 ، ضعت ولتحقيقه وجـدت فهي من أجله و، من وسائل مناسبة ومهما بذلت من جهود

مستخدماً من أجل هذا املبدأ كل مناسب له من ، على املعلم أن يكون معلماً إميانياًفيجب 
معلم األمة مجعاء حممد صـلى اهللا  ، األساليب التربوية جاعالً املعلم األول واملريب األمثل

ون حاملني مشاعل عليه وسلم قدوته فهو قائد املدرسة اإلميانية اليت خترج منها خري القر
وما يريده كـل مسـلم ففتحـوا    ، يصبوا إليه كل مؤمن اخلري وأنوار اهلداية فحققوا ما

األمصار ودقوا احلصون ولقنوا أعداءهم دروساً ال تنسى وأحلقوا م هزائم منكره ومـا  
ذلك إال ألم مؤمنون معتزون بدينهم مطبقون فيما عند اهللا وما أعد اهللا سبحانه وتعاىل 

جزاء للمؤمنني مستعيناً بأسلوب الوصف والتصوير فما أمامه من طبيعـة وإعادـا    من
وأن كـل مـن أراد   ، وأنه يأمرهم بذلك وينهاهم عما سواه، لصانعها وخالقها عز وجل

العزة يف غريه أذلة اهللا وأذاقه اخلزي والعار إىل يوم القيامة كما أنه ينبغي علـى البيئـة   
ميانية قوالً وفعالً حىت يسهل تطبيق هذا املبدأ على مـن يعـيش   املدرسية أن تكون بيئة إ



مؤثرة يف نفسية أبنائها ، بداخلها وينهل من معينها وأن يبتعد عن كل سلوك مغاير لإلميان
 . االت احلياةـــتفي تربيتهم اإلميانية يف كل جمال من جم

معامالتـه مقتـدياً بـاتمع    كما ينبغي للمجتمع أن يكون جمتمعاً إميانياً يف أخالقياته و -٤
اإلسالمي األول الذي رعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكل ما حتمله كلمة القدوة 
احلسنة وأن يكون مؤثراً آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر مستخدماً يف ذلك وسائل التربية 

والـوعظ  ، والقدوة، كالتحلي والتخلي وهو أن يتحلى بكل مجيل ويتخلى عن كل قبيح
، واإلرشاد وذلك عن طريق املساجد واخلطب واملنتديات ووسائل اإلعالم بكل أقسامها

متمسكاً بـه  ، والتمثيل بالقصص مظهراً اإلميان باملظهر الالئق به، والترغيب والترهيب
 . قدر االستطاعة فبذلك يتحقق ما يصبوا إليه هذا اتمع ألنه متثل ملا حيبه ربه ويرضاه



 لثانيا املبحث


 :متهيد
حيتل العلم مكانة رفيعة ومنزلة عالية يف الدين اإلسالمي احلنيف فهو طريق اهلداية إىل 

چ  :دعت إليه أول آية من آيات القرآن الكرمي حيث قال تعاىل، اإلميان ومرشد اخلري لإلسالم

ک  ک  ک  ک   گ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  

  . )٥ – ١: العلق(  چ

 ): هـ١٤٠٠(يقول سيد قطب 

تعليم الـرب  ... تربز حقيقة التعليم ) خلق اإلنسان ومبدأه(وإىل جانب هذه احلقيقة 
ألن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعلـيم أثـراً يف حيـاة    .. } القلم{لإلنسان 
ذا الوضوح الذي نلمسـه اآلن ونعرفـه يف حيـاة    ومل تكن هذه احلقيقة إذ ذاك .. اإلنسان
فيشري إليه هـذه اإلشـارة يف أول    ، كان يعلم قيمة القلم، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل، البشرية

هذا مع أن ، يف أول سورة من سور القرآن الكرمي. حلظة من حلظات الرسالة األخرية للبشرية 
وماكان ليربز هذه احلقيقـة  ، كن كاتباً بالقلمالرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي جاء ا مل ي

 . منذ اللحظة األوىل لو كان هو الذي يقول هذا القرآن

منـه  . إن مصدره هـو اهللا . مث تربز مصدر التعليم. لوال أنه الوحي ولوال أا الرسالة
ومـن  ، وكل مايتضح له من أسرار هذا الوجـود ، وكل مايعلم، يستمد اإلنسان كل ماعلم

من ذلك املصدر الواحد الذي ليس هناك ، فهو من هناك. ه احلياة ومن أسرار نفسهأسرار هذ
 . )٣٩٣٩: ص، ٦: ج. (سواه



ألن العلم هـو جـوهر الرسـالة    ، هذه هي رسالة اإلسالم تدعو إىل العلم والتعليم
 . اإلسالمية وبه يكون قادراً على املسري قدماً فيما يعود عليه بالنفع

ظم قيمة العلم ومسو مكانته أن املوىل عز وجل أقسم بالقلم وما ومما يدل أيضاً على ع
وكل من اتصف ، باإلضافة إىل كون العلم صفة من صفات اهللا عز وجل فهو العليم، يسطرون

زادت قيمته وعظم أمره وشرفت منزلته وازداد قرباً من خالقه إذا وظـف علمـه يف   ، بالعلم
 . طاعة اهللا عز وجل

 ): هـ١٤٠٦(يقول الزرنوجي 

ألن مجيع اخلصال سـوى  ، املختص باإلنسانية إذ هو، وشرف العلم ال خيفى على أحد
والشـفقة  ، العلم يشترك فيها اإلنسان وسائر احليوانات كالشجاعة واجلرأة والقوة واجلـود 

وأمـرهم  ، وبه أظهر اهللا تعاىل فضل آدم عليه السالم علـى املالئكـة  . وغريها سوى العلم
الـذي بـه   ، لكونه وسيلة إىل الرب والتقوى: إىل أن يقول... شرف بالعلم وإمنا، بالسجود له

 .) ٣١ :ص. (يستحق الكرامة عند اهللا تعاىل والسعادة األبدية

سأل النيب صلى اهللا عليـه  ، وألمهية العلم وشرفه وفضله ومكانته عند اهللا عز وجل 
 .  ) ١١٤: طه( چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ وسلم ربه مزيداً من العلم حيث قال تعاىل 

         ې  ې   چ : ولقد فضل اهللا تعاىل العاملني على غري العاملني حيث قال تعاىل

ی    ی                                                           

 ).٤٣: العنكبوت( چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ : وقال تعاىل). ٩: الزمر( چی  ی    

طالب العلم خملصاً يف تعلم علمه وقاصداً به وجه اهللا تعاىل كما  ولكن جيب أن يكون 
 ).٥: البينة( چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ هو يف سائر العبادات حيث قال تعاىل 



من فضيلة العلم والعلماء إمنا هو يف حق العاملني األبرار املتقني الذين  وترى الباحثة إن
أو خبـث  ، فى لديه يف جنات النعيم ال من طلبه بسوء نيـة قصدوا به وجه اهللا الكرمي والزل

 .اثرة يف االتباع والطالبـأو مك، الـأو م، اهـأو ألغراض دنيوية من ج، ويةـط

 :مفهوم كلمة العلم
وقيل هو إدراك الشئ " بأنه االعتقاد اجلازم املطابق للواقع"عرف بعض العلماء العلم 

" وقيل هو إدراك حقائق األشياء وعللـها . عىن الشئوقيل وصول النفس إىل م، على ما هو به
 . )٣٠:ص ،هـ١٤٢٣، ياجلن(.وقيل هو اإلدراك الكلي

فاملعرفة : يف هذه التعريفات ختتلط مفهوم املعرفة مبفهوم العلم وال بد من التمييز بينهما
يـاً أو  سواء كان ماد، عامة تتعلق باجلزئيات فهي إدراك حقيقة الشئ يف أي ميدان من امليادين

وهي اليت يكوا اإلنسان من خالل جتاربـه  : األول املعرفة العامية: معنوياً وتنقسم إىل قسمني
. ومالحظاته ومشاهداته العادية من غري اتباع منهج دراسي معني وتكون غالباً شخصية وطنية

 . )٣٠:ص،هـ١٤٢٣، ياجلن(

يق اتباع منهج دراسـي أو  وهي اليت يكوا اإلنسان عن طر: والثانية املعرفة العلمية
 . حبثي معني مناسب ملوضوع املعرفة وتكون علمية وموضوعية

فيطلق على جمموعة من املعارف العلمية املتجانسة تتعلق مبوضوع متميز له : أما العلم
 . أسسه وقواعده ومعايريه

قـة  الالعلم جمموعة من املعارف العلمية املصنفة واملنظمة جتمعها ع نأو بعبارة أخرى أ
        . )٣١:ص ،هـ١٤٢٣، ياجلن(. وثيقة وتتعلق مبوضوع واحد

هي اليت ، واحملاوالت العلمية، واادالت النظرية، إن مثرات اجلهود والبحوث العقلية
حني أبان الفرق بني العامل ، الذي حض عليه القرآن الكرمي ورفع من شأنه" العلم"عرفت باسم 



  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ     چ: واجلاهل مبثل قوله عز وجـل 
والذين ال يتدبرون بـأم ال  ، وحني وصف املتأملني بأم أولوا األلباب ) ٢١ – ١٩: فاطر(

 . يعقلون

وقد أراد ذا احلض احلازم أن يصل اإلنسان بفكره إىل املبـدع األول ووحدانيتـه   
ويف هـذه  ، ال عن طريق الوراثة والتقليد، والوجدانوإىل اإلميان به عن طريق العقل ، وكماله

ـ نق. (ومنها يفترقان يف طريق البحث عن احلقيقة، النقطة يلتقي العلم واملعرفة ، رةـــــ
 )١١:ص، ت.ب

فإمنا نعين املعرفة يف أمسـى  " املعرفة"على أنه عندما نقول هنا  :)ت.د(وقد أكد نقرة 
ال املعرفـة  ، إىل احلـق ، وإشراق القلب، دي البصريةوهي اليت تقود ، مراتبها وأمثل طرقها

واليت يشترك فيها مجيع ، العادية املقصورة على النواحي املادية والنفسية واالجتماعية من احلياة
مث ترتقي على أيدي علماء الطبيعة والكيميـاء والفيزيـاء إىل درجـة    ، أفراد النوع البشري

ة إىل درجـة النظـر   ـند الرياضيني والفالسفودها عـارب احلسية مث تستمر يف صعـالتج
 .) ١١: ص. (العقلي

وبلوغ ، ويف النهاية ترى الباحثة أنه ليس العلم واملعرفة إال وسيلة لتحقيق هدف أمسى
                                                      .وهو اإلميان، ىمقصد أمس

 
 
 



 :خصائص العلم

 : م بما يلييمكن تخليص أهم خصائص العل

 .العلم يطلق على اإلحاطة بعلم معني له أجزاء عديدة من املعارف اجلزئية -١

 . ل ومنهجه اخلاص بهالعلم له موضوعه املستق -٢

العلم شئ موضوعي ميكن التحقق من صدقه من خالل الدراسة والتجربـة أو اتبـاع    -٣
 . منهج مناسب هلذا املوضوع

ينكشف فيه املعلوم انكشافاً ال تبقى معه ريبة " العلم يكون يقينياً أو كما يقول الغزايل -٤
 )٣١:ص ،هـ١٤٢٣، ياجلن". (وال يقارنه إمكان الغلط

 : مصادر العلم

 :بياينواإلنسان يكتسب العلم من مصدرين رئيسني مها مصدر إهلي ومصدر 

 ): هـ١٤١٤(أورد جنايت 

صدر بشري مصدر إهلي وم: ويكتسب اإلنسان العلم أو املعرفة من مصدرين رئيسني
عن اهللا سبحانه وتعـاىل   أتاناونعين بالعلم الصادر من مصدر إهلي ذلك النوع من العلم الذي 

ونعين بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلـك  . عن طريق الوحي أو اإلهلام أو الرؤيا الصادقة
يف  ومن اجتهاده اخلاص، النوع من العلم الذي يتعلمه اإلنسان من خرباته الشخصية يف احلياة

أو عـن  ، االستطالع واملالحظة وحماولة حل ما جياه من مشكالت عن طريق احملاولة واخلطأ
غري ، أو عن طريق البحث العلمي، طريق التربية و التعليم من والديه ومن املؤسسات التعليمية

أن هذا العلم الذي حنصل عليه نتيجة اجتهادنا البشري هو أيضاً يف احلقيقة مستمد مـن اهللا  
وهو الذي يهـدينا إىل  ، فهو جل شأنه الذي ميدنا بأدوات اإلدراك اليت حنصل ا العلم، تعاىل



ني مبا نصل إليه مـن  ـوهو الذي يهدينا إىل اليق، ارتياد املسالك الصحيحة للوصول إىل العلم
 . )١٥٧: ص. (نتائج

 : نشر العلم وممارسة التعلیم

وتصح به حياة الناس وتتقـدم  ، وينمو فيصحح، إن العلم وجد لينقل ويبلغ وينتشر
هل يغـري مـا يف   ، وإال فما قيمة العلم وما وظيفة املتعلم إذا ظل خمتزناً ما قرأ وعلم، وتتطور

لذلك أمر الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   .. الكون شيئاً؟ وهل بقاؤه خيتلف عن فنائه؟ كال 
، شهد على هذا ألوف املسلمنيو، وذكر ذلك يف مناسبات كثرية، وحرم كتمانه، بنشر العلم

نضـر اهللا  {: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
ورب حامل ، فرب حامل فقه ال فقه له، مث أداها إىل من مل يسمعها، امرئ مسع مقاليت فوعاها
 . )٩٩: ص ،٤:ج ،هـ١٤١٣، ابن حنبل. (}...فقه إىل من هو أفقه منه

، وا اإلسالم إىل من خلفهموكان صلى اهللا عليه وسلم يبلغ الوفود اليت تفد إليه أن حيمل
حيث جاء يف صحيح ابن  ،ومن ذلك مافعله عندما قدم وفد عبد القيس، ويفقهوهم يف الدين

أخربنا عمر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة "حبان 
قال كنت أترجم بني بن عباس وبني الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ اجلر فقال  عن أيب مجرة

من الوفد أو من القوم قالوا فقال رسول اهللا إن وفد عبد القيس أتوا رسول اهللا 
ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غري خزايا وال ندامى قالوا يا رسول اهللا إنا نأتيك من شقة 
بعيدة إن بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر وإنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف شهر حرام 

ءنا وندخل به اجلنة قال فأمرهم بأربع واهم عن أربع أمرهم باإلميان فمرنا بأمر خنرب به من ورا
باهللا وحده وقال هل تدرون ما اإلميان باهللا وحده قالوا اهللا ورسوله أعلم قال شهادة أن ال إله 
إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا اخلمس من 

عن الدباء واحلنتم واملزفت قال شعبة ورمبا قال والنقري ورمبا قال املقري وقال املغنم واهم 
 ، ١٧٢٤:حديث رقم، اإلميانكتاب ، هـ١٤١١، النووي . (احفظوه وأخربوه من وراءكم

 ) ١٨٧:ص ١:ج



ومل يترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريقة من طرق التبليغ واإلعالم يف ذلـك  
، وطير الكتب، فأرسل الرسل –ونشر العلم به  – سبيل تبليغ اإلسالم العصر إال استعملها يف

ـ    ، ه األمراء والقضاةـووج ، علـي . (انةـفكان مثاالً طيباً لنشـر الرسـالة وتبليـغ األم
 .) ٨٠: ص، هـ١٣٩٨

من سئل عـن  {: فقال صلى اهللا عليه وسلم، ومنع صلى اهللا عليه وسلم كتمان العلم
مسـند أيب هريـرة   ، ٢:ج ،هـ١٤١٦، ابن حنبل. (}بلجام من نارأجلمه اهللا ، فكتمه، علم

 )٤٦٩: ص ، عنهرضي اهللا 

 : فرضية طلب العلم
يهتم اإلسالم بالعلم ويدعو الناس إىل اجلد يف طلبه ويرفع شأن العلماء وحيثهم علـى  

 ) . ٧٥: ص، م١٩٦١،ناصف(. نشر العلم

 ) .٩: الزمر(چ                          چ : قال تعاىل 

يف اثنتني رجل أتاه اهللا ما ال فسلطه  الحسد إال{: وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ـ ـورجل أتاه اهللا احلكمة فه، قـعلى هلكته يف احل صـحيح  [ .}ها ويعلمهـا ـو يقضي ب

 .]٣٤: ص، ١ج، األحكام، البخاري

عد مماتـه  وبني األثر العلمي الذي يتركه اإلنسان يف حياته سوف ينال ثواب جهوده ب 
صدقة جارية أو علـم  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث : "ما بقي هذا األثر فقال

كما بني . ]٤٦٨:ص ١ج ،اجلنائزكتاب ، صحيح ابن حبان[" ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له
 صحيح مسلم فقد جاء يف .  أن اإلنسان الذي يعمل بعلمه وهديه سينال أجراً مثل أجر العامل

حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وبن حجر قالوا حدثنا إمساعيل يعنون بن جعفر عـن  " 
قال من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثـل   أجور من تبعه



 ١:ج ٢٦٧٤: حـديث رقـم  ، العلمكتاب " (آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 
 .) ١٠١:ص

فعـن معاويـة   ، بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم منزلة العلم وحض على طلبهولقد 
من يرد اهللا بـه خـرياً يفقهـه يف    {: لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: رضي اهللا عنه قال

ـ ١٤١١، النـووي ( ]١١٤:ص، ١ج ،العلمكتاب ،  صحيح ابن حبان[} الدين : ص، هـ
الناس {: فقال صلى اهللا عليه وسلم، وميز الناس به، وجعل العلم ركناً من أركان اخلري). ٦٧

، النووي(}  اإلسالم إذا فقهواخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف، معادن كمعادن الفضة والذهب
وجعل طلب العلم الشرعي الذي حيتاج إليه املسلم ليقيم أمور دينه ). ١٨٥: ص، هـ١٤١١

ابـن  (} كل مسلمطلب العلم فريضة على {: فقال صلى اهللا عليه وسلم، فريضة على املسلم
ـ ، فضل العلماء واحلث على طلب العلـم ، ١٧: باب ، املقدمة، ١:ج، ت.د، ماجة  : رقمب
 . )٨١: ص، ٢٢٤

ولزيادة ترغيب املسلم يف طلب العلم جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطريق إىل 
ال  ك من التقدير واالهتمام ما جيعلـه فيعطي العلم بذل، العلم طريقاً يف نفس الوقت إىل اجلنة

مـن  يقل شأناً عن تلك الفروض اليت فرضها اإلسالم على املسلمني وجعل الـذين يؤدوـا   
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا {: ولذا قال صلى اهللا عليه وسلم ، أصحاب اجلنة

كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة     ، ١٧:ج ،هـ١٤١١، النووي(} له به طريقاً إىل اجلنة
 . )٢١: ص ،فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر، ١١: باب، واالستغفار

، م من األمور اليت يغتبط فيها ويتنافس يف مضـمارها وجعل صلى اهللا عليه وسلم العل
رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته يف : ال حسد إال يف اثنتني{: فقال صلى اهللا عليه وسلم

كتاب ، ٦: ج ،هـ١٤١١، النووي( } ورجل آتاه اهللا حكمه فهو يقضي ا ويعلمها، احلق
 ). ٩٧: ص، بالقرآن ويعلمهفضل من يقوم : ٤٧: باب، صالة املسافرين وقصرها



، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيض أصحابه على تفهم أمور دينهم ودنيـاهم 
ـ اب. (ومينعهم أن يفتـوا بغـري علـم   ، أن يسألوا عما جيهلونهويأمرهم  ـ ن حنبــ ، لــ
 . )٤٢٩ص، ١:ج ،هـ١٤٠٩

من أفـىت  (  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
ومل . هذا حديث صحيح على شرط الشـيخني  ) كان إمثه على من أفتاهم . الناس بغري علم 

 ) . ٢١٥ص  ١٠مستدرك ( خيرجاه جاء يف احلاكم 

ومل يقتصر حض الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه على طلب العلم الشرعي من 
 ). ٧٦: ص، هـ١٣٩٨، علي. (املسلمنيبل دعاهم إىل كل علم يفيد ، خالل القرآن والسنة

ومسع من زيد بن ثابت رضي اهللا عنه بضع عشرة سورة مـن  ، فإنه أول ما قدم املدينة
: فقال صلى اهللا عليه وسـلم ، وأمره أن يتعلم لغة اليهود، القرآن وهو صغري السن أعجب به

ن أكتـب إىل  إ{: ويف رواية} فإن واهللا ما آمن يهود على كتايب، يازيد تعلم يل كتاب اليهود{
قال يل رسول : ويف رواية قال زيد} فتعلم السريانية، فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا، قوم

قال صلى اهللا . قلت ال : قال} تحسن السريانية؟ إا تأتيين كتب{: اهللا صلى اهللا عليه  وسلم
 ،هـ١٤١٣، ل ـــن حنبـــاب. (فتعلمتها يف سبعة عشر يوماً} فتعلمها{: عليه وسلم

 . )٢١٧: ص ، ٥:ج

حفظـه  (ولقد نادى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعودي 
 .ليسوا بأهل للفتوى  ممن همبضرورة أخذ الفتوى من العلماء وعدم اإلفتاء بغري علم ) اهللا

 .وأوصى وسائل اإلعالم بأن التستضيف أناس يفتون بغري علم وهدى من اهللا 

اللقاء الذي مجع بني خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا ورعاه مع العلماء  كان هذا يف
 .واملشائخ يف اململكة العربية السعودية 



 ): هـ١٤٠٦(يقول العسكري 

وتلتمس عزاً ال ، وارتفاع املنزلة بني اخللق، ونباهة الذكر، فإذا كنت ترغب مسو القدر
وغىن بال مال ومنعة بغري ، وهبة بغري سلطان، ألعواموال ختفيه الدهور وا، تثلمه الليايل واأليام

ـ  ، ديوان وفرض الوجنداً ب، وأعواناً بغري أجر، سالح وعالًء من غري عشرية العلم فعليـك ب
واجتهد يف حتصيله ليايل قالئل ، افع عفواً وتلق ما يعتمد منها صفواً فاطلبه يف مظانه تأتك املن

ع بلذة الشرف فيه بقية أيامك واستبق لنفسك الذكر ومتت، مث تذوق حالوة الكرامة مد عمرك
 . )٤٣: ص. (بعد وفاتك



 :تبين الطريقة العلمية يف التعليم
إن الطريقة اليت اتبعها الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف دعوته للناس تشبه إىل 

من نفسه كل  أن ميحو، اليت تقتضي ممن يريد القيام ببحث، حد كبري الطريقة العلمية املعاصرة
والتخلص من أي تعصب يف الـرأي الـذايت أو   ، رأي وكل عقيدة سابقة له يف هذا البحث

مث ، مث باملوازنـة والترتيـب  ، وأن يبدأ الباحث باملالحظة والتجربة، التعصب لرأي اآلخرين
كانت نتيجة علمية ، فإذا وصل الباحث إىل نتيجة ذلك، باالستنباط القائم على هذه املقدمات

ولكنها تظل صحيحة ما مل يثبت بالبحث العلمـي  ، ضعة بطبيعة احلال للبحث والتمحيصخا
وهذا الطريقة العلمية هي أمسى ما وصلت إليه اإلنسانية ، تسرب اخلطأ إىل ناحية من نواحيها

وهاهي ذي طريقة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأساس دعوته فكيـف  . يف سبيل حترير الفكر
وبدأوا يفكـرون  ، بدعوته وآمنوا ا؟ نزعوا من نفوسهم كل عقيدة سابقةاقتنع الذين اتبعوه 

فأي  صنم هو احلق؟ وأي صنم ، لقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب صنم تعبده. فيما أمامهم
فـأي  ، هو الباطل؟ وكان يف بالد العرب ويف البالد ااورة من يعبد النار ومن يعبد الشمس

ولنتجرد من ، فلنترك هذا جانباً ولنمح أثره من نفوسنا. الباطل؟هؤالء على حق؟ وأيهم على 
ـ  اآلبـاء ولندع أي تعصب ألي إله أو لرأي ، كل رأي ومن كل عقيدة سابقة ، دادـواألج

ونكتشف العالقات وجنرب االحتماالت ونوازن ونرتب ونسـتنبط  ، ولننظر ولندقق املالحظة
إن ، لنالحظ الكون من حولنا، تعصب ما وايت ألنصل إىل النتيجة احملضة اخلالية من أي رأي ذ

وأممـه بعضـها   ، لكل موجود بسائر املوجودات اتصاالً فاإلنسان تتصل قبائله بعضها ببعض
، وأرضنا تتصل بالشمس وبالقمر وبسائر األفـالك ، واإلنسان يتصل باحليوان واجلماد، ببعض

، الشمس ينبغي أن تدرك القمر وال، وذلك كله يتصل يف سنن مطردة ال حتويل هلا وال تبديل
لتبدل مـا يف  ، وال الليل سابق النهار ولو أن إحدى املوجودات يف الكون حتولت أو تبدلت 



، وبه تتطـور ، منه نشأ، ن روح متسكهفال بد هلذا الكون م، وما دام ذلك مل حيدث . الكون
 . وإليه يعود

ائر ما يف الكـون فهـو   أما س، هذا الروح وحده هو الذي جيب أن خيضع له اإلنسان
وهذا الروح مصدرها ، واإلنسان والكون والزمان وحده، خاضع هلذا الروح كاإلنسان سواء

 . وجوهرها

، وهلذا الروح جيب أن تتجه القلوب واألفئـدة . إذن فلتكن هلذا الروح وحده العبادة
ا يعبد الناس من وإذاً فم. ويف الكون كله جيب أن نلتمس من طريق النظر والتدبر سننه اخلالدة

دون اهللا أصناماً وملوكاً وناراً ومشساً ومعبودات أخرى إمنا هي وهم باطل غري جدير بالكرامة 
وال هو يتفق مع عقل اإلنسان وما كرم به من القدرة على استنباط سـنة اهللا مـن   ، اإلنسانية

 . )٧٦: ص، هـ١٣٩٨، علي. (طريق النظر يف خلقه

لم بطريقته هذه يف إقناع الناس وتعلـيمهم اإلسـالم   إن الرسول صلى اهللا عليه وس
وتوحيد اهللا تعاىل إمنا يقدم للمسلمني وللعامل أمجع الطريقة العلمية الصحيحة للتربية والتعلـيم  

ومن أية قيود تكبل العقل اإلنساين مـن الوصـول إىل   ، املتجرد من الزيف والتعصب واهلوى
 . احلقيقة املؤكدة



فـال  ، رجال كانوا يالزمون الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحييطون به للـتعلم إن ال
فإذا حتدث ، وكن جيلسن يف آخر صفوف املسجد، تستطيع النساء مزامحتهم عليه لطلب العلم

ويغلب عليهن ، بالعلم بعد الصالة مل يتمكن من كمال السماع، الرسول صلى اهللا عليه وسلم
فكان منهن هذا املوقف مع رسول ، ن رغبة يف العلم مثل الرجالوكانت هل، احلياء عن السؤال

فاجعل لنا يومـاً مـن   ، غلبنا عليك الرجال: فقد قالت النساء له، اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



مامنكن امرأة تقدم {: فكان فيما قال هلن، لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فوعدهن يوماً، نفسك
 . }واثنني{: واثنني؟ فقال: فقالت امرأة} من النار ثالثة من ولدها إال كان هلا حجاباً

، هـ١٤٢١، ابن حجر. (فأتاهن فحدثهن} موعدكن بيت فالنة{: فقال: ويف رواية 
وحـرص  ، ففي هذا املوقف حرص النساء على الـتعلم ). ٢٦٠: ص، كتاب العلم ، ١:ج

وذهابه ، ليمهنبتخصيص يوم لتع، فأجاب طلبهن، الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تعليمهن
 . ال ذهان إليه، بنفسه الطاهرة إليهن

ثالثـة  {: فيقول، كما أنه صلى اهللا عليه وسلم حيث على تعليم املرأة وإحسان تأديبها
والعبـد  ، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد صلى اهللا عليـه وسـلم  : هلم أجران

وعلمها ، ه أمة فأدا فأحسن تأديبهاورجل كانت عند، اململوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه
 . }فله أجران، مث أعتقها فتزوجها، فأحسن تعليمها

وإذا كان حرصه صلى اهللا عليه وسلم على إحسان تأديب وتعليم األمة فهـو علـى   
 ). ٢٥٢: ص ، ١ج،هـ١٤٢١، ابن حجر. (األهل من احلرائر أوىل وآكد

ة ن ـيف أدق اجلوانب املتعلق حىت، وكانت النساء حريصات على تعلم أمور دينهن
نعـم النسـاء نسـاء    : تقول عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ال مينعهن احلياء عن السؤال

 )٣٠٤: ص ،١:ج ،هـ١٤٢١، ابن حجر . (األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين

هللا عليه وسلم يف والتعليم ال يأيت إال عن طريق القراءة حيث قال اهللا تعاىل لنبيه صلى ا
وهذا يعين أن القـراءة  ، )١: العلق(  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : أول ما أنزل عليه من القرآن 

 : هي أساس التعليم والتعلم لذا سوف نقدم للقراءة بشئ من التفصيل وهي كما يلي





الطبيعـي   علـى التطـور   -إن مل يكن أمهها  -من أكثر الدالئل أمهية  القراءة تعترب
وأيضـا لكونـه   ، ولعل ذلك بسبب أنه أكثر املظاهر اليت ميكن مالحظتها بسهولة، لألطفال

وال خيفى أن الكالم هو . املظهر الذي ينتظره األهل بلهفة كداللة على التطور الطبيعي للطفل
ـ    ة أبرز احلاجات اإلنسانية لتحقيق التواصل مع املتطلبات احلياتيـة واالجتماعيـة واألكادميي

ولقد تقدم فهم عملية القراءة يف العقود الثالثة األخرية ، ويكاد يتفـق   .والنجاح يف أي منها
معظم الدارسني يف هذا اال على طبيعة أمهية القراءة ، وهي أا عملية تكوين املعـىن مـن   

 .نصوص مكتوبة

معـاً يف  ويف أبسط صورة ميكن تعريف القراءة بأا حتدث فقط عندما جتتمع األجزاء 
 .أداء متكامل سلس ودون تعقيد

األوىل أن القراءة هي مهارة فرعيـة مثـل   : ثالثة نقاط هامة  تسري يفعملية القراءة و
التمييز بني احلروف وتعرف الكلمات ، والنقطة الثانية أن النجاح يف القراءة يتطلـب مرانـاً   

ر مـن تفسـري واحـد ،    ص أكثـوالنقطة الثالثة أن يكون الن ويلة ،ــترات زمنية طـلف
ويعتمد التفسري على اخللفية املعرفية للقارئ وعلى هدف القراءة وعلى السياق الذي تتم فيه 

 .القراءة

أن وجهة النظر الشائعة هي أن القراءة ، عملية فيها تنطق الكلمات فيتم فهم معانيها 
 . مث تتجمع معاين الكلمات فتشكل معاين العبارات واجلمل 

املؤنـث   -الصيغ النحوية واستخدام األدوات اللغوية مثـل اجلمـع    عدم تطور إن
فقد يكون السبب مشكلة يف السمع أو ضعفا يف القدرة الذهنية  -واملذكر مع الفعل املضارع 
 ).قد تتطور لتصبح صعوبة يف القراءة والكتابة(أو صعوبة تعلم لغة شفهية 



لذي يتبعه معظم األطفـال يف  إن أي اختالف أو تأخر مالحظ عن السياق الطبيعي ا
مرحلة ما من مراحل حيام قد يكون طبيعيا وقد يكون مؤشرا يدل على أن هنـاك حاجـة   

 )١٤:ص، م٢٠٠٤، أبو نبعة(. الستشارة اختصاصي لتحديد املشكلة والبدء بعالجها

تنبثق من البحوث العلمية مخسة مبادئ عامة عن طبيعـة  ): م٢٠٠٤( أبو نبعةتقول و
 :القراءة 



فقـد  . مبعىن أنه ال يوجد نص يفسر نفسه تفسرياً تامـاً : هو أن القراءة عملية بنائية 
 .يتنوع املعىن الذي يبينه القارئ عن املعىن الذي يبينه قاريء آخر عند قراءة نفـس الـنص   

 .وذلك بسبب الفروق يف املعرفة اليت لدى كل منهما

موضوع معني ، وقد يعرف أطفال آخرون بعض وقد تعوز بعض األطفال املعرفة عن 
 .األشياء ، يف حني يعرف آخرون الكثري عن ذات املوضوع 

وتكشف البحوث أن األطفال ال جييدون االستفادة من معرفتهم السابقة خاصـة يف  
 .البيئة املدرسية



عـرف الكلمـات   وأساس الطالقة القدرة على ت. أن القراءة ينبغي أن تتسم بالطالقة
املنفردة ، وعلى من يريد القراءة أن يفك الشفرة اليت تصل اهلجاء بالصوت مـن ناحيـة ،   

 .  أخرىوباملعىن من ناحية 

إن فهم شفرة الكلمة ، أي تعرف نطقها ومعناها ، يتضمن أكثر من جمـرد حتليلـها   
 .حرفا حرفاً



ة عن طريق التطبيق السـريع  أن القارئ املاهر يبدو أنه ال يتعرف الكلمات غري املألوف
للقواعد اليت حتكم العالقات بني احلروف وأصواا ، ومهارة التعرف جيب تنميتها حىت تصبح 
آلية تلقائية تتطلب القليل من االنتباه الواعي، حىت يتوفر انتباه القارئ لتفسري النص بدالً من 

 .تعرف الكلمات 



، فالقارئ املاهر قارئ مرن وتعتمد طريقة قراءة النص على  إستراتيجيةالقراءة عملية 
وتظهر الدراسات  أن .مقدار تعقد النص ، ومدى فهم القارئ ملوضوعه، والغرض من القراءة 

القارئ اجليد ، أوالمها قياس معرفته الذاتيـة ،   يوظفهما إستراتيجيتانالقارئ الضعيف تنقصه 
ة مدى فهمه ، وثانيهما استخدام استراتيجيات تثبيت املعىن بالنسبة ملتطلبات أداء املهمة ومراقب

 .عندما يعاق الفهم 

ويدرك القارئ اجليد أن هناك أهدافاً خمتلفة للقراءة وأن عليه أن يغري مـن طريقتـه   
 .للقراءة تبعاً لتلك األهداف 

ويوجد مظهر آخر من مظاهر التحكم يف عملية القراءة وهو القـدرة علـى اختـاذ    
ـ . تصحيحية إذا ما اكتشف القارئ وجود قصور يف الفهم  إجراءات د ـويعرف القارئ اجلي

القراءة ، فعند وجود مشكلة ما فإن هنـاك   أثناءما الذي ينبغي أن يفعله لو واجه مشكلة ما 
يف النص فيما بعد ،  إجابااتأجيل التفكري يف املشكلة على أمل أن تتضح . عدة بدائل متاحة 
 .ب العون من مصادر خارجية وبديل آخر هو طل



الدافعية أحد مفاتيح تعلـم القـراءة،    ألنهو أن تعلم القراءة يف حاجة إىل دافعية ، 
وتعلم القراءة اجليدة يستغرق سنوات عدة بالنسبة لكثري من األطفال ، وأثناء فترة تعلمهـم  



 يفقدوا األمل بـأم يف النهايـة   للقراءة البد من شد انتباههم بصورة أو بأخرى وعليهم أال
 ). ١٥-١٤ص ص(.سوف يصبحون قراء مهرة

إن القراءة ذاا متعة أو على األقل هـي كـذلك   ): م٢٠٠٤(كما تضيف أبو نبعة 
بالنسبة للعديد من القراء املهرة بالنسبة لعمرهم الزمين ، بل هي متعة بالنسبة لألطفـال ذوي  

يتعلقون مبادة القراءة ، مثلما يتعلق  األطفالفهؤالء . توسطةاملهارة املتوسطة ، بل وأقل من امل
 .السمك بسنارة الصياد 

وميكن أن تكون عملية القراءة مملة ، فخطوات درس القراءة النمطي خطوات رتيبة ، 
 .وكثري من املهام اليت يطلب من األطفال أداؤها حتت مسمى القراءة مهام روتينية 

االحتفاظ مبستويات عالية من الدافعية يقدمون لتالميـذهم  إن املعلمني الذين ميكنهم 
ويقدم املعلمون املهام حبماسة وشرح ملربرات أداء تلك املهام . دروساً متنوعة وسريعة اإليقاع

ويالحظ أن األطفال الذين يتعلمون على أيدي . أفضلاليت تساعد الفرد على أن يصبح قارئاً 
جنازات أعلى من املتوسط يف اختبـارات التحصـيل يف   معلمني لديهم هذه السمات حيققون ا

 .القراءة

إن الفشل يذهب السرور ، ومن السهل فهم أن ضعاف القـراءة تتكـون لـديهم    
وسرعان ما ينصرفون عن العمل عند مواجهة مهمة صـعبة  . اجتاهات غري مرضية حنو القراءة

راءة جهرية أو يـؤدوا أحـد   ويصابون بالقلق عندما يكون عليهم أن يقرؤوا ق. بالنسبة هلم 
 .االختبارات 

ومع أن الدافعية أمر جوهري بالنسبة لتعلم القراءة ، فينبغي التحذير من أن ضـعف  
 .الدافعية ليس هو املشكلة  الوحيدة ، وال هو  أهم املشكالت اليت يواجهها ضعاف القراءة 







القراءة ال يتقنها الفـرد مـرة    هذهوهو أن القراءة مهارة  متنامية بشكل مستمر ، 
واحدة يف سن معينة ، بل هي مهارة يستمر حتسنها من خالل املمارسة ، وتبدأ هذه العمليـة  
عند تعرض الفرد ألحد النصوص ، ويف وسط ثقايف يقرأ ويكتب ، مث تستمر العمليـة طيلـة   

 .احلياة 

القراءة بشكل كلي، وأحد املالحظات اجليدة هي أن أنفع صورة للتدرب هي ممارسة 
 . مبعىن قراءة نص يفهم بغرض إدراك الرسالة اليت يتضمنها النص

ومثلما حيدث بالنسبة لتعليم املهارات املعقدة األخرى ، فإن تعليم مهارة  القراءة غالباً 
كل ذلك بالنسبة ملا يعتـرب  . ما يأخذ شكل الشرح ، وإسداء النصح ، واملساندة، واملمارسة

  ). ١٦:ص(.اسية لعملية القراءةاجلوانب األس

 :أنواع القراءة املاهرة إىل مايلي) م١٩٦١(يقسم عزت  :املاهرة  ةأنواع القراء

كي يصبح الطفل قارئاً ماهراً يتطلب ذلك تعلم تقومي املـادة  : قراءة ماهرة بنائية -١
 .املقروءة 

ن ذلك يعتمد علـى  كي يصبح الطفل قارئاً ماهراً فإ: القراءة املاهرة قراءة سريعة -٢
 .إتقانه للعمليات الرئيسية لدرجة أن تصبح هذه العمليات آلية

تتطلب املهارة يف القراءة أن يـتعلم القـارئ   :  إستراتيجيةالقراءة املاهرة عملية  -٣
 .التحكم يف قراءته يف ضوء هدفه من القراءة

تعلم احملافظة علـى  تتطلب القراءة املاهرة : القراءة املاهرة تتوقف على الدافعية  -٤
 .االنتباه ومعرفة أن املادة املقروءة ميكن أن تكون شيقة ومفيدة



إن القراءة املاهرة مسـألة ممارسـة،   : القراءة املاهرة مطلب مستمر طوال احلياة -٥
 ).١١٩:ص(.ومنو، وحتسني مستمر



لم لدى الشخص والترغيب فيـه وبيـان   يطبق هذا املبدأ عندما تغرس دافعة حب الع
فرد أن يقبـل  لكما ينبغي على ا. فضله وفضل حامله وأنه تشريف إهلي وأنه سبب يف السعادة

على العلم طالباً مرضاة ربه واألجر والثواب ملعرفة أمور دينه ودنياه وليعلم أن طلب العلـم  
وأن ، ا واحلرص على ذلـك  وعلى الوالدين أن يهتمان بتعليم أبنائهم، فريضة على كل مسلم

وعلـى  ، خيلقا فيه حب العلم باألساليب املناسبة وأن يبذال ما يف وسعهما للتحقق من ذلـك  
فعليها أن ـتم ـذا   ، املدرسة أن تويل هذا اجلانب اهتماماً كبرياً فهي مل توجد إال من أجله

ه وذلـك بوضـع   اجلانب يف مناهجها اليت يفترض أن تتضمن ما جيلب الشخص للعلم وتعلم
بعض اآليات واألحاديث وأقوال السلف وآثارهم وأقوال العلماء املسلمني والـيت حتبـب يف   

 . باإلضافة إىل النشاط اهلادف اجلذاب. املتعلم طلب العلم وتدفعه إىل طلبه واحترام أهله

 ): م١٩٨١(يقول سرحان 

تعليم صغاره نيابة عن املدرسة هي املؤسسة املتخصصة اليت أنشأها اتمع لتربية وإن 
ذلك باإلضافة . الكبار الذين منعتهم مشاغل احلياة وحالت دون تفرغهم للقيام بتربية صغارهم

قد حـال دون إملـام   ، إىل تطور احلياة وتعقيدها نتيجة تراكم اخلربة البشرية والتراث الثقايف
إن ذلك هو . م واملعرفةمما استلزم وجود املتخصصني يف جماالت العل، الكبار به والتعرف عليه

 . )١٩٦، ١٩٥: ص ص. (دور املدرسة بأجهزا املتخصصة

كما ينبغي على املدرسة أيضاً أن ختتار املعلمني األكفاء الذين يقومون بتأدية الرسـالة  
خري أداء وعلى أكمل وجه والذين جيمعون صفات املعلم الناجح املخلص من حمبة لتالميـذهم  

وقدوة هلم والذين يتدرجون م يف أثناء تعليمهم من السـهل إىل   عليهم ورمحة م هموصرب



ومن املبهم إىل الواضح وأن يكونوا على قدر من الثقافة ، الصعب ومن اجلزئيات إىل الكليات
والرعية الـيت   مجاعلني نصب أعينهم األمانة اليت أوكلت إليه، العقلية واألخالقية والروحية

 . ن عنهاسترعوها والعلم الذي سيسألو

جيلو أفكار الناشئني والشـباب  ": يف تأكيد احلاجة لألستاذ ألنه) هـ١٣٩٦(يقول اإلبراشي 
وبالفضيلة ، إن يسلحهم باحلق أمام الباطل، ويرقي إدراكهم، وحيىي عقوهلم، ويوقظ مشاعرهم

، مة يقظةوالعقول النائ، إن ميأل النفوس اخلامدة حياة، وبالعلم ليفتكوا باجلهل، ليقتلوا الرذيلة
وينبـت األرض  ، ويضيء الطريق املظلم، إنه يشعل املصباح املنطفيء، واملشاعر الضعيفة قوة

 )١٦٥: ص. (ويثمر الشجر العقيم، املوات

مفتخراً بالعلماء حمـتفالً  ، مث يأيت دور اتمع الذي ينبغي عليه أن يكون مشجعاً للعلم
على الدعاة واخلطباء أن يبينوا فضل العلـم  فينبغي . مزيالً كل عقبة معترضة يف طريقهم، م

وعلى اإلعالم دور كبري يف إبراز أمهية العلم والدعوة إىل التعليم كما سـنبني  ، ومكانة العلم
 . وعلى املنتديات األدبية واملراكز الصيفية واملعسكرات الشبابية، فيما بعد



وقد أمجع أهل الـرأي يف هـذا   ، ة ذات غرض تربوي كاملأصبح العلم ثقافة جامع
 يـئ  الشأن على أن الغرض الذي جيب أن تسعى إليه األمم واحلكومات من التعليم هـو أن 

لألبناء طفولة سعيدة ويئ هلم أن يبدأوا حيام بدءاً حسناً وأن توفر للشعب كله أو يف قسط 
الفرص املمكنة ليتعلموا ويتقـدموا وأن تبـذل   ممكن من اخلري والنعيم وأن تتاح للشباب كل 

 . اجلهود اليت تفتح له أبواب العمل تأميناً ملستقبل الفرد ورفاهية اجلماعة

ولقد وافق الشعور العام فيما جيب أن يكون عليه التعليم باعتباره أمثن رأس مال لألمة 
سة هو العامل غـداً يف  فإن الناشئ الصغري يف املدر، وأمضى سالح تواجه به أحداث املستقبل

فإذا ما عنيت الدولة ذا الناشئ يف ، املصنع وهو األب يف األسرة وهو املواطن الكبري يف األمة



فقد ضمنت يف املستقبل الشعب كله وأنشأت الدعامة القوية الثابتة اليت تستند إليهـا   طفولته
، البكـري . (تعقدحني تلتمس أسباب اخلالص من الشدائد حني تتحرج ومن اخلطوب حني ت

 . )٧١: ص، هـ١٤٠٢

ومن املقرر أن العلم أقوى سالح ملكافحة الفقر واملرض وأن الفقري اجلاهل أضيق حيلة 
 . وأضعف وسيلة وأعجز عن مقاومة البؤس من الفقري املتعلم

طلـب  {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لذلك حثنا اإلسالم على طلب العلم 
فضـل العلمـاء   : ١٧باب ، املقدمة، ١:ج، ت.د، ابن ماجة(} مسلم العلم فريضة على كل

ال حسد إال {: وقال صلى اهللا عليه وسلم )٨١:ص، ٢٢٤: برقم، واحلث على طلب العلم
فهو يقضي احلكمة يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فسلط على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا 

، ٤٧: باب، ب صالة املسافرين وقصرهاكتا، ٦:ج، هـ ١٤١١، النووي. (}لمهاا ويع
 . )٩٧:ص، ٨١٦٢: برقم، فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

والعلم يف نظر اإلسالم يشمل علوم الدين والدنيا يف شىت أنواعها وفروعها واإلسـالم  
، البكـري (" يعترب العلم من أمسى العبادات وجعل أهله يف املرتبة الثانية بعـد اهللا واملالئكـة  

 ) .٧١: ص، هـ١٤٠٢

: آل عمـران ( چ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: قال تعاىل 
١٨.(  

وقد وردت نصوص كثرية يف اإلسالم تأمر اآلباء بتعليم أبنائهم وبنام حـىت تعلـيم   
فـالعلم وسـيلة   ، خادمهم وحتسني أدم وذلك لينتشر العلم والفضيلة يف اتمع اإلسالمي

 . زالة الشر لتحقيق اخلري وإ

إن املالئكـة  : "وهلذا شجع اإلسالم طالب العلم فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
برقم ، ١:ج، كتاب الطهارة، صحيح ابن حبان". (العلم رضاء مبا صنع بلتضع أجنحتها لطال



      چ  :ودعا إىل البحث عن العلم واالغتراب من أجله قال تعاىل)  ٤٢٥:ص، ١٣١٩

  چی   ی                                                      
اغتربوا مـن أجـل    نكما أمر باحترام طالب العلم وإكرامهم وخاصة الذي، ) ١٢٢: التوبة(

ضني يتفقهون اإن رجاالً يأتونكم من أقطار األر{قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، العلم 
، ناصـف (]١٤٢١ص، ٣:ج، خرجه الترمذيا[ .}يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا م خرياً

 .)٧٣: ص، م١٩٦١

والشك أن اإلنسان إذا رأي من الناس تقديرهم جهوده ): "هـ١٤٢٣(ويقول ياجلن 
فإنه يشجعه على أعمـال  ، العلمية وإذا علم أن له ثواباً عند اهللا آلثاره العملية يناله بعد موته

ومن مث تكـون النتيجـة تقـدم    ، تقدمهيؤدي إىل ازدهار العلم و ورهدبوهذا ، علمية عظيمة
 . )١١٩:ص". (وروح أخالقية العلم تؤدي إىل اخلري، احلضارة ألن العلم أساس احلضارة





تربیة عقل اإلنسان على سعة النظر وحب االطالع على أسرار الك ون  -١

 :  -أي طلب العلم –والطموح إلى ماوراء الحس 

، نرى من السماوات والكرسي والعرش واملالئكـة  فكل ما يف الكون مما نرى وما ال
وقد أمرنـا  ، ويشهد بعظمته، كل ذلك من ملك اهللا وكل كائن صغري أو كبري يسبح حبمد اهللا

واإلبل ، والبحار واألار، نتأمل خلق السماوات واألرض، القرآن الكرمي أن نتأمل ذلك كله
ـ ما من شئ إال يعلمه اهللا من أصغر ذرة إىل أكـرب  و، والدواب والنحل الـنحالوي (رم ج ،

 ). ٦٧: ص، هـ١٣٩٩

بالتفكر والتدبر يف النفس البشرية والسماوات واألرض اإلنسان ولقد خص اهللا تعاىل 
  چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : يف آيات كثرية منها قوله تعـاىل  

ــروم( ــاىل، ) ٨: ال ــه تع  چ                                   چ : وقول
ــلت( ــبحانه ) . ٥٣: فص ــه س   چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : وقول
 . )١٨٥: األعراف(

      چ : ويرفع به الدرجات فقال عز وجـل  ، كما أن اإلميان يدعو لطلب العلم

 ) ١١: اادلة( چ                        

 : ل العلمھدایة البشر من خال -٢

ڳ   چ : فقال عز وجـل  ، يهتدي داه الناس، وصف اهللا تعاىل القرآن الكرمي باهلدى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : وقال تعاىل أيضاً )١٨٥: البقرة(چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

 ) .٩: اإلسراء(  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ



ويضـمن لـه   ، ياة املستقيمة واألخالق القوميةفالقرآن الكرمي يريب اإلنسان على احل
وهذا هـو ديـن الكتـب    ، دى والرمحةـق له العلم واهلـوحيق، السعادة يف الدنيا واآلخرة

ـ     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ : ا كمـا أخـرب اهللا تعـاىل   ـالسـماوية كله
فهذه الكتب ، دنه تعاىللة من لمجيع الكتب املنز: واملقصود من الكتاب هنا ،)٥٢: األعراف(
على علم منه حـىت  ، ن اهللا تعاىل فيها االعتقادات واألحكام واألمور األخروية تفصيالً مبيناًبي

، وتنجيهم من الضـاللة ، فيه هدى وداللة وترشدهم إىل احلق، جاء حمكماً قيماً غري ذي عوج
 . )٦٦: ص، هـ١٤١٨، القامسي(ورمحة تنجيهم من العذاب األليم 

فضمن اهللا ملن اتبع القرآن أال يضل يف الدنيا وال يشقى : بن عباس رضي اهللا عنه قال ا
كيف ال يضمن ذلك ؟ والقرآن الكرمي منـهج  ، )٩: ص، هـ١٣٧٢، القرطيب. (يف اآلخرة

فنجـده  ، فهو دستور ونظام شامل متكامل جلميع جوانب اإلنسانية، عظيم حلياة هادفة شريفة
، واالجتماعيـة ، واألخالقيـة ، والتعبدية، والعقدية ، انب العقلية ينظم حياة اإلنسان من اجلو

فنجده يعمل علـى  . اخل... والسياسية، واجلسمية، والنفسية والروحية، والبيئية، واالقتصادية
: فيقول اهللا تعاىل، للنفس يهذبه حىت حديث النفس، تقومي كل كبرية وصغرية يف حياة اإلنسان

 . )١٢: احلجرات(چ  پ    پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پچ 

وآمنة أن يفهم ما جاء يف القرآن الكرمي ، فينبغي ملن يريد أن حييا حياة ناجحة وكرمية
ويطبق ما شرع فيه من قوانني ونظـم ويهتـدي   ، ويعمل ا، ويدرسه ويتدبر معانيه وأحكامه

 . داه يف كافة جوانب احلياة

 : التفقھ في الدین وتعلم الشریعة -٣

                                              ې  چ  :ال اهللا تعاىل يف كتابه الكرميق

وقد مجعت ، )١٢٢: التوبة(   چی   ی                                       
وتثقيـف العقـل   ، مما يعمل على توسيع اآلفاق الفكريـة ، التعلم والتعليم: هذه اآلية مطلبني



فبلغت األمة اإلسالمية درجـة مـن   ، العلم فريضة على كل مسلم خاصة أن طلب، البشري
وكانت استاذة الغرب يف اكتشاف وحدة قـوانني  ، احلضارة العلمية مل تبلغها آنذاك أمة غريها

وضـوابطه  ، ويف إجياد علم التاريخ، وأمهية التجريب للتأكد من صحة احلقائق العلمية، الكون
، النحالوي(وعلم الضوء ، واجلرب، والفلك، ويف الطب، عروعلوم اللغة وأوزان الش، انيدهوأس

 ) .٥٩: ص، هـ١٣٩٩

وكانت آيات القرآن الكرمي املعجزة هي املنبع الثري الذي انبثقت منه كـل هـذه   
ومازال أهل العلم واالختصاص يتأملون ويتدبرون يف اآليات القرآنيـة  ، العلوم وغريها كثري

 .ن العلوم كتشاف املزيد مدراسة وتنقيباً لال

 : تقدیر العلماء -٤

حني قـرم يف التوحيـد باملالئكـة    ، لقد كرم اهللا تعاىل العلماء وأنزهلم مرتبة جليلة
 ). ٢٩٥: ص، هـ١٤١٨، القامسي( .وبعطفهم على امسه عز وجل، املشرفني

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    چ : ل تعـاىل اق

 ) ١٨: آل عمران( چڄ  ڄ  ڃ    

         چ : وميزهم عن غريهم فقال عز وجل، وقد امتدح اهللا تعاىل العلم وأهله

، وكل قدر علمـه ، بل رفعهم درجات فوق غريهم) . ٩: الزمر( چ                 
 ) . ١١:اادلة( چ                              چ : قال اهللا تعاىل

ـ ١٤١٨، القـامسي (ية وأخرويـة  يرفعهم اهللا تعاىل درجات دنيو ). ١٧١ :ص ،هـ
ۓ  ۓ  ڭ  چ : قال اهللا تعـاىل  ، ويتفاوت رفع الدرجات بتفاوت قدر أهل العلم يف علمهم

 .)٧٦: يوسف(  چڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    



ٻ  ٻ      ٻ    چ: وقد ضرب اهللا تعاىل مثالً بين فيه الفرق بني العامل واجلاهل يف قوله

ففي اآليـة ذم لغـري   ). ١٩: الرعد(  چڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ           ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ
ومدح للمتعلم لكونه مبصراً ذي ، املتعلم بوصفه باألعمى الذي ال يرى طريق اهلداية والرشاد

وأعلى درجات أهل العلم هم العلماء وقد امتدحهم اهللا تعاىل فوصفهم أـم أعلـم   . بصرية
: فاطر(  چ   ې  ې  ې      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉېچ : ل تعاىلقا، وأخشاهم له، رتهالناس بقد

٢٨(. 

 : التحلي بمكارم األخالق -٥

من املعلوم أن من حتلى بالعلم فتغلغل حبه يف قبله وسرى يف نفسه فال شك يف فرضية 
األخالق احلميدة والصفات احلسنة فهو قدوة لغريه ميتثل ألوامر اهللا حىت ال يأمر بالرب وينسى 

 ينه عن خلق ويأت مثله فيتخلق بأخالق العلماء من حكمة وعفة وحيـاء وصـرب   وال، نفسه
وتواضع وما صرب موسى عليه السالم وتعلمه من العبد الصاحل يف سورة الكهف إال دليل على 
هذه األخالق العالية والصفات النبيلة وكذلك ما كان عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن 

 . سار على جهم





، لده إمساعيل عليهما السالمترجع الفكرة اإلنسانية إىل جد العروبة األعلى إبراهيم وو
 . طلبا من رما إسعاد ذريتهمافقد 

 .) ١٢٩: البقرة( چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇچ  :قال تعاىل

ون أن يتخذوا عن طريق الـتفكري العقلـي   يستطيع ال ذلك ألما يعلمان أن ذريتهما
قانوناً حليام ونظاماً لشئوم والفكرة العقلية مهما بلغت الذروة من العلم واملعرفة ومهمـا  

أصـحاا ال  ، جترد أصحاا عن األغراض والشهوات فهي ال ختلو من الضـعف واهلـزال  
نسان وجعله خليفة يف األرض يستطيعون أن يصلوا باإلنسان إىل احلكمة املقصودة من خلق اإل

 . فالعقول مصدر هذه الفكرة . يعمرها وينميها وينشر فيها األمن واالستقرار

الفكرة العقلية ، متفاوتة يف إدراكها ويف حكمها على األشياء ويف مقاييس اخلري والشر
ـ  الق ال تستطيع أن تنهض بالعامل وترشيده إىل الصراط املستقيم دون أن تتصل يف تنظيمها خب

ل تعهـدت العنايـة   جأ، دعاء إبراهيم وإمساعيل: اب اهللا تعاىلجولقد أ. السماوات واألرض
اإلهلية باإلنسان يف مجيع أطواره ترشده إىل وسائل اإلصالح وسبل السالم فأرسلت الرسـل  
وأنزلت الكتب وسارت يف هذا الطريق القومي حىت وصل اإلنسان إىل درجة من االسـتعداد  

ناهضة بالبشر إىل ما تسـتطيع  ، ة عامة خالدة تشمل مجيع ما حيتاج إليه اإلنسانلرسالة إنساني
لرسالة بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسـلم وأنـزل   ا هوذ. قواهم أن تناله من مثالية ومسو

 .)٣٥: ص، هـ١٤٠٢، البكري. (القرآن الكرمي وبه أكمل دينه وأمت على بين البشر نعمته

في القرآن الكرمي حتليل عميق للنفس اإلنسانية بكل أبعادها مبا ف) ت.د(ويقول نقرة 
وهي اليت عبر عنها ، يف ذلك النفس السفلى اليت تستقر يف أعماقها النزعات والغرائز املكبوتة

 . القرآن الكرمي بالنفس األمارة بالسوء



قره البيئة والنفس الواعية اليت تتأثر بالعلم اخلارجي وتكاد تكون صورة للواقع الذي ت
والنفس العليا اليت تقف حائالً دون . وهي اليت عرب عنها بالنفس امللهمة. والتقاليد االجتماعية

مع الرغبات وامليول اليت تصادم القيم الروحية والتعاليم الدينية وهي اليت عرب عنـها   عاالنتفا
بين أيضـاً أن النـاس مل    ،وكما بين القرآن الكرمي ماهو قار يف طبع اإلنسان. بالنفس اللوامة

له وجهتـه  ، وهو عامل بذاته، بل إن كل فرد هو شخصية مستقلة، يخلقوا على طبيعة واحدة
، ولكنه فرق كيفـي ، والفرق بني إنسان وإنسان ليس فرقاً نوعياً، اتهووتطلعاته ورغباته وخط

  .)٣٧-٣٦: ص ص. ( فكل شخص هو نسخة من صنع اهللا ولكنها نسخة فريدة

 : اإلنسان ماهية
ونفـس  ، اإلنسان عنده مركب من جسم مدركـه البصـر   ) ت. ب(  واألصفهاين

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  چ : ويستند يف ذلك إىل تفسريه لقوله تعاىل، مدركها البصرية

فالروح هي النفس ويـرى أن  ، )٧٢ – ٧١: ص( چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 .)١١: ص. (شريفاً هلاإضافتها إىل اهللا تعاىل ت

وأن كـل  ، واإلنسان أفضل من سائر احليوان بالعقل والعلم واحلكمة والتدبري والرأي
 .)١٧٧ص، هـ١٤٠٧، حلمي. (ما أوجد يف هذا العامل فمن أجل اإلنسان

وقد ، وهي يعين أن ختصيص اإلنسان بالعقل جيعله قادراً على التمييز بني اخلري و الشر
 .)٢٨٣:ص، هـ١٤١٨،القامسي. (مال ببعثة األنبياءارتقى إىل درجة الك

أن اإلنسان هو زبدة ، ومجلة األمر" يف إحدى عباراته ): هـ١٤١٨(ويقول القامسي 
  چ                       چ : وهلذا قال تعاىل، هذا العامل وما سواه خملوق ألجله

 ). ١٠٩:ص. (واملقصد من اإلنسان سوقه إىل كماله الذي رشح له). ٢٩: البقرة(



فباألوىل حيرص اإلنسـان علـى   ، قوة الشهوة وقوة العقل، وللنفس اإلنسانية قوتان 
: ص، هـ١٤٠٧، حلمي. (وبالثانية حيرص على تناول العلوم، تناول اللذات البدنية البهيمية

١٧٧.( 

 : اإلنسان على حقيقته
فليس هو ، حقيقته إننا ال نستطيع فهم اإلنسان وتفسري سلوكه وأخالقه إال إذا عرفنا

وإمنا حقيقتـه تكمـن يف   ،  فقط اهليكل اخلارجي فجبوارحه وأعضائه اليت تص الظاهر أمامنا
 . فمن أراد إصالح أخالقه فعليه أيضاً البدء بإصالح قلبه، أي يف قلبه، داخله

أحدمها أمر حسـي وهـو   : والقلب يطلق على معنني) "هـ١٤٠٣(قال ابن القيم 
وهو لطيفة ربانية رمحانية روحانية هلا ذا العضـو  ، الثاين معنوي، لدمالعضو اللحمي جممع ا

 .)٢٦٣: ص" (وتلك اللطيفة هي حقيقة اإلنسانية، تعلق واختصاص

ويقرب لنا ابن القيم  فهم هذا القلب الذي هو اإلنسان على احلقيقـة فيصـوره يف   
وقد حف به األمـراء  ، يأمر وينهي ويويل ويعزل، شكل ملك عظيم جالساً على سرير مملكته

، وإن جنح جنحـوا ، إن استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا، كلهم يف خدمته، والوزراء واجلند
، وحمل معرفته وحمبتـه وخشـيته  ، وهو حمل نظر الرب تعاىل، فعليه املعول، وإن فسد فسدوا
 .ته وجنده تبعاًوالعبودية عليه أوالً وعلى رعي، وعنه، والرضى به، واإلنابة إليه، والتوكل عليه

  ).٢٦٤:ص، هـ١٤٠٣، ابن القيم(

وملا خلق القلب للسفر إىل اهللا والدار اآلخرة وحصل يف هذا العـامل  ) ١٤٠٧(ويقول حلمي 
فـأعني باألعضـاء والقـوى    ، افتقر إىل املركب والزاد لسفره الذي خلق ألجله، ليتزود منه
الغذاء واملنافع ويدفع عنـه مـا    وأقيمت له يف خدمته لتجلب له ما يوافقه من، وسخرت له
 .)١٩٤: ص(. يضره ويهلكه

 



 : لذلك احتاج القلب إلى جندين

 . وهو اإلرادة والشهوة والقوى: باطن -١

 . وهو األعضاء أي آلة اإلرادة: ظاهر -٢

وعلى ضوء حقيقة ابتالء اإلنسان يف الدنيا بالشهوة والغضب والشيطان فإن اهللا تعاىل 
بل ما ابتلي بصفة من الصفات إال وجعل هلا مصـرفا وحمـالً   ، ئكة أعانه عليها جبند من املال

 . فبإزاء احلسد جعل له املنافسة يف فعل اخلري والغبطة عليه واملسابقة إليه: ينفذها فيه

 :خلق اإلنسان ونشأته
كمـا   –يف القرآن الكرمي ال يقصد شخص معني كأيب جهل أو غريه ) إنسان(إن لفظ 

) ٦: االنشقاق( چڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ : ن يف  قولهيقول كثري من املفسري
بل اإلنسان هو اإلنسان من حيث هو من غري اختصاص بواحـد  ، ألن القرآن أجل يف ذلك. 

ال إنسـان  ، أي أنه اإلنسان املشخص الواقعي الذي جيده الفرد منا يف ذاته ويف غـريه ، بعينه
 . ان املطلق الذي يتصوره الفالسفة عادةعصر بعينه وال قارة وال بلد وال إنس

تتبع السور واآليات اليت ذكر فيها اإلنسان بالكتـاب الكـرمي وسـاعدته     وهلذا فإن
واطالعه على احلديث ومعلوماتـه الـوفرية يف علـوم    . حصيلته الوفرية من املعرفة بالتفسري

لـق آدم عليـه   سواء بتتبـع خ ، كل هذا شكل منها نظرته حلقيقة اإلنسان، ومعارف عصره
وأخـذ  . عليه الطبيعة اإلنسانية من خري وشر والصراع الدائب بينهما اشتملتأو مبا ، السالم

فأصبح اإلنسان مضطراً إىل ، والروح –وهي التراب  -يبحث يف أصل اخللق األول من املادة
اهللا تعـاىل  وحياة قلبه وعىن أكثر حبياة القلب وما ميأله من معرفة حياة بدنه : نوعني من احلياة

 .)١٩٨: ص، هـ١٤٠٧، حلمي. (وهي معرفة فطرية، واإلميان به



وعندما فضله اهللا عز وجل على باقي املخلوقات وخصه باخلالفـة وأمـر املالئكـة    
، وهي مرحلة انتقـال ، بالسجود ففعلوا إال إبليس أصبح الصراع بينهما دائراً يف احلياة الدنيا

، منذ خلقوا مل يزالوا مسافرين(فالناس ، هاية إىل املصري احملتومتتم ا دورة اإلنسان ليعود يف الن
 ). يف اجلنة أو النار الوليس هلم حظ عن رحاهلم إ

، ق الفاضلة ميكن اكتساا ويرسم لنا الطريقالخأن األ) هـ١٤٠٣(ويرى ابن القيم 
رة وباطنـة  زاكية وأعمال ظاه وإراداتهيئة مركبة من علوم صادقة (لق بأا حيث يعرف اخلُ

تصدر تلك األقوال واألعمال عـن  ، موافقة للعدل واحلكمة واملصلحة وأقوال مطابقة للحق
. وأفضـلها ، وأشرفها، هي أزكى األخالق، تلك العلوم اإلرادات فتكتسب النفس ا أخالقاً

 .)١٣٥: ص(

ن نظـرة اإلسـالم إىل مسـئولية    وعلى اإلنسان مسئولية شخصية عن عمله حيث أ
لشخصية عن عمله هي نظرة الرسالة اإلهلية منذ أن أتى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه اإلنسان ا

حىت حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك فيما يقصـه  ، وسلم من قبل اهللا جل شأنه
أي ) ٣٤ – ٣٣: الـنجم (  چ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : ول تعاىلـالقرآن الكرمي يف ق

                         چ : إىل قوله تعـاىل ، اخلري قطع عطاءه ويئس من فعل

  .)٤٠ – ٣٩: النجم(  چ          

إن حتديد مسئولية اإلنسان الشخصية تعود يف نظر اإلسالم ): م١٩٧٣(يقول البهي و
عن بقية الكائنات األخرى فتميزه بالعقل جعل لـه  ، إىل ما يتميز به اإلنسان من عقل وإدراك

                            چ : قال تعاىل، ة عن اهللا يف األرضاخلالفوالسيادة 

العقـل  : ليختربكم فيما أعطاكم من نعمة). ١٦٥: األنعام( چ                     
، وفضل بعضكم على بعض يف مستوى ما يرفع به الشأن درجات، واخلالفة عن اهللا يف األرض

 ) ١٤٧: ص.(ية املتفاوتةيف املال واجلاه واالستطاعة والطاقات البشر



وقد صرح القرآن مبسئولية العقل يف اإلنسـان عـن   ): م١٩٧٣(يقول البهي كما 
أي ، )  ٣٦: اإلسراء( چ                     چ : تصرفات اإلنسان يف قوله تعاىل
ی  ی                            چ : وقوله سـبحانه وتعـاىل  ، ال تتبع ما ال تعلم وال يعنيك

باإلضـافة إىل  ، مسعـه وبصـره  : فمنافذ اإلدراك عند اإلنسان هي ) ٣٦: اإلسراء(  چ ی  ی 
 .)١٤٨ -١٤٧: ص ص. (وهو إميان القلب أو اخلطأ مايهدي هذا اإلدراك إىل الصواب



 تكريم  إلنسان:   الثاً  

 : تكريم اإلنسان 

ک  ک          چ: جلفقال عز و، لقد كرم اهللا تعاىل اإلنسان وفضله على كثري من خملوقاته 

 ) . ٧٠: اإلسراء(  چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں    

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ : وأول مظاهر هذا التكرمي يف قوله تعاىل

ملا وهبه اهللا تعاىل لإلنسان من األسرار ، إنه لتكرمي يف أعلى صوره).  ٣٤: البقرة(  چۓ  ڭ  
، كما وهبه اإلرادة املستقلة اليت ختتار الطريـق ، لقد وهبه سر املعرفة، فعه على املالئكةما ير

وشـياطني  ، رغم وعورته فهو حمفوف بالشـهوات [ وقدرته على حتكيم إرادته يف شق طريقه 
 ). ٥٧: ص، هـ١٤٠٥، قطب(إن هذا كله بعض أسرار تكرميه ] اإلنس واجلن 

، إلنسان هو أنه منحه ادوات التعلممما كرم اهللا به ا ومن قصة آدم عليه السالم جند أن
وذلك ليتابع يف حياتـه  ، وصفات األشياء وأمسائها وخصائصها، والتعرف على حقائق األمور

وحىت حيسن االنتفاع مبا بث اهللا تعاىل لـه يف  ، حبثه العلمي السليم ليكتشف أسرار هذا الكون
 . هذا الكون من قوى وخريات

أو يسـتخدموا يف حـدود   ، لون أدوات املعرفة اليت وهبهم اهللا إياهاأما الذين يعط
، مث ال ينتقلون من ذلك إىل معرفة خالقهم وال يؤمنون به عز وجـل ، ظواهر احلياة الدنيا فقط

وذلك ألم عطلوا هذه األدوات ، فأحرى م أن يقال عنهم صم وبكم وعمي فهم ال يعقلون
وأولئك شر الدواب عند اهللا ، فهم وفاقدوها سواء، قت من أجلهاليت منحهم اهللا إياها عما خل

 ). ٢٨٩: ص، ت.د، حنبكة(



: قال تعـاىل ، مث أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أن اإلنسان مآله اخلسران والبوار إال املؤمنني
ويف قولـه  ) . ٣ – ٢: العصر(  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       چ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڀ  ڀ چ : تعاىل

 ) ٦ – ٤: التني(  چ

 : ولإلنسان ثالثة أفعال ختتص به وهي
لتحصيل املعـاش  ). ٦١: هود(  چ   ی  چ : عمارة األرض املذكورة يف قوله تعاىل -١

 .لنفسه وغريه

أي ). ٥٦: الـذاريات ( چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ : عبادته املذكورة يف قوله تعاىل -٢
 . االمتثال هللا سبحانه يف عبادته يف أوامره ونواهيه

    چ ويستخلفكم يف األرض فينظر كيـف تعملـون   چ: خالفته املذكورة يف قوله تعاىل -٣
 ). ١٢٩: الذاريات(

وال يستحق اإلنسان اخلالقة إال بتحري مكارم الشريعة وهي احلكمة والقيام بالعدالة 
  .)١٨:ص، هـ١٤١٨، األصفهاين. (احلكم واإلحسان والفضلبني الناس يف 

، وملا كان شرف األشياء بتمام حتقيق الغرض من وجودها ودناءا بفقدان ذلك املعىن 
وباملثـل  ، والسيف إن مل يصلح للقطع اختذ منشاراً، فإن الفرس إذا مل يصلح للعدو اختذ محولة

جد فالبهيمة خري منه ولذلك ذم اهللا سـبحانه  فمن مل يصلح من اإلنسان لتحقيق ما ألجله أو
 )٤٤: الفرقان( چپ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : وتعاىل الذين فقدوا هذه الفضيلة





 : من التطبيقات الرتبوية اليت تنتج عن مبدأ اإلنسانية ما يلي
لدالئل يف الوجود على وحدة اهللا املطلقة أن اإلنسان خلق ليعلم على وجه اخلصوص ا -١

 . وال يؤمن إال به سبحانه وتعاىل. وال يعبد إال إياه ، يف كماله املطلق فيخشاه ويعبده

خلق اهللا اإلنسان ليكون عقل وشهوة ومنطق وهوى وهو حباجة ليسود عقلـه علـى    -٢
ن أراد لنفسه أن إ، ومنطقه على هواه فريتفع عن املهانة واملذلة لشهوته وهواه، شهوته

 .يكون إنساناً

خلق اهللا اإلنسان ليعلم أن يف اطمئنانه مع نفسه ويف عالقته باآلخرين معـه سـعادته    -٣
فيسعى إىل السالم بينه وبني نفسه فال يترك هواه يف صراع مع نفسه ، ومتعته احلقيقية

 . جبنوحه وحدته، أو مع غريه

 .هي طريق الكرامة البشريةخلق اهللا اإلنسان ليعلم أن القناعة عن مقدرة  -٤

، خلق اهللا اإلنسان ليتأكد أن متيز إنسان عن إنسان هو يف عمله ويف اتقانه هلذا العمل -٥
 . وبذلك جيئ عمله منوذجاً ومثاالً ، وأمانته يف أدائه

، خلق اهللا اإلنسان ليعلم أن اإلنسان الذي ال يؤمن هو ضعيف يسلم نفسه لكل دافع -٦
وهكذا أمساء اهللا احلسىن فيها سر ، اته يف الضعف هو اإلميانوسبيل جن، وحنو أي اجتاه 

ويف ، ويف طمأنينته وعدم إذالله ومهانته، وعلى هواه وشهوته، قوة اإلنسان يف إنسانيته
العاقل املتخلق خبلق اهللا جل ، جده ويف سعيه ويف إتقانه لعمله فيها سر اإلنسان املؤمن 

 . شأنه

حيـث أن  ، هو يف الوقوف يف وجه الشر وحتدي مصادرهإن الطريق لصيانة اإلنسانية  -٧
 . ة الشر فيها القضاء على إنسانية اإلنسان وحضارتهمواال





هناك آثار تربوية نامجة عن تطبيق مبدأ خلق اإلنسان وتكرميه عن باقي اخللق وهي كمـا  
 :يلي

ويوم ، هواب وخطأ وخري وشر يسجل له ويصحبه ال يفارقأن عمل كل إنسان من ص -١
 . اجلزاء يعرض عليه لرياجعه

أو حسناً أو ، إن كان هداية أو ضالالً، أن نوع العمل الذي يباشره اإلنسان يف حياته -٢
كانت هنـاك   وأنه مهما، لوال خيتلط بعمل غريه حبال من األحوا، سيئاً هو له وحده

كما ، أه ـل عن اآلخر خطفإن أياً منهما ال حيم، ن وآخرإنساصلة وثيقة أو قرىب بني 
           ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  چ : قال تعاىل، ال يضاف إليه صوابه

 ). ١٨: فاطر( چ                         
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 رابعال صل ال
 يف األسر  املسل ة التطبيق ت الرتبوية

 :دور األسرة المسلمة في التربیة

 :مفهوم الدور
يرتبط مفهوم الدور ارتباطاً عضوياً ووثيقاً مبفهوم املكانة؛ فكل فرد يلعب دائمـاً يف  

 . وحنن نعرف بعضنا البعض يف هذه األدوار. ناًدوراً معي –بشكل شعوري  –مكان 

وميثل إستراتيجية للتعامل مع منط متكرر ، فالدور يقدم منوذجاً شامالً واجتاهات األفراد
، ويتم النمط نفسه من خالل اتمع بشكل واضح إىل حد ما بوصـفة وحـدة  ، من املواقف 

وحتديد مكانة ، كبرياً هلوية األفراد د أساساًعوي، يتعرض ألن يلعبه أفراد خمتلفون بشكل خمتلف
 ).٧٧: ص، م١٩٨٩، أبو باشا( األشخاص يف اتمع 

، وكل فرد يلعب عدة أدوار يف اتمع يف آن واحد؛ مثالً قد يكون أحد األشخاص أباً
والفرد حيـدد يف السـلوك   . وغريها من األدوار الكثرية يف  الوقت نفسه، وزوجاً، ومدرساً

ضج دوره اخلاص بتخيله لدور اآلخرين إىل فكرة التداخل بـني األدوار الـيت   االجتماعي النا
، أبـو باشـا  . ( يلعبها الشركاء يف التفاعل الذي حيدد ما إذا كان التفاعل منسجماً ومنتجاً

 ).٧٧: ص، م١٩٨٩

أن الدور مفهوم اجتماعي يشري إىل منط من الفعـل  ) : "م١٩٨٦(ويقول عبد احلميد 
 ).١٥٨: ص". (املتوقع

الدور هو أنواع السلوك املقررة واحملـددة لشـخص    أن) م٢٠٠١(كما يعرف مراد 
كيف يتعني على شاغل الدور أن يسلك ويتصرف حيال الشخص : مبعىن، يشغل مكانة معينة

 ).١٠٨: ص(أو األشخاص اآلخرين الذين تضعه حقوق وواجبات مكانته يف تفاعل معهم؟ 



منط من األفعال أو التصرفات اليت يتم تعلمها؛ ": أن الدور هو) م١٩٩٧(ويرى خمتار 
ويقـوم ـا شـخص مـا يف موقـف يتضـمن       ، أو بشكل عـارض ، أما بشكل مقصود

 ).٨٨: ص. (اعالًـــــتف

ويقسـمه  ، إن الدور هو جمموعة من احلقوق وااللتزامات): م١٩٨٩(ويرى أبو باشا 
 : إىل ثالثة أقسام تتمثل يف اآليت

وأحيانـاً باالنتمـاء   ، ل يف تلك األدوار املقترنة بالسن والنوعتتمث: األدوار األساسية -١
واليت تفـرض  ، وهي اليت حتدد مسبقاً معظم الوظائف املتاحة للفرد، الطبقي والعرقي

 . وجتاه املواقف االجتماعية املختلفة، سلوك اموعات كلّ منها جتاه األخرى

امات واسعة على أصحاا جتـاه  تتمثل يف تلك اليت تتضمن فرض التز: األدوار العامة -٢
 . أو من جهة أخرى جتاه العالقات الفردية فيما بينهم، األدوار األخرى املتاحة أمامهم

وهي تلك اليت ليس هلا سوى ارتباطات قليلة بـاألدوار األخـرى؛   : األدوار املستقلة -٣
 )٦٠: ص. (أو من ناحية سلوك الناس حنو صاحبها، سواء من ناحية االتصال ا

، الدور بوصفه السلوك املتوقع من الفـرد يف اجلماعـة  ): "م١٩٧٥(عرف بدوي وي
 : ويقسمه إىل نوعني

وهو جمموعة مـن أنـواع   ، وهو الدور الذي حتدده املعايري الثقافية : الدور املكتسب -١
 .السلوك املتوقعة ملن يقوم بدور معني

عند بلوغـه سـناً   أو ، وهو الدور الذي ينتسب للطفل منذ والدته: الدور املفروض -٢
، كما إن مراحل العمر املختلفة تقترن بتوقعات خمتلفـة . معينة؛ كدوره كذكر أم أثىن 

أو دينية هي ، وكذلك فإن األدوار اليت تقوم على أساس عضوية الفرد يف مجاعة ساللية
 ) ١٢١: ص.(أدوار مفروضة



 :مفهوم الرتبية اإلسالمية
، لقرآن الكرمي هو مصدر التربية األول يف الوجودإن ا): " هـ١٤٠٢(يقول الغضبان         

 ).٣: ص. (كما وردت يف سورة آل عمران، وقد لنا من معينه دروس التربية يف أحد

إن التربية عملية تنمية لألفراد اإلنسانيني ذات اجتـاه  ): "م١٩٨٤(وأورد النجيحي  
، الذي مير ذه العمليـة ويترتب على ذلك أا حتتاج إىل وكيل تربوي يوجه الشخص ، معني

ويقـوم  ، أي أا تقوم على أساسني ومها الطفل والوسيلة التربوية اليت تشكل طبيعته اإلنسانية
وبذلك تكون التربية عملية تنمية ألفراد ، على هذه الوسيلة التربوية ويوجهها أفراد إنسانيون

 ).١٢: ص". (إنسانيني يقوم ا أفراد إنسانيون

التربية هي الوسيلة اليت يتحقق ا البناء واالسـتمرار للجماعـات    وترى الباحثة أن
حيث أا تتعلق بتعليم أفراد اتمع مـن اجليـل   . اإلنسانية يف مجيع األزمنة على مر العصور

اجلديد كيف يسلكون يف املواقف اإلسالمية واالجتماعية املختلفة على أساس مايتوقعه منـهم  
ومعىن هذا أن التربية تعين بالسلوك اإلسالمي واإلنسـاين وتنميـة   ، اتمع الذي ينشئون فيه

أي أن هدفها أن تنقل إىل أفـراد اجليـل اجلديـد املهـارات واملعتقـدات      . ذلك وتطويره 
واالجتاهات وأمناط السلوك املختلفة اليت جتعل منهم مواطنني صاحلني يف جمتمعهم متكيفني مع 

لتربية عملية تعليم وتعلم ألمناط متوقعـة مـن السـلوك    أي أن ا. اجلماعة اليت يعيشون فيها
 . اإلسالمي واألخالقي واإلنساين

 : ماهية األسرة
وأعظمها تأثرياً يف حياة األفراد واجلماعات ، تعترب األسرة من أهم اجلماعات اإلنسانية

، جتماعيةفهي الوحدة البنائية األساسية اليت تنشأ عن طريقها خمتلف اتمعات اال، واتمعات
وتنظـيم  ، وتدعيم وحدته ومتاسكه، وهي أيضاً اليت تقوم بالدور الرئيس يف بناء صرح اتمع



أبـو  ، حقـي (سلوك أفراده مبا يتالءم مع األدوار االجتماعية املختلفة؛ وفقاً ملتغريات العصر 
 ).٣٣: ص، ٢٠٠٢، سكينة

يسـت الغريـزة   واألسرة نظام اجتماعي متكامـل؛ ل ): "م١٩٩٨(أورد املشهراوي 
وحدها هي الدافع األصلي لوجوده؛ حيث إا منذ بدء اخلليقة تقوم بالعديد مـن الوظـائف   

. وهي النظام االجتماعي األول الذي انبثقت منه باقي األنظمة االجتماعية األخرى. واألدوار
 ).١٢٣: ص(

سرة؛ إنه بالرغم من التغريات احلديثة اليت طرأت على األ): "م٢٠٠٠(وترى حجازي 
إال أا مازالت هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشـأ ـا   ، من حيث حجمها وأدوارها

ونوع العالقات اليت جيدها متثل النمـاذج  ، وجيعل الطريقة اليت يتعامل ا معه أعضاؤها، الفرد
 ).٦٧: ص.(ويتأثر ا منوه، وعالقاته االجتماعية، اليت ستشكل وفقاً هلا تفاعالته

إىل أن دور األسرة وفاعليتها ال يقتصر على املراحل األوىل ) م١٩٨٣(قناوي  وتشري
 ).٢٣: ص. (بل ميتد ويظل مؤثراً طوال مراحل حياته، يف حياة الفرد

واألسرة تؤثر وتتأثر بكل ما يدور حوهلا من متغريات ؛ فهي وليدة التغري االجتمـاعي  
التكيف للمؤثرات اليت تأتيها من اخلارج أو مبا تتميز به من مرونة وقدرة على ، والتكنولوجي
يف ظل متسكها بـالقيم  ، وجناح األسرة يرتبط مبدى تكيفها مع املتغريات احلديثة. من الداخل

، لضمان متاسك األسـرة ، مع قيامها على أسس ودعائم قوية، االجتماعية النابعة من ثقافتها
 ).٣٤: ص، م٢٠٠٢، أبو سكينة، حقي. (وحسن فعاليتها



 : عریف األسرةت

 : األسرة يف اللغة
القيـد  : واَألسر يعين، كلمة األسرة يف معاجم اللغة العربية مشتقة يف أصلها من األسر

كما ميكن تفسريها على أـا متثـل   . املسئولية: أي، وهي توحي بالعبء امللقى على اإلنسان
ويعترب كل منهم ، زر بعضفأعضاء األسرة يشد بعضهم أ، كأا الدرع احلصينة، القوة والشدة
 ).١١٢ص، م١٩٩٦، توفيق. (درعاً لآلخر

                                                 :                                                                                                                            التعريف االصطالحي لألسرة
ات اإلنسانية ــليس هناك جمتمع من اتمع): "م٢٠٠٠(يقول منصور والشربيين 

لذلك فمن الصـعوبة تقـدمي تعريـف    ، صورال يشتمل على بناء أسري يف أي صورة من ال
 ).١١٤: ص". (نظراً لتعدد أمناط األسرة، اصطالحي كامل

وهي ختتلف وتتعـدد تبعـاً   ، وهناك العديد من التعريفات واملفاهيم اخلاصة باألسرة
وتبعاً للطبيعة االجتماعية هلا وعلى الرغم من ، الختالف اجتاهات الباحثني واملفكرين يف تناوهلا

، وخصائصـها ، طبيعـة األسـرة  : إال إا مجيعاً تنصب على ، هذه التعريفات واملفاهيمتعدد 
 ).٣٥ص، م٢٠٠٢، أبو سكينة، حقي. (وأهدافها، ووظائفها

وسوف تقوم الباحثة بإلقاء الضوء على بعض مفاهيم األسرة اليت صاغها العديد مـن  
 . لتحديد املفهوم اإلجرائي لألسرة، العلماء والدراسيني

ا) م١٩٩٧(ف اللحيان يعرعبارة عن جمتمع صغري يتكون من والـدين  : "األسرة بأ
وإعـدادهم  ، ومن أبناء يقوم الوالـدان علـى تربيتـهم   ، يتبادالن احملبة ويتقامسان املسئولية

 ).٣: ص". (وتوفري وسائل العيش املادية واالجتماعية والنفسية هلم، للمستقبل



تقوم على أسـاس الـزواج   ، مؤسسة اجتماعية": بأا) هـ١٤٠٩(وعرفها اهلامشي 
وطموحـات  ، وعالقـات وتفـاعالت  ، وحقوق وواجبات، وما ينتج عنه من أوالد، احلالل
 ).٧: ص". (وآمال

تتكون عادة من األم ، األسرة مجاعة اجتماعية صغرية"إىل أن ) م٢٠٠٠(وتشري السقا 
وتقوم بتربية األطفال ، ون املسئوليةويتقامس، وواحد أو أكثر من األبناء يتبادلون احلب، واألب

وضبطـهم ليصبحوا أشخــاصاً يتصـرفون بطريقـة    ، حىت متكنهم مـن القيام بواجبهم
 ).١٢: ص. (اجتماعية 

جمموعة من األشـخاص ارتبطـوا بـروابط    : "األسرة بأا) م٢٠٠٢(ويعرف شاكر 
قامسون احلياة االجتماعية ويت، مكونني حياة معيشية مستقلة ومتفاعلة، الزواج والدم أو التبين

، والبنت دور اجتماعي خـاص ، واالبن، والزوجة، الزوج: ولكل من أفرادها، كل مع اآلخر
 ).٢١٧: ص. (وهلم ثقافتهم املشتركة

تتمثـل يف جمموعـة مـن    ، مجاعة صغرية"أن األسرة ) هـ١٤١٢(ويرى الكندري 
سرة يتفاعلون مباشـرة مـع   حيث أن أفراد األ، األشخاص قادرين على التفاعل وجهاً لوجه

 ).٨: ص. (بعضهم البعض

 :أنواع األسرة



 : األسرة النواة -١
، األسرة اليت تتكون من الزوج والزوجـة : "األسرة النواة بأا) م١٩٩٨(يعرف زايد 

وترتبط كل أسرة نووية ، ومسكنها اخلاص، وتتميز بكياا املستقل، واألوالد املنحدرين منهما



، نقالً عن العويضي" (واألخرى هي أسرة الزوجة، إحدامها هي أسرة الزوج: بأسرتني للنشأة
 ).٤٤: ص، م٢٠٠٤

ومير الفرد خالل حياته بنمطني خمتلفني عن األسرة النواة؛ فهو يولد يف أسرة مكونة منه 
ويترك أسرته يكون ، وج الفردوعندما يتز" أسرة التوجيه: "ومن والديه وتسمى، ومن إخوته

". وتسمى حينئذ أسـرة اإلجنـاب  ، لنفسه أسرة نواة أخرى تتكون منه ومن زوجته وأطفاله
 ). ١٨: ص، م١٩٨٤، اخلويل(

 : األسرة املركبة -٢
. أو أكثر عن طريق الـزواج املشـترك  ، تتكون هذه األسرة من احتاد أسرتني نوويتني

 ).١١٠: ص، م٢٠٠٠، العزة. (الزوجاتويسود يف هذا النظام من األسرة تعدد 

، عبارة عن عدد من األسر البسـيطة : "األسرة املركبة بأا) م١٩٩٣(ويعرف السامل 
: ويوجد يف هذه األسرة نوعان من األخوة مهـا ، ترتبط معاً لوجود عضو مشترك وهو الزوج

قاء الذين ينتمـون  واألخوة غري األش، األخوة األشقاء الذين ينتمون إىل األب واألم نفسيهما
وقد يكون هذا النوع من األسرة مع وحدانية الـزوج  ، ألب واحد ولكن األمهات خمتلفات

وينجب أطفاالً مـن الـزواج   ، والزوجة؛ وذلك عندمـا يتزوج األرمل أو األرملة أو املطلقة
 ).٨٧: ص" (الثاين

 : األسرة املمتدة -٣
يسكنون يف مسـاكن  ، ة واألقاربوتتكون األسرة املمتدة من جمموعة من األسر النووي

ويكونون وحدة متالزمة ومستمرة؛ عـن طريـق   ، ة يف أغلب األحيانرمنفصلة ولكن متجاو
والتشاور يف كل ، وتبادل اخلدمات والتعاون يف أعمال املنزل واملشتريات، االتصاالت اليومية

ـ ، وقضاء وقت الفراغ معاً، واخلروج معـاً إىل السوق ، أمور األسرة اون الوثيـق يف  والتع



، حقي وأبو سـكينة . (واملرضى، مقابلة احلـاجات املشتركة؛ مثل رعـاية األطفال واملسنني
 ).٩٣ص، م٢٠٠٢

 :وظائف األسرة

هلا وظائف خمتلفة ومتعددة؛ تتداخل وتتشابك مـع   –كنظام اجتماعي  –إن األسرة 
وتـؤثر  ، مع بعضهما وظائف وأنظمة اتمع األخرى؛ حيث إن هذه األنظمة تتساند وظيفياً

ولكن األسرة هي البنية األساسية يف اتمع؛ فإذا جنحـت يف أداء  ، وتتأثر كل منها باألخرى
وظائفها بالصورة السليمة؛ فإا ستؤثر بدرجة كبرية على أداء الـنظم األخـرى لوظائفهـا    

 ).٩٠: ص، م١٩٩٣، السامل(املختلفة 

والوظائف ، اح األسرة يف أدوراهاأن جن) م٢٠٠٢(وتضيف كلّ من حقي وأبو سكينة 
واعتمادهم على أنفسهم؛ هو ، والوصول إىل أهدافها يف تنشئة أبنائها واستقالهلا، اليت تؤديها

 ).٩٧: ص. (قمة الوفاء بالرسالة

 :ویمكن تلخیص وظائف األسرة فیما یلي

 ":الوظيفية البيولوجية"وظيفة حفظ النوع البشري  -١
واحلفاظ على النوع اإلنسـاين  ، الستمرار املادي للمجتمعاألسرة هي املسئولة عن اإن 

وذا حتفـظ لـه كيانـه    ، وذلك بإمداده بأعضاء جدد عن طريق التناسل وإجناب األطفال
واستمرار احلياة االجتماعية ، وذلك بقصد التعمري" .)٥٥: ص، م١٩٩٦، السيد. (العضوي 
صاحلة؛ لتحقيـق حاجـام البيولوجيـة    وتم بالبيئة ال، حيث إا تنتج األطفال، يف الكون

 ).٩٧:ص، هـ١٤١٤، احلازمي. ("واالجتماعية

 

 



 : الوظيفة االقتصادية -٢
بتوفريه  –خاصة األبوين  –وتتمثل الوظيفة االقتصادية لألسرة مبا يقوم به أفراد األسرة 

 وتقوم األسـرة الريفيـة  ، واخلدمات ، من السلع ، من احلاجات الضرورية يف حياة األسرة
أم التوزيع ، الكبرية مبمارسة كثري من جـوانب الوظيفة االقتصادية ؛ سواء عمليات اإلنتاج 

ومساعدة زوجهـا يف مجيع املستويات ، كمـا شاركت املرأة يف إعـالة األسرة. واالستهالك
، السـامل . (وذلك للـزيادة املستمرة يف متطلبـات احليـاة وتعقيـداا   ، املعيشية لألسـرة

 ).١١٠ :ص، م١٩٩٣

 : الوظيفة النفسية -٣

تتكون لدى الفرد حاجات نفسية تتحقق بالدرجة األوىل عن طريق األسرة اليت يعـيش  
فـإذا  . وهي حاجات نفسية، والتقدير، واالحترام، الشعور باألمن: ومن هذه احلاجات ، فيها

تـزنني  ت األسرة على إجياد جو من اإلشباع النفسي لدى أفرادها فإا توجد أفـراداً م ملع
ويتطلب هذا من مجيع أعضاء األسرة بناء عالقـات  . ويشعرون باالنتماء األسري، مستقرين

واحلقوق والواجبات املتبادلة؛ مما يـؤدي إىل  ، ووجود نوع من االلتزامات، وثيقة فيما بينهم
الشعور بالتماسك والصالبة؛ والتكيف مع التغريات االجتماعية والتكنولوجية؛ اليت حتـدث  

 ).١١٢: ص، م١٩٩٩، السامل. (األسرة وخارجها يف البيئة احمليطةداخل 

إن األسرة هي مصـدر إلشـباع احلاجـة إىل األمـن     ): "م٢٠٠٢(وتضيف شاكر 
دائمة مستقرة وآمنة كانت ، والعالقات الوجدانية فإذا كانت هذه العالقات دافئة، والطمأنينة

ث العديدة اليت أجريت يف هذا املوضوع وتدل نتائج البحو، مصدراً للرضا واألمن والطمأنينة
إا مصـدر  : وهي  –وخباصة والديه  –على أن الداللة السيكولوجية لألسرة بالنسبة للطفل 

 : واألمن لسببني، الطمأنينة

 . أا مصدر خربات الرضا؛ إذ يصل الطفل إىل إشباع معظم حاجاته من خالهلا :األول



ر والتواصل يف احلياة؛ وهذا مـا جيـب أن تـوفره    أا املظهر األول لالستقرا :الثاني
 )١١٤: ص. (األسرة للطفل

 : وظيفة التنشئة االجتماعية -٤
األسرة هي النسق االجتماعي املسئول عن تربية األبناء؛ ): "م١٩٩٨(يقول عبد احلليم 

، ءوالتعرف عليها؛ عن طريق األخذ والعطا، فهي البيئة االجتماعية اليت يبدأ فيها بتكوين ذاته
، فهي البيئة األساسية اليت يتعلم الطفل من خالهلا العديد من اخلـربات ، والتفاعل مع أعضائها

 )٤١ -٤٠: ص ص. (واألمناط السلوكية املختلفة؛ اليت تشكل شخصيته فيما بعد، والعادات

 –وتلعب األسرة دوراً كبرياً يف وظيفة التنشئة االجتماعية ): "م١٩٩٣(ويضيف السامل 
، حيث يقع على عاتقها القسط األكرب يف التربية اخللقيـة  –املراحل األوىل للطفولة خاصة يف 

ويكتسب الطفل عن طريق والديه كثرياً مـن العـادات والعالقـات    . والوجدانية والدينية
، وتقوم األسرة بتعليم أفرادها القيم واملعايري؛ اليت تتمثل يف معرفة احلالل واحلرام، االجتماعية
 –كما يكتسب الفرد من أسرته أمناط السـلوك املختلفـة   . لشر والصواب واخلطأواخلري وا

ويقومون بدور كبري يف توجيه سلوك ، الذي يكونون املثل األعلى لألطفال –وخباصة الوالدين 
 ).١٢١:ص". (وتوضيح ما هو خطأ وما هو صواب يف تعاملهم مع اآلخرين، األطفال

القيم واألدوار اليت  دلطفل بفترة حرجة عندما جياومير ): "م٢٠٠١(قول عبد اهلادي وت
وتؤدي إىل اندماجه يف جمتمعه؛ وهلذا تعد هذه العملية ضرورية لتكوين ذات ، تشكل شخصيته

وخاصة من خالل سلوك اآلخرين واجتاهـام   –وتطوير مفهومه عن ذاته كشخص ، الطفل
ملختلفة؛ اليت بدورها تـؤدي إىل  وكذلك عن طريق كيفية أداء األدوار االجتماعية ا، -حنوه 

 ).٢١٠: ص. (ظهور الذات االجتماعية املتميزة بالنمو السليم





تدريب الطفل على أمناط معينة من : وتعين الوظيفة الظاهرة لعملية التنشئة االجتماعية
أما وظيفتـها  . ويتخذها الشخص دعامة لسلوكه طوال حياته، تمعالسلوك اليت يرضى ا ا

: توحد الطفل مع جمموعة من األمناط الثقافية؛ مثـل  : أمهها.. الكامنة فتضخ يف عدة أهداف 
كما دف إىل تعليم الطفل أمور دينه وأمور عقيدته . واألخالقية، واجلمالية، القيم االجتماعية

 . اليت جيب أن يكون عليها ويكون عليها تنشئتهومعرفته لألخالق احلميدة 

أهم وأخطر وظائف األسرة؛ : إن التنشئة االجتماعية هي ): " م١٩٩٤(ويرى النجار 
وتستمر معه مدة طويلـة مـن   ، اليت تعد البيئة األوىل والوحيدة املستقبلة للطفل منذ والدته

 ).١٣٠: ص. (هوتؤثر يف قدرته واستعدادات، حياته

 : لدينية واألخالقيةالوظيفة ا -٥
إن األسرة هي اليت تقوم بتكوين األفكار الدينية يف نفسية الطفل شيئاً فشـيئاً؛ حـىت   

وحيس أا أفكاره الشخصية اليت يدافع عنها ويغار عليهـا وتتمثـل   ، تصبح جزءاً من تكوينه
رها الـثالث  وظيفة األسرة األخالقية فيما يراه الطفل من القيم األخالقية داخل األسرة بعناص

وذاتية األخالق اليت يكتسبها الطفل على مراحل ، والتفاعل مع احلياة اجلماعية، النظام: وهي
).١٢٦:ص، م١٩٩٣، السامل. (خمتلفة سنوات عمره املختلفة





 دور األب في التربیة اإلسالمیة

، ا تربية إسالميةمن البديهيات أن تكون األم واألب مسلمني ليتمكنا من تربية أطفاهلم
ولكنها أكثر بداهة وأشد ضرورة ، ومن أجل املرأة مبفردها، إا بديهية من أجل الرجل مبفرده

واإلسالم بالنسبة للكبـار والصـغار تربيـة    ، من أجل تنشئة جيل قادم على مبادئ اإلسالم
بد هلا من جو والتنشئة على اإلسالم ال .. وليس دعوى تدعى وال ألفاظاً تقال، وممارسة عملية

وميارسـه  ، ويتشـرب روحـه  ، يتقلى فيه تعاليم اإلسالم، ينشأ فيه الكبري أو الصغري، معني
وبغري ذلك يكون اإلسالم صورة بغـري  .. ويتكون منه يف نفسه رصيد واقعي، ة فعليةـممارس
 ).١٠٠: ص، هـ١٤٠٩، قطب. (أو دعوى بال رصيد، واقع

ألم املسلمة شخصان يعتقدان بوجود واألب املسلم وا): "هـ١٤٠٩(ويضيف قطب 
بالتزام أوامر اهللا وعـدم  ، وتظهر يف تصرفاما آثار هذا التوقري، ويوقران هذا اإلله، إله واحد

تلك هي الصورة العادية ، وإن وقعت منهما هفوات فال يصران عليها، التبجح باخلروج عليها
من جمرد التزام أوامر اهللا وعدم التبجح أما الصورة املثالية فهي أعلى بكثري ، للمسلم واملسلمة

والتطوع النبيل مبا هو أكثر مـن  ، والتقوى الدائمة هللا، إا اخلشية الدائمة هللا، باخلروج عنها
واجلهاد باألنفس واألموال ابتغاء مرضـاة  ، احلد األدىن املفروض واحتمال األذى يف سبيل اهللا

اليت حتققت يف ألوف األفراد بـل يف  ، ذات الوقتالواقعية يف ، تلك هي الصورة املثالية. اهللا
وما زالت تتحقق كلما مس قلب بشري تلك الشحنة ، مئات األلوف يف اتمع املسلم األول

 ).١٠٤: ص، ٢ج. ("املقدسة فاستضاء منها بقبس من نور اهللا

وترى الباحثة أنه ينبغي أن تكون سياسة األبوين يف التربية موحدة أو متقاربـة جتـاه   
وبالذات ال ينبغـي أن  ، الطفل حبيث ال يشعر أن هناك فارقاً ملحوظاً بني معاملة كل منهما له

ـ ، ل قام بهـجتاه عم –أمام الطفل  –يقف األبوان موقفني متعارضني   –مـثالً   –دمها ـأح



، فإن هذا يفسد املوازين يف حس الطفل، يطالب بعقابه واآلخر يعارض يف توقيع العقوبة عليه
وأن يف إمكانه أن خيـالف  ،وال معيار معني يلتزم به، بأن ا ألمور ليس هلا ضابط حمددويشعره 

 . تعاليم أحد الوالدين وجيد من يدافع عنه من طرف آخر

وحىت حني يكون موقف الوالدين خمتلفاً بالفعل يف تقدير ما ينبغي أن يعامل به الطفـل  
، إمنا فيما بينهما فيما بعـد ، أمام الطفل فال جيوز هلما أن يعلنا خالفهما ذلك، يف موقف معني

مهما بدا لنا أنـه   –وعلى غري مسمع من الطفل ألنه يدرك مغزى اخلالف بني الوالدين بشأنه 
 .ويتأثر بنتائجه –ال يدرك 

الواجب علـى   التطبيق التربويومع ذلك سوف نقدم لكل من األب واألم املسلمني 
 : وهو على النحو التايل. ل التربية اإلسالمية املطلوبةكل منهما أن يقوم به جتاه تربيته للطف

 :املسلم يف تربية األوالد تربية إسالمية دور األب 
يقـوي  ، إن تعليم الطفل القرآن الكرمي والسنة النبوية وبعض علومهما يف سن مبكرة -١

ويقـوم  ، وحيسـن ألفاظـه  ، ويوسع مدارك عقله، ويتمم مكارم أخالقه، صلته خبالقه
وهذا ما كان يهتم به سلفنا الصاحل يف تربية أوالدهم حىت أصـبحوا رواداً يف  ، لسانه

 . كافة العلوم وااالت

واحلذر من ، رب األسرة مطالب بتجنيب أفراد أسرته املواطن اليت قد تتسبب يف الفتنة -٢
إىل البالد اليت تنتشر فيها الرذيلة ألن ذلك خطر عظـيم   سفر لنزهة واالستجمام يف

 .والدعلى األ

تنمية الرقابة الذاتية لدى األبناء وذلك عن طريق غرس مراقبة اهللا عز وجل يف السـر   -٣
 . والعلن يف نفوس األبناء منذ الصغر وعن طريق القدوة احلسنة



، من اخلطورة مبكان وجود فجوى بني ما يأمر به األب أوالده وما ميارسـه يف حياتـه   -٤
زمنية قصرية يأمر ابنه بأن يقـول ملـن    فاألب الذي ينهى ابنه عن الكذب وبعد فترة

هذا األب قد أحدث خلالً لدى ابنه وهذا ينايف حفظ ، طرق الباب أن أيب غري موجود
 .اللسان املأمور به يف القرآن الكرمي

 . تعويد األبناء على املنطق اجلميل وتذكريه بفضل الكَلم الطيب -٥

لصالة والسالم على مدى التاريخ، اتذكري األبناء مبواقف الشيطان مع األنبياء عليهم  -٦
نـا ) ٢٩((: قال تعاىل  ب ه و و  ود او ـدل  ان م ي عـم  سـلَ ن  ـدب ع نَّـه  الْ اب إِ و يـه  عـرِض  إِذْ) ٣٠( أَ لَ ع 

ي ش ع الْ ات بِ ن اف الص اد ي الَ) ٣١( الْجِ قَ بت فَ ب ح ي أَ نِّ ب إِ رِ ح ي ن الْخَ كْـرِ  عـي  ذب ر 

ى تَّ تَ حتار ابِ و جح الْ ا) ٣٢( بِ وه د ر ي لَ ع  ـقف طَ سـحا  فَ م الس نـاق  وقــــــــ بِ ع األَ ٣٣( و(     
 ) .٣٣ـ  ٢٩سورة ص ) ( 

ومن البدايات احملرمـة  ، تعويد األبناء والبنات منذ الصغر على ارتداء اللباس احملتشم -٧
طفال على هذه املالبس والزينة مبا ملا فيها من إيالف األ، إلباس األطفال املالبس العارية
والتذكري باستمرار على أن ارتداء احلجاب الشرعي هو . فيها من تشبه وعري وتك

كيف ال وهو امتثال ألمر اهللا تعاىل وأمر ، عبادة هللا تعاىل وليس عادة كما يظن البعض
 . رسوله صلى اهللا عليه وسلم

احلدود الشرعية مبـا يتناسـب مـع     ملشاهدة تنفيذ بعض املراهقني اصطحاب األبناء -٨
) أي مقترف اجلرمية ( مع التأكيد على أن ما فعله من أُقيم عليه احلد، اخلصائص السنية

 . له خطورته على اتمع فاستحق بذلك هذا احلد

اصطحاب األبناء إىل املساجد للصالة املستدمية واملتابعة والدوام على الصـلوات يف   -٩
 .لصغراملسجد دون انقطاع منذ ا



من خالل مواقف احلياة املختلفة يبني األب أن احلياة ال ميكن أن تنتظم بدون طاعـة   -١٠
ويل أمر املسلمني وإلقاء الضوء على بعض اتمعات اليت خرجت عن منهج أهل السنة 

وكيف جرت تلك اتمعـات علـى نفسـها    ، واجلماعة يف التعامل مع والة األمور
 . الويالت واملصائب

األوالد على االلتزام بأذكار الصباح واملساء والدخول واخلروج والنـوم   يعود األب -١١
 . وغريها وذلك ألن األذكار مما حيفظ اهللا به اإلنسان من مكائد الشيطان

تربية األبناء على الكرم واحترام أوقات راحة اآلخرين وتعويدهم االسـتئذان قبـل    -١٢
 . الدخول وغريها من مكارم األخالق

وحلها بعيداً عن مـرأى  ، واخلالفات الزوجية، عن املشكالت األسريةإبعاد األطفال  -١٣
 . يف جو يسوده اهلدوء والتعقل والتضحية، ومسمع الطفل

ومن الصعب إصالح الفرد وهو يعيش يف ، اختيار احلي املناسب تربوياً؛ فاملرء ابن بيئته -١٤
ك مكلـف  وإن كان ذل، بيئة فاسدة؛ لذا فإن اخلروج من بعض األحياء مطلب عزيز

 . إال أن آثاره التربوية املرجوة ال تقدر بثمن، مادياً

فاملرء علـى  ، وإبعادهم عن رفقاء السوء، توجيه األوالد ومساعدم يف اختيار رفاقهم -١٥
 . دين خليله





 في تربیة األوالد تربیة إسالمیة  دور األم

١- م يف   إن األم تبدأ تدرك عن مزاج الطفل وطبائعه حيث أا ألصق الناس بـه وأقـر
فعليها أن تدرك أن الطفل يف سنواته األوىل حيتاج إىل أم ال يشغلها شـئ  ، التعامل إليه

وأن كل أمر تقوم به خالفاً لتدبري أمر البيت ورعاية ، عن رعاية الطفولة وتنشئة اجليل
. بشـرية أطفاله إمنا يتم على حساب هؤالء األطفال وعلى حساب اجليل القادم من ال
فينشـأ  ، فهي بتخصصها ذلك متنح الطفل حاجته الفطرية إىل احلب واحلنان والرعاية

أو يكون لديها على األقل اسـتعداد للتـوازن   ، نشأته السوية اليت تتوازن فيها نفسه
، وهي نقطة بدء خطرية يف حياة البشرية، وتلك نقطة البدء يف تربية األطفال، املطلوب

 )١٠٩: ص، هـ١٤٠٩، قطب. (ستقبل البشريةألا هي اليت ترسم م

على األم أن تغرس يف الطفل اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل وخوفه وخشيته ومراقبته وما  -٢
 . باعتبار العقيدة أساس السلوك اإلنساين، يترتب عليها من صفات

على األم التوجيه الديين للطفل منذ نعومة أظفاره وذلك بأن تكون كلمة التوحيد أول  -٣
يقول صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي اهللا عنـهما  ، ا يلهج به لسانهم
ـ ١٤١١، احلاكم(، )ال إله إال اهللا(افتحوا على صبيانكم أول كلمة بـ { : ص، هـ

، فالعقيدة اإلسالمية وحب اهللا ورسوله هي أول ما يغرس يف قلـب الطفـل  ، )٦٩٧
 .وينطق ا لسانه

ألن الطفل الصـغري يكـون   ، وتدبر معانيه، ة القرآن الكرميتأديب األوالد على تالو -٤
وليس من الضروري أن حيفظ الطفل ، دائماً أقدر من الكبار على احلفظ واالستيعاب

ظ اآليات اليت تـدل  ـوإال فليحف، ل ملن يستطيعهـوإن كان ذلك أفض، القرآن كله



علـى اخللـق    مث حيفظ اآليات الـيت تـدل  ، ووحدانيته، على خالق الكون وقدرته
      .والبحار لواملخلوقات والسماء والنجوم والشمس والقمر واألرض واجلبا

وضرم عليها إذا امتنعوا عن أدائهـا يف  ، تربية األم لألوالد على الصالة يف السابعة -٥
، مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم، العاشرة 

ومن ). ١٠٥: ص، ١ج، ت.د، رواه أبو داود يف سننه" (ء عشرواضربوهم وهم أبنا
وأن ، املستحسن أن تشارك األم الصغار يف الصالة حىت ينشأوا على تقوى اهللا وخشيته

وقدرهم عظيم ما داموا يتقربـون إليـه بالطاعـة    ، يعلموا أن مكانتهم عند اهللا كبرية
، صالة تعصمهم مـن السـوء  فال، والسلوك احلسن والكلمة الطيبة، واالمتثال ألمره

وتسمو بغرائزهم حنو اخلري ، فتطهر نفوسهم، وتربطهم بأخالق اإلسالم والتأدب بآدابه
 .والفالح

استغالل حب الطفل للقصص املتعلقة بالقوة كتلك املتعلقة باحليوانـات كاألسـود    -٦
وذلك بأن جتلس األم مع أطفاهلا وحتدثهم بأسلوب شـيق جيـذب   ، وبأعمال ارمني

وتفهمهم ، ويشد انتباهه لتغرس يف عقوهلم وقلوم من خالهلا وجود اهللا تعاىل، فل الط
وحتدثهم عن ، وخالق احلياة واملوت ومقدر األرزاق، أنه سبحانه خالق الكون والناس

، وعن عذاب القـرب ، وعن اجلنة ونعيمها وما فيها من طيبات، النار وشدا وحرارا
 . واية ارمني من العقاب، منني من ثوابوعما سينتهي إليه مصري املؤ

فإنه ينشأ على ما عودته عليه أمه يف صغره ، عناية األم باجلانب األخالقي لدى الطفل -٧
يصعب ، ال تزال تعيش يف داخله حىت تصبح هيئة راسخة يف النفس، من قيم وأخالق

 . عليه يف الكرب الفكاك عنها

، يمه ال سيما تلك املتعلقة باحلالل ووجوب فعلـه تعليم األم للطفل أحكام الدين وتعال -٨
سواًء كان يف القول أو يف الفعل أو األخالق أو املعامالت ، واحلرام ولزوم الكف عنه



فإذا بدأ يف معرفة تعاليم الدين بعد علم كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى ، أو غريها
وتتحد البواعث الدينية مع ، اختلطت هذه التعاليم بشخصيته كلما منا، اهللا عليه وسلم

 . البواعث الشخصية

وأن تروي األم هلم قصص السرية ، غرس فضائل ومكارم األخالق يف نفوس األطفال -٩
. وما فيها من الشجاعة والتضحية والتواضع والكرم، النبوية واملغازي وسرية الصحابة

نا السـرية  كنا نعلّم أبناء"وكما قال سعد بن أيب وقاص ): هـ١٤١٠(ويقول عقلة 
 )١١٢: ص(. واملغازي كما يعلمهم أحدنا اآلية من القرآن





 دور األخوان واألخوات  في التربیة

 : هناك نوعان من األخوة ومها

 . أخوة النسب: النوع ا ألول

 .األخوة يف اإلسالم: النوع الثاين



 : معنى األخوة لغة
والذاهب منـه  ، آباء: مثل ، ؛ ألنه مجع على آخاٍء -بفتح اخلاء  – أصله أخو: األخ"

وإخوةٌ وأُخـوةٌ  ، أخونَ وآخاٌء وإخوانٌ وأُخوان: واجلمع . أخوان: واو؛ ألنك تقول يف التثنية
، آبـادي الفريوز. ( أخوات: واجلمع، والتاء ليس للتأنيث، لألنثى: واُألخت، وأُخو، وأُخوةٌ

، إخوة يف النسب: قال أهل البصرة أمجعون: قال أبو حامت، )١٢٥٨: ص ،١:ج ،هـ١٤٠٧
قـال  . يقال لألصدقاء وغري األصدقاء إخوة وإخـوان ، وهذا غلط.. واإلخوان يف الصداقة 

 چڱ  ڱ  ڱ  چ : وقال سـبحانه ، ومل يعن النسب، )١٠: احلجرات( چۈ  ٷ  ۋچ : تعاىل

 ).٩١ -٩٠: ص ص، هـ١٣٠٠، :١ج، ابن منظور. (وهذا يف النسب، )٦١: النور(

 : معنى األخوة اصطالحاً
ويسـتعار لكـل   ، كل من مجعك وإياه صلب أو بطن: األخ): "ت.د(أورد الكفوي 

أو يف غري ذلك ... أو يف معاملة أو يف مودة، مشارك لغريه يف القبيلة أو يف الدين أو يف الصنعة
 ).٨٣: ص". (ملشاركة يف شئتستعمل يف النسب واملشاة وا: واإلخوة. من املناسبات

هو الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على السواء : األخ"): هـ١٤١٠(وقال املناوي 
 ).٤١: ص" (بوجه ما





سريع ، أن يكون املسلم عميق اإلميان بربه: املراد باألخوة يف اإلسالمترى الباحثة أن 
له سلطان على ، ويبغض ما يبغضه، ب ما أحب اهللا حي، القهقوي الصلة خب، االستسالم لشريعته

، ينطلـق بنـور حبـه هللا   ... وال يؤثر على مرضاته والداً وال ولداً ، ال يشرك به أحداً، هواه
وجيد يف قلب كـل  ، ويصايف كل إنسان يؤمن باهللا ويوحده، فيحب كل عبد حيب اهللا ويعبده

 .ه وتربطه بهمسلم روضة من اإلميان واإلسالم جتذبه إلي

ولباب املشاعر الرقيقة الـيت يكنـها املسـلم    ، روح اإلميان احلي" فاألخوة إذاَ هي 
 ).١٧١:ص، ت.د، الغزايل" (حىت إنه ليحيي م وحييي هلم، إلخوانه

قوة إميانية نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة واحملبة واالحترام والثقة : "وهي أيضاً
فهـذا  ، ووشائج اإلميان والتقوى، بطه وإياه أواصر العقيدة اإلسالميةمع كل من تر.. املتبادلة

وأخلص األحاسـيس  ، الشعور األخوي الصادق يولد يف نفس املؤمن أصدق العواطف النبيلة
والتنفـيس وقـت   ، والرمحة والعفو، واإليثار، من التعاون، يف اختاذ مواقف إجيابية، الصادقة
بتعاد عن كل ما يضـر بالنـاس يف أنفسـهم وأمـواهلم     واال، والتكافل عند العجز، الشدة

 ).٦-٥: ص ص، هـ١٤٠٣، علوان" (وأعراضهم وكرامتهم اإلنسانية

فـإالههم  ، لقد جاء اإلسالم فآخى بني الناس مجيعاً ): " هـ١٤٠٣(وأورد ابن القيم 
ۋ         ۈ  ٷچ : ولقد قال اهللا تعاىل عنهم، ورسوهلم واحد، ودينهم واحد وكتام واحد، واحد 

ولقد آخى الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار يف دار ، )١٠: احلجرات( چ
وكانوا تسعني رجالً نصفهم من املهـاجرين ونصـفهم مـن    ، أنس بن مالك رضي اهللا عنهم

 ).٥٦: ص، ٢ج. (آخى بينهم على املواساة، األنصار

حىت ، يف احملبة واملودة لبعضهم بعضاً وقد بلغت هذه األخوة مبلغاً فاقت  أخوة النسب
              ې  ې  چ : قال تعاىل يف كتابه الكرمي مادحاً، بلغت درجة اإليثار على النفس



 چ  ی    ی                                                      
 . مانوهذا ما جيب عليه أن تكون األخوة اإلميانية يف كل مكان وكل ز، )٩: احلشر(

رباط إمياين اجتماعي يورث الشـعور العميـق بـاملودة    : فيمكن تعريف األخوة بأا
 .والعطف والرمحة بني أفراد اتمع اإلسالمي واألسرة الواحدة

، وهدف من أهدافها النبيلـة ، إن األخوة مقصد عظيم من مقاصد التربية اإلسالمية 
وليكون اتمع اإلسـالمي  ، واملودة والتعاطفلينعم املسلمون يف ظله بالرمحة ، تسعى لتحقيقه

ولكي يعمق اإلسالم معىن األخـوة يف نفـوس   ، وكالبنيان يشد بعضه بعضاً، كاجلسد الواحد
، فإنه مل ينبِ هذا األمر العظيم على أسس زائفة من املصاحل الذاتيـة ، األبناء ويؤصلها يف قلوم

؛  -اإلميان باهللا  –اها على أساس عظيم ودائم وإمنا بن، واملنافع الشخصية والعالقات األسرية
 . راسخة وعميقة، لتكون األخوة كذلك أخوة إميانية عظيمة ودائمة ذات عناصر راقية

فالنفس القائمـة علـى   . لذا كانت األخوة أمراً عميقاً عمق اإلميان يف قلوب املؤمنني
فإـا  ، مياناً وتقوى ودماً وعصبمبجرد أن تلتقي مع من مياثلها إ، واملمتزجة بالتقوى، اإلميان

أمـا الـنفس   ، وحتس بالصفاء يف أول حملات التعـارف ، تشعر باألنس يف أول حلظات اللقاء
فال ميكنها حبال أن تتوافق مـع الـنفس املؤمنـة    ، املنطوية على اخلبث واملتأصلة على الفساد

، علوان( متنافرتني روحاً، هجاًخالفتني منمت، املطمئنة يف حلظة لقائهما؛ لكوما متناكرتني أصالً
 ).٨-٧ :ص ص ،١ج ،هـ١٤٠٣

ميتد إىل مـا بعـد   ، رباط متني دائم، فاألخوة رباط اجتماعي ال مياثله رباط وال يدانيه
 ) ٦٧: الزخرف( چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  چ : اىل ــــقال تع، املمات

فما التعارف والتعاون والسالم تنتج اخلري كله ، إن االخوة اإلنسانية): "ت.د(ويقول الواعي 
أما إذا تدابرت اإلنسانية وتقاطعت واحتقر كل إقليم اآلخر ، واحلب إال من مثار تلك األخوة

 ).٢٣: ص" (أو بغى عليه يكون التناكر والشقاق



فقـد يكـون األخ   ، وتتعدد األخوة اإلسالمية بتعدد احلاالت واألوضاع والظروف
فنجد ، وحنو ذلك. أو يف السفر، أو يف املكتب، أو يف املدرسة، املسلم هو أخ يف النسب أيضاً

  .وبعضها أقوى من بعض، وحقوقها، أن الرابطة اإلسالمية أحياناً تقوى بروابط أخرى هلا شاا

ودور األخوة يف النسب يضاهي دور األخوة يف اإلسالم حيث أن كالمها يرمـي إىل  
 . سواء من النسب أو األخوة يف اإلسالمالتعلم والتوجيه والنصح واإلرشاد لألخوة 

 : جتاه تربية إخوانه أو أخواته يف البيت الرتبية اإلسالمية احلقة التطبيق الرتبوي لدور األخ
على األخ األكرب أو األخت األكرب أن يقوم كل منهما بدور يف تربية الصغار يف املنزل 

 :األدوار ما يليومن هذه ، التربية اإلسالمية اليت تربوا عليها قبلهم

، أن يقوم األخ أو األخت األكرب بتعليم الصغار العادات الطيبـة واآلداب احلسـنة    -١
، قوي اخللق، سليم النفس، وذلك كعادات الكرم وحب اآلخرين مما ينشأ معه الطفل 

وذلـك  ، فلقد بلغ اإلسالم شأناً كبرياً يف االهتمام باجلوانب األخالقية يف السـلوك 
 .فضائل كلها واهتم باجلانب املظهري للسلوك كإكرام الغريبالتعود على ال

ومسـاعدم  ، تشجيع األخ أو األخت األكرب الصغار على حب العلم وحب التعليم -٢
على القراءة والكتابة وحب املذاكرة واالستعداد دائماً لالنتقال بني مراحل التعلـيم  

 . بشكل منتظم

تدبر يف آياته والتدبر يف خلق اهللا من إنس تشجيع الصغار على قراءة القرآن الكرمي وال -٣
 .وجن والطري والسماوات واألرض والشمس والقمر وما شابه ذلك

جيب على األخت الكبرية أن تعلم أختها الصغرية االحتشام وحب احلجاب والسـري   -٤
على منهج اهللا يف امللبس ويف املشي أمام األجانب وتعلمها عدم إظهار زينة البنـت أو  

 .ام غري ذي احملارماملرأة أم



أخذ األخ األكرب أخوانه الصغار إىل املسجد وتعويدهم على الصالة يف املسجد يف كل  -٥
الفروض ومعرفتهم بثواب ذلك وحثهم على أال يتركوا هذه العادة مهما حدث ومهما 

 .صاروا يف مراحل سنهم




 ور األصحاب واألصدقاء في التربیةد

صدقاء وغريهم يكون على هيئة نصيحة وإرشاد وسوف نقدم إن دور األصحاب واأل
 : شرحاً موجزاً عن النصيحة وهو كما يلي

 : النصیحة

 :مفهوم النصيحة
اخلالص مـن  : والناصح –نصح الشئ خلص ) : "هـ١٣٠٠(قال ابن منظور  :لغـة 

 ).٦١٥: ص، ٢ج".(نقيض الغش: والنصح، وكل شئ خلص فقد نصح، العسل وغريه
 ).٩٦٥: ص، ت.د، وآخرون، إبراهيم" (قول فيه دعاء إىل صالح وي عن فساد":  والنصیحة

النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا : "عن املازري): هـ١٤٠٤(وذكر العسقالين 
 ).١٨٢: ص، ١ج. (ونصح له القول إذا أخلصه، نصح الشئ إذا خلص: يقال، صفيته

. حيازة احلـظ للمنصـوح لـه    كلمة جامعة معناه: قال اخلطايب :النصيحة اصطالحاً
 ).١٨٢: ص ،هـ١٤٠٤ ،١ج، العسقالين(

النصح حتـري فعــل أو قـول فيـه صـالح     ): "هـ١٤١٨(وأورد األصفهاين 
 ). ٤٩٤: ص" (صـاحبه

بقصد أن جتنـب  ، النصح هو بيان احلق واملصلحة): "هـ١٤١٦(وعرفها النحالوي 
زه املريب الناصـح أثنـاء أداء   ـيتن وأن، املنصوح الضرر وندله على ما حيقق سعادته وفائدته

وتأثريه يف ، فيفقد هيبته التربوية، يشوب إخالصه ومسعته حىت الواجبه التربوي عن كل رياء 
 ).٢٨٢: ص" (نفوس طالبه

 .ترى الباحثة أن تعريف النحالوي هو التعريف الشامل اجلامع للمفهوم الصحيح



 : حكم النصيحة ومكانتها يف اإلسالم
ق املسلمني بعضهم على بعض وهي من قواعد اإلسـالم الـيت كـان    ذهي من حقو

، وهي ميثاق نبوي أُخذ العهد على التزامه، الصحابة يبايعون النيب صلى اهللا عليه وسلم عليها
 . وبايع على ذلك الصحابة رضي اهللا عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ـ  : وأقر األقوال يف حكمها وإذا {بـنص احلـديث    ،ت أا تكون واجبـة إذا طُلب
وتستحب إذا مل ] . ٢١٣: ص، ١ج، كتاب السالم، صحيح مسلم[  }استنصحك فانصحه
 . تطلب لعموم األدلة

من أبرزها سـورة  :  ودل على وجوا واحلث عليها عدة نصوص من الكتاب والسنة
ٹ ٹ چ . تهملو مل ينزل على الناس إال هذه السورة لكف: العصر اليت قال فيها اإلمام الشافعي

 ). ٣ – ١: العصر( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

إال الـذين آمنـوا وعملـوا    : (اآلية الكرميـة  يف تفسري) هـ١٤٢٣(قال ابن كثري 
فاستثىن من جنس اإلنسان عن اخلسران الذين آمنوا بقلوم وعملوا الصـاحلات  ) الصاحلات
أي علـى  ) وتواصوا بالصرب(وهو أداء الطاعات وترك احملرمات  )وتواصوا باحلق. (جبوارحهم

ـ املصائب واألقدار وأذى مـن يـؤذي ممـن يأمرونـه بـاملعروف وينهونـه ع       ن ـــ
 ١ذ).٢٣٠٧: ص، ٤ج). (رـــــاملنك

ورد عن متيم الداري رضي اهللا عنه يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  و
" هللا ولكتابه ولرسوله وألئمـة املسـلمني وعامتـهم   : "؟ قالملن: قلنا" الدين النصيحة: "قال

ومل خيرجه البخاري ألنه ). ٢٢٥: ص، ٢ج، ١٩٤رقم ، هـ١٤٢٠، بشرح النووي، مسلم(
 . ليس على شرطه
كما ، أي معظم الدين النصيحة، حيتمل أن حيمل على  املبالغة): "هـ١٤٠٤(قال العسقالين 

 ) ٩٩٤:ص ١:ج، خزميةصحيح ابن ( "احلج عرفة"قيل يف حديث 



وحيتمل أن يحمل على ظاهره ألن كل عمل مل يرد به عامله اإلخالص فلـيس مـن    
 . وهذا احلديث من األحاديث اليت قيل فيها إا أحد أرباع الدين، الدين

، وتعليمـه ، والنصيحة لكتابة تعلمه، الذي يقدم حق اهللا على حق الناس: والنصيحة هللا -١
والعمـل  ، وحفظ حدوده، وتفهم معانيه، وحتريرها يف الكتابة، وةوإقامة حروفه يف التال

 . وذب حتريف املبطلني عنه، مبا فيه

واإلقتداء ، وأحياء سنته بتعلمها وتعليمها، ونصره حياً وميتاً، والنصيحة لرسوله تعظيمه -٢
 . وحمبته وحمبة اتباعه، به يف أقواله وأفعاله

وسـد  ، وتنبيههم عند الغفلة، ا محلوا القيام بهوالنصيحة ألئمة املسلمني إعانتهم على م -٣
ومـن أعظـم   ، ورد القلوب النافرة إلـيهم ، ومجع الكلمة عليهم، خلتهم عند اهلفوة

، ومن مجلة أئمة املسلمني أئمة االجتـهاد ، نصيحتهم دفعهم عن الظلم باليت هي أحسن
 )٢٢٧: ص ،١ج. (وحتسني الظن م، ونشر مناقبهم، وتقع النصيحة له ببث علومهم 

إرشادهم ملصاحلهم يف آخـرم  ): "هـ١٤٢٠(قال النووي ، النصيحة لعامة املسلمني -٤
ويعينهم عليـه بـالقول   ، فيعلمهم ما جيهلونه من دينهم، وكف األذى عنهم، ودنياهم
وأمرهم ، وجلب املنافع هلم، ودفع املضار عنهم، وسد خالم، وستر عورام، والفعل

ورمحـة  ، وتوقري كـبريهم ، والشفقة عليه، نكر برفق وإخالصويهم عن امل، باملعروف
وأن حيب هلم مـا حيـب   ، وترك غشهم وحسدهم، وختوهلم باملوعظة احلسنة، صغريهم

، والذب عن أمواهلم وأعراضهم، ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه، لنفسه من اخلري
 )٢٢٧ -٢٢٦: ص ص، ١ج" (وتنشيط مهمهم إىل الطاعات

أي وعاهدته أيضاً على النصـيحة  ): والنصح لكل مسلم):" (هـ١٤١٠(قال قاسم 
ودفع الشر عنـهما  ، وإيصال اخلري هلما، اموذلك باحلرص على منفعته، لكل مسلم ومسلمة
 ).١٥١: ص، ١ج" (بالقول والفعل معاً



ويدل على ذلك أيضاً ويؤيده حـديث أنس رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه   
ـ ١٤٢٢، البخاري(}  يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه مـا حيب لنفسهال{ : وسلم قال ، هـ

 ).٢٩: ص، ١ج، ١٣رقم 

وإال فأصل اإلميان ، معناه ال يؤمن اإلميان التام: قال العلماء): "هـ١٤٢٠(قال النووي 
: ص" (واملراد جيب ألخيه من الطاعات واألشـياء املباحـات  ، حيصل ملن مل يكن ذه الصفة

٢٢٨( 
 :متعلقة بالنصیحةاآلداب ال

أن تكـون خالصة لوجـه اهللا ال يرجـى من ورائهـا منفعة دنيوية أو حتقيـق أي  -١
 .مكاسب

أن يكون من خالل نصحه حريصاً على ما ينفع إخوانه املسلمني كما حيـرص علـى    -٢
قول الرسول صـلى  : وبعدهم عن الشر كما حيب أن يكون بعيداً عنه حلديث، منفعته

، البخـاري (} يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه مـا حيـب لنفسـه   ال{اهللا عليه وسلم 
 )٢٩: ص، ١ج، ١٣رقم ، هـ١٤٢٢

، لتصل للقلوب وحيصل هلا القبول وتعم ا الفائدة، أن تكون النصيحة بالرفق واللني -٣
ٹ  ٹ     ٹ ٹ چ  ،وهذا ما أمر اهللا به موسى وهارون عليهم السالم مع رأس الكفر فرعون

) . ٤٤-٤٣ :طه(  چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۀ   ۀ        ہ     ہ  
 . وكذلك قصة النيب مع األعرايب الذي بال يف املسجد، فمع املسلمني من باب أوىل

أن تكون النصيحة ألخيك املسلم على انفراد ال على مرأى ومسمع من النـاس ألن   -٤
مـن  : "إلمام الشافعيولذا قال ا، الغرض تعديل خطأه وهدايته ال التشهري به وفضحه

، هاشـم " (ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشـانه ، وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه
 )١٥١: ص، ت.د



، جيب التزام اهلدي النبوي يف ذلك، إذا كانت النصيحة على املأل أو موعة من الناس -٥
يقولون أو } مابال أقوام{: حيث مل يكن خيصص صلى اهللا عليه وسلم وإمنا كان يقول

 . يفعلون كذا وكذا فيبني القول أو الفعل دون ذكر أمساء من قام به

 إن أنسـب مـا  ، فإن اإلنسان عندما حيصل له موقف معني، استغالل املواقف للنصح -٦
خصوصاً إذا كان أمراً ال حيتمل التأجيل كمـا  ، تكون النصيحة عقب املوقف مباشرة

ومن ذلـك قصـة   ، اهللا عنهمكان يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه رضي 
وقصته مع األعرايب الـذي بـال يف   ، النيب صلى اهللا عليه وسلم مع املسئ يف صالته

 . املسجد
 :اآلثار المترتبة على النصیحة

 . امتثال ألمر اهللا وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم -١

إىل من دعـا  {: قال صلى اهللا عليه وسلم. احلصول على الثواب العظيم املترتب عليها -٢
.. هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينتقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئاً    

 )٦٩١: ص، ٤٦٠٩رقم ، ت.د، أبو داود(} احلديث

 . فيها تعاون على الرب والتقوى -٣

 . فيها حتقيق لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -٤

 . يف بذهلا حد من انتشار الرذائل والفواحش -٥

 . وهواه والشيطان فيها إعانة للمسلم على نفسه -٦

     ال يف فكر املسلم ومنهجـه وسـلوكه وسـعادته الدنيويـةن وفعإن للصحبة أثر بي
قال رسول اهللا ، فاملرء ال شك يتأثر بقرينه ويصطبغ بصبغته فكراً ومعتقداً وسلوكاً، واألخروية



، دأخرجـه أبـودوا  [ "فلينظر أحدكم من خيالل، املرء على دين خليله"صلى اهللا عليه وسلم 
).١١٥: ص، م١٩٧٧، الشرقاوي.(]١١٥ص، ٢:ج

إمنا مثل اجللـيس  : "وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وإما أن ، إما أن حيذيك، فحامل املسك، الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري

وإما أن جتد منه رحياً ، حيرق ثيابك إما أن، ونافخ الكري، وإما أن جتد منه رحياً طيبة، تبتاع منه
وال شك أن األطفال أشـد  ). ١٦٠٨: ص، ٢٦٢٨حديث رقم ، ٤ج، النيسابوري" (خبيثة

تعترب مجاعة الرفاق من أشد اجلماعات تأثرياً على تكوين أمناط السـلوك  " إذا ، تأثراً برفاقهم
 ).١١٦: ص، م١٩٧٧، الشرقاوي" (األساسية لدى األطفال

يؤثروا العزلة واالنفراد؛ ملا  لمف،  -سلباً وإجياباً  –ء السلف هلذا األثر ولقد فطن علما
يف االختالط من فـوائد اجتماعية ال ميكـن للمرء حتصيلها يف منـأى عــن خمــالطة    

 . األصحاب واألقران

حث مجاعة من السلف على الصحبة واأللفة واملخالطـة  ): "هـ١٤١٧(وقال الغزايل 
وعامالً من عوامل ، وسطاً اجتماعياً"فالصحبة تعترب ، ) ٢٤٢: ص" (فرادوكرهوا العزلة واالن

وهي تلعب دوراً هاماً يف حياة كـل  ، التربية شديد التأثري يف كل فرد من أفراد هذه اجلماعة
وهي توفر اـال االجتماعي الذي يتعلم فيه كـل فــرد األمنـاط    ، فرد مـن أعضائها
، هـ١٣٩٧، عيسى" (ويتسع نطاق حياته االجتماعية، بهوتزداد جتـار. السلوكية للجماعة

 ).١٧٦ -١٧٥: ص ص

خربات معينة ال ميكن اكتساا بسـهولة داخـل   " كما أا متكن الفرد من اكتساب 
وأن الشخص الذي ال يسيطر خالل مرحلة املراهقة على املهارات االجتماعية الـيت  ، أسرته

لن يكون قادراً على خوض غمـار  ، جتماعي معهميكتسبها باالختالط مع رفاقه والتفاعل اال
 ).٤٨: ص، هـ١٤٠٤، ملحس ، ناصر" (حياة طبيعية يف مرحلة الرشد



فإن هلا أثرها كذلك يف فساده والسري ، وكما أن للصحبة أثرها الفعال يف صالح الفرد
 . به إىل الضاللة والغواية

 : قال عدي بن زید

 عن املرء ال تسل وسل عـن قرينـه  
 

ـ   ــل قـ ــدي فك ــارن يقت  رين باملق
 

 إذا كنت من قوم فصاحب خيـارهم 
 

 وال تصحب األردى فتردى من الـردي  
 

 )٦٧: ص ،١:ج ،هـ١٤١٨، اجلوهري(

 :فعلى المرء أن یراعي فیمن تؤثر صحبتھ خمسة شروط

فإىل الوحشة والقطيعة ، فال خري يف صحبة األمحق، وهو األصل، فهو رأس املال: العقل :أوالً 
 . ها وإن طالتترجع عاقبت

 : قال علي رضي اهللا عنه
ــل  ــا اجله ــحب أخ ــال تص  ف

 
ــاه  ــاك وإيـــــ  وإيـــــ

 
 فكــم مــن جاهــل أردى  

 
ــاه   ــني آخــ ــاً حــ  حليمــ

 

 : ولذلك قال الشاعر، واألمحق قد يضرك وهو يريد إعانتك من حيث ال يدري 
ــل   ــدو عاق ــن ع ــن م  إين آلم

 
 وأخــاف خــالَّ يعتريــه جنــون    

 
ــه   ــد وطريق ــن واح ــل ف  فالعق

 
ــونأدرى ف  ــون فنـ ــد واجلنـ  أرصـ

 



وهو ال ميلك نفسه عند غضب أو شهوة أو ، فال تصحب من ساء خلقه: حسن اخللق :ثانیاً 
 . خبل أو جنب

بل يتغري بتغري ، وال يوثق بصداقته، فإن من الخياف اهللا ال تؤمن غائلته: أالً يكون فاسقاً : الثاً 
 . األغراض

ـ  يانتدع يف الدين خطر سرففي صحبة املب: أال يكون مبتدعاً :رابعاً  ؤمها ـالبدعة وتعدي ش
 . واملبتدع مستحق للهجر واملقاطعة، إىل صحبه

فإن صحبة احلريص على الدنيا سم قاتل؛ ألن الطباع : أال يكون حريصاً على الدنيا :خامس اً 
. بل الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري صاحبه، جمبولة على التشبه واالقتداء

 ).٢٤٤ -٢٤٢: ص ص، ٢ج، ت.د، الغزايل(

فإذا كان ، تقتضي املوافقة –يف الغالب  –إن املرافقة ): "هـ١٤٠٧(ويقول القادري 
أو ، فيصبح صاحلاً مثلـه ، فإما أن يؤثر الصاحل يف الفاسد، واآلخر فاسداً، أحد الرفيقني صاحلاً

فمآهلمـا االفتـراق    فإن مل يؤثر أحدمها يف اآلخر، يؤثر الفاسد يف الصاحل فيصبح فاسداً مثله
 ).٤٤: ص".(لعدم التماثل والتجانس بينهما، وانقطاع الصحبة

فالصغري أو املراهق الذي يهيئ اهللا له جليسـاً  ): " هـ١٤٠٧(كما يضيف الغضبان 
وإن كان ، استمر حمافظاً على صالحه –يف األصل صاحلاً  –فإن كان ، صاحلاً ينتفع مبجالسته

والذي يهيئ له جليس فاسد قاده إىل الفساد واالحنراف عن ، لصاحلفاسداً أصلحه اهللا جبليسه ا
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  چ : ولقد حكى اهللا تعاىل)  ٤٤: ص( .جادة الصواب

ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   

اهللا عليه وسلم أثر اجلليس الصاحل واجللـيس  وصور النيب صلى ) ٢٩ – ٢٧: الفرقان(  چڭ  
 . "الفاسد تصويراً بديعاً



عن الـنيب صـلى اهللا عليـه    ، كما جاء يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه
فحامل املسك إمـا  ، ونافخ الكري، كحامل املسك، مثل جليس الصاحل والسوء{: قال، وسلم

إما أن حيرق ثيابـك  ، ونافخ الكري، نه رحياً طيبة وإما أن جتد م، وإما أن تبتاع منه، أن حيذيك
 ).٢٣١: ص، ٦ج، هـ١٤٠٧، رواه البخاري(} وإما أن جتد رحياً خبيثة

وهلذا يوصي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه  "قوله ): هـ١٤١٥(وأورد ابن قدامة 
وضع ، وعدة يف البالء، فإم زينة يف الرخاء، عليك بإخوان الصدق تعش يف أكنافهم: "فيقول

، واحذر صديقك إال األمني، واعتزل عدوك، أمر أخيك على أحسنه حىت جييئك ما يقليك منه
، وال تطلعه على سـرك ، وال تصحب الفاجر؛ فتتعلم من فجوره، وال أمني إال من خيشى اهللا

 ).١١٢: ص" (واستشر يف أمرك الذين خيشون اهللا تعاىل

ني على إقامة الدين وحفظ مجاعة املؤمنني فإن يف وجوب اختاذ األخ املؤمن التقي ما يع
فعلى اآلباء واملعلمني والدعاة ووالة األمر أن يوجهوا الناشئة ، من التصدع واالنقسام والتفرق

 . وجتنيبهم خمالطة أهل السوء والفساد والرذيلة، إىل حسن اختيار رفاقهم وجلسائهم

 :م لتكون تربية إسالمية سليمة مايلياألصحاب واألصدقاء جتاه أصحاهب التطبيق الرتبوي لدور
، جيب أن يقدم الصديق النصيحة إىل صديقه حىت تكون التربية تربية إسالمية حقيقيـة 

 : لذا جيب أن تكون النصيحة للصديق على النحو التايل

 . ال رد مصاحل دنيوية مادية، أن تكون يف اهللا وابتغاء مرضاته   -١

 . معصية هللا تعاىل أن ال تشتمل أي منها على   -٢

 . ويتناهون عن املنكر، ويتآمرون باملعروف، أن يتناصح األصحاب واجللساء فيما بينهم  -٣

أن يتعاون األصحاب واجللساء فيما بينهم على الرب والتقوى وال يتعاونون علـى اإلمث    -٤
 . والعدوان ومعصية الرسول



تـأثرياً بعصـبية   ، بالباطل ضد أصحاب احلقأن ال جتُر أياً منهما إىل مناصرة وتأييد   -٥
 . املصاحبة أو االسة

فإن ، يقوم الصديق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حسب استطاعته ومقتضى احلال  -٦
 . إمهال األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمر خطري يؤدي إىل هالك األمم وفنائها

جبـانب األخـالق والسـلوك يف أعمـاهلم    قيام األصدقـاء واألصحاب باالهتمام   -٧
إلشعـار الناشئة بعظم األخـالق اإلسالمية ودروها يف حيـاة الفــرد واألسـرة    

 .   واتمع واألمة بأسرها




 دور الجیران في التربیة

 : مفهوم اجلار يف اإلسالم
واجلـار  ، جـريان  ااورة واجلار الذي جياورك واجلمع: من اجلوار :اجلـار لغـة  تعريـف  

ابـن  . (وما قرب من املنـازل ، والشريك يف التجارة، واحلليف والناصر، الشريك واملقاسم
 ). ٦٢ -٦١: ص ص، ٣ج، هـ١٣٠٠، منظور

اجلار من يقرب مسكنه منك ): "هـ١٤١٨(قال األصفهاين  :اصـطالحاً تعريـف اجلـار   
وذلك الغري جار لـه كـاألخر    فإن اجلار ال يكون جار لغريه إال، وهي من األمساء املتضايقة

قـال  ، وملا استعظم حق اجلار عقالً وشرعاً عرب عن كل من استعظم حقه باجلـار ، والصديق
واجلـار مبعىن القريب فقيل ملـن يقرب مـن غـريه   ، ) ٣٦: النساء( چۀ   ۀ  ہ  چ : تعاىل

 ).٥٢٥: ص، ١:ج.. (جـاره وجاوره

بعد والقريـب واألجـنيب والعــابد    اجلريان أنواع فاسم اجلار يشمل األقرب واأل
، العسـقالين .. (والفاسق والصديق والعـدو والغريـب والبلــدي واملسـلم والكـافر    

 )٧٢١١: ص، ١٢ج، هـ١٤٢١

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : ويتضح هذا التقسيم من خالل اآلية الكرمية يف قوله تعـاىل 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے

 ). ٣٦: النساء(  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

واجلار اجلنب هو اجلار البعيد ، وترى الباحثة أن اجلار ذي القريب ذي القرابة والرحم
والصـاحب  ، كان مسلماً أو يهودي أو نصراين أو مشرك الذي ليس بينك وبينه قرابة سواًء

 .أو قاعداً إىل جنبك يف جملس باجلنب هو الرفيق سواء يف السفر أو شريكاً يف التعليم



جار : اجلريان ثالثة{: وقد رتب حقوقهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فعن جابر مرفوعاً
، وجار له حقان وهو املسلم له حق اجلوار وحق اإلسـالم ، له حق وهو املشرك له حق اجلوار

رواه (. }وجار له ثالثة حقوق مسلم لـه رحـم لـه حـق اجلـوار واإلسـالم والـرحم       
 )٣٣: ص، ١:هـ ج١٤٢٠،البخاري

ومن حيث القرب والبعد فإن درجة اجلار تزداد كلما قرب بابه حلديث عائشة رضي 
ـ مإىل أقر: فإىل أيهما أهدي؟ قال، يارسول اهللا إن يل جارين: قلت{: اهللا عنها قالت ك ا من

 ).٧٨٣: ص، ٢ج، ٢٥٢٩:رقم ، هـ١٤٢٢، البخاري(} باباً

األقرب يرى ما يدخل بيت جاره مـن هديـة وغريهـا    احلكمة من ذلك أن : قيل 
فيتشوف هلا خبالف األبعد وأن األقرب أسرع إجارة ملا يقع جلاره من املهمات وال سـيما يف  

 ).٧٢١٧: ص، هـ١٤٢١، العسقالين. (أوقات الغفلة

ما مسع النـداء  : فجاء عن علي رضي اهللا عنه ، فقد أُختلف فيها : وأما حدود اجلار
: وقيـل حــد اجلـوار   ، وقيل من صلى معك الصبح يف املسجـد فهو جار. فهو جـار

: ص، هـ١٤٢١، العسقالين. (من اليمني واليسار واألمام واخللف، أربعـون من كل جانب
 . بتصرف) ٧٢١٨

 :مكانة حق الجار في اإلسالم

ترى الباحثة أن حلقوق اجلار مكانة عظيمة يف اإلسالم دلت عليها نصوص الكتـاب  
ومن يتأمل ، وهي من مكارم األخالق اليت أقرها اإلسالم وكانت موجودة يف اجلاهلية .والسنة

الشاسع بني أخـالق بعـض    فرقحال املسلمني اليوم يف التعامل مع حرمات اجلار يلحظ ال
املسلمني يف هذا العصر واألخالق اليت كان يتحلى ا العرب حىت قبـل اإلسـالم وكـانوا    

 . مهميعتربونه من شيمهم ومكار



ومن خالل اآليات واألحاديث ، ومراعاة مثل هذه احلقوق تضمن ترابط اتمع ومتاسكه
 : تتضح مكانة حقوق اجلار فيما يلي

 : اقرتان حقه حبق ا تعاىل وحق األرحام -١
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     چ : قال تعاىل

فحق اجلار يـأيت يف  ) ٣٦: لنساء( چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
 . املرتبة الثالثة فيما يتعلق حبقوق املخلوقني بعضهم على بعض

 : إكرام اجلار واإلحسان إليه داللة على كمال اإلميان -٢
من كان يؤمن باهللا { : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومـن  ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره، ل خرياً أو ليصمتواليوم اآلخر فليق
ـ ١٤٢٠، بشرح النـووي ، مسلم(} كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه رقـم  ، هـ

 ).٢٠٨: ص، ٢ج، ١٧١

معىن احلديث أ، من التزم شرائع اإلسـالم  : "عن عياض) هـ١٤٢٠(ذكر النووي 
وقد أوصـى  ، وكذلك تعريف حبق اجلار وحث على حفظه، لزمه إكرام جاره وضيفه وبرمها
 ).٢٠٨: ص، ٢ج" (اهللا باإلحسان إليه يف كتابه العزيز

ومراعاته بإيصال ، للجار حق عظيم ينبغي حفظ جواره): "هـ١٤١٠(وقال اهلاليل 
 ).٣٨٦: ص، ١ج". (ودفع الضرر عنه، ضروب اإلحسان إليه حبسب الطاقة

 : جلارعظم اإلثم املرتتب على أذية ا -٣
 . شدد الشارع يف حترمي أذية اجلار حىت أوصل العقوبة عليها باحلرمان من دخول اجلنة

اليدخل اجلنة من ال { : قال صلى اهللا عليه وسلم: ففي حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
 ).٢٠٧: ص، ٢ج، ١٧٠رقم ، هـ١٤٢٠، بشرح النووي، مسلم(} يأمن جاره بوائقه



ويف ، وهي الغائلة والداهية والفتك، والبوائق مجع بائقة: " )هـ١٤٢٠(قال النووي 
 . معىن ال يدخل اجلنة جوابان جيريان يف كل ما أشبه هذا

فهـذا كـافر ال   ، أنه حممول على من يستحل اإليذاء مع علمه بتحـرميه:  أح دھما
 . يدخلها أصالً

بل ، ت أبواا هلمجزاؤه أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتح: معناه: والث اني
 . يؤخر مث قد جيازى وقد يعفى عنه فيدخلها أوالً

وإمنا تأولنا هذين التأولني ألنا قدمنا أن مذهب أهل احلق أن من مات على التوحيـد  
إن شاء عفا عنه فأدخله اجلنة أوال وإن شاء عاقبـه مث  ، فهو إىل اهللا تعاىل، مصراً على الكبائر

 ).٢٠٧: ص، ٢ج" (أدخله اجلنة واهللا أعلم

فعـن  ، مضاعفة اإلمث على إيذائـه ، ومما يدل على عظم اإلمث املترتب على أذية اجلار
قـالوا  ، ماتقولون يف الزنا؟{ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ، املقداد بن األسود

م فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل   : قال، حرمه اهللا ورسوله فهو حرام إىل يوم القيامة
ماتقولون : فقال: قال ، ألن أزىن الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزين بامرأة جاره: ألصحابه

ألن يسرق الرجل من عشـرة أبيـات   : قال، يف السرقة؟ قالوا حرمها اهللا ورسوله فهي حرام
ـ ١٤٢١، بخـاريال(} رق من جارهـر عليه من أن يسـأيس : ص ص، ١٠٣رقـم  ، هـ
٤٨-٤٧.( 

ظيم جتاه جريام من ناحية التربية اإلسالمية فالنيب صلى اهللا عليه واجلريان هلم دور ع
وسلم يضع للمسلمني دستور العالقة بني اجلريان ويرسي بذلك أسس الرمحة واحملبة واملـودة   

وهو الذي يزكي ، فاالهتمام باجلار يبدأ من اجلانب اإلنساين والوجداين. والتعاون بني املسلمني
بأن يعني اجلار جاره إذا احتاج معونته سواء كـان  ، الرمحة واخلري فيها ويثري نوازع، النفوس

، مث يتدرج ذلك االهتمام ليشمل واقع احليـاة واملعيشـة  . ذلك من الناحية املادية أو املعنوية



وأن خيفـف  ، فيوصى اجلار مبراعاة حال جاره وإمكاناته، والتربية ، ومشكالت احلياة اليومية
اجة إىل النصيحة وإىل القول احلسن وتقدمي الكلمة الطيبة اليت تعني على من وطأة إحساسه باحل

التربية السليمة وعلى التربية اإلسالمية اليت أوصى ا رب العاملني وأوصى ا رسوله الكـرمي  
 . صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه

ء املتبادل فيما بينهم فالنيب يدعو إىل التفاعل بني اجلريان والعطا): "ت.د(يقول حليب 
ويزاد عمق الشعور ، وينمو اإلحساس بالتراحم والتواد، لتقوى أواصر احملبة واإلخاء يف اتمع

 ).٦٦: ص. (باملسئولية جتاه اآلخرين

 : جتاه تربية أوالد جرياهنم الرتبية اإلسالمية احلقة دور اجلار
، اراً أو كباراًللجيران أدوار كثيرة في تربية أوالد جيرانهم سواء صغـ

 :ومن هذه األدوار مايلي

تعليم األطفال كيفية إكرام الضيف وإكرام اجلار وكيفية معاملة اجلار املعاملة احلسـنة   -١
 .اليت يتمناها كل إنسان من جريانه

تقدمي النصيحة لألطفال بعدم إيذاء اجلار وعدم معاملته معاملة سيئة حيث أن رسول اهللا  -٢
 . ى باجلار خرياًصلى اهللا عليه وسلم أوص

يقوم اجلريان بتعويد أطفال جريام على التعاون واملساعدة للجار يف حالـة االحتيـاج    -٣
وخباصة التعاون على الـرب والتقـوى ال التعـاون علـى اإلمث     . للمساعدة أو التعاون

 .والعدوان
يتخذها حيث أن من املواقف اخلاطئة اليت ، ينصح اجلريان أوالد جريام بعدم إزعاج اجلار

، ويزعجون اجلريان، اآلباء واألمهات يف عصرنا احلاضر أم يتركون أوالدهم يلعبون وخيربون
وهذا ، إم أطفال ال يفهمون شيئاً فاتركوهم: فإذا اعترض املعتدى عليه سارعوا إىل القول

 صحيح مسلم  فقد جاء يف ،النوع من التربية الفاسدة مل يقره اإلسالم
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر مجيعا عن إمساعيل بن جعفر قال بن حدثنا حيىي بن "



قال ال أيوب حدثنا إمساعيل قال أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
 ).  ٢٢٦:ص ١:اإلميان جكتاب . (يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه 

ذكـر  ، ينصح اجلار أوالد جاره بأن ال يفعلوا ما يضر باآلخرين يف الشارع أو يف احلي  -٤
ففي موقف للرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث رأى جمموعة من ) : "هـ١٤١٠(عقلة 

: فوقف معهم يفهمهم أضرار النبـل وقـال هلـم   ، األطفال يصطادون الطيور بالنبل
" وتكسر السـن ، لكنها تفقأ العني، وا فإنه ال يصاد ا صيد وال ينكأ ا العدوالختذف"
أي أن اللعب بالنبل قد ال يصيد "  ) ٢٣:ص، ١:ج، كتاب الذبائح، صحيح البخاري(

: ص ص. (مث اهم عـن اسـتعماهلا  ، ويصيبه بعاهة دائمة، ولكنه يؤذيه وجيرحه، الطري
١١٧ -١١٦( 

د جريانه على الصالة يف املسجد وذلك مبصاحبة أوالده ألوالد يقوم اجلار بتشجيع أوال  -٥
 . جريانه للصالة واملداومة عليها يف املسجد

استضافة أوالد اجلريان يف بيته وتعليمهم أمور دينهم وقراءة القرآن الكـرمي بشـكل    -٦
 .وختصيص وقت لقراءة القرآن يتناسب مع وقته ووقت أوالد جريانه، منتظم مع أوالده




 دور الخدم والعمالة

دائم اللهاث ، إن من أهم ما مييز عصرنا الراهن أن اإلنسان بات فيه كثري من املشاغل
 . وراء مباهج احلياة سواء الضروري منها أو الكمايل

إنه جيب على اتمع اخلليجي الوقوف حلظة والـتفكري يف  ): "م١٩٩٤(ويرى النجار 
ة والسلبية يف الوظيفة التربويـة لألسـرة املعاصـرة يف اتمـع     إحدى مظاهر التغيري اخلطري

حيث تتحمل اخلادمات األجنبيات مهمة تربية األبناء وتنشئتهم من الناحية التربوية ، اخلليجي
مما يعرض هؤالء األطفال إىل اكتساب قيم من املمكن أن ال تتفق مـع املقومـات الثقافيـة    

من الناحية اإلسالمية جيوز أن تتفق خصوصـاً يف ظـل    ولكن، واحلضارية لألسرة اخلليجية
 ).١١٠: ص. (انشغال األب واألم بالعمل خارج املنزل

إىل أن بعض الدراسات تتجـه يف تفسـري االعتمـاد علـى     ) م١٩٩٨(ويشري زايد 
إال إن انتشار هـذه  ، اخلادمات يف مهمة تربية األبناء ورعايتهم إىل ربطها خبروج املرأة للعمل

ة لدى معظم األسر يف اتمع اخلليجي حىت لو مل تكن املرأة تعمل يؤكـد أن الـوفرة   الظاهر
االقتصادية الناجتة عن ظهور النفط قد أدت إىل انتشار ثقافة معينة؛ جعلت األسـر ختاطـب   

واملربيـات  ، بعضها البعض يف التفاعل اليومي برموز؛ مثل االعتماد على عدد كبري من اخلدم
 ).٤٥ -٤٤: ص ص. (ا يوجد لكل فرد سيارةمثلم، األجنبيات

، أن استخدام اخلادمة األجنبية أو العامـل  ): "م٢٠٠٠(ويوضح منصور والشربيين 
وقيامهما بالوظيفة اليت تقوم ا األم أو األب يف تنشئة أطفاهلما ميكن أن حيدث آثاراً سـيئة يف  

وقد يفقد األبناء ، ن يف اتمعويف تصوره لآلخري، ويف تصوره ألمه وأبيه، تصور الطفل لذاته
ولذلك فإن مكانة الوالدين يف نظر الطفل تنشأ من قيام كل منهما ، احترامهم آلبائهم وأمهام



ولذا فإن تفويض الوالدين ملهمـة التنشـئة   ، والضبط االجتماعي، بوظائف الرعاية واحلماية
 .)١٥٦: ص. ( من نظرة األبناء آلبائهمغرياالجتماعية للخادمة ي

أن األسرة إذا انتاا الفشل يف تربية األبناء التربيـة  ): "هـ١٤٢٠(ويرى السفياين 
لسـرعة   –وخصوصاً صغار السن  –انعكس ذلك على شخصية األبناء ، اإلسالمية املطلوبة 
 ).٢٠٢: ص. (إن خرياً فخري وإن شراً فشر، تأثرهم مبا حييط م

ة اليت تغيب عن الكثريين أن املربية إن احلقيق): "هـ١٤١٧(يقول باقارش واآلنسي 
 : ال ميكن أن) اخلادمة(

 .تعوض الطفل حنان أمه ورعايتها مهما كان مستوى االثنني متفاوتاً -١

تسرب بعض العادات غري احلسنة عن طريقها إىل الطفل قد تضره وتضر اتمع كلـه   -٢
 . فيما بعد

 : وحتى ندرك عمق المشكلة نستشھد بمقالة من جریدة عكاظ

بدأت آثار املشكلة تتضح لتعمق اخلوف من وجود اخلادمات يف املنزل حيث ال حظ "
" مدرسو املرحلة االبتدائية أن عدداً ليس بالقليل من الطالب يعانون من صعوبة نطق العربيـة 

 ).٦١٨٦عدد ، هـ١٤٠٣، إشراقة(

 على إن ظاهرة إنتشار اخلادمات يف البيت السعودي وخاصة من زاوية تأثريها اخلطري
تربية وتنشئة أطفالنا الذين يفتحون أعينهم على الدنيا ليجدوا إمرأة أجنبية ال تعرف شيئاً عن 

 : وقد جاء الرد من علماء التربية اإلسالمية بأا ظاهرة خطرية جداً منها، لغتنا وديننا وثقافتنا

لتصبح اخلادمـة  إن األسرة اليت تستعني ذه اخلادمة غالباً ما تكون منشغلة عن أطفاهلا  -١
 . هي األم احلقيقية وصاحبة التأثري احلقيقي على الطفل



اختالف الديانة واللغة أصالً ويتمثل خطورة مثل هذه اخلادمة يف أا تنقل ثقافتها ولغتها  -٢
وفهمها للطفـل الذي يكون سريع االستجابة لكل ما يكتسبه يف فترة تكوينـه األوىل  

ث يصعب إعادته إىل لغته وتراثه ودينه اإلسـالمي  وهي السنوات األوىل من عمره حبي
 . مرة أخرى

وجود بعض اخلادمات املنحرفات جنسياً وهو ماال ختفى خطورته على األسرة فهنـاك   -٣
 . العديد من املشكالت اليت تؤكد ذلك

فنظراً لطول الوقـت الـذي   ، خطورة وجود اخلادمة تكمن يف تربية الطفل اإلسالمية -٤
وبالطبع . شأ صراع عنيف بني أسلوب تربية اخلادمة وأسلوب األميقضيه مع اخلادمة ين

فاملنتصر هنا هو أسلوب اخلادمة خاصة إذا تعلق الطفل ا ففي هـذه احلالـة يـرتبط    
ـ ١٤١٧، اآلنسي، باقارش. (باخلـادمة ال شعورياً ويرفض األم ، ٢٥٣:ص ص، هـ

٢٥٤.( 

وتأثريها على التربيـة  الجتماعية وترى الباحثة أن تأثري اخلدم على قيم وعادات الطفل ا
فيه من خالل احتكـاك اخلـدم بالطفـل ينقلـون     ، هي حقيقة ال ختفى عن العياناإلسالمية 

فنجدهم ميارسون عملية التربية كما ميارسوا ، خصائص ثقافتهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة 
ثار املختلفة الناجتة عن ومع ذلك فقد تعددت الدراسات اليت أظهرت اآل، يف جمتمعام األصلية

فمن ، العالقة بني الطفل والشخص الذي يعتين به سواء أكان ذلك خادمة أو حاضنة أو عاملة 
، يشرفون عليـه  ناملؤكد تأثر الطفل باألشخاص الذين حيتك م مباشرة وخباصة أولئك الذي

لذا فإنه  جيـب أن  ،  ومبا أن اخلدم يقومون مقام الوالدين يف البيت من حيث التربية اإلسالمية
 :يكون دور اخلدم أو العمال يف تربية األبناء التربية اإلسالمية املطلوبة على النحو التايل

، أن يشرف اخلدم أو العمال يف حالة عدم وجود اآلباء واألمهات على تربيـة األوالد  -١
وقد أكد العلماء على ضرورة ذلك وأكدوا أن هؤالء اخلدم وغريهـم مـن العمـال    



اليت يتعلم الطفل من خالهلا خربات الثقافـة  ، لني عن عمليات التنشئة االجتماعيةمسئو
ومتكنـه مـن   ، يف صورة تؤهله فيما بعد ملزيد من االكتسـاب ، اإلسالمية وقواعدها

 )١١١: ص، هـ١٤١٤، احلازمي. (املشاركة التفاعلية مع غريه من أعضاء اتمع

 . يقها بشكل مباشر أثناء عملية التربيةتقدمي النصيحة اإلسالمية والعمل على تطب -٢

حيث أن التربية اإلميانية من أهم جوانـب التربيـة   . تربية األبناء التربية اإلميانية احلقة -٣
وحتقيقهـا  ، اإلسالمية اليت تسعى لتقوية الصلة باهللا عز وجل وحتقيق اإلميان والتقـوى 

 . كفيل بتفريج الكربات والسعة يف الرزق

مثـل القيـام   . ى القيام بواجبات الدين اإلسالمي على الوجه األمثلتدريب األبناء عل -٤
بالصالة والصيام والزكاة وغريها من أمور الدين واليت اكتسبها هؤالء اخلدم أو العمال  

 .من دينهم اإلسالمي احلنيف

تكوين الشعور باملسئولية عند قيامهم باألعمال والواجبات األخالقية الـيت ترجـع إىل    -٥
 . ليت أوصانا ا ديننا احلنيفاألخالق ا

تدريبهم على التفكر والتدبر يف خلق اهللا ويف خلقه للسماوات واألرض واإلنس واجلن  -٦
 . وكل ما خلق اهللا سبحانه وتعاىل

 . تدريبهم على احترام اآلخرين وتقدير أدوارهم االجتماعية مهما كان مقدارها -٧

واليت أوضحها ديننا احلنيف يف كتاب اهللا إكسام العادات والتقاليد الدينية واإلسالمية  -٨
 . عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

تنمية حب التعليم والتعلم واالعتماد على القراءة والتخطيط واملشـاركة يف حلقـات    -٩
 . العلم واالعتماد على املذاكرة وفهم كل ما حولنا من أمور دنيوية وأخروية



الكرم والتحلي باألخالق احلميدة اليت تفيد صاحبها تربية األبناء على حب فن العطاء و -١٠
 .قبل أن تفيد اآلخرين

حيث أن إشاعة الود والعطف بني ، أن يشيع اخلدم يف البيت االستقرار والود والطمأنينة -١١
فإذا مل يرع اخلدم ذلك يف األطفال فقد ، األبناء له أثره البالغ يف تكوينهم تكويناً سليماً

القية تسبب هلم كثرياً من املشكالت يف حيام بني الناس ومن يواجهون أزمات غري أخ
مامل تكن هناك مـودة  ، وال تثمر وسائل النصح واإلرشاد اليت يسدوا لألوالد، حوهلم

 . صادقة بني األوالد ومن حوهلم




 دور المدرسة في التربیة اإلسالمیة

 : معنى املدرسة
الذي يتمكن التلميذ فيه من أن يتغلب على الـنقص يف   واملقصود باملدرسة هو املكان

 ) .٤٨ص، م١٩٦٩، عبد العزيز. (عنصر اخلربة

الذي يتحاكم إىل الشريعة ، واملفروض يف اتمع املسلم): "هـ١٤٠٩(ويذكر قطب 
مبعىن أا تريب تالميذها ليكونـوا مسـلمني    –أن تكون املدرسة إسالمية  –ويطبق منهج اهللا 

تمشى مع التربية اإلسالمية اليت بدأها الطفل يف املنزل وتسري ا خطوات جديدة وت، صاحلني
أن تصحح وتقوم مـا   –وفيها مدرسون متخصصون يف التربية  –بل املفروض ، حنو االكتمال

فليس كل اآلباء موهوبني ، أو مل حيسن التوجيه فيه، غفل عنهعسى أن يكون البيت املسلم قد 
س كلهم على املستوى املطلوب من حسن التصرف وسعة اإلدراك واملرونة ولي، يف فن التربية

 ).١٧٣: ص". (الالزمة لعملية التربية

أن تريب علـى  : أمـا املدرسة فوظيفتها األوىل): "هـ١٤٠٩(كمـا يضيف قطب 
وسيكون منهج ، وللمدرسني به خبـرة وعلم، منهج من التربية مـدروس ومفصل ومؤصل

اإلسالمية بطبيعة احلال هو منهج التربية اإلسالمية وسيكون املدرسون قـد   التربية يف املدرسة
ـ ، وختصصوا فيه، درسوه يف املعاهد اليت تتوىل ختريج املعلمني  واوأصبحوا على دراية به ودرب

 ).١٧٣: ص.(عليه

فاملدرسة عليها عبء توجيه األفكار والعقول توجيهـاً  ): "م١٩٨٢(ويقول سليمان 
واجتاهات التربية ، هذا ينبغي أن تكون نظم التعليم ومناهجه وطرق تدريسه ومن أجل، رشيداً

خبـالف  ، )٤٢: ص". (أو تغري، يف خدمة حياتنا املعاصرة بكل ما فيها من تقدم، بصفة عامة



املبادئ اإلسالمية الراسخة والثابتة واليت ال تتغري منذ نزل القرآن الكرمي وجاء اإلسـالم بـه   
 .غراءوبأحكام الشريعة ال

ميارس اإلسالم حقيقة ويتخلـق خبلـق   ، واملدرسة اإلسالمية تقوم على مدرس مسلم 
وهو فوق ذلك عليم مببادئ اإلسـالم  ، القرآن يف سلوكه وتعامله ومسته ومظهره وسائر شأنه

ومدرب علـى  ، وعليم مبنهج التربية اإلسالمية يف صورته النظرية والتطبيقية، وقيمه ومفاهيمه
إىل جانب ختصصه العلمي يف املـادة  .. قبل أن يتخرج وميارس عمله يف املدرسة طريقة تطبيقه
 ).١٧٤: ص، هـ١٤٠٩، قطب. (اليت يدرسها

 : التطبيقات الرتبوية لدور املدرسة يف الرتبية اإلسالمية
االستفادة من الدراسات الزاخرة واملستفيضة يف جمال التربية واليت ترشدنا إىل أفضـل   -١

 .تربية الطالب التربية اإلسالمية احلقةالطرق وأسلمها ل

القدرة يف التربية هي أنفع الوسائل وأقرا إىل النجاح فال بد أن يكون منسوبوا املدرسة  -٢
 . ألن األطفال مبراقبتهم لسلوك معلميهم فإم يقتدون م، قدوة لطالم

، لتربيـة  جيب أن تكون سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي املنهج األساسـي يف ا  -٣
فاملـدرسة مطالبة بإيضاح منهج النبوة يف خمتلف جماالت احلياة من خـالل املواقـف   

 . التربوية املختلفة

، حتتويـه الوسـائل التعليميـة    وما يعلق على جدراا وما، متابعة ما ينشر يف املدرسة -٤
 . مةوكذلك حمتويات املكتبة للتأكد من خلوها من الصور الفاتنة ومواطن النظر احملر

 . من فلتات اللسان أو ألفاظ غري صاحلة در منه شيءالعقوبة التربوية املناسبة ملن يص -٥

وء ظـن  ـفقد تكون ناجتة عن س، مناقشة أسباب املشاجرات واملشاحنات بني الطالب -٦
 . أو سوء تفسري وحماولة تعديلها



 تلمس األعذار لبعض الطالب حني يسئ التصرف يف مواقف معينة وهذا مـن الكـرم   -٧
 )٣:العلق( چڎ   ڈ  چ الذي اتصف به رب العزة سبحانه وتعاىل حيث قال سبحانه 

عـدم استخدام املعلم لأللفاظ غري الالئقة داخل املدرسة أو خارجها حىت ال يكتسبها  -٨
 . منه الطالب

 . تعويد الطالب على االستئذان لدخول الفصول أو مكتب مدير املدرسة وحنو ذلك -٩

يدة واليت من ضمنها دخول الطالب للفصـل بـامللبس الالئـق    التحلي باألخالق احلم -١٠
سيما يف مـدارس  لرقابة على اللباس والباملدرسة ومن هنا جيب على املدرسة أن تشدد ا

البنات وعدم التساهل يف ذلك وأال يسمح بدخول املدرسة إال ملن ترتـدي اللبـاس   
 . الشرعي احملتشم

 خمتلف اتمعات وإجياد املقارنات بني مـا  نقد وتقييم كل ما يشاهد من حال النساء يف -١١
 . وبني ما سلكته تلك اتمعات، أمر اهللا تعاىل به

وغرس منـهج أهـل   ، نقد االجتاهات الفكرية اليت حتاول إثارة البلبلة حول والة األمر -١٢
 . السنة واجلماعة يف التعامل مع والة األمور






 دور المسجد في التربیة

فلقـد لعـب دوراً   ، سجد وهو الوسط اآلخر الذي يترىب فيه املسلم بعد البيتأما امل
فقد كان ، وقام برسالة تتصف بالشمول، الطفل والشاب والشيخ، فعاالً يف تربية أفراد اتمع

ومن إليهم من عصور اإلسالم ، ومنذ عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته والتابعني
ومركـز  ، واحملكمة العادلة، واملنتدى اإلسالمي الكبري، واجلامعة والربملانالزاهرة هو املدرسة 

جملة البحـوث  .(القيادة املؤمنة النطالق جيوش الفتح وحترير الناس من العبودية لغري اهللا تعاىل
 ) .٤٤٧: ص، هـ١٣٩٥، اإلسالمية

ستمد إن رسالة املسجد ت: نقالً عن جملة البحوث اإلسالمية) هـ١٤١٠(يقول عقلة 
مبا كانت دف إليه مـن إصـالح لعالقـة    ، جوهرها من رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم

والرفـع  ، وإصالح كل طبقات اتمع ، وبني الناس، وبني نفسه، اإلنسان فيما بينه وبني ربه
كي يصبح اتمع اإلسالمي جمتمعاً مثالياً يتحقق ، ودفعها إىل ميادين العمل الصاحل، من شأا

 ).٧١: ص. (ه ما أراده اهللا من جعل هذه األمة خري أمة أخرجت للناسفي

ولقد كان مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقر تعليمه األمة قوالً وعمالً وكان 
بينما {: كما روى أبو واقد الليثي رضي اهللا عنه قال، أصحابه يتحلقون حوله ليسمعوا حديثه

والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر فأقبل اثنـان  ، لس يف املسجدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جا
فوقفا على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ، وذهب واحد ، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأما الثالث ، فجلس فيها وأما اآلخر فجلس خلفهم، فأما أحدمها فرأى فرجة يف احللقة، وسلم
أال أخربكم عن النفر الثالثة؟ أما : "اهللا عليه وسلم قال فلما فرغ رسول اهللا صلى، فأدبر ذاهباً

وأما اآلخـر  ، فاستحيا اهللا منه، وأما اآلخر فاستحيا، فآواه اهللا، أحدهم فأوى إىل اهللا عز وجل
 ).١٠٢:ص، ١: ج، هـ١٤٠٧، رواه البخاري" (فأعرض اهللا عنه، فأعرض 



يم املدارس شاسع مـن  وتعل، والفرق بني تعليم املسجد): هـ١٤٠٧(وأورد قادري 
 : وجوه متعددة

أن التعليم يف املسجد يكتنفه جو عبادي يشعر املعلم فيـه واملـتعلم   : الوج ھ األول
إىل اإلخالص والتجرد والنية احلسـنة ال   بوالسامع أم يف بيت من بيوت اهللا فيكونون أقر

 . يقصدون من التعلم والتعليم إال وجه اهللا

يف املساجد أمشل حيث يدخل املسجد من شاء من العلماء  إن التعليم: الوج ھ الث اني
فيستفيد يف املسـجد  ، ليعلم الناس كما أنه يدخله من شاء من املتعلمني أو املستمعني، املؤهلني

 . العامل واملتعلم واملستمع: مجع غفري

أن علماء ا ملساجد وطالا أقرب إىل عامة الشعوب مـن طـالب   : الوج ھ الثال ث
، ويستفيدون منهم، حيث جتد عامة الناس يقبلون إىل عامل املسجد وطالبه، امعاتاملدارس واجل

ص . (كما جتد عامل املسجد وطالبه يهتمون بعامة الناس يف التعليم والدعوة أكثر من غريهـم 
 ).٧٨ -٧٧: ص

، إن وجود املسجد على اهليئة اليت أراد اهللا أن تكون له): "هـ١٤٠٧(ويقول قادري 
وخلفائه الراشدين يكون من أهـم آثـاره   ، عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلمكما كان يف 

انتشار العلم بني املصلني وغريهم ألن املصلى الذي يعتاد املساجد املعمورة بالعبادة والتعلـيم  
ال متضي عليه فترة من عمره إال وقد تعلم الكثري من أمور دينه ودنياه ، والذكر وقراءة القرآن

 ).١٠٩: ص". (سنة والتفسري والفقه وغريهايف الكتاب وال

، مث إن املصلي املستفيد من حلقات املسجد يفيد غريه): هـ١٤٠٧(ويضيف قادري 
والصديق يعلم صديقه واملسافر إىل البلدان األخرى لتجارة ، رب األسرة يعلم أسرته ما تعلمه

ذلك املسجد  مناملتخرج  والطالب، أو غريها ينشر ما تعلمه بني أهل ذلك البلد الذي نزل به



وإال حـض  ، إذا انتقل إىل بلد آخر نشر علمه يف ذلك البلد يف مسجدها إن كان هلا مسجد
 ).١٠٩: ص. (الناس على بناء املسجد وأوجد فيه حلقة للتعلم والتعليم

 : التطبيقات الرتبوية لدور املسجد يف الرتبية اإلسالمية
ه اجلهرية من السور واآليات الداعية إىل مكـارم  أن خيتار إمام املسجد للتالوة يف صالت -١

ويقوي العزائم حسب ما ، ويشحذ اهلمم، األخالق وحسن املعاملة ما يوقظ به القلوب
 .يراه من أحوال الناس وواقعهم

يستحسن أن خيصص إمام املسجد بعض الوقت بعد صالة العصر أو املغرب لقراءة شئ  -٢
وأن يعد بعـض  ، ها بالبيان والنصح والتوجيهوالتعليق علي، من كتب األخالق والسري

املطويات وامللصقات اليت تتحدث عن األخالق والسـلوك والعالقـات اإلسـالمية    
 .واالجتماعية يف عرض حسن وأسلوب تربوي مؤثر

أن يكثّف القائمون على شئون املساجد جهودهم يف إعداد األئمـة واخلطبـاء علـى     -٣
وأن حيرصوا كل احلرص على عقـد  ، لم والفكرمستوى عالٍ من احلفظ والتالوة والع

الدروس وإلقاء احملاضرات اليت تفيد يف تربية  األوالد التربية اإلسالمية اليت علمنا إياها 
 . رب العزة سبحانه وتعاىل ورسوله الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه

إعـداد  جيب على القائمني على شئون املساجد أن يقيموا الندوات للرجال والنسـاء و  -٤
وربطهـا بـاحلوافز واملكافـآت    ، املسابقات للناشئة حول املبادئ التربوية اإلسالمية

وبالتايل غرس املبادئ ، الستقطاب وتعويد أبناء احلي على ارتياد املساجد واملشاركة فيها
 . التربوية اإلسالمية يف نفوسهم

، هتمام ا كما جيبواال، إقامة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باملساجد للكبار والصغار -٥
فإنه ، املؤهلني لذلك تربوياً –القدوة  –وتعيني احلُفَّاظ ، وذلك بدعمها والتشجيع عليها

كثرياً ما يتوىل ذلك صغار السن الذين يفتقرون إىل األساليب التربويـة واإلسـالمية   
 . قطفيقتصر على احلفظ والتسميع ف، أو من ال يهتم بالتربية ومتابعة السلوك، الناجحة




 وسائل اإلعالم في التربیة اإلسالمیةدور 

لقد ظهرت أمهية االتصال كعامل مهم يف استمرار احلياة وازدهارهـا علـى وجـه    
لعبت وسائل االتصال دوراً كبرياً يف منو الفكر اإلنسـاين وتقـدم   .. ومنذ زمن بعيد، األرض

ن لرأينا كيف استعان اإلنسان منذ بدء اخلليقة ولو نظرنا إىل تاريخ اإلنسا. احلضارة اإلنسانية
بأساليب متنوعة ووسائل كثرية للتعامل مع احلياة والتفاهم مع الناس ويف التعبري عن أفكـاره  

ومل تكن الكلمة املنطوقة هي أسلوبه الوحيد يف ذلك بل جلأ إىل الرموز واإلشـارات  . وآرائه
  . وجعل منها لغة التفاهم

ذلك أن العالقة بني اإلعالم وأية دعوة أو فكرة أو رسالة هي ، كربىولإلعالم أمهية   
وما من دعوة قامت لشر إال وكان هلـا  ، فما من دعوة قامت خلري، عالقة الترابط وااللتحام

ولـن تبلـغ رسـالة هـدفها     ، وما من فكرة بلغت اآلخرين إال باإلعالم، إعالمها ووسائلها
وال ميكن لإلنسان أن يتصور جمتمعاً خيلو من ،ق اإلعالمبالوصول إىل عقول الناس إال عن طري

وال نظـام  ، وال شـريعة  ، ألن معىن ذلك أالّ يكون هناك دولة، اإلعالم بكل صورة وألوانه
 ."اتصال

، اإلذاعـة ، والكتـب ، واـالت ، ومن أهم وسائل اإلعالم يف عصرنا الصـحافة 
 . والسينما، والتليفزيون

وأداة هلا نتائجها وحمصلتها حبسب توجيه اإلنسان هلـا   ،واإلعالم وسيلة ذات حدين
واإلعالم السليم يستطيع أن يلعب دوراً بالغاً يف بناء وتكوين أجياهلا ودفعها . وتسخريه إياها

واملواد اإلعالمية املقروءة ميكن أن تساهم يف إجياد حوافز التعلـيم  ، يف سلم احلضارة والرقي
مية الثقافية لدى أنصاف املتعلمني مبسـاعدة أجهـزة اإلعـالم    والقراءة والكتابة ويف حمو األ

 ).٢٦٨: ص، هـ١٤١٧، اآلنسي، باقارش. (ووسائل االتصال املختلفة



واحلقيقة أن اإلعالم إذا وضع يف أيد أمينة وحكمته سياسة بناءة هادفة كان لـه أثـر   
                چ : وصدق اهللا تعاىل حيث يقـول ، كبري وسريع يف حياة الناس وتوجيههم

ــراهيم( چ  ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ       ی  ی  ی  ی              – ٢٤: إب
٢٥.( 

 : التطبيقات التربوية لوسائل اإلعالم في التربية اإلسالمية 

حبيث ينشأ الطفل ، ضرورة استخدام التليفزيون يف جمال التثقيف الديين والوطين للطفل -١
 وانتمائه، اً صاحلاً يعرف حقوقه وواجباته جتاه دولته وأمتهويكون مواطن، ة إسالميةئتنش

سيما وأن البحوث العلمية قد أوضحت أن هناك عالقة ال، العريب واإلسالمي واإلنساين
للثقافـة   هواكتسـاب ، بشكل عـام ، ارتباط إجيابية قوية بني مشاهدة الطفل للتليفزيون

 . اإلسالمية

فإننـا  ، يف شخصية الطفل إذا أحسن توجيه براجمه إنه يف ضوء الدور الفاعل للتليفزيون -٢
فإنه جيب على القائمني بتخطـيط  ، إذا أردنا للتليفزيون أن يؤثر تأثرياً كبرياً على الطفل

أو اختيارهم ، نتاجهمإبرامج التليفزيون يف الوطن العريب أن يكونوا يف منتهى احلرص يف 
ألا تتضـمن أفكـاراً   ، ردة من اخلارجخاصة املادة املستو، للمادة اإلعالمية املعروضة

كمـا ينبغـي   ، وسلوكيات من شأا سلب الشخصية اإلسالمية وتدمريها يف النفوس
 . مراعاة البعد اإلسالمي والعريب يف ختطيط برامج األطفال يف التليفزيون

، ويثري اهتمامهم، ضرورة االعتماد على الوسائل الفنية لالتصال بشكل جيذب انتباههم -٣
مع تنوع طريقة عرض املادة اإلعالمية ، وطريقة تفكريهم، يقة جذابة تناسب سنهموبطر

على أنه يتم ذلك يف إطـار  .. يف التليفزيون بني الربنامج والفيلم واملسلسل والتمثيلية
 . الدين احلنيف



: وجوب مراعاة االعتبارات التالية حبيث يساهم التليفزيون يف تنشئة الطفـل املسـلم   -٤
والتأكيد علـى  ، مببادئ اإلسالم وبسرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعريف الطفل

وتعريـف  ، أن فالح اإلنسان يف الدنيا واآلخرة بالتزام أحكام اإلسالم فكراً وسـلوكاً 
وتعريف الطفل باألحداث والوقـائع  ، الطفل بالشخصيات اإلسالمية وسريا ومواقفها

وغـرس القـيم الدينيـة    ، أحوال املسلمني فيهوتعريفه بالعامل اإلسالمي و، اإلسالمية
وتشجيع حتفيظ القرآن ، وبيان أثر اإلميان بالفرد واتمع، والروحية يف نفوس األطفال

وكافة القضايا اإلسالمية من منظور ، وإظهار العالقة بني اإلسالم والعمل والعلم، الكرمي
وتوضيح حقيقة اإلسـالم  ، يةوالتغطية اإلعالمية لألعياد واملناسبات اإلسالم، إسالمي

وتشجيع األطفـال علـى املناقشـة    ، مبادئ وأخالق وسلوك صاحلة للتطبيق يف احلياة
 . واستخدام اللغة العربية السليمة

التأكيد على أن الدور الديين والوطين للتليفزيون يف حياة الطفل لـيس هـو الـدور     -٥
 . ة والعلوموالتغذي، مثل الصحة، وإمنا هناك أدوار أخرى له، الوحيد

لقد أكد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن الطفل وتربيته رسـالة هامـة جيـب     -٦
وعلينا أن جنعل وسائل اإلعالم أدوات تنمي قدرات هذا الطفل ، وضعها نصب األعني

، بوسائل االحنراف واملاديـات  املليءحىت ميكن الوصول به إىل بر األمان يف هذا العصر 
على جهاز إعالمي كالتليفزيون أن يقدم ذلك من خالل براجمـه   فهل هناك من صعوبة

وبدالً من أن يعرف الطفل ، حىت نبىن الطفل الذي سيكون غداً حامالً للراية اإلسالمية
نعرفـه باإلسـالم ورجالـه    ، املسلم النجوم واملشاهري واملساحيق ومنتجات التجميل

 . وحقائقه وتعاليمه وأخالقه

، دف والبناء بني وسائل اإلعالم واملؤسسات التربويـة النظاميـة  التعاون املشترك اهلا -٧
تدعم مـا  ، والتنسيق فيما بينها إلنتاج برامج إسالمية دينية وتربوية واجتماعية وثقافية



يتعلمـه الطفـل    وحتميهم من اآلثار النفسية النامجة عن التناقض بني  ما، يتلقاه الطفل
 . ما تعرضه وسائل اإلعالموبني ، داخل األسرة واملسجد واملدرسة

وإعالء شأن العلم ، وفضل التخلق ا، االهتمام بإبراز أمهية املبادئ اإلسالمية ومكانتها -٨
 .والعلماء وطلبة العلم وتشجيعهم

العمل على صد اهلجمات الشرسة اليت تشنها وسائل اإلعالم يف الغرب والشرق علـى   -٩
 . غريهامدار الساعة عرب الفضائيات والصحف واالت و

يئة األجواء اليت ذب غرائز الناس عامة والشباب خاصة من خالل عـرض املفيـد    -١٠
 . النافع من الربامج اإلعالمية

ينبغي لإلعالم أن يعزز القيم واالجتاهات اليت حتتضنها املدرسة كما ينبغي للمدرسـة أن   -١١
 .يهاتستعني بأجهزة اإلعالم يف تعزيز القيم واملبادئ اإلسالمية اليت تؤد

 .يف إعداد الربامج التعليمية واإلسالميةوالتربويني إشراك اإلعالميني  -١٢

زيادة املساحة الزمنية لتقدمي الدروس والندوات الدينية واإلسالمية اهلادفة من خـالل   -١٣
 . وسائل اإلعالم

ـ  يسيءدمي ما ــأنه جيب على اإلعالم أن ميتنع عن تق): ت.د(يذكر حسن  -١٤ ة ـللتربي
بل يفسح اال للـرد علـى   ، ا وأهدافها كالسخرية باملعلم املسلمأو يشكك يف دوره

وميكن أن يزود اإلعالم التربية مبالحظات بنـاءة حتسـيناً للعطـاء    ، الشبهات املثارة
 )٥٦: ص. (التربوي
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 ـ: وتتضمن النتائج والتوصيات واملصادر واملراجع 

وبفضـله تعلـو   ، بنعمته تتم الصـاحلات ، فهو املنعم املتفضل، احلمد هللا أوالً وأخرياً
فاحلمد له على إعانته وتوفيقه يل يف إمتام هذه الدراسة واليت وضحت مـدى مـا   ، الدرجات

ق الصحيح والنهج القومي ملن اهتدى تضمنته أوائل سورة العلق من مبادئ تربوية ترسم الطري
حيث أظهرت بوضوح وجالء العالقة الوطيدة بـني  ، داها وسار على جها وترسم خطاها

كيف وهذه اآليات هي من آيات القرآن الكرمي أساس  التربيـة  ، والتربية، أوائل سورة العلق
 . وأصل احلياة ومنهاج البشرية، والتعليم

ومىت صلحت يف النفس اإلنسانية كانت خري زاد تربوي يف  فالعقيدة هي منبع التربية
 . احلياة منها يستمد ما يريد لتستقيم احلياة وتعلو املكانة

وهو مىت حتقق على اهليئة اليت يريدها اهللا سبحانه وتعاىل ، فاإلميان باهللا ر تربوي زاخر
 .ه يف كل وقت وحنيكان خري معني على ختطي الصعاب والتعلق الدائم باهللا والعودة إلي

تركـه فيـه   أن األمة علـى  وتجمع ، والعلم هو النبع الذي يتأثر به اتمع املسلم 
واحلصول ، والعلم يهدف إىل رضا اهللا والدار اآلخرة حيث العمل به يف احلياة الدنيا، هالكها

 .على ثوابه يف اآلخرة

، عاش سعيداً مكرماً من حتلى ا، وكذلك األخالق نبع تربوي أصيل ومعني ال ينضب
 .ونال احترامهم، ومن اتصف ا كرب مقامه عند اآلخرين



ولقد توصلت الباحثة إىل أنه مىت ساهم املسامهون يف تطبيق هذه املبـادئ التربويـة   
فقد ساهم الفرد يف تطبيق هذه املبادئ على نفسـه وعلـى   ، املستنبطة من أوائل سورة العلق

، واملدرسة يف معامالا ومناهجهـا ، املها الداخلي واخلارجيوكذلك األسرة يف تع، اآلخرين
ني يف هـذا  ينمسـتع ، وكذلك وسائل اإلعالم بأنواعهـا ، واملسجد من خالل خطبائه ودعاته
والتعليم والعمل ، كاإلميان باهللا والتحلي باألخالق الكرمية، التطبيق باألساليب التربوية املناسبة

بوضوح وجالء على أفراد اتمع املسلم ويتحقق فيهم مـا   فسوف تظهر اآلثار التربوية، به
 . حتقق يف اتمعات اإلسالمية اليت طبقت هذه املبادئ

ويف اخلتام سوف تستعرض الباحثة أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصـيات هلـذه   
 .الدراسة واهللا املوفق

 /الباحثة

 




 :النتائج: أوالً

فاحلمد هللا الذي أعانين ووفقين إلمتـام هـذه   ، تم الصاحلاتاحلمد هللا الذي بنعمته ت
 :وبعد االنتهاء من عرضها خلصت إىل نتائج أذكر أمهها بإجياز وهي كالتايل، الدراسة

إن العقيدة أساس كل خري ومنبع كل صالح ، فإإلميان قاعة كل حمبة ، والتقوى عمـاد   – ١
على سائر الكائنات بالعقل ، فينبغي كل ترابط وتقدم وتطور ، واإلسالم فضل اإلنسان 

على كل فرد أن حيكم عقله قبل أن يتصرف ليحصل على األثر الطيب وتعم الفائـدة  
 .وينتشر اخلري بني اتمع 

إن قيام كل الفرد واألسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم بدوره املناط إليه من تطبيق هلـذه    - ٢
نشأة احلسنة واإلستقرار النفسي علـى اتمـع   املبادئ فإنه سيعود باخلري والفالح وال

 .املسلم 

إن أوائل سورة العلق حافلة باملضامن التربوية اليت دي املسلمني ملا فيها سعادة الدارين  – ٣
فهي مليئة باملبادئ التربوية يف جانب العقيدة والعلم وتكرمي اإلنسان  فسورة العلق هلا 

األسس العقدية والعلمية  اليت جاءت ـا مجيـع   أمهية تربوية عظيمة فهي تركز على 
البيانات السماوية وان الدين اإلسالمي أعطى مفهوماً شامالً  وواسعاً  عن اإلميان بـاهللا  
سبحانه وتعاىل والتصديق به جيعل العبد املؤمن يضبط تصرفاته ويسـيطر عليهـا مـع    

د األخـالق الفاضـلة   االبتعاد عن هوى النفس  وملذاا ، فالتصديق ينمي عند الفـر 
والسلوك القومي وجيعله حريصاً على القيام باألعمال احلسنة يف حياته اليومية ويبتعد عن 

 .األعمال السيئة 

 
  




 تالتوصيا: ثانياً

بناًء على ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة فإنه من الضروري تقـدمي التوصـيات   
املبادئ التربوية املتضمنة من أوائل سـورة العلـق    واملقترحات اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز

 :وهي كما يلي، واألخذ ا يف عني االعتبار وموضع التطبيق

احلرص على أن نعود إىل مركز الصدارة واخلريية بني األمم بقوة اإلميان باهللا تعاىل وشدة  -١
اً مع ربـه  التمسك بكتابه العزيز وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأن يكون املسلم أمين

ونفسه وغريه ويف مجع األوقات وأن نشجع البحوث التربوية اليت تتناول سورة وآيات 
القرآن الكرمي بالبحث والتحليل والعمل على نشرها بني املسلمني حىت يعـم خريهـا   

 .وينتفع اجلميع بثمرا 

ا مـن  جيب على اتمع املسلم أفراداً ومجاعات حكاماً وحمكومني أن يتربوا ويتعلمـو  -٢
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة حىت يستوعبوا ألهداف النبيلة والقـيم الثابتـة   

. لينطلقوا بعد ذلك يف جماالت العلم املعرفة ليعمروا األرض اليت استخلفهم اهللا فيهـا  
وأن تم املؤسسات التربوية بدء من األسر واملدارس واملساجد انتهاء بوسائل اإلعـالم  

املبادئ التربوية وأن تكون تربية النشئ مبنية على املبادئ التربوية املتضمنة يف املختلفة ب
وأن خترج هذه املبادئ من حيث التـنظري إىل ميـدان   . القرآن الكرمي والسنة املطهرة 

وأن يدرب املريب لفهم طرائق التربية ووسائلها مال يكفي معرفة املريب لتلـك  . التطبيق 
 .ة تطبيقها الوسائل فالبد من معرف
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عـدد  ، جملة التربية، عالمإشكالية العالقة بني التربية واإل: حممد صديق حممد، حسن  -٤٩
 .)ت.د. (١٠٦

اململكة العربيـة  ، مكة املكرمة، مكتبة الصفا، علم التوحيد: عبد اهللا بن بطي، احلصان -٥٠
  .)هـ١٤١٥( .السعودية

عالقة إدارة موارد اِألسـرة بصـعوبات   : نادية حسن، زينب حممد؛ أبو سكينة، حقي -٥١
جامعـة  ، جملة حبوث االقتصاد املنزيل، التوافق النفسي واالجتماعي لدى املرأة العاملة

 .)م١٩٩٨( .املنوفية

  .)ت.د( .ط.د، دار الصحابة للتراث، الكرم واجلود والسخاء: مسري حسني، حليب -٥٢

، مكة املكرمة، مكتبة املنارة، املرشد يف كتابة األحباث التربوية: صاحل وآخرون، حلمي -٥٣
 ). هـ١٤٠٨( .اململكة العربية السعودية

مكـة  ، مكتبـة التـراث  ، ١ط، العقيدة نبع التربية: ن ناصر بن حممدأمحد ب، احلمد -٥٤
 ). هـ١٤٠٩( .املكرمة



، ١ط، )ط.د(، أسس احلضارة اإلسالمية ووسـائلها : عبد الرمحن بن حسن، حنبكة -٥٥
 .)ت.د. (مكة املكرمة

 .القاهرة، دار ضة مصر، صلى اهللا عليه وسلم  من أخالق النيب: أمحد حممد، احلويف -٥٦
  .)م١٩٧٩(

 .بريوت، دار الفكر، رجال حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: خالد بن حممد، خالد -٥٧
 ) ت.د(

 ).ت.د( .لبنان، بريوت، عامل الكتاب،  أصول التربية: وآخرون، شحات، اخلطيب -٥٨

 .)م١٩٨٣( .بريوت، دار النهضة العربية، الزواج والعالقات اإلنسانية: سناء، اخلويل -٥٩

مركـز البحـوث   ، املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية :حممد بن مجيل به علي، خياط -٦٠
، مكة ، جامعة أم القرى، ضمن سلسلة البحوث التربوية والنفسية، التربوية والنفسية

  ). هـ١٤١٦( .اململكة العربية السعودية

 .القاهرة، أمني مرسي: ترمجة، مكتبة األجنلو املصرية، جتديد يف الفلسفة: جون، ديوي -٦١
  .)ت.د(

األسرة  –املنظور السوسيولوجي  ،األسرة واملدينة واخلدمات االجتماعية: أمحد، زايد -٦٢
املكتب التنفيـذي لـس وزراء العمـل    ، واملدينة والتحوالت االجتماعية والعمالية

 .)م١٩٩٨( .والشئون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب

رحلة الثانوية العامة مبدينة الرياض حنـو  اجتاهات طالب امل: خالد عبد الرمحن، السامل -٦٣
رسـالة  ، أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف أسرهم وعالقتها بالتماسك األسري

  .)م١٩٩٩( .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية التربية، ماجستري

، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر ، يف اجتماعيات التربية: منري املرسي، سرحان -٦٤
 .)م١٩٨١. (بريوت، ٣ط



، )ط.د(، )النظريـة والتطبيـق  (األخالق يف اإلسالم : إميان عبد املؤمن، سعد الدين -٦٥
  .)ت.د( .القاهرة

أساليب املعاملة الوالدية والتفاعل السلوكي لدى تالميذ : عبد اهللا بن مستور، السفياين -٦٦
، " ة مقارنةدراس"، دور التوجيه االجتماعي وتالميذ املرحلة املتوسطة العاديني باململكة

 .مكـة املكرمـة  ، جامعة أم القـرى ، كلية التربية، رسالة ماجستري قسم علم النفس
  .)هـ١٤٢٠(

االنتماء األسري ومستوى التحصيل الدراسي للتالميـذ املرحلـة   : مها زكريا، السقا -٦٧
، رسالة ماجسـتري ، دراسة وصفية مقارنة، اإلعدادية ألمهات عامالت وغري عامالت

جامعة عـني  ، معهد الدراسات العليا للطفولة، نفسية واالجتماعيةقسم الدراسات ال
  .)م٢٠٠٠( .مشس

، )دراسة حتليلية مقارنة لطبيعـة املهنـة  (املعلم والتربية ، عرفات عبد العزيز، سليمان -٦٨
  ). م١٩٨٢( .القاهرة، الطبعة الثانية، مكتبة األجنلو املصرية

الترابط األسري لدى تالميـذ احللقـة   االنتماء للوطن وعالقته ب: أمحد السيد، السيد -٦٩
، واالجتماعية، قسم الدراسات النفسية ، رسالة ماجستري، الثانية من التعليم األساسي

 .)م١٩٩٦( .جامعة عني مشس، معهد الدراسات العليا للطفولة

دراسة اجتماعية مقارنـة بـني الريـف    "األسرة وعمالة الطفل : مشس فتحي، شاكر -٧٠
جامعة ، كلية اآلداب ، قسم االجتماع " رسالة ماجستري" يفواحلضر مبحافظة بين سو

 .)م٢٠٠٢. (القاهرة

  .)م١٩٧٧( .مصر، القاهرة، دار الثقافة، احنراف األحداث: أنور حممد، الشرقاوي -٧١

 .)ت.د(، دار الفكر العريب، فلسفة التربية اإلسالمية: عمر حممد التومي، الشيباين -٧٢

  .)هـ١٤٠٣( .جدة، ط.د، ني ومنار السالكنيرياض الفاحل: أمحد بن حممد، طاحون  -٧٣



، مكتبة النهضـة املصـرية  ، مذهب املنفعة العامة يف فلسفة األخالق: توفيق، الطويل  -٧٤
 .)م١٩٥٣. (القاهرة

  .)م١٩٦٧( .القاهرة، دار النهضة العربية،  الفلسفة اخللقية: --------- -٧٥

اململكة ، الرياض، دار العلوم، اجلامعة والتعليم املستمر: نور الدين حممد، عبد اجلواد -٧٦
 ). م١٩٨٣( .العربية السعودية

اجتاهات الزوجة واألبناء حنو تقاعد الزوج وعالقـة ذلـك   : حممد نبيل، عبد احلميد -٧٧
 .جامعة عني مشس، كلية البنات، قسم علم النفس، رسالة دكتوراه ، بالتوافق األسري

 .)م١٩٨٦(

اجلـزء  ، تطبيقاا العمليـة  –مبادئها  –ا ماد، التربية احلديثة: صاحل  ، عبد العزيز -٧٨
  .)م١٩٦٩( .دار املعارف مبصر، الطبعة السابعة، الثالث

مطابع علي ، ٤ط، شخصية املسلم كما يصورها القرآن الكرمي: مصطفى، عبد الواحد -٧٩
 ).هـ١٤٠١. (الدوحة، قطر، بن علي

  .)م١٩٧٧( ).ن.د(، ١ط، دار الفكر العريب، يف التربية اإلسالمية: عبد الغين، عبود -٨٠

دار عامل الكتب ، اإلميان احلق وأثره يف بناء شخصية املسلم: زكريا بن عابدين، عثمان -٨١
  .)هـ١٤٠٧( .الرياض، ١ط، للنشر

مكتبة دار الثقافـة  ، اإلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية: سعيد حسين، العزة -٨٢
 .)م٢٠٠٠( .األردن، عمان، للنشر والتوزيع

 .الريـاض ، ٦ط، مؤسسـة األنـوار  ، معامل الثقافة اإلسالمية: هالل أبو، العسكري -٨٣
  .)هـ١٤٠٦(

 .)ت.د( .القاهرة، دار اهلالل، التفكري فريضة إسالمية: عباس بن حممود، العقاد -٨٤

، عمـان ، الطبعة األوىل، مكتبة الرسالة احلديثة، تربية األوالد يف اإلسالم: حممد، عقلة -٨٥
  .)هـ١٤١٠( .األردن



دار السـالم للطباعـة والنشـر    ، تربية األوالد يف اإلسالم: اهللا ناصحعبد ، علوان -٨٦
  .)هـ١٤٠١( .حلب، ٣ط، والتوزيع

  .)م١٩٦٣( .دمشق، ٢ط، مطبعة جامعة دمشق، املذاهب األخالقية: عادل، العوا -٨٧

أثر استخدام االنترنت على العالقات األسرية بني أفراد األسرة : إهلام فريج، العويضي -٨٨
كلية التربية لالقتصاد املنزيل والتربية الفنية ، رسالة ماجستري، افظة جدةالسعودية يف حم

 ).م٢٠٠٤( .جبدة

، الريـاض ، ١ط، دار اللـواء ، يف أصول التربية وتارخيها: أمحد عبد الرمحن، عيسى -٨٩
  .)هـ١٣٧٥( .اململكة العربية السعودية

ج عبـد الـرحيم   ختـري ، ٣ج، إحياء علوم القرآن: أبو حامد حممد بن حممد، الغزايل -٩٠
 .) ت.د( .لبنان، بريوت، دار القلم، العراقي

، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيـع ، خلق املسلم: ---------------- -٩١
 .)هـ١٤٠٩. (اإلسكندرية، ٢ط

  ).هـ١٤٠٨( .٢ط، املرشد يف كتابة األحباث التربوية: عبد اهللا وآخرون، فودة -٩٢

، مؤسسة الرسالة، ٢ط، القاموس احمليط :بن يعقوب جمد الدين حممد، الفريوز آبادي -٩٣
 . )هـ١٤٠٧( .لبنان، بريوت

. جـدة ، دار اتمع للنشر والتوزيـع ، دور املسجد يف التربية: عبد اهللا أمحد، قادري -٩٤
  .)هـ١٤٠٧( .اململكة العربية السعودية

: راجعه، مكتبة املؤيد، منار القارئ شرح خمتصر صحيح البخاري: محزة حممد، قاسم -٩٥
  .)هـ١٤١٠( .الطائف، قادر األرناؤوطعبد ال

دار الكتـب  ، تفسري القامسي املسمى حماسن التأويـل : حممد بن مجال الدين، القامسي -٩٦
  .)هـ١٤١٨( .لبنان، بريوت، ٥ج، العلمية

 .)ت.د( .القاهرة، دار التراث، الشفا: أيب الفضل عياض بن موسى، القاضي عياض -٩٧



، ار على صـحاح اآلثـار  مشارق األنو: ----------------------  -٩٨
  .)ت.د( .دار التراث بالقاهرة/ املكتبة العتيقة بتونس

دار املريخ ، علم النفس التربوي يف اإلسالم: يوسف مصطفى، ياجلن؛ مقداد، القاضي -٩٩
 .)هـ١٤٠١( .الرياض، للنشر

دراسـة  "فواتح السور ومناسبتها ملقاصد السـور  : منال بنت منصور حممد، القرشي -١٠٠
 .)هـ١٤٢٠( .جامعة أم القرى، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري "ةنظرية وتطبيقي

  .)هـ١٤٠٧( .القاهرة، ٨ط، مكتبة وهبة، اإلميان واحلياة: يوسف، القرضاوي -١٠١

الطبعة ، دار الشروق، )يف التطبيق(مناهج التربية اإلسالمية اجلزء الثاين : حممد، قطب -١٠٢
 .)هـ١٤٠٩( .القاهرة، التاسعة

 .القـاهرة ، ٢ط، مكتبة األجنلو املصـرية ، فل وتنشئته وحاجاتهالط: هدى، قناوي  -١٠٣
  .)م١٩٨٣(

: حتقيق، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية" الكليات": أيوب بن موسى، الكفوي -١٠٤
، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القـومي ، ١ج، عدنان درويش وحممد املصري

 .)ت.د( .دمشق، سوريا

، ١ط، مكتبـة الفـالح  ، جتماعي واحلياة املعاصـرة علم النفس اال: أمحد، الكندري -١٠٥
 .)هـ١٤١٢( .الكويت

عالقة التماسك األسري ومفهوم الذات بالتوافق الدراسي لدى : عمر حممد، اللحيان -١٠٦
، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس، رسالة ماجستري، طالب املرحلة املتوسطة

  .)م١٩٩٧( .الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

. د: ترمجة، مطبعة مصطفى البايب احلليب، األخالق وعلم العادات األخالقية: ليفي بريل -١٠٧
  .)د.ب( .القاهرة، حممود قاسم

 .)هـ١٣٩٥( .العدد الثاين، الد األول، رسالة املسجد: جملة البحوث اإلسالمية -١٠٨



مـن التعلـيم الثـانوي    التربية اإلسالمية لتالمذة السنة الثانية : جمموعة من األساتذة -١٠٩
  .)ت.د( .اجلمهورية التونسية، الشركة التونسية للتوزيع، واإلعدادي

، دراسة ميدانيـة ، عمل املرأة وأثره على عدم االستقرار األسري: هادي رضا، خمتار  -١١٠
  .)م١٩٩٧( .الكويت، ٢العدد ، جامعة الكويت، جملة العلوم االجتماعية

دراسـة  ، محاية األطفال من األخطـار املنزليـة  دور األمهات يف : دعاء حسان، مراد -١١١
  .)م٢٠٠١( .جامعة حلوان، كلية االقتصاد املنزيل، رسالة ماجستري، مقارنة

، بـريوت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  التربية اإلسالمية: حممد منري، مرسي -١١٢
 .)ت.د( .لبنان

رسـالة  ، كبار السـن  الروابط األسرية وصلتها مبشكالت: مسرية مجال، املشهرواي -١١٣
 .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، قسم الدراسات االجتماعية ، ماجستري

 .)م١٩٩٨(

مكتبـة  ، أسباب ضعفه ووسائل عالجه، جمتمعنا املعاصر: عبد اهللا سليمان، املشوخي -١١٤
  .)هـ١٤٠٧( .األردن، ١ط، املنار

عبـد احلميـد   : حتقيق، يفالتوقيف على مهمات التعار: حممد عبد الرؤوف، املناوي -١١٥
  .)هـ١٤١٠( .مصر، القاهرة، صاحل محدان

، األدوار، ٢١األسرة على مشـارف القـرن   : زكريا، عبد ايد؛ الشربيين، منصور -١١٦
  .)م٢٠٠٠( .القاهرة، ١ط، دار الفكر العريب ،املسؤوليات، املرض النفسي

. دار القلم، ١ج ،األخالق اإلسالمية وأسسها: عبد الرمحن بن حسن حنبكة، ميداين -١١٧
  .)ت.د( .دمشق

مجعيـة عمـال املطـابع    ، علم االجتماع التربـوي : دالل، إبراهيم ؛ ملحس، ناصر -١١٨
  .)هـ١٤٠٤( .األردن، عمان، التعاونية

 .)١٩٩٩( .األردن، عمان .دار عمار، أسس التربية: إبراهيم، ناصر -١١٩



عيسـى  مطبعـة  ، التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسـول : منصور علي، ناصف -١٢٠
   .)م١٩٦١( .القاهرة، أجزاء ٥، احلليب

 .القـاهرة ، ٥ط، دار الشـروق ، القـرآن وعلـم الـنفس   : حممد بن عثمان، جنايت -١٢١
  .) هـ١٤١٤(

عالقة التماسك األسري ومفهوم الذات بالتوافق الدراسي لـدى  : عمر حممد، النجار -١٢٢
، م االجتماعيةكلية العلو، قسم علم النفس، رسالة ماجستري، طالب املرحلة املتوسطة

  .)م١٩٩٧( .الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

، مكتبة األجنلو املصـرية ، التربية أصوهلا الثقافية واالجتماعية: حممد لبيب، النجيحي -١٢٣
  .)م١٩٨٤( .القاهرة

أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها يف البيـت واملدرسـة    : عبد الرمحن، النحالوي -١٢٤
  .) هـ١٤٠٣( .بريوت، ٢ط، لفكردار ا، واتمع

 .)هـ١٤٠٩. (بريوت، ١ط، دار الفكر، التربية باآليات: --------النحالوي  -١٢٥

حبوث يف العقيـدة واألخـالق والتشـريع    ، ضوء القرآن والسنة يف : التهامي، نقرة -١٢٦
 .)ت.د( .تونس، الشركة التونسية للتوزيع، واملعامالت ويف الثقافة اإلسالمية

 .)ت.د. (القاهرة، دار املنار، شخصية املسلم :أمحد عمر، هاشم -١٢٧

دراسات نظرية وتطبيقـات  (، املرشد يف علم النفس االجتماعي: عبد احلميد، اهلامشي -١٢٨
  .)هـ١٤٠٩( .القاهرة، ٢ط، مكتبة اخلاجني ،)عملية

، ١ط، دار ابـن القـيم  ، احلب والبغض يف اهللا يف ضوء القرآن الكرمي: سليم، اهلاليل -١٢٩
 .)هـ١٤١٠. (العربية السعودية اململكة، الدمام

املعتقدات الشعبية الشائعة يف تنشئة األبناء دراسة مقارنـة  : ؛ وآخرونسليم ، اهلاليل -١٣٠
قسـم الدراسـات   ، رسالة ماجستري، بني األمهات الريفيات واألمهات احلضريات



 .جامعـة عـني مشـس   ، معهد الدراسات العليـا للطفولـة  ، النفسية واالجتماعية
 .)م٢٠٠١(

. الكويـت ، الفروانيـة  ، مكتبة دار التـراث ، سلوك املسلم: توفيق يوسف، عيالوا -١٣١
 .)ت.د(

  .)هـ١٣٤١( .أنقرة، علم األخالق باللغة التركية: وزارة األوقاف التركية -١٣٢

دار الوفـاء  ، ١ط، ع اإلسـالمي ـاء يف اتمــقواعد البن: حممد السيد، الوكيل -١٣٣
 .) هـ١٤٠٧( .ة مصر العربيةمجهوري. املنصورة، للطباعة والنشر والتوزيع

، دار اتمع للنشر والتوزيـع ، أسس الدعوة وآداب الدعاة: -------الوكيل  -١٣٤
   .)هـ١٤١٢( .جدة، ٣ط

مكـة  ، ١ط، مطابع الصـفا ، سبيل الرشاد يف صحة االعتقاد: أمحد فال، ولد حممد  -١٣٥
  .)هـ١٤١٣( .املكرمة

الـدار  ، مكتبة السـنة ، ١ط، هحقيقته نواقض، اإلميان أركانه: حممد بن نعيم، ياسني -١٣٦
 .)هـ١٤١٢. (القاهرة، السلفية لنشر العلم

، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيـع  ،علم األخالق اإلسالمية: مقداد، ياجلن -١٣٧
  .)هـ١٤٢٣( .الرياض

 


