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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                               
 القيم األخالقية والعلمية في حديث أصحاب األخدود          

إف الحمد نحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره ، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات  
ىػاد  لػو ، وأشػيد أف ل إلػو إل اهلل وحػده ل أعمالنا ، مف ييده اهلل فال مضؿ لو ومف يضمؿ فػال 

شػػريؾ لػػو ، وأشػػيد أف سػػيدنا محمػػدا عبػػده ورسػػولو ، الميػػـ  ػػؿ عميػػو وعمػػ   لػػو و ػػحبو وأتباعػػو 
 وسمـ تسميما كثيرا .

عتمدوا علػ  لقد جرت عادة الباحثٌن واملهتمٌن بدراسة املمارسات الرتبوية ، أو الكفايات التعليمية لدى املعلم أو املتعلم ، أف ي 
تصػػميم اتسػػتبيا،ات ، ح ارحهػػا ن ايػػداف الفبػػة املالوبػػة ، ح اسػػتنباال امللتػػرات اػػا صػػ ؿ التةليػػث حهػػ  ا  ػػوؿ املرعيػػة ن اثػػث  ػػ   
ملنػا اجملاتت ، واخلروج بالنتائج . وإذا كنا ،بةث عا القيم والرتبيػة ن عػام ات ػًن ، ت بػد لنػا اػا اقيػاس  ػةيق ت يتاػرؽ إليػ  تػ  ن عا

 املت ًن .
وأرى أف املقياس الصةيق وال ي ت يتارؽ إلي  ت  ن حياتنا  و الشريعة اإلسػ اية بص ػليها الكتػاا والهػنة . و ف الكتػاا  

 1.قدوة حهنة :" لقد كاف لكم ن رسوؿ اهلل أسوة حهنة ملا كاف يرجو اهلل واليـو اآلصر وذكر اهلل كثػًناً" يصار،ا أف ،تخ  رسولنا حممداً 
كػػاف قرا،ػػاً عشػػا علػػ  ا را ، اهػػو امليػػااف واملقيػػاس اإل ػػا الػػ ي ت يت ػػًن بت ػػًن العػػام وقػػد وقػػ  اصتيػػاري علػػ  حػػديث   و ف الرسػػوؿ 

اػػم أ ػػةاا ا صػػدود ، ملػػا ايػػ  اػػا القػػيم ا ص قيػػة والعلميػػة والرتبويػػة الػػا يفػػا بػػصاذ ا،اجػػة إليهػػا ن أياانػػا  ػػ   ، وقػػد تكالبػػ  علينػػا ا 
شنا ن كث جماتت ا،ياة ، أص قاً وسلوكاً ، علماً وسياسة واقتصاداً ، حػ  أ ػبةنا ن و ػ  املػداا  عػا حياتنػا وعػا كػث تػا  ايهػا ، تنه

 حيث م يهلم تا  لنا ايها اا املهامجة .

 سبب اختياري لهذا الحديث الشريف :
ـ أخالقيػ  وتعميميػ  ، لقد وقع اختيار  عم  ىذا الحديث الشريؼ ، لما وجػدت فيػو مػف قػي -1

يعوزنػػػا التشػػػبث بيػػػا ، وتعميميػػػا دجيالنػػػا القادمػػػ  ، والتػػػد ستتسػػػمـ الرايػػػ  مػػػف بعػػػدنا، لعػػػؿ اهلل سػػػبحانو 
وتعػال  يرفػػع بيػػا عمػادال يحػػاوؿ ادعػػدار بشػػت  الطػرؽ ىدمػػو أو إسػػقاطو ، وجيػؿ ادعػػدار طبيعػػ  ىػػذا 

أف ادمػػ  االسػػالمي    خبػػر الم ػػطف  الػػديف وطبيعػػ  ادجيػػاؿ المهمنػػ  بػػو عمػػ  مػػر الزمػػاف ، وقػػد أ
قَػاَؿ  قَػاَؿ َرسلػوؿل الم ػول َ ػم   الم ػول َعَمي ػول   فَعػف  َأَنػس بػف مالػؾ  كػالمطر ل يػدرأ أولػو خيػر أـ  خػره .

رلهل * ـ   خل للول َخي ٌر َأ َوَسم ـَ َمَثؿل ألم تلد َمَثؿل ال َمَطرل َل يلد َرأ َأو 
2 

اختيػار ىػذا الحػديث أيضػال ، أننػد وجدتػو يتعػرض إلػ  كما قوأ مف عزيمتد فػد  -2
غػػالـ مػػف الغممػػاف ، فػػد مقتبػػؿ عمػػرىـ ، وىػػـ فػػد سػػف التعمػػيـ ادولػػد ، وىػػو السػػف الػػذ  يتشػػر  فيػػو 
ادبنار كؿ ما يمق  إلييـ مف مبادأر وأخالؽ وعمـو ، فد البيت أو المدرس  ، فال تنس  مف ذاكػرتيـ 

وىػو مػا تركػز عميػو منػاىع التعمػيـ فػد وقتنػا ”. ر كالنقش فد ال ػخرالعمـ فد ال غ“ ، وقديما قالوا  

                                                           
 . 21سورة ادحزا  ، رقـ ادي   - 1
أخرجو االماـ الترمذ  رحمو اهلل فد جامعو ، كتا  ادمثاؿ  با  مثؿ ال موات الخمس وقاؿ   "وفد البا   - 2

وىذا حديث حسف غري  مف ىذا  -أ  الترمذ   -وابف عمر . قاؿ أبو عيس   عف عمار وعبداهلل بف عمرو
 الوجو ..."



ىػػذا . يقػػوؿ عممػػار التربيػػ   " اف سػػموؾ الفػػرد يتػػمثر بمسػػتوأ النمػػو القيمػػد بمػػا يتفػػؽ وطبيعػػ  المرحمػػ  
 أ  السف. 3العمري "

ولعمػػد ل أكػػوف مبالغػػال إف قمػػت   إف مػػا يعانيػػو الغممػػاف اليػػوـ يسػػتند فػػد الغالػػ  إلػػ  فقػػداف 
ط  قومي  ، تدعـ القيـ التربوي  ، وتعمد مػف تعميػؽ ماىيػ  الحػؽ والخيػر والجمػاؿ فػد المجتمػع. ول خ

شؾ أف ىذا مطم  ممحٌّ  ل يحتمؿ التمخير ، إذ كيؼ يغفؿ المخططوف فد الدول  دراس  أىػـ عن ػر 
 مجتمع .حقيقد فد بنار الثروة البشري  ، وىو إعالر القيـ التربوي  ، وتدعيـ مقوماتيا فد ال

وزاد مف اقتناعد بالدراس  والتحميؿ ليذا الحديث أند وجدتو يضع لنا أسسػال متينػ  وقويمػ   -3
فد طرؽ التعميـ ، واختيػار النػابييف مػف أبنػار ادمػ  ورعػايتيـ منػذ ال ػغر ليبػرزوا فػد مجػاؿ معػيف ، 

 ولد لمتعمـ .ويتفوقو فيو ، وتبدو مالمح الذكار والفيـ عم  ادبنار وىـ فد ىذا السف اد
 -ولما كانت ادسرة والمدرس  مف أىـ المهسسات التربوي  ، التد تسيـ فد تربي  الغمماف  -4
مػف المعمػـو أنػو يبػدأ مػف المحظػ  ادولػ  لمػيالده ،  -الطفػؿ  -فتػمثير ادسػرة عمػ  الغػالـ  -ادطفاؿ 

ذؿ ادسػػرة مػػف الجيػػد التربػػو  كمػػا أف تمثيرىػػا عميػػو ، يمعػػ  دورال فػػد تكوينػػو وتوجييػػو . وبمقػػدار مػػا تبػػ
 المناس  ، بقدر ما ينمو الطفؿ ويتشكؿ .

كمػػا أف المدرسػػ  تتحمػػؿ العػػ ر ادكبػػر فػػد عمميػػ  تمكيػػد ثقػػ  الفػػرد فػػد معتقداتػػو ومقدراتػػو 
الثقافيػػ  والحضػػاري  ، كمػػا أنيػػا تقػػـو بتزويػػده بػػمدوات تطػػوير المجتمػػع فػػد جميػػع المجػػالت الزراعيػػ  

 وال ناعي  والخمقي  .

ومف ىنا فالمدرس  تعتبر عامال ىاما وضابطا لمتحكـ فد نمو وتطور الجماعػات االنسػاني  
فيػو الضػماف لتكػويف المجتمعػات  -مدرسػييـ  -، فالتوجيو لمغمماف وتنمي  خبراتيـ عػف طريػؽ الكبػار 

  ، حيث ىو القوة البشري“السميم  ، والمتطورة التد تنشد التقدـ . ول شؾ أف أىـ شدر فد ثروة ادمـ 
إف ىذا الم در مف الثروة ىو الذ  يتوقػؼ عميػو تحويػؿ الم ػادر الطبيعيػ  إلػ  أشػيار مفيػدة يحسػف 
اسػتغالليا وتػػدبيرىا وتوجيييػػا إلػػ  خيػػر المجمػػوع ، كمػػا يتوقػؼ عميػػو إبعػػاد ادمػػ  عػػف أف تكػػوف موقػػع 

 4.”أطماع اآلخريف 

                                                           
بحث بعنواف  "دور الروض  فد إكسا  ادطفاؿ القيـ ادخالقي  " لـ ينشر بعد ، مقدـ إل  "مهتمر القيـ  - 3

 . 23والتربي  فد عالـ متغير"، لمدتور محمد وفائد / عالو  الحمو ، ص 
الد ومسئوليتو فد تنمي  دوؿ الخميع العربد ، دراس  تحميمي  تربوي  دعماؿ الندوة الفكري  ادول  التعميـ الع- 4

ـ ، لألستاذ محمد عبدالعميـ مرسد ،  الرياض مكت  1982يناير  7-4لرهسار ومدير  الجامعات الخميجي  ، 
 . 177ـ ص 1985التربي  العربد لدوؿ الخميع ، طبع  



بػات كرامػات ادوليػار ، وأنػو باالضاف  إل  ما فد ىػذا الحػديث مػف دللػ  واضػح  عمػ  إث -5
لػػيس بالعجيػػ  أف تظيػػر كرامػػ  عمػػ  يػػد غػػالـ مػػف غممػػاف المسػػمميف . فكرامػػات اهلل سػػبحانو وتعػػال  

 تظير عم  يد الكبار مف ادوليار وكذا ال غار سوار بسوار .
ولف أكوف مغاليال إف كاف فد ىذا البحث رد عم  أولئؾ الذيف لـ يستوعبوا كرام  اهلل لمطفػؿ 

فريقد ، والذ  مأل  يتو أطباؽ ادرض حيث نقمتو االذاعات المرئيػ  والمسػموع  عبػر الفضػائيات اال
، كمػػػا نقمتػػػو ال ػػػحؼ المحميػػػ  والعالميػػػ  ، فمخػػػذ بعضػػػيـ يمػػػوؾ لسػػػانو بتكػػػذي  ذلػػػؾ ، وأخػػػذ  خػػػروف 

لكػريـ عػف يتيموف أخواننا الجف المسمـ مف ورار ذلؾ . ونسوا أف اهلل سبحانو وتعال  أخبرنا فد قر نو ا
عيس  بػف مػريـ عمييمػا السػالـ ، وكالمػو فػد الميػد ، أ  فػد سػف أ ػغر مػف ىػذا الطفػؿ االفريقػد . 
ولػػـ يكػػف عيسػػ  بػػف مػػريـ عمييمػػا السػػالـ المتحػػدث الوحيػػد فػػد الميػػد بػػؿ ىنػػاؾ مػػا ورد فػػد الحػػديث 

ػػػَرَأٌة وَ “ ... الشػػػريؼ الػػػذ  نحػػػف ب ػػػدده حيػػػث قػػػد ورد فػػػد نيايتػػػو    َمَعيَػػػا َ ػػػبلدٌّ َليَػػػا َحت ػػػ  َجػػػاَرتل ام 
ػػبلرل  َفقلن ػػؾل َعمَػػ  ال َحػػؽ   ػػول ا   ـل َيػػا ألم  كمػػا ورد أيضػػا أف غالمػػال “. َفَتَقاَعَسػػت  َأف  َتقَػػَع فلييَػػا َفقَػػاَؿ َليَػػا ال غلػػاَل

والػػذ  أخرجػػو  كممػػو جػػريع الراىػػ  ، وكػػذلؾ رضػػيع المػػرأة التػػد ورد ذكرىػػا فػػد حػػديث أبػػد ىريػػرة 
 اهلل فد  حيحو ، كما أخرجو غيره.االماـ البخار  رحمو 

ـ  فلػد  ـ  َيػَتَكم  فحديث البخار  رحمو اهلل َعف  َأبلد ىلَري َرَة َعفل الن بلد  َ م   الم ول َعَمي ول َوَسم ـَ َقاَؿ لَػ
ػَري ٌع َكػاَف يل  ٌؿ يلَقاؿل َلول جل َرائليَؿ َرجل يَس  َوَكاَف فلد َبنلد إلس  َ ػم د َجاَرت ػول ألُمػول َفَدَعت ػول َفقَػاَؿ ال َمي دل إلل  َثاَلَثٌ  عل

َمعَ  ػَري ٌع فلػد َ ػو  َسػاتل َوَكػاَف جل وَه ال ملومل ت ول َحت   تلرلَيول ولجل يبلَيا َأو  ألَ م د َفَقاَلتل الم يلـ  َل تلمل تلول َفَتَعر َضػت  ألجل
َكَنت ػػ يلػػا َفَمم  ػػَرَأٌة َوَكم َمت ػػول فَػػَمَب  َفَمتَػػت  َراعل وا لَػػول ام  ػػَري َع فَػػَمَتو هل َفَكَسػػرل ػػف  جل ػػا َفَقالَػػت  مل ػػَيا َفَولَػػَدت  غلاَلمل ػػف  َنف سل ول مل

ػاَلـل قَػاَؿ الر   ـَ َفقَػاَؿ َمػف  َأبلػوَؾ َيػا غل ـ  َأتَػ  ال غلػاَل ػَم َوَ ػم   ثلػ َمَعَتول َوَأن َزللػوهل َوَسػُبوهل َفَتَوض  ػد قَػاللوا َنب نلػد َ و  اعل
َمَعَتَؾ ملف  َذَى َ  ػٌؿ  َ و  ػَرائليَؿ َفَمػر  بليَػا َرجل ػف  َبنلػد إلس  ػعل اب نلػا َليَػا مل ػَرَأٌة تلر ضل ػيَف َوَكاَنػتل ام  َقاَؿ َل إلل  ملف  طل

َيَيا َوَأق َبَؿ َعَم  الر اكلػ ل َفقَػاَؿ الم   ث َمول َفَتَرَؾ َثد  َعؿل اب نلد مل عَ َراكلٌ  ذلو َشاَرَة َفَقاَلتل الم يلـ  اج  ـ  َل َتج  ث مَػول يلػ م نلػد مل
يلَيا َيَمُ ول َقاَؿ َأبلو ىلَري َرَة َكَمن د َأن ظلرل إلَل  الن بلد  َ م   الم ول َعَمي ول وَ  َبَعول ثلـ  ثلـ  َأق َبَؿ َعَم  َثد  َسم ـَ َيَمُص إل  

هل َفَتَرَؾ َثد   ث َؿ َىذل َعؿل اب نلد مل ـَ َذاَؾ َفقَػاَؿ ملر  بلَمَمَ  َفَقاَلتل الم يلـ  َل َتج  ث َميَػا َفَقالَػت  للػ َعم نلػد مل ـ  اج  َيَيا َفَقاَؿ الم يلػ
ـ  َتف َعؿ  * ََم ل َيقلوللوَف َسَرق تل َزَني تل َوَل هل اد  َف ال َجَبابلَرةل َوَىذل الر اكل ل َجب اٌر مل
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  مشكلة البحث :
 عكا أف تصاغ اشكلة البةث ن الهلاؿ التايل :  
قيم واملمارسات الرتبوية الا عكا استنبااها اا ص ؿ حديث الهاحر والرا   وال  ـ ، و ا قصة أ ةاا اا أ م ال - 
 ا صدود .

 أهداف البحث :

                                                           
خار  رحمو اهلل فد  حيحو ، كتا  ادنبيار ، با  قوؿ اهلل  " واذكر فد الكتا  مريـ ..."  أخرجو االماـ الب - 5

 . 3181رقـ الحديث 



  -يهدؼ البةث إىل اا يلا : 
 إبراز الشخصية الرتبوية للمعلم املتفوؽ والتصكيد عل  اتقتدا  هبا .  -1
 .-قصة أ ةاا ا صدود  -الرتبوية الا تضمنها حديث الهاحر والرا   وال  ـ ن املمارسات  6الكشف عا بعض الع اات -2
 التقدـ ببعض التو يات ، الا عكا أف تها م ن ا،تقا  املعلم الكف  ، ل رتقا  تربوياً وعلمياً . -3

 أهمية البحث :
 -يكته  البةث أمهيت  اا اآليت : 

 ي  اإلس اا . الهنة النبوية الشريفة واوقعها اا التشر  -1
 حماولة استنباال انهج تربػوي إسػ اا اتكااػث اػا صػ ؿ ا حاديػث النبويػة الشػريفة ، والػا دتثػث الرتمجػة ا،قيقيػة للرتبيػة القرا،يػة لل يػث -2

 ور   اهلل عنهم أمجعٌن .  القراين الفريد و م  ةابة رسوؿ اهلل 
ة ا اػػة ، للو ػػوؿ إىل العػػاة والهػػلدد ، و ػػم الوحيػػدوف املل لػػوف لنصػػيةة ا،كػػاـ  ػػم بو ػػل -بعػػد اهلل سػػبةا،  وتعػػاىل  -يبقػػ  العلمػػا   -3

 أوحماج تهم .
اػػا دتثلػػ  العقيػػدة اإلسػػ اية ن ،فػػوس أبنائهػػا ، اػػا إعػػ   لشػػصوم ، وحفػػ   رواحهػػم و،فوسػػهم اػػا أف تنالػػ  ن إ ػػرا ات ا،يػػاة الػػد،يا  -4

 وزينتها .
 منهج البحث :
التةليلػػا اتسػػتنبااا ، حيػػث تعػػرا الباحػػث إىل ا،ػػديث النبػػوي الشػػريف ، وسػػار اعػػ  اقػػرة اقػػرة ، اسػػتخدـ الباحػػث املػػنهج  

 وأحيا،ا مجلة مجلة ، واستااع أف يهتنبط اا اتق اهلل علي  ، ا  حماولة ربط ذل  حبالنا اليـو ، واتستفادة ان  اا أاكا . 
نباط  حيح قد أخرجو االمػاـ وبما أف الحديث الشريؼ الذ  سنتعرض إليو بالتحميؿ والست

مسػػمـ رحمػػو اهلل فػػد  ػػحيحو فمػػف نتعػػرض إلػػ  شػػدر مػػف السػػند بالدراسػػ  أو الحكػػـ عمػػ  الرجػػاؿ ، 
 ف حيحا االماميف البخار  ومسمـ قد تمقتيما ادم  بالقبوؿ وهلل الفضؿ والمن  . 

ػَيي َ  بػف سػناف  َؿ الم ػول َ ػم   َأف  َرسلػو  فمخرج االماـ مسمـ رحمو اهلل فد  حيحو َعف   ل
ـ  َوَكػػافَ  َمكل تل  الم ػػول َعَمي ػػول َوَسػػم ـَ قَػػاَؿ َكػػاَف َمملػػٌؾ فلػػيَمف  َكػػاَف قَػػب  ػػا َكبلػػَر قَػػاَؿ للم َمملػػؾل إلن ػػد قَػػد  َكبلػػر  ٌر َفَمم  لَػػول َسػػاحل

ػػول َفَكػػ ػػا يلَعم مل َر َفَبَعػػَث إلَلي ػػول غلاَلمل ػػول الس ػػح  ػػا ألَعم م  ػػٌ  َفَقَعػػَد إلَلي ػػول َفاب َعػػث  إللَػػد  غلاَلمل اَف فلػػد َطرليقلػػول إلَذا َسػػَمَؾ َراىل
َجَبول َفَكافَ  َع َكاَلَمول َفَمع  َر َضػَرَبول َفَشػَكا َذللػَؾ  َوَسمل ػ ل َوَقَعػَد إلَلي ػول فَػقلَذا َأتَػ  الس ػاحل َر َمر  بلالر اىل إلَذا َأَت  الس احل

َر  يَت الس احل رل َفَبي َنَمػا إلَل  الر اىل ل َفَقاَؿ إلَذا َخشل ػيَت َأى مَػَؾ َفقلػؿ  َحَبَسػنلد الس ػاحل َفقلػؿ  َحَبَسػنلد َأى ملػد َواَلَذا َخشل
رل َأف َضؿل َأـل  ـل  لس احل َم ـَ َأع  يَمَ  َقد  َحَبَستل الن اَس َفَقاَؿ ال َيو  الر اىل ل َأف َضػؿل ىلَو َكَذللَؾ إلذ  َأَت  َعَم  َداب َ  َعظل

ػَفَمَخَذ َحَجرلا َفقَ  هل الد اب ػَ  َحت ػ  َيم ضل رل َفاق تلػؿ  َىػذل رل الس ػاحل رل الر اىل ل َأَح   إلَلي َؾ ملف  َأم  َد اَؿ الم يلـ  إلف  َكاَف َأم 
َبَرهل َفَقاَؿ َلول الر اىل ل َأ   بلَند  َأن َت  ن ػد ال  الن اسل َفَرَماَىا َفَقَتَمَيا َوَمَض  الن اسل َفَمَت  الر اىلَ  َفَمخ  ـَ َأف َضؿل مل َيو 
رلَؾ َما َأَرأ َواَلن ػَؾ َسػتلب َتَم  فَػقلفل اب تلمليػَت فَػاَل تَػدلؿ  َعمَػد  َوَكػاَف ال غلػاَلـل يلب ػرل ل  َب ػَرَص  َقد  َبَمَغ ملف  َأم  َمػَو َواد  َك  اد 

َع َجمليٌس للم َمملؾل َكاَف  َوارل َفَسمل َد  َد َفَمَتاهل بلَيَداَيا َكثليَرَة َفقَػاَؿ َمػا َىاىلَنػا لَػَؾ َويلَداول  الن اَس ملف  َسائلرل اد  َقد  َعمل
فلد الم ول َفقلف  َأن َت  َمن َت بلالم ول  فلد َأَحدلا إلن َما َيش  َمعل إلف  َأن َت َشَفي َتنلد َفَقاَؿ إلن د َل َأش  تل الم ػَو َفَشػَفاَؾ َأج  َدَعو 

ملسل َفَقاَؿ لَػول ال َمملػؾل َمػف  َرد  َعَمي ػَؾ َبَ ػَرَؾ قَػاَؿ  َفآَمَف بلالم ول َفَشَفاهل الم ول  َفَمَت  ال َمملَؾ َفَجَمَس إلَلي ول َكَما َكاَف َيج 
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ـ  َيَزؿ  يلَعذ بلول َحت   َدؿ  َعَم  ال غلػ ػدَر َرب د َقاَؿ َوَلَؾ َر ٌّ َغي رل  َقاَؿ َرب د َوَرُبَؾ الم ول َفَمَخَذهل َفَم بلػال غلاَلـل اَلـل َفجل
َب ػَرَص َوَتف َعػؿل َوَتف َعػؿل فَ  َمػَو َواد  َك  رلَؾ َمػا تلب ػرل ل اد  ح  ػفلد َفَقاَؿ َلول ال َمملؾل َأ   بلَند  َقد  َبَمَغ ملف  سل قَػاَؿ إلن ػد َل َيش 

ـ  َيػػَزؿ  يلَعذ بلػػول َحت ػ  َدؿ  َعمَػػ  الر   ػػفلد الم ػػول َفَمَخػػَذهل َفمَػػ ػػع  َعػػف  َأَحػدلا إلن َمػػا َيش  ػػ ل َفقليػػَؿ لَػػول ار جل ػػدَر بلالر اىل ػػ ل َفجل اىل
د ق اهل ثلـ  جل ول َفَشق ول َحت   َوَقَع شل ئ َشاَر فلد َمف رلؽل َرأ سل ئ َشارل َفَوَضَع ال مل ينلَؾ َفَمَب  َفَدَعا بلال مل َر بلَجمليسل ال َمملػؾل دل

ينلَؾ َفَمَب  َفَوَضَع ال   ع  َعف  دل دَر بلال غلاَلـل َفقليَؿ َلول ار جل ق اهل ثلـ  جل ول َفَشق ول بلول َحت   َوَقَع شل ئ َشاَر فلد َمف رلؽل َرأ سل مل
َىبلوا بلول إلَل  َجَبؿل َكػَذا  َحابلول َفَقاَؿ اذ  ينلَؾ َفَمَب  َفَدَفَعول إلَل  َنَفَر ملف  َأ   ع  َعف  دل ػَعدلوا َفقليَؿ َلول ار جل َوَكػَذا َفا  

دلوا بلػول ال َجَبػَؿ َفقَػاؿَ بلول ال َجَبػَؿ فَػ وهل فَػَذَىبلوا بلػول َفَ ػعل ينلػول َواَلل  فَػاط َرحل َوتَػول فَػقلف  َرَجػَع َعػف  دل ػتلـ  ذلر  ـ  قلَذا َبَمغ   الم يلػ
ػد إللَػ  ال َمملػؾل َفقَػاَؿ لَػول ال َمملػؾل  شل ـل ال َجَبػؿل َفَسػَقطلوا َوَجػاَر َيم  ئ َت َفَرَجَؼ بليل ـ  بلَما شل فلنلييل ػَحابلَؾ  اك  َمػا َفَعػَؿ َأ  
قلوَر َفَتَوس   ملوهل فلد قلر  مل َىبلوا بلول َفاح  َحابلول َفَقاَؿ اذ  ـل الم ول َفَدَفَعول إلَل  َنَفَر ملف  َأ   ػَر فَػقلف  َقاَؿ َكَفانلييل طلوا بلول ال َبح 

ـ  ا فلوهل فَػَذَىبلوا بلػول َفقَػاَؿ الم يلػػ ينلػول َواَلل  َفاق ػذل ـل الس ػفليَن ل َفَغرلقلػوا َوَجػػاَر َرَجػَع َعػف  دل ػئ َت َفان َكفَػَمت  بليلػ ـ  بلَمػا شل فلنلػييل ك 
ـل الم ػول َفقَػاَؿ للم َمملػؾل إلن ػَؾ لَ  َحابلَؾ َقاَؿ َكَفانلييل د إلَل  ال َمملؾل َفَقاَؿ َلول ال َمملؾل َما َفَعَؿ َأ   شل ػَت بلقَػاتلملد َحت ػ  َيم  س 

ذ  َسي ملا ملف  َتف َعَؿ َما  ملرلَؾ بلول َقا َع ثلـ  خل ذ  ملبلنلد َعَم  جل َد َوَت   يَد َواحل َمعل الن اَس فلد َ عل َؿ َوَما ىلَو َقاَؿ َتج 
نلد َفقلن َؾ إلذَ  مل ـل الم ول َر   ال غلاَلـل ثلـ  ار  سل ثلـ  قلؿ  بلاس  ـَ فلد َكبلدل ال َقو  م َتنلػد ا َفَعم َت َذللػَؾ َقتَ كلَناَنتلد ثلـ  َضعل الس ي 

ـَ فلػػ ـ  َوَضػػَع الس ػػي  ػػف  كلَناَنتلػػول ثلػػ ا مل ـ  َأَخػػَذ َسػػي مل َع ثلػػ ػػذ  ػػَد َوَ ػػَمَبول َعمَػػ  جل يَد َواحل د َكب ػػدل َفَجَمػػَع الن ػػاَس فلػػد َ ػػعل
ول َفَوَضَع َيدَ  د غل ـل فلد  ل ـل الم ول َر   ال غلاَلـل ثلـ  َرَماهل َفَوَقَع الس ي  سل ثلـ  َقاَؿ بلاس  ػعل ال َقو  ضل ول فلد َمو  د غل هل فلد  ل

ال َمملػؾل َفقليػَؿ لَػول َأَرَأي ػَت الس ي ـل َفَماَت َفَقاَؿ الن اسل  َمن ا بلَر   ال غلاَلـل  َمن ا بلَر   ال غلاَلـل  َمن ا بلَر   ال غلاَلـل فَػملتلَد 
َذرل َقد  َوالم ول َنػَزَؿ بلػَؾ َحػَذرلَؾ قَػد   َمػَف  ػَرـَ َما كلن َت َتح  ػد ت  َوَأض  ػدلودل فلػد َأف ػَواهل الس ػَكؾل َفخل لخ  الن ػاسل فَػَمَمَر بلاد 

ـ  َفَفَعملوا َحت   َجاَرتل ام   ملوهل فليَيا َأو  قليَؿ َلول اق َتحل ينلول َفَمح  ع  َعف  دل ـ  َير جل َرَأٌة َوَمَعَيا َ بلدٌّ الن يَراَف َوَقاَؿ َمف  َل
بلرل  َفقلن ؾل َعَم  ال َحؽ  *َلَيا َفَتَقاَعَست  َأف  تَ  ـل َيا ألم ول ا   َقَع فليَيا َفَقاَؿ َلَيا ال غلاَل
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وبػػػالنظر فػػػد ىػػػذا الحػػػديث الشػػػريؼ نجػػػد فيػػػو عالمػػػات ل بػػػد  مػػػف الوقػػػوؼ عنػػػدىا لنسػػػتنبط 
الحكـ والعمـ ، وادخالؽ والقيـ فد أعمار المجتمع كباره و غاره ، عمماهه وتالميذه أو طالبو.وسمقـو 

 بوضع كؿ عالم  لوحدىا . 
 ػا أف العلػم  ػ  أف يػورث ويعلػم إىل ا جيػاؿ القاداػة ، ب ػض الننػر عػا كػوف  فالعالمة األولى مما يرشد إليه الحديث الشريف :-1

يريػػػد  - ر ػػم أف  ػػػ ا العلػػػم ( الهػػػةر   حمػػـر العمػػػث بػػػ  ن تػػػرعنا اإلسػػ اا ، وت اائػػػدة اػػػا تعلمػػػ  -العلػػم ،ااعػػػاً أـ ت . اهػػػا و الهػػػاحر 
إىل اا حيمل  عن  ويعمث ب  ، وينقل  إىل ا جيػاؿ القاداػة . االهػاحر عػام  -و و الهةر  -الهاحر املتخصص ن الهةر أف يورث علم  

 بعلم الهةر . وت يريد أف عوت قبث أف يورث علم  إىل اا حيمل  ويربع اي  .

                                                           
أ حا  ادخدود والساحر   حيح االماـ مسمـ بف الحجاج أخرجو فد كتا  الزىد والرقائؽ با  ق   - 7
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سػالمد والقػومد ، تسػيـ وىذا مما يجعمنػا نفكػر جػديال فػد تػوفير خطػ  عمػ  المسػتوأ اال
بدرجػ  كبيػرة فػػد توضػيح الرهيػػ  أمػاـ المهسسػػات التربويػ  ، بحيػػث تسػتجي  تمػػؾ المهسسػات دىػػداؼ 

تر ػد كػؿ مػا “الدول  مف جي  ، وطموحات اآلبار وادميات مف جي  أخػرأ . وشػمف ىػذه الخطػ  أف 
ومقرراتيا وتدرسػو لألجيػاؿ  لو عالق  بحياة المواطف وحياة المجتمع مف حولو ، ثـ تدخمو فد مناىجيا

ال ػػػاعدة ، حتػػػػ  تتخػػػػرج ىػػػػذه ادجيػػػػاؿ ، وىػػػػد واعيػػػػ  بمػػػػا يػػػػدور حوليػػػػا، وبمػػػػا يػػػػهثر فػػػػد حاضػػػػرىا 
ومسػػػتقبميا ، فػػػد تسػػػمحو بالقػػػدر الكػػػافد مػػػف العمػػػـو والميػػػارات والمعمومػػػات بحيػػػث يسػػػتطيع أف يواجػػػو 

لكػػؿ مػػف ىػػ  ود  فػػد وحتػػ  ل يتػػرؾ ادمػػر  8”الحيػػاة بمشػػاكميا ومعضػػالتيا دوف خػػوؼ أو عجػػز.
 -تعميـ ما شار ولمػف شػار دوف وازع مػف إيمػاف أو ضػمير ، وحتػ  ل يتكػرر مػا ح ػؿ مػف السػاحر 

 فد ىذا الحديث ، فالسحرة والكين  كثر فد ىذا الزماف . -الكاىف 

فقنػو رفػع طمبػو  -وىنػا نعتبػره المدرسػ   -ودف الساحر موكؿ مف قلَبؿ الممؾ بيذا العمـ  
و حيػػث كػػاف يػػتكيف لػػو  كمػػا كػػاف نػػديمال لػػو ، والممػػؾ يمثػػؿ السػػمط  العميػػا فػػد الدولػػ  ، إلػػ  الممػػؾ نفسػػ

 ” ليست در منو قرارال بذلؾ ، فيكوف أدع  لتحقيػؽ رغبػ  العػالـ بالسػحر . ففػد روايػ  االمػاـ الترمػذ  
مػػا أو كػاف ممػؾ مػف الممػوؾ وكػاف لػػذلؾ الممػؾ كػاىف يكيػف لػو ، فقػػاؿ الكػاىف   انظػروا إلػد  غالمػال في

قاؿ فطنال لقنا ، فمعمَمو عممد ىذا ، فقند أخاؼ أف أموت فينقطع منكـ ىذا العمـ، ول يكوف فيكـ مػف 
 “.يعممو 
ت يريػد أي  ػ ـ يعلمػ  الكها،ػة والهػةر ، بػث يريػد ،وعيػة اعينػة اػا ال لمػاف .  -الكػا ا  - ا أف العػام بالهػةر  والعالمة الثانية :-2

عة اا العمر إىل سا البلوغ . و  ا الها  و سا ا،ف  والتلقا ، والقدرة عل  حف  كميات كبػًنة اػا املعلواػات وال  ـ  و اا بٌن الهاب
 ر م كوف ال  ـ ن   ا الها قد ت يفهم اعنا ا ، وت يدرؾ اراايها .

وقد يكوف ىناؾ مف الغمماف مف يبدو عميو عالمات النجاب  والنبوغ قبؿ ىذا السف ، مثؿ ما 
َعف   ” أنو قاؿ كما أخرجو االماـ البخار  رحمو اهلل فد  حيحو   شمف محمود بف الربيع  ورد فد

ػ ل  ػَف الن بلػد  َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ َمج  بليػعل قَػاَؿ َعَقم ػتل مل ملػودل ب ػفل الر  ػسل  َمح  يلػد َوَأَنػا اب ػفل َخم  يَػا فلػد َوج  َمج 
ػف  َدل ػػوَ  ػنليَف مل 9سل

سػف خمػس وسػػت سػنيف ىػد سػػف قابمػ  لمتمقػد والحفػػظ ، أمػا إذا أراد المعمػػـ فيػػذه ال  * 
تعمػػػيـ الغممػػػاف ادشػػػيار العمميػػػ  ، فيستحسػػػف أف تكػػػوف سػػػف السػػػابع  ىػػػد البدايػػػ  لتمقػػػد العمػػػـ العممػػػد 
والسموكد . والفرؽ شاسع بيف العمػـ النظػر  وبػيف العمػـ السػموكد والتطبيقػد ، فحفػظ أيػات مػف القػر ف 

فد الدعار مثؿ أدعي  تناوؿ الطعاـ أو النـو والسػتيقاظ ، ودخػوؿ   أحاديث رسوؿ اهلل الكريـ ، أو 
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الحماـ أوالخروج منو ، فيذه أدعي  نظري  يسيؿ حفظيا . أما ادشيار التد تستدعد أعمال وسػموكا ، 
َنػاَركل  ”   فيذا يتطم  سن ال أكبر مثؿ سبع سػنيف ، أل تػرأ كيػؼ قػاؿ النبػد  وا َأب  ػاَلةل للَسػب عل ملػرل ـ  بلال  

ـ  َعب ػػَدهل  عل َواَلَذا َأن َكػػَح َأَحػػدلكل ـ  فلػػد ال َمَضػػاجل قلػػوا َبي ػػَنيل ػػنليَف َوَفر  ػػرل سل ـ  َعَمي يَػػا للَعش  ػػرلبلوىل ػػنليَف َواض  يػػَرهل فَػػاَل سل  َأو  َأجل
تلول إللَػ  َفَؿ ملف  سلػر  َرتلول َفقلف  َما َأس  َر ملف  َعو  َرتلػول *  َين ظلَرف  إلَل  َشد  ػف  َعو  َبَتي ػول مل رلك 

فال ػالة فييػا تعمػيـ  12
عباد  سموكد ، فباالضاف  إل  الفاتح  وقرارة سور  غيرة مف القر ف  والتشيد ، إل أف فييػا الركػوع 
والتسػػبيح  والطممنينػػ  فيػػو والعتػػداؿ والػػدعار والطممنينػػ  فيػػو ، والسػػجود والتسػػبيح  والطممنينػػ  فيػػو ، 

دنو “  ؿ فقنؾ لـ ت ؿ “لممسدر  التو     بعض الكبار ، ألـ يقؿ رسوؿ اهلل وىذه قد يضيعيا 
أخرج االماـ البخار  رحمو اهلل  َعف  َأبلد ىلَري َرَة َأف  َرسلوَؿ الم ول َ م   الم ول َعَمي ػول  لـ يطمئف فد  التو .

ٌؿ َفَ ػم   َفَسػم ـَ عَ  َد َفَدَخَؿ َرجل ػع  َفَ ػؿ  َوَسم ـَ َدَخَؿ ال َمس جل مَػ  الن بلػد  َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ فَػَرد  َوقَػاَؿ ار جل
ـ  َجػػاَر َفَسػػم ـَ َعمَػػ  الن بلػػد  َ ػػم   الم ػػول َعَمي ػػول َوَسػػم ـَ  ـ  تلَ ػػؿ  َفَرَجػػَع يلَ ػػم د َكَمػػا َ ػػم   ثلػػ ػػع  َفقلن ػػَؾ لَػػ  َفقَػػاَؿ ار جل

ـ  تلَ ؿ   ػاَلةل َفَ ؿ  َفقلن َؾ َل ػَت إللَػ  ال   نلػد َفقَػاَؿ إلَذا قلم  فل َغي ػَرهل َفَعم م  سل َثاَلثلا َفَقاَؿ َوال ذل  َبَعَثَؾ بلال َحؽ  َما ألح 
فَػع  َحت ػ  تَ  ـ  ار  َكع  َحت ػ  َتط َمػئلف  َراكلعلػا ثلػ َف ال قلر  فل ثلـ  ار  َؿ َقاَفَكب ر  ثلـ  اق َرأ  َما َتَيس َر َمَعَؾ مل د  ع ػدل ػجل ـ  اس  ػا ثلػ ئلمل
َفع  َحت   َتط َمئلف  َجاللسلا َواف َعؿ  َذللَؾ فلد َ اَلتلَؾ كلم َيا * دلا ثلـ  ار  َحت   َتط َمئلف  َساجل

11 
أف املدارس  ا املكاف ال ي ينهر اي  ،بوغ الافث ، و ا اجلهة املل لة تصتيار ا ذكيا  والناهبٌن ، ولػ ا  والعالمة الثالثة :-3 

اقاؿ الكػا ا ا،نػروا :” ت ترى كيف اصتاروا ل    ااً ،بيهاً ااناً ، ل  ت ف بالعلم ، وسرعة حاانة ، افا رواية اإلااـ الرتا ي رمح  اهلل أ
قػاؿ إيلَّ   ااً اهماً أو قاؿ ااناً لقناً اصعلم  علما   ا ، اإين أصاؼ أف أاوت ، اينقا  انكم   ا العلم ، وت يكوف اػيكم اػا يعلمػ  . 

ااملدرسػوف  ػػم ا قػدر علػػ  اصتيػار املالػػوا حهػ  املوا ػػفات اآلتيػة اػػا جهػات اتصتصػػا  . ولػيذ كمػػا “.  اننػروا لػ  علػػ  اػا و ػػف
يفعػػػث اليػػػـو ن بعػػػض اإلدارات التعليميػػػة أف عتػػػار أ،ػػػاس لبعثػػػات علميػػػة ليهػػػوا كفػػػلا ، اكيػػػف عتػػػاروف املبتعثػػػٌن   عتػػػارووم حهػػػ  املعراػػػة 

بية ، بػث إف بعػػض اػػا يلتةقػوف بالدراسػػات اجلااعيػػة أو البعثػات ليهػػوا ا كفػػص  وليهػوا ا علػػ  درجػػات . بػث و ػػث ا اػػر والواسػاة واسهػػو 
%   ػةاا الشػهادات والػدرجات . اهػث  ػةيق أف  ػ   النهػبة املتد،يػة 25% حمهػوبيات ، 75 ف يكوف القبوؿ ن بعػض اجلااعػات 

 املأل ستخرج علما  أا اذاً ، وعقوت علمية اعلمية ا ة   ك .    للمتفوقٌن أااـ ا  لبية اا اسهوبٌن عل 
اتلتةػاؽ بالدراسػة “  ا امل زاة للمدرس ، وا،ضور إلي  ، والتتلم  عل  يدي  ، و  ا اا ،هػمي  اليػـو  والعالمة الرابعة :-4 
صارو  أف حيضػر ذلػ  الكػا ا ، وأف عتلػف إليػ  ، ا عػث اػ:” و  ا يلص  اا ا،ديث كما ن روايػة اإلاػاـ الرتاػ ي رمحػ  اهلل “ أو املدرسة 
ول ا ا،تب  صربا  التعليم ن الوزارات واملديريات الرتبوية والتعليمية إىل عملية اتلتةاؽ باملدرسة أو اجلااعة ، وليذ ات،تهػاا “. عتلف إلي  

 ، وذل  لعدة أسباا أذكر انها :

مذ عم  يديو ، مما يجعمػو يتربػ  تربيػ  متكاممػ  ما فد اللتحاؽ مف رهي  لممعمـ ، وتتم -أ 
، تشمؿ جوان  عديدة فد حياة التمميذ ، وىذا مف خالؿ الممارسات التربويػ  المتنوعػ  التػد كػاف يقػـو 
بيػػا المربػػد ، والتػػد بمجموعيػػا تبنػػد شخ ػػي  لممػػتعمـ متوازنػػ  متكاممػػ  ادبعػػاد . فمحيانػػال يقػػوـ المعمػػـ 
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ادىـ إلػػ  كػػؿ عمػػؿ  ػػالح ، وسػػموؾ حسػػف . فقػػد يلعنػػ  المعمػػـ المربػػد المربػػد بن ػػح المتعممػػيف وَارشػػ
بغػػرس اآلدا  الحميػػدة عػػف المتعممػػيف ، كمػػا يعنػػ  بتعػػديؿ سػػموؾ المتعممػػيف لمػػا يػػراه مػػف ت ػػرفاتيـ 
اليومي  ، وكمماتيـ التد يتداولونيا بينيـ ، خا   والسموؾ االنساند عرض  لالنحراؼ مف حيف آلخر 

يف لمػػهثرات سػػمبي  عديػػدة ، فػػالمعمـ المربػػد يعػػدؿ مػػف سػػموؾ المتعممػػيف كممػػا ، بسػػب  تعػػرض المتعممػػ
 وجد فيو اعوجاجال. 

باالضاف  إل  الخبرة المباشػرة وغيػر المباشػرة التػد يكتسػبيا الممتحػؽ . ويق ػد بػالخبرة  - 
برة ضػرور  تمؾ التد يمر بيا الفرد بنفسو ، ويكوف طرفال أ يالل فييا ، وىذا النوع مف الخ ” المباشرة 

لإلنساف ، دنو يتعمـ منو ب ورة أكيدة ، وتمثؿ الخبرة الحي  المباشرة قم  الخبرات ، مف حيث تمثيرىا 
 12“.القو  عم  المتعمـ 

باالضفاف  إل  ما فد االلتحاؽ مف مشارك  المتعمـ فػد العمميػ  التربويػ  ، دف دور المػتعمـ 
ا يسػمؿ وينػاقش ويسػمع ويشػاىد . وأعجػ  مػف الػذيف فد العممي  التربوي  دور إيجابد  ، خا   عندم

يطمقػػوف عمػػ  مشػػارك  المػػتعمـ فػػد العمميػػ  التربويػػ  منيجػػال تربويػػال حػػديثال ، كيػػؼ وقػػد كػػاف ىػػذا المػػنيع 
( ألػػؼ وأربعمائػػ  عػػاـ عمػػ  يػػد  سػػيد المعممػػيف 1422أ  قبػػؿ أكثػػر مػػف    متبعػػال زمػػف الم ػػطف  

رواه االمػػاـ مسػػمـ رحمػو اهلل فػػد  ػػحيحو َعػػف  َأبلػػد َذر  َأف  كمػػا فػػد الحػديث الػػذ    وىػو رسػػوؿ اهلل 
َحا ل الن بلد  َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ قَػاللوا للمن بلػد  َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ َيػا  َرسلػوَؿ الم ػول َذَىػَ  َناسلا ملف  َأ  

ورل يلَ ػػُموَف َكَمػػا نل  لجل ػػؿل الػػُدثلورل بلػػاد  ـ  قَػػاَؿ َأَو َأى  ػػَوالليل ػػوؿل َأم  ػػوـل َوَيَتَ ػػد قلوَف بلفلضل ػػوملوَف َكَمػػا َن ل َ ػػم د َوَي ل
بليَرَة َ َدَق ل َوكلؿ  تَ  بليَحَ  َ َدَق ل َوكلؿ  َتك  د قلوَف إلف  بلكلؿ  َتس  ـ  َما َت   يَدَة َ َدَق ل َوكلؿ  َلي َس َقد  َجَعَؿ الم ول َلكل مل ح 

ـ  َ ػَدَقٌ  قَػاللوا َيػا َرسلػوَؿ َتي مليَمَ  َ دَ  كل ػعل َأَحػدل وؼل َ َدَقٌ  َوَني ٌد َعف  ملن َكَر َ ػَدَقٌ  َوفلػد بلض  ٌر بلال َمع رل َق ل َوَأم 
ػػٌر قَػػاَؿ َأَرَأي ػػتلـ  لَػػو  َوَضػػَعَيا فلػػد َحػػَراـَ َأَكػػاَف َعمَ  ٌر ي ػػول فليالم ػػول َأَيػػمتلد َأَحػػدلَنا َشػػي َوَتول َوَيكلػػوفل لَػػول فلييَػػا َأج  يَػػا ولز 

ػرلا.* يشػاركوف رضػ  اهلل عػنيـ أجمعػيف فيػاىـ ال ػحاب    13َفَكَذللَؾ إلَذا َوَضَعَيا فلد ال َحاَلؿل َكػاَف لَػول َأج 
، ويستفسػػروف عمػػا أشػػكؿ عمػػييـ ، ويجيػػبيـ  فػد العمميػػ  العمميػػ  التربويػػ  ، فيسػػملوف ويجيػػ  النبػػد 

 بمطؼ وليف ورحم  . النبد 

الممارسػػات التربويػػ  مػػا بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ مػػف المطػػؼ والمػػيف  باالضػػاف  إلػػ  مػػا فػػد -ج 
” بػػػالمحفزات“ وحسػػػف السػػػتماع والستفسػػػار ، وحسػػػف االجابػػػ  والتشػػػجيع وىػػػو مػػػا يسػػػمي  التربويػػػوف 

والشفق  والرحم  . وىذه ال ػفات االنسػاني  الحسػن  ىػد التػد يجػ  أف تغػرس فػد أذىػاف المتعممػيف ، 
ألػـز “ ي  ، فالعممي  العممي  والتربوي  متكامم  ول تنف ؿ . غيػر أنيػا تعتبػر حت  يتزودا بيا عمما وترب
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بالنسب  لممعمـ الذ  يقوـ عممو عم  العالقات االنساني  ويتوقؼ النجاح فيو عم  مدأ ما يوفره المعمـ 
 14“.مف جو نفسد قوامو الح  والمطؼ والشفق  والرحم  

 م يكا كث اا حيصل  امللتةقوف . تة  باملدرسة اهوؼ يفوت  أ ل  إفبعكذ اا إذا كاف املتعلم انتهباً  ًن ال
أف ا افاؿ بفارهتم عند م ح  اتستا ع ، اي   اراعاة ذل  ، كما أف اا ابيعتهم ح   والعالمة الخامسة :-5 

 ا الا دتد م بالهعرات ا،رارية اللع  واللهو ، اي   أت عنعوا اا ذل  ، أت تروف أف ا افاؿ كثًنو ا،ركة ، وحيبوف ا،لوى ، و 
 ال زاة للةركة  . اإذا وجدت   ااً ت يتةرؾ ، وت يلع  كما يلع  ،نراؤ ، ااعلم أ،  اريض . 

ولػػػػذا ل يمكػػػػف أف يقبػػػػؿ أف تكػػػػوف المدرسػػػػ  ىػػػػد المكػػػػاف الػػػػذ  يتمقػػػػ  الطفػػػػؿ فيػػػػو بعػػػػض 
عمميػػ  التربويػ  أجػػؿ وأسػػم  ال“المعمومػات فحسػػ  ، فيػػذا إعػداد تقميػػد  ممقػػوت وممجػوج ، وذلػػؾ دف 

 15”.وأعمؽ فد أىدافيا مف مجرد تمقيف المتعمميف بعض المعمومات وجموسيـ أحيانال لمتحانات

فبػػالرغـ مػػف أف التربيػػ  يجػػ  أف تتنػػاوؿ الطفػػؿ لتشػػمؿ جميػػع جوانػػ  شخ ػػيتو، فيجػػ  أف 
والتػد تػدؿ عمػ  بدايػ  يترؾ لػو مجػاؿ ليمػارس ىواياتػو فػد المعػ  والميػو واالجابػ  عمػ  أسػئمتو الكثيػرة 

تفتح عقميتو وقريحتو ، كما أف بعض ادسئم  قد تكوف محرج  ، فال بد مف حسف مراعاة لسنو ولطؼ 
فػػػد إجاباتػػػو ، والسػػػماح لػػػو بممارسػػػ  ىواياتػػػو الحػػػرة والبريئػػػ  ، فيػػػذا ممػػػا يسػػػاعده فػػػد تنشػػػيط ذىنػػػو ، 

ف إقام  عالقات مع مدرسيو وزمالئو ، وَاكسابو الحيوي  والنشاط الالزميف لو ، باالضاف  إل  ما فيو م
لمتمقيف والتعمؽ فد المعارؼ االنساني  “ وستفقد المدرس  كثيرال مما يعوؿ عمييا فيو إذا أ بحت مكانال 

 16”بكاف  أنواعيا فحس  دوف إقام  عالقات مف أ  نوع فد نطاؽ المدرس .

ر عقػػوليـ، والتمطػػؼ وحػػ  السػػتطالع وكثػػرة أسػػئم  ادطفػػاؿ والحاجػػ  إلػػ  إجابػػات عمػػ  قػػد
بيػػـ والتحبػػ  إلػػييـ ، كػػؿ ذلػػؾ يهخػػذ مػػف أسػػمو  الغػػالـ فػػد أثنػػار سػػموكو طريقػػو إلػػ  السػػاحر . ففػػد 

فكػاف فػد طريقػو إذا سػمؾ راىػ  ، فقعػد إليػو ، وسػمع كالمػو فمعجبػو ، “ رواي  االماـ مسمـ رحمو اهلل 
وكػػاف عمػػ   ” لترمػػذ  رحمػػو اهلل وفػػد روايػػ  االمػػاـ ا” فكػػاف إذا أتػػ  السػػاحر مػػر بالراىػػ  وقعػػد إليػػو.

 -قػػاؿ معمػر أحسػػ  أف أ ػحا  ال ػوامع كػػانوا يومئػذ مسػػمميف  -طريػؽ الغػالـ راىػػ  فػد  ػومع  
قاؿ فجعؿ الغالـ يسمؿ ذلؾ الراى  كمما مر بو ، فمـ يزؿ بػو حتػ  أخبػره فقػاؿ   إنمػا أعبػد اهلل ، قػاؿ 

 ..”فجعؿ الغالـ يمكث عند الراى  ويبطئ عف الكاىف بذلؾ 
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كث اولود يولد :” عنداا قاؿ  و ا أف ا افاؿ بريبوف اا كث ترؾ ، اهم عل  الفارة الا ذكر ا املصاف   العالمة السادسة :-6
وم يقث عهلما،  ،  ،  اهلم بالفارة . وال  ـ ن   ا ا،ديث الشريف مس  ك ـ “. عل  الفارة ، اصبوا  يهودا،  أو ينصرا،  أو ع ها،  

اصع ب  ، اكاف إذا أت  “واإلس ـ  و ديا الفارة ، اهم  ك ااً يواا  اارت  ويهاير ا ،  -وال ي كاف عل  ديا اإلس ـ  -الرا   
 “.ارَّ  بالرا   وقعد إلي   -الكا ا  -الهاحر 

كػػاف يحشػػو عقػػؿ الغػػالـ بمػػا يمقيػػو عميػػو مػػف معمومػػات ،  -الكػػاىف  -وكػػمند بالسػػاحر 
يػػد  وىػػو مػػف يعمػػـ العمػػوـ بػػالتمقيف والتحفػػيظ والعقمػػد وينسػػ  تػػدري  مػػف فشػػمنو ىنػػا كشػػمف المعمػػـ التقم

يقوـ بتعميميـ العموـ ، فميما حفظ الغالـ مف نظريػات العمػـو وفنونػو ، فقنػو سػوؼ ل يػتعمـ العمػـو ول 
 فنونيا ما لـ يرتبط العمـ بالعمؿ ، ومالـ تتواك  النظري  مع الممارس  العممي  . أل ترأ أف رسوؿ اهلل

  أمرنػػا بتعمػػيـ أبنائنػػا ال ػػالة لسػػبع ، حتػػ  يمارسػػوا مػػا حفظػػوه مػػف  يػػات قر نيػػ  فػػد تػػالوة ذلػػؾ فػػد
ال الة، فيكػوف الغػالـ قػد حفػظ عممػال ومارسػو عػف قػر  . وكػذلؾ اددعيػ  التػد نحف ظيػا أبنارنػا ، لػف 

 ة الدنيا . يكوف ليا فائدة ما لـ يمارسوىا فد أثنار ممارساتيـ اليومي  وسموكياتيـ فد الحيا

فػػقف  -وىػػو الكػاىف السػػاحر  -باالضػاف  إلػػ  نوعيػػ  العمػوـ التػػد يمقييػػا المعمػـ التقميػػد  
ىذا العمـ ليس لو كبير فائدة فد الوجود ، ول يعود ل عمػ  السػاحر ول عمػ  المجتمػع بػمدن  منفعػ  ، 

ما أف ىذا العمـ ىو عبارة كما أف الغالـ وجد أف ىذا العمـ ل يتعامؿ معو الناس ، ول يمووف عميو . ك
مػع مخموقػات أخػرأ ، لػيس لنػا أيػ   -ومف يتعمـ عم  يديو  -عف طالسـ ورموز يتعامؿ بيا الساحر 

عالق  بيـ مف قري  أو بعيد، وىـ الجف ، إل االيماف بوجودىـ ، وأنيػـ عػالـ  خػر ل يمػت لإلنسػاني  
 نػػراىـ ، قػػاؿ تعػػال  فػػد شػػمف الجػػف ب ػػم  ، حيػػث إف بيننػػا وبيػػنيـ حجػػا  ، فيػػـ يروننػػا مػػف حيػػث ل

التػد أعطػاىـ  -وليػـ القػدرة “ إنو يراكـ ىو وقبيمو مف حيث ل ترونيـ  ” وَابميس عميو لعن  اهلل منيـ 
فػػد شػػمنيـ فيمػػا رواه  لقولػػو  عمػػ  التشػػكؿ بػػم  شػػدر أرادوا عػػدا  ػػورة النبػػد محمػػد  -اهلل إياىػػا 

َتنلػوا االماـ البخار  رحمو اهلل َعف  َأبلد ىلَري   ػملد َوَل َتك  َرَة َعفل الن بلد  َ م   الم ول َعَمي ول َوَسم ـَ قَػاَؿ َتَسػم و ا بلاس 
ػػدلا  بلكلن َيتلػػد َوَمػػف  َر نلػػد فلػػد ال َمَنػػاـل َفقَػػد   َتَعم  ػػوَرتلد َوَمػػف  َكػػَذَ  َعمَػػد  مل َر نلػػد فَػػقلف  الش ػػي َطاَف َل َيَتَمث ػػؿل فلػػد  ل

ػػَف الن ػارل َفم َيَتَبػو أ  مَ   * ق َعػَدهل مل
. ولػذا ل عجػ  أف يمقػػت ىػذا الغػالـ مثػػؿ ىػذا العمػـ الػػذ  ل يتوافػؽ مػػع 17

الفطرة ، ول يتمش  مع متطمبات الحياة  ، ويير  منو إل  أ  عمـ  خر يتوافؽ مع فطػرة الغػالـ ومػع 
 الحياة التد يحياىا .

، وبػػػيف التعمػػػيـ مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا وقػػػد ظيػػػرت الفػػػروؽ فػػػد النتػػػائع بػػػيف التعمػػػيـ التقميػػػد  
ويمارسػػو كثيػر مػف المدرسػػيف  -الكػاىف -الممارسػ  . والتعمػيـ التقميػد  ىػػو الػذ  كػاف يمارسػػو السػاحر

اليػػوـ ، ممػػا زاد مػػف حػػدة االخفػػاؽ فػػد العمميػػ  التعميميػػ  والتربويػػ  ، ممػػا أثػػر سػػمبال عمػػ  غػػرس القػػيـ 
دة العمميػػ  ميمػػا كانػػت ، ويتػػرجـ منيػػا مػػا بيػػد أف المعمػػـ المػػاىر ىػػو الػػذ  يسػػتثمر المػػا“وترسػػيخيا . 
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يستطيع إل  سموؾ وقدوة ، يقتنع بيا ادطفاؿ ويسيروا عم  غرارىا . مف ىنا فمـ ي ػبح غريبػال غيػا  
 18“.القدوة أماـ الطفؿ ، وبات ل يجد  دأ لما يحفظ مف قيـ سوار فد ادسرة أو المدرس  

م َمػػيف الػػ ذيف نقميمػػا عػػف معمميػػو ، أييمػػا أرسػػ     وىػػاىو الغػػالـ يجػػر  امتحانػػال لكػػال العل
وأييما أقنع لنفسي  الغػالـ   وأييمػا أنفػع لمغػالـ ولألمػ  حتػ  يسػتمر فػد النيػؿ مػف معينػو   وىنػا كػاف 
المتحاف عمميال ، ليمتد دور االيماف باهلل سبحانو وتعال  وتمثيره عم  مجريات الحيػاة جميعػال ، ولػيس 

 عم  حياة الغالـ .

 19.”القوؿ بالمساف ، والت ديؽ بالجناف ، والعمؿ بادركاف  ” د بو وااليماف يق 

وااليمػػاف أسػػاس الػػديف ، وىػػو القيمػػ  العميػػا ، وىػػو الػػوازع الػػداخمد الحػػد المتجػػدد، الػػذ  
يالـز الفرد فد تفكيره وتمممو ، ويوقظ الضمير لمراقب  أفعاؿ االنساف ، ما خفػد منيػا ومػا ظيػر، وىػو 

 ادخالؽ ، ويبعده عف الرذائؿ . الذ  يحثو عم  مكاـر 

وىػػػو ادسػػػاس الػػػذ  ترتكػػػز عميػػػو جميػػػع الت ػػػرفات ، فػػػقف كػػػاف االيمػػػاف  ػػػحيحال كػػػاف 
السموؾ منتظمال ، وَاف شػابتو شػائب  ، اضػطر  السػموؾ ، واختمطػت الفضػيم  بالرذيمػ  ، وسػارت حالػ  

 المجتمع . 

ؽ بػػيف الحقيقػػ  العمميػػ  ، وممػػا ل شػػؾ فيػػو أف االنسػػاف ليشػػعر بالسػػعادة ، إذا تػػـ التوافػػ
فػمقـ وجيػؾ لمػديف حنيفػال ، فطػرة اهلل التػد فطػر النػاس عمييػا ،  ” وبيف ما يحسو بالفطرة . قاؿ تعػال  

 22.”ل تبديؿ لخمؽ اهلل ، ذلؾ الديف القي ـ ، ولكف أكثر الناس ل يعمموف 

قي  مػا تعممػو واآلف يظير فاعميػ  االيمػاف بػاهلل ، وأثرىػا عمػ  نفسػي  الغػالـ ، وعمػ   ػد
فبينما ىو كػذلؾ إذ أتػ  عمػ  دابػ  عظيمػ  قػد حبسػت النػاس  ” عم  يضد  المعمَميف . ففد الحديث 

فقاؿ اليوـ أعمـ الساحرل أفضؿل أـ الراى ل أفضؿل ، فمخذ حجرال فقاؿ   الميـ إف كاف أمػر الراىػ  أحػ  
وفػػد “. تميػػا ومضػػ  النػػاس إليػػؾ مػػف أمػػر السػػاحر فاقتػػؿ ىػػذه الدابػػ  حتػػ  يمضػػد النػػاس ، فرماىػػا فق

قاؿ   فبينما الغالـ عم  ذلؾ إذ مر  بجماع  مف الناس كثير قد  ” .. رواي  االماـ الترمذ  رحمو اهلل 
حبستيـ داب  ، فقاؿ بعضيـ   إف تمؾ الداب  كانت أسدال ، فمخػذ ، فقخػذ الغػالـ حجػرال فقػاؿ   الميػـ إف 

ثػػـ رمػػ  فقتػػؿ الدابػػ  ، فقػػاؿ النػػاس مػػف قتميػػا   قػػالوا    كػػاف مػػا يقػػوؿ الراىػػ  حقػػال فمسػػملؾ أف أقتمػػو ،
 “.الغالـ ، ففزع الناس ، فقالوا   قد عمـ ىذا الغالـ عممال لـ يعممو أحٌد 
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وىذا يبي ف بما ل يػدع مجػالل لمشػؾ ، ويهكػد عمػ  دور المعمػـ القػادر عمػ  أدار دوره فػد 
  ادنشط  المدرسػي  إلػ  قػيـ ، وعمػ  رأسػيا التنشئ  الجتماعي  لمغالـ ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ ترجم

االيماف باهلل ، وال دؽ ، وادمان  ، والتعاوف ، وااليثار ، وال حب  ، وقيػاـ المعمػـ بػالتعميؽ والمقارنػ  
واستنباط القيـ التربوي  ، وتشجيع ادطفاؿ لمتعبير عف  رائيـ بحري  ، وذلؾ لمحد مف االعداد التقميد  

طفػػػاؿ النشػػػيطيف والمجػػػديف الػػػذيف يبػػػرزوف تعاونػػػا فعػػػالل يػػػنـ عػػػف اكتسػػػابيـ لمقػػػيـ لمطفػػػؿ ، ومكافػػػمة اد
التربويػػ  ال ػػحيح  وتوجيػػو الطفػػؿ نحػػو القػػيـ التربويػػ  التػػ  تسػػيـ فػػد التنميػػ  الجتماعيػػ  والسياسػػي ، 
و واحتػراـ المػاؿ العػاـ . ويمػارس المعمػـ القيػادة الحسػن  أمػاـ الطفػؿ، ويعمػؿ عمػ  تنبيػو عواطفػو وقدراتػػ

بما يسيـ فد ترسي  القيـ التربوي  ، وبنار جسور العالقات االنسػاني  مػع ادطفػاؿ بمػا ل يطغػ  عمػ  
احتػػراميـ لممعمػػـ ، وبمػػا يسػػيـ فػػد بنػػار الشخ ػػي  القويػػ  وزيػػادة ثقػػ  الطفػػؿ فػػد ذاتػػو ، وتشػػعره بمنػػو 

اف  إلػػ  مقبػػوؿ مػػف الغيػػر ، محبػػو  وحػػائز عمػػ  االعجػػا  الكػػافد فػػد كػػؿ نشػػاط مدرسػػد ، باالضػػ
 21الرغب  فد الكتسا  والتعمـ .

وممػػػػا يجػػػػدر االشػػػػارة إليػػػػو فػػػػد ىػػػػذا المقػػػػاـ ، ىػػػػو أف اسػػػػتجاب  الػػػػدوؿ لمتطػػػػور والتقػػػػدـ 
الحضار  والتكنولوجد لـ يعد يقت ر فقط عم  ىذا ، بؿ بات يرتكز أيضال عم  ترسي  القيـ وتثبيتيا 

 بيف ادطفاؿ مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ .
و ا اراقبة الألافاؿ ، و ا عمث اشرتؾ بٌن املدرسة وا سرة يكمث بعضهم بعضاً ، اإذا رأى املدرس  : العالمة السابعة-7 

ت ًناً ن سلوؾ ال  ـ اا ا،ها إىل ا سوأ ، اي   علي  أف عرب إدارة املدرسة ، والا بدور ا خترب ا سرة ب ل  ح  تشارؾ ا سرة 
  ا ال  ـ ، قبث أف يق  اا ال  ـ اا ت حتمد عقبا  . ارمبا تكوف  ناؾ اا ا سباا لدى  املدرسة ن تعديث الهلوؾ الها  أو اجلا،ق

أو  ا سرة ساعدت ن   ا ا ار ، اا سو  ن التعااث أو التكلم بصلفاظ ب يبة ا  ال  ـ أو أااا  اا الوالديا أو أحدمها أو أاراد ا سرة
ؿ ا ا عا ا ـ ، أو الو   اإلقتصادي ، أو سو  اجلوار، أو ارا ،فهاين اثث اكتباا زا ئ  ، أو و   ا سرة اتجتماعا اا ا،فصا

 أو  ًن ذل  ، كث     العوااث تهاعد ن ت يًن سلوؾ الافث اا ا،ها إىل الها  .

وىػػذا  -الكػػاىف  -وفػػد الحػػديث الػػذ  نحػػف ب ػػدده فػػقف الغػػالـ أ ػػبح يبطػػئ عػػف السػػاحر 
المدرسػػ  ، لػػذا أرسػػؿ الكػػاىف إلػػ  أىػػؿ الغػػالـ، وأخبػػرىـ بتػػمخر  يعنػػد تػػمخر الغػػالـ فػػد الو ػػوؿ إلػػ 

الغػػالـ عػػف الػػدروس ، وبػػدأ يغيػػ  عنيػػا ، ربمػػا يكػػوف التػػمخر بسػػب  مػػف أىمػػو وذويػػو أو مػػف غيػػرىـ ، 
 ليشترؾ الجميع فد إيجاد الحؿ المناس  ليذه الظاىرة عند الغالـ .

الغػػػالـ بمجػػػرد إبطػػػار الغػػػالـ  والشػػػدر الػػػذ  يمفػػػت االنتبػػػاه ىػػػو أف الكػػػاىف أرسػػػؿ إلػػػ  أىػػػؿ
وتكػػرر تػػمخره عػػف حضػػور دروس الكػػاىف ، دف اكتشػػاؼ المشػػكم  فػػد بػػدايتيا ، يجعػػؿ الحػػؿ أسػػيؿ 
عمػ  أىػػؿ الغػالـ والمدرسػػ  ، كمػا يسػػاعد فػد شػػفار الغػالـ ممػػا حػؿ بػػو مػف مشػػاكؿ مرضػي  نفسػػي  أو 

 اجتماعي  . 
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قػاؿ “ ماـ الترمػذ  رحمػو اهلل  فد الحديث الشريؼ كما فد رواي  اال يهخذ ذلؾ مف قولو 
  فجعؿ الغػالـ يمكػث عنػد الراىػ  ويبطػئ عػف الكػاىف ، فمرسػؿ الكػاىف إلػ  أىػؿ الغػالـ أنػو ل يكػاد 

 -كػد يراجعػوا غالميػـ فػد شػمف التػمخير المتكػرر والغيػا  عػف حضػور دروس السػاحر “. يحضػرند 
 .  -الكاىف 
 
 
 
يشًن إتارة وا ةة إىل اا ،همي  اليـو بالبةث العلما الت رييب اجملرد عا ا وى : و ا أف ا،ديث الشريف  العالمة الثامنة -8

 والتعص  ، اه ا البةث هب   الصفة يو ث قاعاً إىل اإلعاف ، ورمبا كا،      ا،قيقة ورا  إع ئ  لشصف العلم ، وإج ل  للعلما  . 

معامالتػػو مػػف أ  بحػػث فاالسػػالـ ل يخشػػ  عمػػ  عقائػػده ول مبادئػػو ، كمػػا ل يخشػػ  عمػػ  
عممػد تجريبػػد أو غيػػر تجريبػد ، سػػميـ نزيػػو ، بعيػػد عػف اليػػوأ والتع ػػ  ادعمػ  ، دنػػو عمػػ  يقػػيف 

حقيقػػػ  ،   -االسػػػالـ  -بػػػمف ىػػػذا البحػػػث سيو ػػػؿ أ ػػػحابو إلػػػ  النتػػػائع نفسػػػيا التػػػد قررىػػػا، ودنػػػو 
 22والحقيق  ل تخش  البحث 

، فػد بعػض الجزئيػات العمميػ  فػد الحيػاة  أما ما قيؿ مف وجود تعارض بيف العمـ واالسػالـ
 ، فيو ل يعدو أحد ثالث  أمور  

عدـ اكتماؿ البحث العممد ، بحيث ي ؿ درج  الحقيق  العممي  المسمـ بيا ، وعند  األول :
ذلؾ يبدو مخالفال لبعض ما ىو مقرر ، وعندما ت ؿ المعمومات إل  مستوأ الحقيق  العمميػ  الثابتػ  ، 

 يد  الحقيق  المقررة فد االسالـ . ستجد نفسيا بيف

وَاما دف المنقوؿ عف االسالـ ، ليس  حيحال وفؽ المنيع العممد المتبػع فػد نقػؿ  الثاني :
الن ػػػػوص . وقػػػػد وجػػػػدنا التعػػػػارض بػػػػيف الحقػػػػائؽ العمميػػػػ  ، وبػػػػيف روايػػػػات ضػػػػعيف  ل ت ػػػػمح ، أو 

 موضوع  ، وىذه ل تمثؿ مباد  االسالـ .

وأنػا المتخ ػص فػػد  -الواجػ  عمػد فػػد ىػذا البحػث المتواضػػع ومػف ىػذه النقطػ  أرأ مػػف 
أف أذكػػػر بمنػػػو مػػػف الواجػػػ  عمػػػ  البػػػاحثيف فػػػد العمػػػـو االسػػػالمي  ،  -عمػػـ الحػػػديث الشػػػريؼ وعمومػػػو 

الىتمػػاـ بالروايػػ  وشػػروط قبوليػػا ، لسػػتخالص الحقػػائؽ العمميػػ  ، مػػف دوف التػػورط بمزالػػؽ وأخطػػار 
 ر والتتبع ، وبالتالد االسارة إل  الديف . فظيع  ، بسب  الغفم  وقم  العتنا

وَاما دنػو وقػع خطػم فػد تفسػير الػنص المقطػوع بػو ، مػف قبػؿ بعػض المجتيػديف ،  الثالث :
 وفؽ المعطيات العممي  السائدة فد ع رىـ . 
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ومف المعموـ أف الديف ليس مسهولل عف النتائع المترتب  عم  مقدمات خاطئ ، تو ؿ إلييػا 
 . 23جتياد أىؿ الرأ  وال

أما الحقائؽ المقطوع بيا مف قبؿ أىػؿ العمػـ ، والحقػائؽ المقطػوع بيػا فػد الػديف، فػال بػد أف 
يمتقيا فد الحقيق  الواحدة ، دف الحؽ ل يتعدد فػد العتقػاد والكائنػات الثابتػ  . وكيػؼ يتعػدد والحقيقػ  

 24”دـ ادسمار كمياوعمـ   ” مستمدة مف الحؽ وىو اهلل ، والعمـ منو سبحانو وىو القائؿ 

  25وبعد ىذا التوجيو نجد الحقائؽ العممي  دائمال مسبوق  بالحقائؽ التد جار بيا االسالـ.

وىذا باعث قو  لمو وؿ إل  االيماف عف طريؽ البحث العممد ، حيث وجد المخت وف ، 
 ” اؿ تعػاؿ وفد كؿ مجالت الحياة ، أنيـ يدوروف فد فمؾ القر ف ، فيكػوف إيمػانيـ أقػوأ وأ ػدؽ . قػ

 .27وذلؾ دنيـ أعمـ بجالؿ اهلل   26”.إنما يخش  اهلل مف عباده العممار

وفد ىذا الحديث الشريؼ نرأ أف الغالـ قد أجرأ عممي  تجريبي  عممي  عم  ما يقولػو كػؿ 
الميػـ إف كػاف أمػر  ” مف الراى  والساحر   الكاىف( أ  عم  العمـ الذ  يحممو كؿ منيما ويعمػؿ بػو 

  إليؾ مف أمر الساحر فاقتؿ ىذه الداب  حت  يمضػد النػاس فرماىػا فقتميػا ومضػ  النػاس الراى  أح
فقاؿ الميـ إف كاف ما يقػوؿ الراىػ  حقػال فمسػملؾ أف أقتمػو  ” .. وفد رواي  االماـ الترمذ  رحمو اهلل “ 

 “ . ، ثـ رم  فقتؿ الداب  

”. انوا يومئػػذ مسػػمميفأف أ ػػحا  ال ػػوامع كػػ ” وكمػػا ورد فػػد الحػػديث الشػػريؼ قبػػؿ ذلػػؾ 
ولػػذا الػػديف االسػػالمد ل يخشػػ  المواجيػػ  ول النقػػاش العممػػد ، ول يخػػاؼ ممػػا يخػػاؼ منػػو أ ػػحا  
اددياف ادخرأ المشوب  بكثير مما شوىيا ، وأخرجيا عف قدسيتيا وحقائقيا ، وذلؾ بقدخػاليـ فييػا مػا 

ىػو مػف لػدف الحػؽ سػبحانو وتعػال   ليس مف كالـ الحؽ ، لذا خالؼ الحقائؽ المستمدة مف العمـ الذ 
. 

ىػػذا ويعتقػػد الباحػػث أف غربػػ  الغممػػاف فػػد مجتمعاتنػػا اليػػـو ىػػد مكمػػف الخطر،لمػػا يعيشػػونو 
مف انف اؿ بيف ما يتعممونو نظريال فد المدرس  ، وما يعيشونو فد واقع المجتمع ، فبمجػرد أف يغػادر 

ة العمميػ  ، حيػث الكػذ  والخيانػ  والرشػوة ، الغالـ المدرس  ، يجػد نفسػو مباشػرة غريبػال عػف واقػع الحيػا
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ممػػا يفقػػد العمميػػ  التعميميػػ  ىػػدفيا الػػرئيس الػػذ  أنشػػئت مػػف أجمػػو وىػػو المسػػاىم  الفعالػػ  فػػد ترسػػي  
لف تنتيد “ وتدعيـ القيـ االيماني  وادخالقي  والتربوي  . لذا  فقف مسئولي  المدرس  فد ع رنا الراىف 

و القائـ ، ول حت  عف طريؽ التنشئ  الجتماعيػ  والماديػ  المتغيػرة ، بالمحافظ  عم  الوضع الراىف أ
ولكف بدل مف ذلؾ سوؼ تمتد إل  أق   درجػ  ممكنػ  مػف تشػجيع القػدرة الخالقػ  دعضػار المجتمػع 

، ومػػػدىـ بالمعمومػػػات والعواطػػػؼ والميػػػارات مطعمػػػ  ومدعمػػػ  بػػػالقيـ االيمانيػػػ  وادخالقيػػػ   28”الجػػػدد
 والتربوي  . 

عػف ادخػػذ بعػػيف العتبػػار  -ممثمػ  بالمدرسػػيف والخطػػط التربويػػ   -ا تعجػػز المدرسػػ  وعنػدم
لتمؾ ادبعػاد ، فمػف يسػتطيع  ادطفػاؿ أف يكسػبوا مقومػات حيػاة الغػد ، وىكػذا يعػيش الطفػؿ غريبػال فػد 

   أسرتو ، غريبال فد مدرستو ، كما ينذر بخطر ل يحمد عقباه .  
 -اا العلم اخلاائ املبين عل  عقائد ااسدة ، اإوا لا  ين إت الداار وا  ؾ . ولقد كاف الهاحر : التة ير  العالمة التاسعة - 9

 عثث ذل  التعليم اخلاائ ،  ،  يعلِّم ال  ـ أ،  يهتاي  أف يصيت مبا ت يهتاي  أف يصيت ب   ًن  ، إت اا تعلم اثل . وأ،  َاَل َ  -الكا ا 
 و ن ا،قيقة  -الهةر  -رى أ،  يصيت بالع ائ  واخلوارؽ الا م يعتد عليها الناس . و،ها أف   ا العلم أو عل  زااـ ا اور ، أت ت

قاؿ بث ألقوا اإذا حبا م وِعِصيُّهم عيَّث :”  را  ، وت يهتاي  أف ي ًن اا ابيعة ا تيا  . قاؿ اهلل سبةا،  وتعاىل ن تصف سةرة ارعوف 
اصوجذ ن ،فه  صيفة اوس  * قلنا ت ختف إ،  أ،  ا عل  * وأل  اا ن عين  تلقف اا  نعوا إمنا  إلي  اا سةر م أوا تهع  *

أ،  اراد  ،  -وليذ حقيقة  -اإذا كاف الهاحر يهتاي  أف يصيت مبا عيَّث إىل الناس  29” نعوا كيد ساحر وت يفلق الهاحر حيث أت *
، اصوجذ ن ،فه  صيفة ، ر م ذل  اإف   ا الهةر ت يصمد أااـ ا،قيقة اإلعا،ية ،  ح  صيِّث لهيد،ا اوس  علي  اله ـ أوا تهع 

 “ إمنا  نعوا كيد ساحر وت يفلق الهاحر حيث أت  “ واآلية الربا،ية ، 

وحتػػ  ل نبعػػد عػػف الحقيقػػ  فقننػػا نقػػوؿ   إف السػػحر رغػػـ التخييػػؿ الػػذ  ي ػػحبو ، والكػػذ  
د  ػدور النػاس . قػاؿ سػبحانو وتعػال  فػد شػمف سػحرة فرعػوف الذ  يدعيػو  ػاحبو ، فػقف لػو رىبػ  فػ

قاؿ ألقوا ، فمما ألقوا سحروا أعيف الناس واسػترىبوىـ، وجػاها بسػحر عظػيـ * وأوحينػا إلػ   ” وسحرىـ 
موسػػ  أف ألػػؽ ع ػػاؾ ، فػػقذا ىػػد تمقػػؼ مػػا يػػمفكوف * فوقػػع الحػػؽ وبطػػؿ مػػا كػػانوا يعممػػوف ، فغمبػػوا 

  32*”ىنالؾ وانقمبوا  اغريف 

ذا يسوقنا إل  القوؿ بقف التربي  والتعميـ المبنييف عم  أسس خاطئ  توىماف  احبيا أنػو وى
عمػػ  شػػدر مػػف السػػمطاف أو القػػوة ، ولكنػػو فػػد حقيقػػ  ادمػػر ىػػو عمػػ  ل شػػدر، وسػػتمتيو اليزيمػػ  مػػف 
حيػػث ل يحتسػػ  . والػػذ  نريػػد أف نخمػػص إليػػو ىػػو أف التربيػػات والتعػػاليـ التػػد يتمقاىػػا ادطفػػاؿ فػػد 

مريكػػا وبقيػػ  العػػالـ عػػف طريػػؽ شاشػػات التمفػػاز ، والتػػد غػػزت معظػػـ البيػػوت ، وقػػد زاد الطػػيف بمػػ  مػػا أ
تقوـ بو القنوات الفضائي  مف نقؿ لما يحدث مف حرو  ودمار ، يشنيا الحمػؼ ادطمسػد وعمػ  رأسػو 
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لطػػػائرات الوليػػػات المتحػػػدة ادمريكيػػػ  مسػػػتخدم   لتيػػػا العسػػػكري  الجبػػػارة ، مػػػع ىػػػذه ال ػػػور دسػػػرا  ا
“ عقيػدة التكنولوجيػا المػدمرة “ وادساطيؿ وقواعد ال واري  ، كؿ ذلؾ ل شؾ أنػو سػيهد  إلػ  تكػويف 

 مفادىا عبادة التكنولوجيا المدمرة واستخداميا والتمذذ بمشاىدة  ثار فعميا فد اآلخريف. 

لقػوأ ادخػرأ والتد تجسػدىا أمريكػا بتفوقيػا ب ػواريخيا وطائراتيػا عمػ  ا“ ادنا العميا “ إف 
تعشعش ب ورة متجذرة فد التكويف الذاتد لألمريكييف ، منذ تمسػيس الوليػات المتحػدة ادمريكيػ  عمػ  
أنقػػاض الينػػود الحمػػر سػػكاف الػػبالد اد ػػمييف . ففػػد ظػػؿ السياسػػات ادمريكيػػ  المعا ػػرة ، والثقافػػ  

 مماف والمراىقيف بخا   . ادمريكي  المعا رة ، ينبغد حتما أف تتولد ظواىر العنؼ فد أوساط الغ

يفتتف بيا ادطفاؿ ادمريكيوف ويتمذذوف بيا كمما شاىدوا عم  شاش  “ ادنا العميا “ وىاىد 
ممجػم  -التمفاز مهشػر الت ػوي  والتسػديد فػد الطػائرات الجبػارة م ػوبال إلػ  ىػدؼ أرضػد فػد العػراؽ 

 -قانػػػا  -أو لبنػػػاف  -نع اددويػػػ  م ػػػ -أو السػػػوداف  -مقػػػر لمػػػرئيس القػػػذافد  -أو ليبيػػػا  -العامريػػػ  
وأخيػػرال فػػد يوغسػػالفيا عنػػدما ق ػػؼ مبنػػ  البػػث التمفزيػػوند فػػد بمجػػراد ، ثػػـ ي ػػبح ذلػػؾ اليػػدؼ فػػد 
الوىمػػ  الالحقػػ  ىبػػارل وغبػػارال مت ػػاعدال إلػػ  السػػمار . إنػػو مشػػيد سػػيؿ مػػدىش م ػػور مػػف أعمػػ  إلػػ  

ولوجيا الساحرة ، أمػا فػد ادسػفؿ فينالػؾ أسفؿ ، ففد ادعم  يجمس الطيار العمالؽ المتحكـ فد التكن
أولئػػؾ البشػػر غيػػر الميمػػيف ، ومنشػػآتيـ التػػد ت ػػمح أىػػدافا لمضػػر  ، وىػػـ أنػػواع أخػػرأ مػػف الينػػود 
الحمر ، يجوز فييـ ما جاز مف قبؿ وما بقيت السػينما ادمريكيػ  تخمػده مػف ذكريػات تمسػيس الوليػات 

 المتحدة ادمريكي  . 

توجيػو العنػؼ ضػد اآلخػريف المختمفػيف ، فينػاؾ مقولػ   ػحيح   ولػف ينتيػد ادمػر عنػد حػد
إف مف المتعذر عم  أ  مجتمع يعتنؽ عقيدة العنؼ ضد ادخريف  ” بالتجرب  العممي  الممموس  تقوؿ 

وىػذا مػا أكدتػو الدراسػات “.  ، أف يحوؿ بيف العنؼ وبيف التجػاه إلػ  الػداخؿ فػد قمػ  المجتمػع نفسػو
سػػرائيمييف ، الػػذيف كػػانوا يالحقػػوف ادطفػػاؿ والشػػباف فػػد النتفاضػػ  المباركػػ  ، العمميػػ  عمػػ  الجنػػود اال

حيػػػث قػػػد انعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػ  سػػػموكيـ مػػػع أىمػػػييـ ، عنػػػدما يعػػػودوف إلػػػ  بيػػػوتيـ لقضػػػار عطمػػػ  نيايػػػ  
ادسبوع ، أو انتيار الخدم  العسكري  ، فكانت أسرىـ تشكو منيـ أنيـ يمدوف أيػدييـ بالضػر  المبػرح 

وادولد والبنػػػات ، وذلػػػؾ مػػػف انعكػػػاس مػػػا كػػػانوا يقومػػػوف بػػػو مػػػف ممارسػػػات ضػػػد شػػػعبنا عمػػػ  الزوجػػػ  
 شيوخو وشبابو ونسائو وأطفالو . 

والشػػػاىد اآلخػػػر ىػػػو مػػػا أقػػػدـ عميػػػو مراىقػػػاف أمريكيػػػاف داخػػػؿ مدرسػػػتيـ فػػػد كػػػوالرادو فػػػد 
ا ستال وعشريف . الوليات المتحدة ادمريكي   قبؿ أسبوعيف ، حيث قتموا ست  عشر مف زمالئيـ وجرحو 

والميـ فد ىذا ادمر ىو تكرار ىذا العمؿ ، حت  بمػغ مبمػغ الظػاىرة ، ومػع دخػوؿ عن ػر المتفجػرات 
إل  السالح المستخدـ فد المذبح  الجديػدة ي ػبح حجػـ الظػاىرة أكثػر إثػارة لمقمػؽ . إف مػا يحػدث فػد 

و كػػؿ عمػػ  حػػدة . وَاف مسػػمؾ المػػدارس ادمريكيػػ  لػػيس شػػذوذال عػػابرال يمكػػف الركػػوف إلػػ  تفسػػير وقائعػػ



ال ػػبي  المػػػراىقيف الجػػانحيف مػػػرتبط بطريقػػ  مػػػا بعنػػؼ الدولػػػ  نفسػػيا ، وبالطريقػػػ  التػػد تسػػػتخدـ فييػػػا 
أدوات ترسػػػانتيا العسػػػكري  . لػػػذا ل غرابػػػ  والحػػػاؿ كػػػذلؾ أف نشػػػيد ىػػػذا االجػػػراـ المتزايػػػد فػػػد  ػػػفوؼ 

 ف لمذبح  أخرأ ، إل أنيا أفظع . المراىقيف ، حيث قد ألقد القبض عم  خمس   خريف كانوا يعدو 

كمػػا زاد الطػػيف بمػػ  ، عنػػدما تعػػدأ أمػػر ىػػذه التربيػػ  السػػيئ  إلػػ  البمػػداف المجػػاورة، فيػػاىد 
االذاعػػات المرئيػػ  والمسػػموع  وال ػػحؼ والمجػػالت تنقػػؿ إلينػػا خبػػرال جديػػدال عػػف إطػػالؽ أحػػد الطػػال  

فػد بريطانيػا وألمانيػا ، ومػا يفعمػو ال ػر  النار عم  زمالئو فد المدرس  فد كندا . وما نسػمعو اليػـو 
فد كوسوفا وقبؿ فد البوسن  واليرسؾ .     ولعم  أجـز بعد أف أ بح العالـ الكبير كالقري  ال غيرة 
، إف ىػػذه العػػدوأ مػػف الممكػػف أف تنتشػػر فػػد بقيػػ  المجتمعػػات ، خا ػػ  منيػػا المفتوحػػ  ، وذلػػؾ بعػػد 

عػػػالـ . وكمػػػا افػػػاد العممػػػار أف ىنػػػاؾ أمراضػػػال ماديػػػ  ت ػػػي  القفػػػزة التكنولوجيػػػ  اليائمػػػ  فػػػد وسػػػائؿ اال
الجسد ، وأمراضال معنوي  ت ي  ادخالؽ . فما الذ  سيحمد مجتمعاتنا مف ىذا الوبار الفتػاؾ    إف 
لػػـ يكػػف االيمػػاف الػػذ  يػػدعو إلػػ  ادخػػالؽ الحميػػدة ، والعمػػـ الػػذ  يع ػػـ  ػػاحبو بالوقايػػ  مػػف ىػػذه 

قػاؿ ل عا ػـ اليػـو مػف أمػر اهلل إل مػف رحػـ “ أبنارنػا ، قػاؿ تعػال     اددوار  ، فما أدر  ما يع ػـ
.“31 

وىذا ىو بداي  انقشاع غمام  سحر التكنولوجيا عػف عيػوف أ ػحابيا ، إذ أ ػبحوا يقاسػوف 
نتيجػػػ  سػػػور تػػػربيتيـ وسػػػور تعمػػػيميـ دجيػػػاليـ فػػػد شػػػت  مجػػػالت الحيػػػاة ، فػػػد البيػػػت أو المدرسػػػ  أو 

يػػرة أو المسػػرح . فكػػؿ حيػػاتيـ أ ػػبحت متشػػابي  ، وادخطػػار متكػػررة ، وىػػد الشاشػػ  ال ػػغيرة أو الكب
 إعطار عموـ دوف القيـ االيماني  واالنساني  وادخالقي  . وىؿ يح د زارع الشوؾ إل شوكال وألمال     

فم  عمـ ل يبن  عم  إيماف باهلل سبحانو وتعال  ، وأخالؽ متينػ  ، يمنعػاف  ػاحبيما مػف 
، ويحثانػػو عمػػ  فعػػؿ كػػؿ شػػدر فيػػو خيػػر لمبشػػري  . أل تػػرأ كيػػؼ انبػػرأ ىػػذا الغػػالـ ،  إيػػذار اآلخػػريف

 عف طريؽ العمـ الذ  تعممو عم  يد  الراى  المسمـ ، ليزيح ادذأ مف طريؽ عمـو الناس .
 : استعماؿ اسفاات . العالمة العاشرة- 11

ده فد تربي  الجيؿ والعمػـ كـ ىد الفرح  التد تمأل قم  المدرس عندما يرأ ثمرة جيده وجيا
المعمػـ  -الذ  ور ثو لتالميذه ىاىو قد  ت  ألكمو . ولذا كـ كانت الفرحػ  سػافرة عمػ  محي ػا ىػذا الراىػ  

المسمـ عندما أخبره الغالـ خبره وما فعؿ فد سحاب  ذلؾ اليوـ ملف  َقت مػو لمدابػ  العظيمػ  التػد حبسػت -
يربت عم  رأس الغالـ وكتفيو ، ويعطيو دفع   -كمند بو  - الناس عف طريقيـ . فقذا بالراى  المعمـ

إيجابيػػ  معنويػػ  كبيػػرة ، كػػاف ليػػا التػػمثير العظػػيـ عمػػ  ىػػذا الغػػالـ . يهخػػذ كػػؿ ذلػػؾ مػػف نػػص الحػػديث 
أنػت    أ  بلنػد  فػمت  الراىػَ  فػمخبره ، فقػاؿ لػو الراىػ     ” .. الشريؼ عم   احبو ال الة والسػالـ 

                                                           
 . 43سورة ىود ، بعض اآلي  رقـ  - 31



ن د أ  بنػد   أنػت  ” يا محفز إيجابد معنػو  عظػيـ ، مػدرٌس يقػوؿ لتمميػذه وغالمػو إن” اليوـ أفضؿ مل
 حيح إنيا ليست محفزال ماديال ، إل أنيا أعظـ بكثير مف أ  محفز ماد  ، تجعؿ ” اليوـ أفضؿ مند

الغالـ يح  معممو ، ويسمع لن ائحو ، ويتفان  فد تمبي  مػراده، ويبػذؿ كػؿ غػاَؿ ورخػيص فػد سػبيؿ 
و. باالضاف  إل  أف ىػذا المحفػز سػيجعؿ زمػالر الغػالـ ونظػراره يعرفػوف لػو قػدره ، وينزلونػو الدفاع عن

منزلتػػو التػػد تميػػؽ بكونػػو متفوقػػال . كمػػا أف الغػػالـ سي ػػبح قػػدوة لزمالئػػو فػػد الدراسػػ  وتح ػػيؿ العمػػـ 
والتنػػػافس فيػػػو ،     كمػػػا إف المحفػػػزات سػػػتخمؽ روح التنػػػافس الشػػػريؼ فػػػد التح ػػػيؿ العممػػػد وكسػػػؼ 

 أعم  الدرجات . إنيا المحفزات االيجابي  التشجيعي  لمغمماف .
 : ب ؿ النصق وتثبي  القل  . العالمة الحادية عشرة- 11

لقػػػد عػػػرؼ الراىػػػ  المعمػػػـ أف ىػػػذا الغػػػالـ قػػػد بمػػػغ مػػػف أمػػػره مػػػا بمػػػغ ،  ػػػدقال فػػػد االيمػػػاف ، 
ألػػـ *  ” الحسػػاف قػػاؿ تعػػال  وَاحسػػانال فػػد ادعمػػاؿ ، ولػػذا ل بػػد  مػػف دفػػع ضػػريب  ىػػذا االيمػػاف وىػػذا ا

أحس  الناس أف يتركػوا أف يقولػوا  من ػا وىػـ ل يفتنػوف * ولقػد فتنػا الػذيف مػف قػبميـ فمػيعممف اهلل الػذيف 
 32”. دقوا وليعممف الكاذبيف*

ومف المعموـ يقينال أف البتالر سن  اهلل فد عباده المهمنيف ، فكمما ثخػف إيمػاف العبػد كممػا ازداد 
زيد اهلل لو ادجر والمثوب  حت  يمشد عم  ادرض ولـ يبؽ عميو خطيئ  واحدة . م ػداؽ ابتالهه ، لي

ػَع ل ب ػفل َسػع َد َعػف   ذلؾ فد الحػديث الشػريؼ الػذ  رواه االمػاـ الترمػذ  رحمػو اهلل فػد جامعػو َعػف  مل  
َتمَػػ َأبليػػول قَػػاَؿ قلم ػػتل َيػػا َرسلػػوَؿ الم ػػول َأُ  الن ػػاسل َأَشػػُد َبػػاَلرل قَػػاَؿ اد َ  ثَػػؿل َفيلب  َم  ثَػػؿل َفاد  َم  ـ  اد  ػػؿل َعمَػػ   ن بلَيػػارل ثلػػ الر جل

ينلػػول  ينلػول رلق ػػٌ  اب تلملػَد َعمَػػ  َحَسػ ل دل ػَتد  َبػػاَلهلهل َواَلف  َكػاَف فلػػد دل ػػم بلا اش  ينلػول  ل ينلػػول فَػقلف  َكػػاَف دل  َفَمػا َيب ػػَرحل َحَسػ ل دل
يَئٌ *ال َباَلرل بلال َعب دل َحت   َيت رلَكول يَ  َر ضل َما َعَمي ول َخطل د َعَم  اد  شل م 

33 

أخبر أف عظـ الجزار مع عظػـ الػبالر ، فينيئػا ليػذا الغػالـ عمػ  مػا أعػد  كما أف الم طف  
اهلل لو مػف عظػيـ جزائػو ووفيػر مثوبتػو ، دنػو أقبػؿ عمػ  البػتالر وىػو راض عػف ربػو سػبحانو وتعػال    

َعػفل الن بلػد  َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ قَػاَؿ إلف   ف أنػس بػف مالػؾ فقػد أخػرج االمػاـ الترمػذ  رحمػو اهلل عػ
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 . 4113ويين ن كتاا الفنت باا الصرب عل  الب   ، رقم ا،ديث اْ َ،ِْبَيا ع حعَّ اْ َْاَثثع اَاْ َْاَثثع." وسنا ابا ااجة ، لإلااـ ابا ااجة القا 

 



َضػػا َوَمػػ ػػَد َفمَػػول الر  ـ  َفَمػػف  َرضل ػػا اب ػػَتاَلىل مل َظػػـل ال ػػَباَلرل َواَلف  الم ػػَو إلَذا َأَحػػ   َقو  ـَ ال َجػػَزارل َمػػَع عل َظػػ َط َفمَػػول عل ف  َسػػخل
 34الس َخطل .*

 : باإلعاف والعلم اعاً يهمو اإل،هاف . رةالعالمة الثانية عش-12

قيػؿ  -لقد أ ػبح ليػذا الغػالـ شػمف عظػيـ ، بعػد أف قتػؿ اهلل عمػ  يديػو تمػؾ الدابػ  العظيمػ  
التد حبست الناس ، ورأأ الناس وشاىدوا ميملؾ الدابػ  بػمـ أعيػنيـ ، فتنػاقموا أخبػاره بيػنيـ  -إنيا أسد 

عمؿ الجميؿ الذ  قاـ بو ، قػد خفػؼ عػف النػاس أعبػارىـ ، حت  أ بح اسمو عم  كؿ لساف ، فيذا ال
، وأراح كػػػواىميـ . كمػػػا أف االيمػػػاف الػػػذ  يحممػػػو بػػػيف جوانحػػػو دفعػػػو إلػػػ  عمػػػؿ الخيػػػر ، وَالػػػ  الخمػػػؽ 
الحسف وَال  العمؿ التطوعد ، دوف أف ينتدبو أحد . وىذا شمف المسمـ فد كؿ زماف ومكاف ، م ػدر 

لناس ، دنو لـ يكف يبخؿ عمييـ بن يح  أو إرشاد أو عالج أو خير وعنواف لو . فال غرو أف يحبو ا
تمػػػريض . ول عجػػػ  أف يػػػدؿ بعضػػػيـ بعضػػػال عميػػػو ، لعميػػػـ يجػػػدوف عنػػػده مػػػا يطبػػػ  مرضػػػاىـ ، أو 

فػد الحػديث الشػريؼ   يخفؼ مف  لميـ . يهخذ ذلؾ مف رواي  االماـ الترمذ  رحمػو اهلل فػد قولػو 
وا   الغالـ ، ففػزع النػاس فقػالوا   قػد عمػـ ىػذا الغػالـ عممػال لػـ يعممػو فقاؿ الناس   مف قتميا    قال“.. 

وكػػاف الغػػالـ  ”.. وكػػذلؾ مػػا ورد فػػد روايػػ  االمػػاـ مسػػمـ رحمػػو اهلل ..” أحػػد . قػػاؿ   فسػػمع بػػو أعمػػ  
يبر  ادكمو وادبرص ويداو  النػاس مػف سػائر اددوار ، فسػمع جمػيس لمممػؾ ، كػاف قػد عمػد ، فمتػاه 

وىكذا ارتفع اسـ ىػذا الغػالـ عمػ  كػؿ لسػاف ، وذاع  ػيتو فػد كػؿ مكػاف ، وىػذا مػف ..” ة بيدايا كثير 
 بشائر الخير ادول  لو .

 : استخداـ العلم ، واملها ن سبيث الدعوة إىل اهلل.العالمة الثالثة عشر-13

بػو ولـ يغفؿ الغالـ عف الدعوة إل  ديف اهلل سبحانو وتعال  ، وَال  االيماف بو ، وىو الػذ  
رفعو اهلل إل  مكانتو المرموق  ، وجعمو يذكر عم  ألسن  الخمؽ . لذا كاف الغالـ يدعو كؿ مف يعالجو 
أو يقدـ لو ن يح  أو إرشادال إل  االيماف باهلل وحده ل شريؾ لو ، وَانو ىو الذ  يحيد ويميت ، وأنػو 

ر وحده دوف سواه ، ميمػا كػاف ىو الذ  بيده الخير والشفار مف كؿ دار ، فيج  أف يتوجو إليو بالدعا
أمػػره سػػواه ، أو عػػال قػػدره ، حتػػ  ولػػو كػػاف ىػػذا مػػف جعػػؿ اهلل الشػػفار عمػػ  يديػػو . كمػػا كػػاف الغػػالـ ل 

 يعالع أحدال إل ويشترط  عميو أف يهمف باهلل الذ  بيده ادمر كمو مف قبؿ ومف بعد .

فسػمع “.. حمػو اهلل   فد الحػديث الشػريؼ فػد روايػ  االمػاـ مسػمـ ر  ويهخذ ىذا مف قولو 
َمع إف أنت شفيتند . فقاؿ   إند  جميس لمممؾ كاف قد عمد فقتاه بيدايا كثيرة ، فقاؿ   ما ىينا لؾ أج 

 “. ل أشفد أحدال ، إنما يشفد اهلل . فقف أنت  منت باهلل دعوت اهلل فشفاؾ ، فآمف باهلل  فشفاه اهلل 

                                                           
يَس    2322جامع الترمذ  ، كتا  الزىد با  ما جار فد ال بر عم  البالر رقـ الحديث  - 34 ، وَقاَؿ َأبلو عل

ول ". وانظر سنف ابف ماج  ، كتا  الفتف  يٌث َحَسٌف َغرليٌ  ملف  َىَذا ال َوج  با  ال بر عم  البالر الترمذ   "َىَذا َحدل
 . 4221، رقـ الحديث 



بادة الممؾ فد قموبيـ ، وي ع  عمػييـ كما كاف يفاوض المأل مف قومو ، والذيف تممكت ع
أف يخػػػالفوا مػػػا ألفػػػوه وأدمنػػػوا عميػػػو ، إل إذا رأوا بػػػمـ أعيػػػنيـ مػػػف اآليػػػات والمعجػػػزات أو الكرامػػػات مػػػا 
يبيرىـ ، ويجعميـ مذعنيف لمف جعؿ اهلل ذلؾ عم  يديو ، فكاف الغالـ يمخذ عمييـ العيد واديمػاف إف 

أف يهمنوا باهلل الذ  رد عمييـ ذلؾ. يهخذ ذلؾ أيضال مف رواي  االماـ رد  اهلل عمييـ ما فقدوه مف نعـ ، 
قاؿ   فسمع بو أعم  فقاؿ لػو   إف أنػت رددت ب ػر  فمػؾ كػذا وكػذا ، قػاؿ  ” .. الترمذ  رحمو اهلل 

  ل أريػد منػػؾ ىػػذا ، ولكػػف أرأيػػت إف رجػػع إليػػؾ ب ػرؾ أتػػهمف بالػػذ  رده عميػػؾ   قػػاؿ   نعػػـ . قػػاؿ  
 ..” رد عميو ب ره فآمف ادعم  فدعا اهلل ، ف

ويستفاد مف ذلؾ أف الداعي  يج  أف يسػتخدـ جميػع مػا تو ػؿ إليػو مػف فكػر ومحاجػ  فػد 
سػػبيؿ ىدايػػ  اآلخػػريف إلػػ  ديػػف اهلل القػػويـ . فمػػف قبػػؿ الشػػرط أولل كػػاف بيػػا ، ومػػف لػػـ يقبػػؿ ل يتركػػو 

فد ، ويشترط عميو أف يهمف بػاهلل بعػد الطبي  الداعي  وشمنو ، بؿ يخبره أف اهلل ىو الشافد وىو المعا
العالج أو الشفار ، فتكوف دعوة الطبي  الداعي  لديف اهلل أدع  لمقبوؿ فد نفػوس أمثػاؿ ىػهلر . لكػف 

مريضػو يقاسػد  -طبيبػال كػاف أو مدرسػال أو غيػر ذلػؾ  -ل يجوز بحاؿ مف ادحواؿ أف يتػرؾ الداعيػ  
 الج ، حت  ولو لـ يهمف . لـ المرض دوف أف يقدـ لو الن يح  أو الع

 : قوة اإلعاف حتما امللاا اا اإل را . العالمة الرابعة عشر- 14

لقد فتحت الدنيا عم  ىذا الغالـ أبوابيا وزينتيا ، وكثير مف النػاس ينجحػوف فػد امتحػاف الشػدة 
أف عمػػ  أمتػػو مػػف بعػػده ،  ، لكػػنيـ يفشػػموف فػػد امتحػػاف الرخػػار . وىػػذا الػػذ  كػػاف يخشػػاه الم ػػطف  

لقد أخػرج االمػاـ الترمػذ  رحمػو اهلل فػد جامعػو بسػنده  يتنافسوا الدنيا فتيمكيـ كما أىمكت مف كاف قبميـ .
َؼ َوىلػػَو َحمليػػؼل َبنلػػد َعػػاملرل ب ػػفل للػػَه   َوَكػػاَف َشػػيلدَ  ػػَرو ب ػػَف َعػػو  َبػػَر َأف  َعم  َرَمػػَ  َأخ  ػػَوَر ب ػػَف َمخ  َبػػد رلا َمػػَع  َأف  ال ملس 

َبي ػَدَة َرسلوؿل الم ػول  َبػَرهل َأف  َرسلػوَؿ الم ػول َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ َبَعػَث َأَبػا عل ب ػَف ال َجػر احل َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ َأخ 
ػرل  َبي ػَدَة َفَوافَػو ا َ ػاَلَة ال َفج  َن َ ارل بلقلدلوـل َأبلد عل َري فل َوَسملَعتل اد  َف ال َبح  ـَ بلَماَؿ مل َمػَع َرسلػوؿل الم ػول َ ػم   الم ػول  َفَقدل

ـَ  وا َلول َفَتَبس  َرسلوؿل الم ػول َ ػم   الم ػول  َعَمي ول َوَسم ـَ َفَمم ا َ م   َرسلوؿل الم ول َ م   الم ول َعَمي ول َوَسم ـَ ان َ َرَؼ َفَتَعر ضل
ـ  َسمل  ـ  ثلـ  َقاَؿ َأظلُنكل يَف َر ىل وا َعَمي ول َوَسم ـَ حل ػرل َر قَػاللوا َأَجػؿ  َيػا َرسلػوَؿ الم ػول قَػاَؿ َفَمب شل ـَ بلَشػد  َبي َدَة َقدل ع تلـ  َأف  َأَبا عل

َشػ  َأف  تلب َسػَط الػُدن َيا َعمَػي كل  ـ  َوَلكلن ػد َأخ  َش  َعمَػي كل ـ  َفَوالم ول َما ال َفق َر َأخ  ػَطت  َعمَػ  َمػف  َوَأم ملوا َما َيسلُركل ـ  َكَمػا بلسل
ـ  .*َقب   َمَكت يل ـ  َكَما َأى  ـ  َفَتَناَفسلوَىا َكَما َتَناَفسلوَىا َفتلي ملَككل َمكل

35  

إل أف زىػػرة الحيػػػاة الػػدنيا لػػػـ تغػػر الغػػػالـ الػػذ  تشػػػر  قمبػػو االيمػػػاف حتػػ  فػػػاض عمػػ  جوارحػػػو ، 
يغتا  فق بحت عينو ل تنظر إل  حراـ ، ورجمو ل تمشد إل  حراـ ، ويده ل تبطش بحراـ ، ولسانو ل 

ول ينـ ، أ بح ربانيال ، لئف سمؿ اهلل ليعطين و ولئف استعاذه ليعيذن و. ولذا قاؿ لألعمػ  الػذ  جػاره بيػدايا 
                                                           

، وقاؿ الترمذ    "ىذا  2386جامع الترمذ  ، كتا   ف  القيام  والرقائؽ والورع ، با  منو رقـ الحديث  - 35
 . 3987حديث حسف  حيح ". كما أخرجو ابف ماج  فد كتا  الفتف با  فتن  الماؿ رقـ الحديث 



ما ىينا لؾ أجمع إف أنت شفيتند . فقاؿ   إند ل أشفد أحػدال ، إنمػا يشػفد اهلل ، فػقف “ كثيرة وقاؿ لو   
إنيا العقيدة المالزم  لمغػالـ فػد كػؿ أحوالػو ، .” اه اهلل أنت  منت باهلل دعوت اهلل فشفاؾ . فآمف باهلل فشف

ل يغريػػو المػػاؿ ، ول المن ػػ  ، ول النسػػار ول شػػدر مػػف زىػػرة الحيػػاة الػػدنيا . إنػػو يعػػيش لمعبػػادة والػػدعوة 
وح  اهلل فحس  ، ويريد لمناس الخير ، لذا يدعوىـ إل  ىذا الخير العظيـ ، ويػدليـ عميػو وعمػ  م ػدره 

اهلل خالقيـ وممدىـ بكؿ أسبا  الحياة ، ويساعدىـ عم  قضار أعمػارىـ فييػا بسػيول  ويسػر . ، يعرفيـ ب
وىػػو الػػذ  بيػػده النػػواميس يمضػػييا ويوقفيػػا متػػ  شػػار سػػبحانو وتعػػال  . إل تػػراه يػػرد عمػػ  ادعمػػ  والػػذ  

ب ػرؾ ،  إف إنت رددت ب ر  فمػؾ كػذا وكػذا . قػاؿ   ل أريػد منػؾ ىػذا ولكػف أرأيػت إف رجػع ” قاؿ لو 
نعػـ . لقػد  مػف .” أتهمف بالػذ  رد ه عميػؾ   قػاؿ   نعػـ . قػاؿ   فػدعا اهلل فػرد عميػو ب ػره فػآمف ادعمػ  

ادعم  بالذ  رد عميػو ب ػره وىػو اهلل سػبحانو وتعػال  . ىػذا ىػو مػراد الغػالـ الطبيػ  المعمػـ. أف يعػرؼ 
ـ مػػف حمػػر الػػنعـ ، وىػػد أغمػػ  أنػػواع النػػاس خػػالقيـ فيعبػػدوه . ىدايػػ  النػػاس إلػػ  اهلل الحػػؽ ، خيػػر لمغػػال

 االبؿ كميا ، بؿ خير لو مما الدنيا وما فييا .

وبقيػ  ال ػحاب  فيمػا رواه عػف االمػاـ البخػار  رحمػو  معممال عمػ  بػف أبػد طالػ   قاؿ 
ػػد الم ػػول َعن ػػول َأف  َرسلػػوَؿ الم ػػول َ ػػم   الم ػػول َعَمي ػػول وَ  “اهلل  ػػَيف  الر اَيػػَ  َغػػدلا َعػػف  َسػػي ؿل ب ػػفل َسػػع َد َرضل طل َسػػم ـَ قَػػاَؿ َدلع 

َبَح الن اسل َغَدو ا َعَم  َرسلوؿل  َرجلالل َيف َتحل الم ول َعَم  ـ  يلع َطاَىا َفَمم ا َأ   ـ  َأُييل َمَتيل  َيَدي ول َقاَؿ َفَباَت الن اسل َيدلوكلوَف َلي 
ـ  يَ  ػَتكلد َعي َني ػول َيػػا الم ػول َ ػم   الم ػول َعَمي ػول َوَسػم ـَ كلُميلػػ ػو َأف  يلع َطاَىػا َفقَػاَؿ َأي ػَف َعملػُد ب ػػفل َأبلػد َطاللػَ  َفقَػاللوا َيش  ر جل

ملوا إلَلي ول َفم تلونلد بلول َفَمم ا َجاَر َبَ َؽ فلد َعي َني ول َوَدَعا َلول َفَبػَرَأ َحت ػ  سل ـ  َيكلػف  بلػول َوَجػٌع  َرسلوَؿ الم ول َقاَؿ َفَمر  َكػَمف  لَػ
ث َمَنا َفَقاَؿ ان فلذ  َعَم  رلس   ـ  َحت   َيكلونلوا مل َطاهل الر اَيَ  َفَقاَؿ َعملدٌّ َيا َرسلوَؿ الم ول ألَقاتلمليل ـ  َفَمع  ملَؾ َحت ػ  َتن ػزلَؿ بلَسػاَحتليل

ػف  َحػؽ  الم ػول فل  ـ  مل ػ ل َعمَػي يل ـ  بلَمػا َيجل بلػر ىل ػاَلـل َوَأخ  س  ـ  إللَػ  اال ل ػدلا ثلـ  اد عليل ػالل َواحل َ  الم ػول بلػَؾ َرجل يػول َفَوالم ػول َدَف  َيي ػدل
ػرل الػػن َعـل * م  ػػف  َأف  َيكلػػوَف لَػػَؾ حل َخي ػٌر لَػػَؾ مل

إذف ىدايػػ  ودعػػوة النػػاس إلػ  ربيػػـ وخػػالقيـ ىػػو شػػغؿ الغػػالـ  36
 الشاغؿ ، وعممو الػدهو ، وىػؿ ىنػاؾ أحسػف مػف ىػذا القػوؿ أو أفضػؿ مػف ىػذا العمػؿ    قػاؿ تعػال  فػد

ومػػػف أحسػػػف قػػػولل ممػػػف دعػػػا إلػػػ  اهلل وعمػػػؿ  ػػػالحال وقػػػاؿ   إننػػػد مػػػف  ” شػػػمف الػػػدعاة العػػػامميف  ػػػالحال 
 37المسمميف   .

 : الثبات عل  املبدأ والقدوة ا،هنة اا املعلم للتلمي .العالمة الخامسة عشر - 15

، ودفعيػػا ومػػا لقػػاه مػػف عػػذا  شػػديد أودأ بحياتػػو -المعمػػـ  -وىػػذه العالمػػ  تتجمػػ  فػػد الراىػػ  
رخي ػ  فػػد سػبيؿ االيمػػاف بػاهلل الػػذ  مػػأل قمبػو ، وفػػاض عمػ  وجيػػو ، فم ػػبح كػؿ شػػدر فػد ىػػذه الػػدنيا 
ي ػَر ىػذا المعمػـ المػهمف مػا بػيف رضػا اهلل وابتغػار وجيػو الكػريـ  ييوف عميو ، وي غر أماـ ناظريو إذا ما خل

                                                           
، و حيح مسمـ  3425رقـ الحديث    مناق  عم  بف أبد طال   حيح البخار  كتا  المناق  با - 36

 . 4423رقـ الحديث  كتا  فضائؿ ال حاب  با  مف فضائؿ عم  بف أبد طال  
 . 33سورة ف مت ، رقـ اآلي   - 37



 ومرضػػاتو غاليػال سػػوؼ يكمػؼ الراىػػ  وبػيف زينػ  الحيػػاة الػدنيا وزخارفيػػا ، ولػو كػػاف ثمػف ىػػذا الختيػار هلل
المعمـ روحو وحياتو . لقػد ذاؽ ىػذا المعمػـ حػالوة االيمػاف ، ورأأ بػواكير ثمػاره عمػ  يػد غالمػو وتمميػذه ، 
لػذا فيػػو يكػػره أف يعػػود إلػ  الكفػػر كمػػا يكػػره أحػدنا أف يقػػذؼ فػػد النػػار . فمقبػؿ عمػػ  المػػوت بكػػؿ رضػػ  ، 

ربػػو ادعمػػ  . ألػػيس أفضػػؿ الجيػػاد ، كممػػ  حػػؽ أو عػػدؿ أمػػاـ دوف خػػوؼ أو وجػػؿ  ، وذلػػؾ ابتغػػار وجػػو 
ػالل “ سمطاف جائر ، ففد الحديث الذ  رواه االماـ النسائد رحمو اهلل تعال   ػَياَ  َأف  َرجل َعػف  َطػارلؽل ب ػفل شل

زل َأُ  ال   َمول فلد ال َغر  ػم َطاَف َسَمَؿ الن بلد  َ م   الم ول َعَمي ول َوَسم ـَ َوَقد  َوَضَع رلج  ن َد سل َيادل َأف َضؿل َقاَؿ َكملَم ل َحؽ  عل جل
ولقد قاليا الراى  المعمـ ، ليضر  المثؿ والقدوة فد الثبات عم  المبدأ وعدـ خشي  السػمطاف .  38َجائلَر*

فػػػقذا قػػػاـ السػػػمطاف الجػػػائر بقتمػػػو فقػػػد فػػػاز المعمػػػـ بمػػػا كػػػاف يرجػػػوه مػػػف فضػػػؿ عنػػػد خالقػػػو وباريػػػو ، فػػػم  
ش     وأ  السمطانيف أح     سمطاف اهلل حتمال ، فيو المفػد أ دنػو المحبػو  ، وىػو يريػد السمطانيف يلخ

فجػدر بالراىػ  ، فقيػؿ لػو   “.. أف يقتر  مف محبوبو ادعم  .  يهخذ ذلؾ مف نص الحديث الشريؼ   
 “.ارجع عف دينؾ . فمب  ، فدعا بالمنشار فوضع المنشار فد مفرؽ رأسو فشقو حت  وقع شقاهل 

ولعمػػد ل أكػػوف مبالغػػال عنػػدما أ ػػؿ إلػػ  نتيجػػ  أف ثبػػات الراىػػ  المعمػػـ عمػػ  إيمانػػو ويقينػػو كػػاف 
البدايػػ  لثبػػات ادمػػ  مػػف بعػػده ، فقػػد ثبػػت ادعمػػ  عمػػ  إيمانػػو بالػػذ  رد عميػػو ب ػػره، وثبػػت الغػػالـ ثبػػات 

ؿ مػف قتػؿ الراىػ  ادبطاؿ ، بمػو ثبػات الجبػاؿ الرواسػد ، فمػـ يثنػو تخويػؼ السػمطاف ول بطشػو ول مػا فعػ
المعمـ وادعم  أمامو وتيديده بقتمو قتم  لـ يلقتميا مف قبمو أحد ، ثـ يثنو كؿ ىذا عف إيمانو وحبو لإلليػو 
وخالقو . وكػذلؾ كػاف بدايػ  لثبػات ادمػ  كميػا مػف ورائيػـ جميعػال ، حيػث أقبمػت ادمػ  كميػا عمػ  ادخػدود 

 فعؿ ادعاجي  .الالى  بنيرانو دوف تردد ، إنو االيماف الذ  ي

كمػػا يهخػػذ مػػف الحػػديث الشػػريؼ أف الكفػػار ل تمخػػذىـ رحمػػ  بػػالمهمنيف ول إلل ول ذمػػ  ، أل يػػرأ 
العػػالـ مػػا ي ػػنعو ال ػػر  المجرمػػوف فػػد المسػػمميف فػػد كوسػػوفا ومػػف قبػػؿ فػػد البوسػػن  واليرسػػؾ    إنيػػـ 

مكػػاتيـ ، ول يرحمػػوف  ػػغيرال ول يفعمػػوف مػػا فعػػؿ الممػػؾ بم ػػحا  ادخػػدود قػػتالل وحرقػػال ليػػـ ولبيػػوتيـ وممت
 رضيعال ، ول شابال ول شيبال ، ول بنتال ول امرأة ول عجوزال . وىذا يدلؿ عم  أف الكفر كمو مم  واحدة .

وىذا درس عظيـ مف دروس ىذا الحديث الشريؼ ، وىػو أف ثبػات العممػار وتفػانييـ فػد سػبيؿ اهلل 
لييتػػو سػػيكوف البدايػػ  لطريػػؽ الن ػػر المػػهز بػػقذف اهلل سػػبحانو ، وفػػد سػػبيؿ الػػدعوة إليػػو وتعبيػػد النػػاس د

 وتعال  . 
                                                           

سنف النسائد ، لإلماـ أحمد بف شعي  النسائد ، كتا  البيع  ، فضؿ مف تكمـ بالحؽ عند إماـ جائر، رقـ  - 38
، والترمذ  فد كتا  الفتف با  ما جار أفضؿ الجياد كمم  عدؿ عند سمطاف جائر رقـ الحديث  4138ديث الح

بنحوه وقاؿ الترمذ   " ىذا حديث حسف غري  مف ىذا الوجو ، وابف   ، عف أبد سعيد الخدر   2122
نحوه ، رقـ الحديث ماج  فد كتا  الفتف با  ادمر بالمعروؼ والنيد عف المنكر عف أبد سعيد الخدر  ب

 . 4222، وعف أبد أمام  أيضال فد الكتا  والبا  نفسييما رقـ الحديث  4221



ا اا الب د واا قَِبيث التةدث بنعمة اهلل أف أذكر أف  ثباتنا ن أثنا  إبعاد،ا إىل ارج الا ور ، وعدـ ا،هياحنا ت ن بًنوت لبناف وت ن  ًن 
،  -اػػدة اإلبعػػاد  - الفنػػادؽ ذات اخلمهػػة  ػػـو ، اداوعػػة ا جػػر ملػػدة عػػااٌن الػػا تاوعػػ  بإ رائنػػا إىل النػػاوح إىل ب د ػػا لنعػػي   نػػاؾ ن

اػرج  -ولعلا لا أبوح بهرٍّ عنداا أ رينا أيضاً باخلروج إىل حج بي  اهلل ا،راـ ، اراضنا التةرؾ اا اواقعنا  ناؾ بٌن  خور جنػوا لبنػاف 
يػ  اهلل ا،ػراـ ،  ،نػا ن اوقػ  جهػاد و ػمود وإ ااػة  عػدا  اهلل . ولأل،نػا واعترب،ا  مود،ا  ناؾ أكرب بكثًن اػا ذ ابنػا إىل حػج ب -الا ور

القػدس ن اػرج الا ػور  ػو بدايػة اإلبعػاد ا،قيقػا ، و ػو املهػمار ا صػًن  -،علم علم اليقٌن أف صروجنػا اػا اوقػ  اعتصػاانا ن خمػيم العػودة 
، و ػػمود  ػػةابت  الكػػراـ  الرسػػث وعلػػ  رأسػػهم سػػيد،ا حممػػد  الػػ ي يػػدؽ ن ،عػػ  عودتنػػا إىل ربػػوع الػػواا . لقػػد كنػػا ،هتشػػعر  ػػمود

ر ػواف اهلل تعػاىل علػيهم أمجعػػٌن ، و ػمود علمػا  اإلسػػ ـ ن تػ  العصػور، واػنهم املػػ كوريا ن  ػ ا ا،ػديث الشػػريف و ػم الرا ػ  العػػام 
م حػػ  قضػػوا عػا اصػػر م ، واضػػوا إىل وا عمػ  وال ػػ ـ وبقيػة أ ػػةاا ا صػػدود ، وعػدـ ،كو ػػهم علػػ  أعقػاهبم ، ورجػػوعهم عػػا عقيػدهت

واهلل  الػػ  علػػ  .” رهبػػم را ػػٌن ، ار ػػياً عػػنهم  . اارتفعػػ  أرواحهػػم إىل باريهػػا لتهػػكا جنػػات رهبػػا قبػػث أف تهػػقط داػػاؤ م علػػ  ا را 
 39”.أار  ولكا أكثر الناس ت يعلموف

 النتائج والتوصيات : 
 -أوالً : النتائج :

 -الساحر والراى  والغالـ إل  ما يمد    تو ؿ الباحث مف خالؿ دراستو لحديث
ن تربيت   ا تماـ املهلموف ا وائث ان  ا ر التاريخ بالرتبية والتعليم اعاً ، اهما كث ت ينفص ف ، وهب ا املنهج وال ي زكا  رسوؿ اهلل -1

ن أقث اا رب  قرف . و  ا يدؿ عل  سب  املعلمٌن املهلمٌن ر   اهلل عنهم أمجعٌن صرج اجليث القراين الفريد وال ي  ًن وج  التاريخ  ةابت  ا برار 
 با ص  هب ا املنهج .

الممارسػػػػػات التربويػػػػػ  التػػػػػد كػػػػػاف يقػػػػػـو بيػػػػػا المعممػػػػػوف المسػػػػػمموف ادوائػػػػػؿ،  تنػػػػػوع وتعػػػػػدد -2
واسػػػػتيعابيا مكونػػػػات الطبيعػػػػ  االنسػػػػاني  ، وشػػػػموليا جميػػػػع جوانػػػػ  حيػػػػاة االنسػػػػاف الروحيػػػػ  والعقميػػػػ  

 والجسمي  . 
لألخذ بكؿ ما ىو نافع ومفيد ممف سبقنا مف ادمػـ  كشفت الدراس  عف اىتماـ الرسوؿ  -3

 االسالمي  ، والنتفاع بو ، والزيادة عميو ، والحكم  ضال  المهمف ، أن   وجدىا ىو أول  الناس بيا .
الل يتفوؽ المنيع االسالمد عم  غيره مف المناىع أنو يمخذ االنساف فػد تربيتػو وتعميمػو كػ -4

عمػػ  حسػػػا   -الروحيػػ  والعقميػػ  والجسػػمي   -ل جػػزرال ، ول يركػػز عمػػ  ناحيػػ  مػػف نػػواحد االنسػػاف 
 أخرأ لذا فالمنيع االسالمد شامؿ كامؿ متوازف .

نقضت الدراس  ما يذى  إليو بعض المعالجيف السموكييف مف أف االنسػاف محايػد ل خيػر  -5
كػؿ مولػود يولػد عمػ  الفطػرة ،  ” سالمي  الغػرار مػف أف فيو ول شر ، وأكدت ما جارت بو الشريع  اال

، وأنو يكتس  النحػراؼ مػف البيئػ  التػد يعػيش فييػا ، وادسػرة ”فمبواه ييودانو أو ين رانو أو يمجسانو
عمػػ  رأسػػػيا ، والمدرسػػػ  والشػػارع والحػػػارة واالذاعػػػ  والتمفػػاز وال ػػػحؼ والمجػػػالت إلػػ  غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف 

 ادفراح وادتراح .المسرح والندوات والرحالت و 
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، ظيػر فػد حػديث واحػد مػف  الشػامؿ الكامػؿ المتػوازفإذا كاف ىذا العمػـ الرائػع ، والمػنيع  -6
، فال شؾ أف فد تراث المسمميف الوافر والغزير العديد مف النماذج وادسالي  مما  أحاديث الم طف  

يع االسػػالمد ب ػػفاتو الػػثالث يسػػتحؽ البحػػث فيػػو ، بيػػدؼ الو ػػوؿ إلػػ  نمػػاذج إسػػالمي  تقػػـو عمػػ  المػػن
 المذكورة  نفال .

إف املنهج اإلس اا قد ا تم أوؿ اا ا تم بتصةيق العقائد ، ورد ا عا اري  الشرؾ إىل اري  التوحيد ، و    أوؿ قيمػة عليػا  ػ  أف -7
ختليػة القلػ  اػا كػث تػرؾ  ػ ًن  وكبػًن  ، ح يبػدأ  أي“ التخليػة قبػث التةليػة :” يهرع إليها، وعليها يبىن اا بعد ا . وقدعا قاؿ العلما  املصػلةوف 

اما يكفر بالاا وت ويػلاا بػاهلل اقػد استمهػ  بػالعروة الػوثق  ت ا،فصػاـ  ػا ، واهلل مسيػ  :” بتةلية القل  باإلعاف ، وذل  اصداقاً لقول  تعاىل 
 41“.عليم

 -ثانيًا : التوصيات :
 -يو ا الباحث مبا يل  :

بية والتعليم ، واملدرا  واملعلموف املنهج اإلس اا الشااث الكااث املتوازف ، وحماولة تقنين  ، وذلػ  عػا أف تتلمذ وزارات الرت -1 
اػػا أجػػث اريػػ  بنػػا  صاػػة دراسػػية اتكاالػػة جلميػػ  اراحػػث التعلػػيم يشػػارؾ ايهػػا علمػػا  أ ػػوؿ الػػديا والشػػريعة اإلسػػ اية والرتبيػػة واتقتصػػاد والهياسػػة  

إكهاا املتعلم القيم الرتبوية ، حبيث يصبق ذل  ح ً جػ رياً ملػا تعا،يػ  جمتمعاتنػا اػا  بػوال ن املهػتوى ا ص قػا ، واػا تضاار اجلهود والعمث عل  
 تدين للقيم الرتبوية.

التمكيد عم  دور المعمـ القادر عم  أدار دوره فد التنشئ  لمغمماف فيـ جيؿ المستقبؿ ، -2
شر إلػػ  قػػيـ االيمػػاف وال ػػدؽ وادمانػػ  والتعػػاوف وااليثػػار وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ترجمػػ  العمػػـ الػػذ  يمقنػػو لمػػن

وال ػػحب  . وىػػذا يردنػػا إلػػ  القػػوؿ بػػالتركيز عمػػ  تعمػػيـ القػػيـ االيمانيػػ  والخمقيػػ  والممارسػػ  ليػػذه القػػيـ فػػد 
 أثنار التربي  والتعميـ .

يـ ، الحرص عم  انتقار أفضؿ المهىميف عمميال وتربويال لمعمؿ فد ميػداف التربيػ  والتعمػ -3
مػػف خػػالؿ اعتمػػاد معػػايير واضػػح  لمكفػػارة الدينيػػ  والعمميػػ  ، وذلػػؾ لمحػػد مػػف االعػػداد التقميػػد  لمػػنشر ، 
والكسابيـ القيـ التربوي  ال حيح  والتد تسيـ فد التنمي  الجتماعي  والسياسي  وبنار الشخ ي  القوي  ، 

ار وتقػدير المعممػيف واآلخػريف إلػ  غيػر ذلػؾ وزيادة ثق  النشر بمنفسيـ واحتراـ المػاؿ العػاـ ، واحتػراـ اآلبػ
 مما نحس بنق و فد ع رنا الحالد .

تشجيع إجرار دراسات شامم  حوؿ الممارسات التربوي  والتعميمي  فد الكتػا  والسػن  ،  -4
والتػراث التربػو  والعممػد اليائػػؿ الػذ  تركػو لنػا سػػمفنا ال ػالح مػف العممػار المسػػمميف فػد شػت  الميػػاديف ، 

 ظاىرة السبؽ االسالمد فد ميداف نيع المنيع التربو  السميـ منذ أكثر مف ألؼ وأربعمائ  سن  . والبراز
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