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انقيى األخالقية يف انفكر انرتبىي
عند احلسن انبصري واملاوردي

مدٌرٌة تربٌة دٌالى

د .أمل مهدي كاظم

يقدية :
ان موضوووا المووٌم اية مٌووة موون المواضووٌه التووً اويعووا الم كوورون امووة
والعرب المسلمون ةاصة اعتماما ٌلٌق بةطورة المسؤلة اية مٌة فً ال لس ة اموة
فايس م ٌرٌد تكوٌن ال رد فً ضوء نظرٌته اية مٌة ي حسب ما ٌرٌود المتتموه بول
حسب ماٌرٌده عو من تكوٌم متتمه اة مً ن طرٌق تربٌة افراده تربٌة اة مٌة .
و ملٌة التنشئة ايتتما ٌة ملٌة تكٌف الط ل لبٌئته ايتتما ٌة وتشوكٌله
لووى صووورة متتمعٌووة وصووٌاهته فووً المالووب والشووكل الوو،ي ٌرتضووٌه فهووً ملٌووة
تربٌووة وتعلووٌم تضووطله بهووا ايسوورة والمعلمووون بطٌووة تعلووٌم الط وول ايمت ووال لمطالووب
المتتموووه واينووودماق فوووً مافتوووه والةضووووا يلتهاماتوووه وتعلٌموووه الموووٌم السوووائدة
ومتاراة ايةرٌن بوته ام .
والتنشئة ايتتما ٌوة تمووم لوى ضوبط سولور ال ورد وك وه ون اي موال التوً
يٌمبلها المتتمه وتشتٌعه لى ماٌرضاه منهوا حتوى ٌكوون متوافموا موه ال مافوة التوً
ٌعووٌف فٌهووا فالضووبط ايتتمووا ً يهم لح ووظ الحٌوواة ايتتما ٌووة وضووروري لبموواء
اينسووان وطبٌعووة اينسووان يتكووون بشوورٌة صووالحة للحٌوواة اي بةضووو ها لمٌووود الوونظم
المةتل ووة موون ووادال وتمالٌوود ومووٌم وهٌوور ،لوور موون الضوووابط ايتتما ٌووة التووً تهو،ب
الن س وتسمو بها ب،لر ٌعٌف اينسان فً س م مه هٌره من النواس وٌكتسوب حوبهم
واحترامهم .
ان المتتمه ايس مً متتمه ،و سمال ممٌهة ف ٌه ايرتباطوال والع موال
ي تلطووً شةصووٌة ال وورد ومموماتووه ويتوو،وب شةصووٌته فووً شةصووٌة التما ووال او
الدولة ويتطلق فردا ً تشعا ً ي عم له اي ،اتوه ومنوه تعمول البشورٌة ايسو مٌة لوى ان
تطلق فً ال رد دوافعه وطاماته التً تإدي الى الحركة والنماء وتتمٌوه فٌوه النوواها
والةصائص بما ٌحمق شةصٌته ال ردٌة وكٌانه .
وموود اسووتند كوول موون ا الحسوون البصووري د و ا الموواوردي د فووً وض وه اسووس
وموا د المٌم اية مٌوة الوى الموران الكورٌم وايحادٌول النبوٌوة الشورٌ ة والوى موا اموره
الصحابة والعلماء .
انفصم األول :
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انقيى االخالقية يف انفكر انرتبىي
عند احلسن انبصري واملاوردي

اهًية انبحث :
ٌعد ايعتمام الباكر بتنمٌة شةصٌة الط ل بمةتلف توانبهوا وببعادعوا والتوً
عووً أعمهووا التانووب الةلمووً موون المهووام ايساسووٌة التووً ٌتووب ان ٌتصوود التربوٌووون
والمائمون لى العملٌة التربوٌة للمٌام بها ين ايعتمام بالط ولة الباكرة ٌعد من اعم
المعاٌٌر التً ٌماس بها تمدم ايمم وتحضرعا حٌل ي ٌتب ان ٌترر ايط ال فً ع،ه
المرحلة فً حٌاتهم للنمو بصورة شوائٌة مما ٌتعلهم ٌواتهون المسوتمبل بممكانٌوال
واستعدادال ضعٌ ة ي تمكنهم من التمدم بمتتمعاتهم ةاصة وان ما ٌكتسبه الط ل
فً ع،ه المرحلة من حٌاته من مٌم و ادال وسلوكٌال مد ٌصعب تطٌرعا فً المراحل
ال حمة من حٌاته  .ان المٌم اية مٌة لٌسل مٌما فطرٌة ٌولد الط ول موهودا بهوا بول
انهوووا مٌموووا مكتسوووبة ومتعلموووة ٌتشوووربها الط ووول مووون ةووو ل تم لوووه للمعووواٌر اية مٌوووة
وايتتما ٌة السوائدة فوً بٌئتوه وتكٌ وه معهوا وةضوو ه لتوؤ ٌر الوسوط ايسوري الو،ي
ٌعٌف فٌه من ،بد اٌة حٌاته ين الع مة بٌن ال رد وبٌئته تتحد من ،السنوال ايولوى مون
حٌاة الط ل وتعتبر ام عاما فً تشكٌل شةصٌة وتكوٌن اتتاعاته ومٌولوه ونظرتوه
ا الدٌب  0991ص 10د
للحٌاة .
فالسلور اية مً لل رد فً ترا نا ،و ما ودة اتتما ٌوة شواملة ولوٌس متورد
مة بٌن فرد وفرد وال رد فٌه يٌحل بئه وحوده بول ٌحمول ا بواء المتتموه كلوه .
ويٌمتصر ع،ا لى تمدٌم العون لل مراء والمرضوى والمحتواتٌن بول تتواوه ،لور الوى
العموول التمووا ً المشووترر فووً سووبٌل بنوواء متتمووه سوولٌم متكافوول متضووامن ان مبوودأ
التواصل والتراحم ال،ي ٌولد توا من الدف اينسانً ت موده المتتمعوال الحدٌ وة الٌووم
ويسٌما المتتمعال الطربٌة ف تواصل ويتراحم ويتعاطف بل سعً فوردي وسوبا
ا بد الدائم  1111ص 54د
من المنافه ال ردٌة لى حساب ايةرٌن .
ً
ً
و ا الحسن البصري د ا طى دورا كبٌرا للتربٌة فوً هورس الموٌم فوً ن ووس
الطلب ة ةاصة والمسلمٌن امة ا ،مال ا يٌمكن بلوغ الحق والةٌر اي بالعلم النافه م
العمل به ين التربٌة المائمة لوى التهول وبطٌور أسوس لمٌوة سولٌمة تضور بصواحبها
اك ر مما تن عه وعً اشبه بالسراب ٌحسبه الظمان ما ًء حتى ا،ا تاء لم ٌتده شٌئا د .
ا المعٌدي د.ل ص 29د
ان المٌم اية مٌة فوً صورنا الحاضور تسوٌر نحوو مهٌود مون التودعور الو،ي
يٌكاد ٌعرف تدا ً وال،ي كاد ٌصول الوى حود التسوؤول عول مون الضوروري ان تكوون
عنالر مٌم اة مٌة اص ً ان بناء موٌم اة مٌوة انسوانٌة ا،ن مهموة ضوةمة ويتك وً
فٌه التهود المبع رة ويبد من تٌار وااٍ مماوم تضطله به مإسسال دٌودة و لوى
راسها التربٌة ومنطلق عو،ا التٌوار عوو ان مسوتمبل اينسوان فوً العوالم يتسوتطٌه ان
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تحوودده المعوواٌٌر المادٌووة وحوودعا وان المووٌم اينسووانٌة الةلمٌووة يٌتوووه اعمالهووا بسووبب
الهتمة ايلٌة والتمانٌة او بسوبب الصوداا السٌاسوً مون اتول السوٌطرة وموا ٌنوادي بوه
بعض انصار الحضارة المائمة الٌ،ن ٌد ون الى رفه المستو النو ً لحٌاة اينسان
والمسووتو النووو ً للمتتمووه يسووبٌل لووه اي ايرتموواء باينسووان وون طرٌووق ايرتموواء
باة مه ان رسالة اينسانٌة الةلمٌة يبد ان تنبه من ،اته وداةله فهوو الو،ي ٌبنٌهوا
وعو ال،ي ٌحممها حٌول تصوبج توهءا ً ي ٌتتوها ً مون تطلعاتوه نعنوً دور التربٌوة فوً
بناء امٌم الةلمٌة اينسانٌة  .ا بد الدائم  111ص 59د
وايمووام ا الموواوردي د موون شوودة والتهامووه وا تموواده بايسووتمامة سووبٌ للصووالج
وكووان ٌصووف حالووه وٌعبوور نهووا حووٌن نمووول فووً ممدمووة كتابووه ا ادب الوودنٌا والوودٌن د
متحد ا ن صو الون س والعمول و،م الهوو بوان ا ا ظوم ايموور ةطورا ً ومودرا ً
وان عها ن عا ً ورفدا ً ما استمام به الدٌن والدنٌا وانتظم به صو ايةور وايولوى ين
باستمامة الدٌن تصبج العبادة وبص الدنٌا تتم السعادة .
ا السبكً د.ل ق 2ص 2142د
لوو،لر فووان ملٌووة التنشووئة ايتتما ٌووة ملٌووة تكٌووف الط وول لبٌئتووه ايتتما ٌووة
وتشكٌلة لى صورة متتمعه وصٌاهته فً المالب والشكل ال،ي ٌرتضٌه فهً ملٌوة
تربٌووة وتعلووٌم وتضووطله بهووا ايسوورة والمربووون بطٌووة تعلووٌم الط ول ايمت ووال لمطالووب
المتتمه وايندماق فً مافته والةضوا يلتهاماته وتعلٌمه المٌم السوائدة ومتادلوة
ايةرٌن بوته ام  .ل،لر كان للتربٌة التوً تمووم لوى روٌوة شواملة ومتكاملوة والتوً
تمووٌم نظووام الحٌوواة وفووق تشوورٌه م وحكمووه اعمٌووة فووً صووٌاهة وتشووكٌل ال وورد المسوولم
والمتتمووه ايس و مً وعوو،ا كلووه ٌوود و ل عتمووام والعناٌووة بووال كر الوو،ي ٌشووكل تربٌووة
المتتمه السلٌم وع،ا ال كر ٌنبطً ان ٌت ءم مه اعداف العمٌدة ورسوالتها وان ٌسوتمد
،لر من الكتاب والسنة وان ٌسرشد ب كر المربٌن المسلمٌن كاطار لتطوره مه طبٌعوة
العصر ومتطلباته ومد سعى الك ٌر من لماء المسلمٌن وم كرٌه تاعدٌن لبلورة معالم
ال كر التربوي مستندٌن فً ،لر الى الكتواب والسونة با تبارعوا ما ودة اساسوٌة للتربٌوة
ا مان  0955ص 051د
والتعلم فً المتتمه
ان بناء حضارة بنسانٌة ٌستلهم بناء تحتل فٌه المٌم الةلمٌوة صولبة وتووعرة
وا ادة اينسا ن ع،ه عً صلب مهمة التربٌوة بول عوً اصولها وتوعرعوا فموا عوً عو،ه
المٌم التً ٌتوتب لى التربٌة ان تعمل لى ب ها وا،ا تها وح رعا فً الن وس ؟ لٌس
عنالر لى المستو العالمً حتى اين نظام من المٌم مت ق لٌه ومهمة بناء م ل ع،ا
النظام مهمة شائكة وطوٌلوة ٌنبطوً ان تحشود مون اتلهوا ارموى الطاموال اينسوانٌة مون
فكرٌة وتربوٌة وفلس ٌة وامتصادٌة واتتما ٌة وسٌاسٌة وهٌرعا  .ومهموة التربٌوة ان
تعمل لى بل ع،ه المٌم فً شتى او مرحلة او اشكاله داةول المدرسوة وةارتهوا وان
تتعلها تهءا يٌتتها ً من ايعداف التوً ترسومها والمنواعل التوً تصووهها والطرائوق
التً تصطنعها وسائر ممومال العملٌة التربوٌة .
ا بد الدائم  1111ص 91د
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ومن عنا كان يبد من العمل لى احٌاء المٌم اية مٌة العربٌة ايس مٌة مون
ترا نا مستنٌرٌن بما كتبه ال ماء العرب وما ح ظته لنا كتوب التوراتم والتوارٌ وعنوار
بارة وردل فً ممدمة لكتاب تهٌ،ب اية – يبن مسكوٌه – تاء فٌها لى ان
المٌم الةلمٌة فطرٌة لد اينسان اٌ ،مول ا لو وتد اينسان ن سه طلٌما ً من كل التوهام
ةارتً ل رض لى ن سه امورا معٌنة والتهاما ً بها ارضاء لموا فوً طبٌعٌتوه مون
مٌول ل لتوهام وموون وم فال وضوى المطلمووة يوتوود لهوا ويٌمكوون ان توتود ينهووا
لٌسل من طبٌعة اينسان د ا ابن مسكوٌه  0955ص 00-01د
اهداف انبحث :
ٌهدف البحل الحالً الى
 -0التعرف لى المٌم اية مٌة ند الم كرٌن العرب والتً ناد بها كل من الحسون
البصري والماوردي .
حدود انبحث ٌمتصور البحول الحوالً لوى دراسوة الموٌم اية مٌوة لود الم كورٌن
العرب المسلمٌن متم بـ ا الحسن البصري د و ا الماوردي د .
 -0الموووواوردي لووووً بوووون حبٌووووب  .ادب الوووودنٌا والوووودٌن تحمٌووووق مصووووط ى
السما 2ط الماعرة 0944
 -1ايصوووووو هانً أبو نعٌم الحووووووافظ احموووووود بوووووون بوووووودا ه حلٌووووووة ايولٌاءوطبمووووووال
ايص ٌاء بٌرول لبنان 0ط .0955
ينهج انبحث ٌستةدم منهتٌن من مناعل البحل عما
 -0المنهل التحلٌلً ايستديلً ٌعتمود عو،ا المونهل لوى موراءة النصووص والتعورف
لى ناصرعا ومكوناتها م استنباط الموا د منها .
ا المٌدانً  0994ص031د
 -1الموونهل التووارٌةً وعوو،ا الموونهل ٌصووف وٌسووتل مووا مضووى موون ومووائه واحوودال
الماضً ويٌمف ن مترد الوصف وانما ٌدرس ع،ه الومائه وٌحللها وٌ سورعا
لى اسس منهتٌة لمٌة دمٌمة ٌمصد التوصل الى حمائق وتعمٌموال ي تسوا دنا
لووى فهووم الماضووً فحسووب وانمووا تسووا دنا اٌضووا فووً فهووم الحاضوور بوول والتنبووإ
ا تابر وكاظم  0959ص 013د
بالمستمبل .
 المٌدانً بد الرحمن ضوابط المعرفة واصول ايستديل والمناظره دار الملم دمشق 0994م .
 تابر بد الحمٌد وةٌري كاظم مناعل البحل فً التربٌة و لم الن س دار النهضوة العربٌوة المواعرة
0959م .

حتديد املصطهحات :
 -0المٌم
رفها هاعر " عً متمو ة من ايةكوام المعٌارٌوة المتصولة بمضوامٌن وامعٌوة
ٌتشربها ال رد من ة ل ان عالة وت ا له مه الموامف والةبرال المتنو ة وٌشترط
-76-

العدد السادس واالربعىن  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

د .امل مهدي كاظم

ان تنووال ايحكووام مبوووي موون تما ووة معٌنووة لكووً تتتسوود سووٌامال ال وورد السوولوكٌة او
ا هاعر  0993ص 13د
الل ظٌة او اتتاعاته ".
 -1المٌم اية مٌة
رفهووا مشووموف " بانهووا تنظٌمووال ن سووٌة ٌكتسووبها ال وورد موون ة و ل تشووربه لمووٌم
و ووادال وتمالٌوود الوسووط ايتتمووا ً الوو،ي ٌعووٌف فٌووه وٌمووارس دوره موون ة لووه
وتتضووج عوو،ه التنظٌمووال موون ة و ل موامووف ال وورد الحٌاتٌووة وت ا لووه مووه ،اتووه ومووه
ايةوورٌن فهووً تشوومل كافووة توانووب نشوواط اينسووان وت ا لووه مووه بٌئووة وتصوورفاته
وسلوكٌاته التً تنظم مته باه وبالكون وبالمتتمه  .ا مشموف  0952ص 3د
 -2ال كر
" انووه ايراء والمبووادظ والنظرٌووال التووً ٌطلمهووا او ٌعتموودعا العموول
رفووه
اينسانً فً تحدٌده لموامف معٌنة تتاه الكون واينسان والحٌاة .
 0995ص 09د
ا
 -3ال كر التربوي
رفوووه ابتسوووام " بانوووه النظوووام المتكامووول الووو،ي ٌشووومل فلسووو ة التربٌوووة ايسووو مٌة
المسوتمدة موون الوووحً كتوواب م وسوونة رسوووله  والمبووادظ والتظرٌووال التووً انتهووى
الٌها الم كرون م ايعداف ومناعل التعلٌم وطرائق التودرٌس والموٌم والعمول التوً
كانل استتابة ملٌة لتلر ايصول العامة وايفكار النظرٌة .
ا فهد  0993ص11د

 هاعر ضٌاء المٌم فً العملٌة التربوٌة مركه الكتب الماعرة 0993م .
 مشموف ابراعٌم دور رٌاض ايط ال فً تنمٌة المٌم لد ايط ال دار التٌل للطبا ة والنشر
الماعرة 0952م .
فاضل هكً ال كر السٌاسً العربً ايس مً بٌن ماضٌه وحاضره سلسلة الكتب الحدٌ ة

وهارة ال مافة واي م ط 1بطداد . 0995
ال كر التربوي ايس مً لبعض ف س ة العرب المسلمٌن بٌن المرنٌٌن الرابه
 فهد ابتسام
والسادس الهتري اطروحة دكتواره اهٌر منشورة د كلٌة التربٌة – ابن رشد – تامعة بطـداد 0993م .

انفصم انثاني

املبحث االول  :دراسات سابقة
 -1دراسة عبد الغني عبود )1891 ( .
اسم الدراسة اة المعلم والمتعلم فً ايس م
عدف الدراسة التعرف لى اة المعلم والمتعلم فً ايس م .
-76-

العدد السادس واالربعىن  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

د .امل مهدي كاظم

منهل البحل استةدم الباحل المنهل الوص ً التحلٌلً والمنهل التارٌةً .
محتووو الدراسووة فموود تنوواول الباحوول ووة متووايل عووً نظوورة ايسو م الووى العلووم
واة المعلم فً ايس م واة المتعلم فً ايس م .
ف ووً المسووم ايول موون البحوول بووٌن الباحوول تاكٌوود ايسو م لووى اعمٌووة العلووم وفضووله
وضرورة لكل مسلم ومسلمة .
ً
والمسم ال انً نامف الباحل وددا مون المسوائل التوً تتصول بواة المعلوم وصو اته
والع مة بٌنه وبٌن المتعلم والمعلم كمدوة .
والمسم ال الل بحول ت صوٌ ل سولور الطالوب موه معلموه فوً راي بعوض الم كورٌن
المسلمٌن .
وا تمد الباحل لى اراء ابن ةلدون فً بحل م هوم ايةو الو،ي وصو ها
بانها عوً الطبوه او السوتٌة او الموهاق وم نوامف الباحول اةو المعلوم فوً ايسو م
مستعٌنا باٌال من المران الكرٌم واحادٌل نبوٌوة وامووال موؤ ورة  .بعودعا انتمول الوى
ا
اة المعلم والمتعلم من ة ل بعض مصادر ال كر التربوي ايسو مً
كالمابسً والطهالً وابن تما ة والهرنوتً والمطراوي د ا حمد  1119د
 -2دراسة احمد مبارك البغدادي ) 1891 ( .
اسم الدراسة اينسان والمتتمه فً ال كر السٌاسً للماوردي .
عووووود ف الدراسوووووة تهووووودف الدراسوووووة الوووووى التعووووورف لوووووى اينسوووووان فوووووً ال كووووور
الماوردي .
منهل الدراسة استةدام الباحل المنهل التارٌةً التحلٌلً .
محتو الدراسة تناول الباحل فً ال صل ايول  .مدةل فً الماوردي وافكواره اموا
ال صوول ال ووانً فٌتنوواول فكوورة العتووه اينس وانً ك وورد وون الموودرة لتوووفٌر ايحتٌاتووال
المادٌووة للمعووٌف وفكوورة مٌووام المتتمووه اينسووانً وتنوواول فووً ال صوول ال الوول نظوورة
الموواوردي الووى الوودٌن كموونهل وسوولور ل فووراد ونظرتووه الووى السوولطة وم هوووم العوودل
وايمن وتوهٌه الدةل واي داد الى المسوتمبل اموا ال صول الرابوه فمود تنواول م هوومً
ايسس ال همة ل ستمرار المتتمه والطبٌعٌة اينسانٌة ل مار المتتمه ودور ال رد
فً الح اظ لى المتتمه اما ال صل الةامس فمد تناول اعم ايسوتنتاتال والتوصوٌال
والممترحال .ا البطدادي  0953د
 -2دراسة جمال حسين االلوسي 1899 ( .م )
اسم الدراسة ايسس الن سٌة يراء الماوردي التربوٌة .
عدف الدراسة التعرف لى اعم ايراء التربوٌة التً ناد بها الماوردي
منهل الدراسة استةدم الباحل المنهل الوص ً التحلٌلً .
محتو الدراسة تضمنل الدراسة لى دة فصوول  .ومود تنــوـاول الباحول فوً كول
فصل تانب من توانب العملٌة التربوٌة بعد ان استعرض بشكل مبسط لل ترة الهمنٌة
التً اف فٌها المواوردي والظوروف ايتتما ٌوة والسٌاسوٌة فوً تلور الحمبوة الهمنٌوة
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ومد استند الباحل فً تحلٌول ايراء التربوٌوة والن سوٌة لوى موا تناولوه المواوردي فوً
كتابة ا ادب الدنٌا والدٌن د فمد تناول الباحل موضوا الدافعٌة ند الطلبة وموضوا
ال رو ال ردٌة وال وواب والعمواب بالنسوبة للطلبوة وتنواول اةو المعلوم والموتعلم فوً
ال كر التربوي والمنهل وطر التدرٌس  ...ال د ومود د وم الباحول كول المواضوٌه
بنصوص من كتاب الماوردي ا ادب الدنٌا والدٌن د
ا ايلوسً  0955د
 -1دراسة صالح نهير راهي الموسوي 2222 ( .م )
اسم الدراسة ال كر التربوي ند الحسن البصري
عدف الدراسة التعرف لى ال كر التربوي لد الحسن البصري .
مووووونهل الدراسوووووة اسوووووتةدم الباحووووول المووووونهل التوووووارٌةً والمنهتوووووً الوصووووو ً
التحلٌلً .
محتووو الدراسووة مسووم الباحوول الدراسووة ةمسووة فصووول تنوواول فووً ال ص وـل ايول
منهل البحل تعرٌف المصطلحال .
اعمٌة البحل وعدف البحل حدود البحل
وتناول فً ال صل ال انً ايٌطار النظري وتضممن اوي العوامل ال مافٌة المإ رة فوً
حٌاة الحسون البصوري و انٌوة دراسوال سوابمة  .اموا ال صول ال الول فمود تضومن اوي
التعرف لى الحسن البصري و انٌا الرإٌا ال كرٌوة للحسون البصوري  .اموا ال صول
الرابووه فموود تنوواول المعلووم والمووتعلم والموونهل الدراسووً والمبووادظ التربوٌووة امووا ال صوول
الةوووووامس فمووووود كوووووان الةاتموووووة واسوووووتنتاتال البحووووول والتوصوووووٌال والممترحوووووال .
ا الموسوي  111د
املبحث انثاني  :يفهىو انقيى االخالقية .
المٌمة ) (Valueعً كل ماٌعتبر تدٌرا باعتمام ايفراد و نواٌتهم ي تبوارال
اتتما ٌة او امتصادٌة او سٌكلوتٌة ا ن سٌة د والمٌم بشكل ام مكتسبة من الظروف
ايتتما ٌووة ٌتشوورب بهووا ال وورد وٌحكووم بهووا وتحوودد متووايل ت كٌووره تحوودد سوولوكه
وتإ ر فً مله وتعلمه فالصد وايمانوة والشوتا ة وتحمول المسوإولٌة  ...كلهوا
مٌم ٌكتسوبها ال ورد مون المتتموه الو،ي ٌعوٌف فٌوه وتةتلوف شودة وحودة ومطلوب المٌموة
بوواةت ف المتتمعووال ين المٌمووة بووارة وون اعتمووام او اةتٌووار او ت ضووٌل ٌصوودره
اينسوووان لوووى شوووًء مسوووتعٌنا بالمبوووادظ والمعووواٌٌر التوووً وضوووعها المتتموووه لتحدٌووود
المرهوب او الطٌر مرهوب فٌه او عدف ٌنبطً ان ٌناله.
ا ناصر  1110ص55د
فمن ،ان بدأ الناس ٌعٌشون فوً تما وال صوار لكول تما وة مونهم عودفا ً فوً
البماء لى اسلوبهم ونظامهم وطرٌمة معٌشتهم كما صار لكول تما وة مونهم طرٌموة
فً الح اظ لى ،لر الترال ونمله الى ايتٌال ال حمة ومن تواءل ملٌوة التكٌٌوف
الحٌاتٌووة مووه المتتمووه والتما ووة المحٌطووة ويةووت ف عوو،ه المتمو ووال صووارل
الع ملٌة التكٌٌ ٌة مةتل ة باةت ف ع،ه التما ال من البشر ول،ا صوار يبود مون تربٌوة
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لهووويء النوواس تتناسووب مووه توورا هم ن وافكووارعم ومعتمووداتهم وعكوو،ا اةتل وول العملٌووة
التربوٌووة موون متتمووه يةوور وحتووى فووً المتتمووه الواحوود اةتل وول بووٌن همووان معووٌن
والهمان ال،ي ٌلٌه و،لر لتطٌٌر وتطور وتعامب الحضارة .
ا ناصر 1110م ص 91د
ان المووٌم اية مٌووة وايٌمووان بهووا موون اعووم المعووانً فووً عوو،ه الحٌوواة وتووؤتً
مرتبتها بعد ايٌمان باه وم ئكته وكتبه ورسله والٌوم ايةر وما تشتمل لٌوه مون
حشر وحساب وتهاء اةروي بمضاء م ومدراته وبعد بوادة م وطا توه واةو ص
العبودٌة له فا،ا كان ايٌمان باه تعالى ٌرتبطان فً الممام ايول بع مة العبود بربوه
ن فووان ايةو توورتبط فووً الممووام ايول بع مووال اينسووان ومعام تووه مووه هٌووره موون
الناس سواء كانوا افرادا ام تما ال  .ا الشٌبانً 0955م ص 010د
وٌشمل موضوا المٌم اية مٌة كافة توانب نشاط اينسان وت ا له موه بٌئتوه
وتصوورفاته وسوولوكٌاته التووً توونظم متووه بوواه والكووون والمتتمووه وٌعتموود النظووام
اية مووً يي متتمووه لووى متمو ووة موون المووٌم ٌتعووارف لٌهووا افووراده وتنسووق مووه
مائده الدٌنٌة ومعتمداته وٌتم اكتسابها من ة ل ملٌة التطبٌه ل فوراد بموا ٌ رضوه
المتتمه من مٌود لى سلور ال رد من ،مرحلة مبكرة من حٌاته والتً تبدأ فً بٌئتوه
المحووددة بؤسوورته التووً ٌولوود فٌهووا ومووا توووفره لووه موون ةبوورال لووى شووكل انووواا موون
المسموحال والممنو ال والت رمة مابٌن ةٌر او شر بموا ٌحودده السولور المرهووب
فٌه فتتكون بموتبه المٌم اية مٌة وايتتما ٌة التً تستمد موتها من تمبل المتتمه او
رفضه لها  .ا حسن  0954ص 113د

 ناصر ابراعٌم فلس ال التربٌة دار وائل للطبا ة والنشر ط 0مان ايردن 1110م .
 الشووٌبانً موور التووونً فلس و ة التربٌووة ايس و مٌة ن الوودار العربٌووة للكتوواب التماعٌرٌووة اللٌبٌووة
0955م .

ولن تصل التما وة الوى تماسوكها اي ا،ا بو،ل لهوا كول فورد مون ،ال ن سوه
وهادل ٌوده وكوان ونووا لهوا فوً كوول امور مون ايمووور التوً تهمهوا سووواء كانول عوو،ه
المعاونة مادٌة ام ادبٌة وسواء كانل معاونوة بالموال او العلوم او الورأي او المشوورة ا،
ٌمول الرسول  " ةٌر الناس ان عهم للناس " ا الطبرانً  0304ص45د
ل،لر ٌمكننا التمٌٌه بٌن نو ٌن من المٌم ند ال س ة المسلمٌن وعما
 -0المٌم السوماوٌة وعوً الموٌم التوً تورتبط بؤصوول التشورٌه فمود رسوم م لنوا
طرٌووق ا لحووق وبووٌن لنووا الصووواب والةطووؤ والةٌوور والشوور وبووٌن الح و ل
والحرام وبٌنهوا اموور متشوابهال وعو،ه الموٌم مطلموة و ابتوه وةالودة يتتطٌور
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بتطٌر الهموان وايحووال ويمتوال ل تتهواد فٌهوا او اةتبارعوا ينهوا تواءل
ن طرٌق الكتاب الكرٌم والسنة المشرفة .
 -1المٌم الوضعٌة ا ايصط حٌة د وعً المٌم التً لم ٌرد فٌها نص او تشورٌه
صرٌج فهً تمه فً متال ايموور المتشوابهال وعو،ه الموٌم نسوبٌة متطٌورة
بتطٌر الهمان وايحوال وسومٌل اصوط حٌة بمعنوى موا اصوطلج لٌوه النواس
لتتناسب مه احوالهم وشإون دنٌاعم  ....ومد ورد فً مول للرسول  " انوتم
ا لووم بشووإو ن دنٌوواكم  " .......فالةٌووار امووام اينسووان المسوولم فووً عوو،ه ايمووور
م تووو سووواء بايٌتوواب او السوولب والمعٌووار الرئٌسووً للمووٌم ايس و مٌة سووواء
كانوول ا لوٌووة او اصووط حٌة د عووو ان ٌتطووابق مووا ٌمولووه ال وورد بلسووانه مووه
ماٌإمن به من ملبه وك عما ٌتب ان ٌتطابق مه التصرف العملوً ل نسوان .
ا ناصر  1110ص051د
ومد اتة ،الم كرون تبعا لما اتة،ه ايس م للتوفٌق بٌن الودافه ي،اتوً والموٌم
او المصالج ايتتما ٌة التعهد بتربٌة اة مٌوة ةاصوة تعنوً بتطٌ،وة اينسوان روحٌوا
وتنمٌة العواطف اينسانٌة والمشا ر الةلمٌة فٌه فان مً طبٌعة اينسان واستعدادال
لمٌول متنو ة بعضها مٌول مادٌة وبعضها مٌول معنوٌة ويتل ،لور كوان مون مون
الطبٌعً ل نسان ا،ا ترر لن سه ان تسوٌطر لٌوه المٌوول المادٌوة ينهوا تت وتج بصوورة
طبٌعٌووة وتظوول المٌووول المعنوٌووة واسووتعداداتها الكامنووة فووً الوون س مسووتترة والوودٌن
با تباره ٌإمن بمٌادة معصومة مسوددة مون م فهوو ٌإكول امور تربٌوة اينسوان وتنمٌوة
المٌووول المعنوٌووة فٌهووا الووى عوو،ه المٌووادة وفرو هووا فتنشووؤ بسووبب ،لوور متمو ووة موون
العواطف والم ل التً ٌربٌه الدٌن لى احترامها وٌستبســل فــً
 حسن امنٌة احمد نظرٌة التربٌة فً المران الكرٌم وتطبٌماتها فً هد الرسول لٌه الص ة والس م
دار المعرفة مصر . 0954
 الطبرانً ابو الماسم بن حمد بن اٌوب – ل251عـ المعتم ايوسط تحمٌق طار بن وض م بن
بن بد المحسن بن ابراعٌم دار الحرمٌن الماعرة ط0304 0عـ .
 ناصر ابراعٌم مصدر سبق ،كره .

سبٌلها وٌهٌج ن طرٌمها ما ٌمف امامها من مصلحة ومنافعة .
ا الصدر  0951ص93د
وله،ا نتود ان عنوار وة اتتاعوال للعلمواء والم كورٌن العورب المسولمٌن ٌبورون
لٌها منها
 -0اتتاه ٌعنً باية العملٌة المستماة من المران الكرٌم والسنة النبوٌة المطهورة
ا المواوردي
والحكم العربٌة وٌم ل ع،ا ايتتاه ا الحسن البصري د و
د.
 -1اتتاه هلبل لٌه النه ة الدٌنٌة الصوفٌة واةوت ط بال لسو ة وٌم ول عو،ا ايتتواه
ايمام الطهالً فً كتابه ا احٌاء لوم الدٌن د و ا مٌهان العمل د .
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 -2اتتاه بنى نظرٌاته لى اسس فلس ٌة متؤ ر تؤ ٌرا كبٌرا بال لس ة الٌونانٌة وٌم ل
ع،ا ايتتاه الكندي ال ارابً ابون مسوكوٌه ابون ط ٌول ابون سوٌنا وهٌورعم .
ا ناصر  1110ص93د
ان تصرف اينسان المسلم فً اطار ايس م وتعالٌمه عو الممصوود بال ضوٌلة
واية الحسنة وعو ال،ي ٌإعله لتلر المنهلوة الرفٌعوة التوً ةلوق يتلهوا لكوً ٌعبود
ربه سبحانه وتعوالى والو،ي اسوتةل ه فوً ايرض لو،لر فواية لوٌس لموا نظرٌوا
انما التربٌة الةلمٌة عً من اتل العمل والت ا ل ال،ي ٌحمق السمو الةلمً لل رد وعوو
ٌت كاتف وٌتعاون مه المتتمه وٌودي ادواره فً الحٌاة بما ٌحمق لوه الةٌور ولمتتمعوه
فً الدنٌا وايةرة .
انفصم انثاني :

املبحث انثاني  :اهًية غرس انقيى االخالقية يف انعًهية انرتبىية
فضوول م سووبحانه وتعووالى اينسووان لووى كوول مةلوماتووه وموود مٌووهه بةصووائص
استحق بها ع،ه ايفضلٌة فمال سبحانه " لمد ةلمنا اينسان فً احسن تموٌم "
االتٌن  3د
فٌكون اينسان ب،لر عوو المحوور ايساسوً الو،ي ترتكوه لٌوه الحٌواة بكول موا
فٌهووا موون حركوووة ونشووؤة واةتووواره م موضووعا للرسووايل السوووماوٌة ووم لووود وال
ايص ومن م محط اعتمام ال س ة والم كرٌن لى امتداد مسٌرة التارٌ .
ا الشٌبانً  0955ص 91د




بامر المدرسة ايس مٌة دار الهعراء للطبا ة والنشر ط 2بٌرول 0951م .
الصدر
ناصر ابراعٌم  .مصدر سابق .

وبما ان ال رد يٌستطٌه ان ٌعٌف من ردا ن هٌوره وتلور سونة م ولوم تعود
صلته بايةرٌن ممتصرة لى ايسرة بل اتسعل لتشتمل لى المدرسة والعمل ودور
العبادة والحهب والنمابة والنوادي  ......ال مون المنظموال واصوبج توهءا ً مون عو،ا
العالم بعد ان انهول فٌه ايرض واتصل بعضها ببعض واصبحل مرٌة صوطٌرة ون
طرٌوق وسووائل ايتصووال لهو،ا يبوود لل وورد ان ٌتعواٌف مووه المتتمووه الو،ي ٌضووم ايسوورة
والمحلة والمدرسة والوظٌ ة والوطن  ......ال .
ا الهحٌلً  1111ص 033د
وبما ان التربٌة ملٌة اتتما ٌوة فهوً تةتلوف مون متتموه الوى يةور وحسوب
طبٌعة ،لر المتتمه والمو ال مافٌة المإ رة فٌه فض ن الموٌم الروحٌوة وال لسو ٌة
التً اةتارعا وارتضاعا لتسٌر لٌها حٌاته  .اابو العٌنٌن  0954ص 29د
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فالتربٌة ترمً الى هرس مٌم وهاٌال وتهٌ،ب واطف وتنمٌة افكار وعو،ه
التربٌة وا ٌة مهمتها تحرٌر اينسان من هرائهه واعواءه الدٌنوٌة ورهباتوه التامحوة
وتحسٌن كٌانه اينسانً فً ن سه ولد ايةرٌن .
ا المنظمة العربٌة لل مافة والعلوم  0959ص 159د
والتربٌووة نوود العورب مبوول ايسو م كانوول تربٌووة تكتسووب فٌهووا العووادال والمووٌم
والمهارال ن طرٌق التملٌد والمحاكاة ومٌم المبٌلة و اداتها واة مها وم لهوا العلٌوا
ماةو،ة من مآ ر المبٌلة واٌامها ورتالها ومعتمداتها المورو ة وحروبها .
ا محتوب  0959ص 55د
اما ادابهم واة مهوم فهوً معروفوة وحملتهوا لنوا كتوب التوارٌ والسوٌر فالوفواء
بالعهد والتضحٌة وايٌ ار والكرم والشتا ة والنةوة والشهامة والصد وايمانة كلها
م ردال نملها الٌنا شوعراإعم وةطبواإعم م لموا حملتهوا لنوا مصصوهم وسوٌر ابطوالهم
ومووا كووان ٌمووال موون بوودٌه المووول وبلٌطووه فووً مووإتمراتهم السوونوٌة فووً اسوووا العوورب
ا شلبً  0959ص 39د
المعروفة باصولها وادابها ومعاٌٌرعا .








سورة التٌن ايٌة . 30
التونً مصدر سابق .
الشٌبانً
الهحٌلً وعبة فلس ة التربٌة فً المران الكرٌم دار المكتبً للطبا ة والنشر دمشق ط1111 0
.
ابو العٌنٌن لً ةلٌل فلس ة التربٌة ايس مٌة فً المران الكرٌم دار ال كر العربً الماعرة ط1
. 0954
المنظمة العربٌة لل مافة والعلوم .
محتوب باس اصول ال كر التربوي فً ايس م مإسسة لوم المران مان ط0959 0م.

ل،لر فان التربٌة تشتق اعدافها من اعوداف المتتموه وتحودد ةطواتهوا لبلووغ
تلر ايعداف وتدور فلس تها حول تلر ايعوداف ومون وم تةتلوف فلسو ة التربٌوة مون
متتمه يةور بواةت ف الظوروف المحٌطوة بكول متتموه وفلسو ته التوً توصول الٌهوا
ا بود  0995ص 23د
لمتابهة تلر الظروف .
وتعتبور التربٌوة ،ال طبٌعوة ةلمٌوة ومون ووم فوان البحول فوً الموٌم اية مٌووة
ٌوورتبط ارتباطووا موٌووا بالتربٌووة و،لوور انهووا تموودنا بتصووور فٌلسوووف التربٌووة ل نسووان
المتكامل ال ،ي ٌرٌوده وٌتصووره للسولور الو،ي ٌنبطوً ان ٌسولكه النواس كموا وتورتبط
المٌم اية مٌة ارتباطا و ٌما بعملٌة التربٌة وتمسٌم مل اينسوان الوى ةٌور وشور او
فضٌلة ورٌ،لة ٌستلهم اٌضا الوسٌلة المتبعة فوً تربٌوة اينسوان لكوً ٌعمول ال ضوٌلة
وٌتتنب الرٌ،لة ومن عنا يبود ان ن هوم كٌوف تعمول الموٌم اية مٌوة ين عو،ه الموٌم
ا ابراعٌم  0951ص 49د
تسا دنا لى فهم الحٌاة الةلمٌة والعمل الةلمً .
" واية عً دراسة المٌم فً متال السلور البشري " ..........
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ا نٌلر  0999ص 25د
وله،ا تتكون من ة ل الممارسال واينةراط فً مواموف الحٌواة حٌول ٌكوون
التعامل مه ايفوراد والتما وال وحٌول ٌكوون اكتسواب الموٌم وايتتاعوال والعوادال
،ال اي ر ايٌتابً البناء كالتعاون والتساند ايتتما ً وحب الةٌر وكره الشر .
ا سرحان  0995ص 15د
ل،ا تعود التربٌوة الةلمٌوة اسومى اهوراض التربٌوة ايسو مٌة فمود نوى لمواء
ايس م كل العناٌة لبل اية الكرٌمة وهرس ال ضوائل فوً ن ووس المتعلموٌن ان
المٌم اية مٌة لٌسل شك فارها او اطارا من الشعائر وايموال التوً توردد الٌوا لوى
ايلسن بول عوً مبول كول شوً سولور ملوً فوً الحٌواة والحورٌص حموا لوى الموٌم
اي ة مٌة لٌس ،لر ال،ي ٌردد ال اظا او ٌإدي طموسا بل عو ،لر الو،ي ٌ بول بسولوكه
فً الحٌاة انه ٌتة ،لن سه عدفا رفٌعا وٌضمن من اتل تحمٌمه بكل ما ٌملر .
ا هكرٌا  0994ص 015د









شلبً احمد ن التربٌة والتعلٌم فً ال كر ايس مً مكتبة النهضة المصرٌة ط0959 0م .
بود بد الطنً نحو فلس ة ربٌة للتربٌة دار ال كر للنشر والتوهٌه الماعرة 0995م .
ابراعٌم هكرٌا المشكلة الةلمٌة دار مصر للطبا ة والنشر ط 2الماعرة 0951م .
نٌلر توورق ف – ممدموة فوً فلسو ة التربٌوة ترتموة نظمٌوا لوموا مكتبوة اينتلوو المصورٌة ط1
الماعرة 0995م .
سرحان فٌروسً فً اتتما ال التربٌة مكتبة اينتلو المصرٌة ط 1الماعرة 0995م .
هكرٌووا فووإاد اراء نمدٌووة فووً مشووك ل ال كوور وال مافووة ن الهٌئووة المصوورٌة العامووة للكتوواب الموواعرة
0994م .

والمنهل ايس مً ٌنظم افعال اينسان مه ن سه وافعالوه موه ايةورٌن أي موه
المتتمه ل،لر فواية التوً ٌود و الٌهوا ايسو م اةو شةصوٌة اتتما ٌوة ولكوً
ٌاتً الوتدانً اية منسوتما مون فورد الوى فورد وٌبموى بعٌودا ون بعوض الممواٌٌس
ٌوصً العلماء المسولمٌن بو ان ٌكوون الودٌن ايسو مً الما ودة ايولوى فوً الحكوم لوى
ا العمر  0995ص 5د
السلور وتوتٌهه .
وموود اعووتم الم كوورون العوورب بالتربٌووة اية مٌووة اعتمامووا كبٌوورا حتووى اوصوووا
المتعلمووٌن بووان ٌكووون المعلووم الوو،ي ٌموووم بمهمووة العلمٌووة التعلٌمٌووة منص و ا بالكمووايل
اية مٌووة اٌ ،مووول العٌنووا ً " وموون اسووعد العووادال ان ٌت ووق لوور ٌووا اةووً معلووم رشووٌد
ارف بتمائق ايمور مإمن بٌوم الحساب الم بافكار الدٌن بصٌر بؤمور ايةرة
ةبٌر باحوال المعاد مرشد لر الٌها ومن انحس المناحس ٌكوون ضود ،لور ......
ا العٌناتً 0251عـ ص 035د
د
ل،لر تهتم المإسسال التربوٌة فً هرس المٌم اية مٌة من اتل بناء ايفوراد
ةلمٌا وٌتم ،لر من ة ل ترسٌ وتد ٌم بعض ايمور فً ن وس ايفراد وكما ٌلً .
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 -0تكوٌن رو ايةوة اينسانٌة بحٌل ٌطرس فً ن س الط ل من ،صطره ان انسانٌته
تمتضووً ان ٌنظوور النوواس كمووا ٌنظوور الووى ن سووه وفووً مولووه لٌووه الص و ة والس و م "
يٌإمن احكم حتى ٌحب يةٌه ما ٌحب لن سه " ا البةاري ق 0ب.ل د
 -1تكوٌن رو الةٌر من حٌل ٌلتهم السلور الةٌر وٌسعى لتحمٌق الةٌر للناس ما
استطاا الى ،لر سبٌ .
 -2تكوٌن رو الو ً بوحدة الحٌاة ايتتما ٌة بالتؤ ٌر با موال ايفوراد الةٌورة فهوً
كالتسم الواحد .
 -3تكوٌن شةصوٌة متحودة الو،ال حٌول ان ايفوراد اموٌواء الشةصوٌة متحودي الو،وال
تكون شةصٌة متتمعهم ك،لر .
 -4تكوٌن رو الةضوا للنظام اية مً وع،ا ضروري للبنواء ايتتموا ً ،لور
ان تكوووٌن عوو،ه الوورو ٌووإدي الووى تماسوور ايفووراد فووً المتتمووه وتوورابطهم ووحوودتهم
وةضو هم له،ا النظام وٌإدي الى تطبٌعهم له فً السر والعلن ي ةوفا من السلطة
ا ناصر 1110م ص 92د
.





العموور و ء كاموول و لووً حووداد المووٌم الةلمٌووة كممومووال للعملٌووة التعلٌمٌووة التمعٌووة العرامٌووة للعلوووم
التربوٌة والن سٌة المإتمر ال كري ال انً للتربوٌٌن العرب 0995م .
اداب الن س طهران المكتبة المرتضوٌة 0251عـ .
العٌناتً السٌد
بن اسما ٌل صحٌج بةاري دار احٌاء الترال العربً  9اتهاء بٌرول ب.ل .
البةاري
ناصر ابراعٌم مصدر سابق .

وتعد تنمٌة ايةو مون اعوم وظوائف التربٌوة و،لور بحكوم ايرتبواط العضووي للموٌم
اية مٌة ب مافة المتتمه وموة تا ٌرعا فٌه ينها تعبر ن المٌم التً اةتارعوا لتحدٌود
سلوكٌاته واعداف واسالٌب تطوره ونموه كما ان التربٌة تستمد اعدافها ايساسٌة من
ع،ه الموٌم وتسوتند الٌهوا فوً اةتبوار انوواا المعرفوة الممدموـة للطو ب وايسوالٌب التوـً
تتبعها فً تحمٌق اعدافها التربوٌة وفً ضوء المٌم ٌوتم اةتٌوار اينمواط السولوكٌة التوً
تسعى التربٌة الى ترسٌةها فً ن وس ايط ال .
ا النح وي  0999ص 43د
وعنار ة مستوٌال لتطور السلور اية مً لد ايفراد وعو
 -0مستو الطرٌهة  -حٌل ٌكون السلور صائبا متى ٌكون متوافما مه الحاتال
والمٌول ال طرٌة والطرائه التً ٌتعرض لها .
 -1مسووتو العووادة حٌوول ٌكووون السوولور صووائبا متووى كووان متوافمووا مووه ووادال
التما ة التً ٌنتمً الٌها وتمالٌد المتتمه ال،ي ٌعٌف فٌه .
 -2مستو الضمٌر حٌل ٌكون السلور صائبا متوى كوان م وال استحسوان ومبوول
الضمٌر وٌكون هٌر ،لر ا،ا استهتنه الضمٌر ورفضه و ار لٌه .
وعنار نظرٌة واسوعة اينتشوار تور ان التربٌوة ملٌوة اة مٌوة والمعلموون
ٌل تون اينتباه لوى الودوام الوى موا ٌنبطوً ان ٌموال وٌصونه وكٌوف ٌنبطوً ان ٌكوون
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سووولور الت مٌووو ،وعوووم معنٌوووون بتوصوووٌل الموووٌم اية مٌوووة وتحسوووٌن السووولور ال وووردي
والتمووا ً وكمووا ٌوور ا سوومراط د بووان المعلووم مووادرا لووى ابتعووال المووٌم الةلمٌووة نوود
الت مٌوو ،وبوو،لر ٌمكننووا المووول ان ال ضووٌلة ٌمكوون ان تعلووم بمعنووى مسووا دة الت مٌوو،
لمعرفة الصواب والت رمة بٌنه وبٌن الةطؤ  .كما ٌعرف لما،ا الصواب صوابا والةطؤ
ةطؤ ل،لر ٌستةدم المعلمون المٌم فً ك ٌر من المتايل التربوٌة .
ا ناصر  1110ص92-91د
ل،لر حورص الموران الكورٌم لوى العلوم والوتعلم بوايٌكون بعٌودا ون ايةو
وال ضٌلة فالعلم واية فً التربٌة مكم ن لبعضوهما والعلوم فوً الموران ٌوإدي
الووى تمووو م وةشووٌته وٌكتسووب ال وورد الصو ال الةلمٌووة المرهوووب فٌهووا فالتربٌووة
الةلمٌة عً عدف اسمى ومد مال تعالى فوً كتابوه الكورٌم ورسووله  " وانور لعلوى
ةلق ظٌم " ا الملم  3د





النح وي بد يرحمن اصول التربٌة ايس مٌة واسالٌبها فً البٌل والمدرسة والمتتمه دار ال كر
المعاصر ط 1بٌرول 0999م .
ناصر ابراعٌم مصدر سابق .
سورة الملم . 3
حسن امٌنة احمد مصدر سابق .

ومد ات مل الرسايل السماوٌة لى ان العلم فضٌلة تهو،ب ايةو وا تورف
ب،لر الم كرون والعلماء والمصلحون التربوٌون لوى مور العصوور هٌور ان ايسو م
را ان ع،ه ال ضٌلة يتتاتى اي بتا ٌر العلم فً الن وس ويٌصبج فضٌلة اي ا،ا ظهر
ا حسن  0954ص 219د
فً السلور .
انفصم انثانث :

املبحث االول  :انقيى االخالقية عند املاوردي
تعتبر المٌم من اك ر سمال الشةصٌة تؤ ٌرا بايطار ال مافً فً المتتمه فلكل
متتمه نسمه المٌمً الةاص ال،ي ٌكون شوائعا بوٌن ابنائوه ومعرفوة الموٌم السوائدة فوً
المتتمووه تسووا ده لووى معرفووة نوووا ال مافووة الشووائعة فٌووه وتسووا د لووى تحدٌوود وفهووم
ال لس ة العامة له،ا المتتمه ن لوى اسواس ان الموٌم انعكواس ل سولوب الو،ي ٌ كور بوه
الناس ن فً اطار مافة معٌنة وفً فترة همنٌة محددة .
ف ا،ا كان للعلم اعمٌة فً رمً اينسان فان المٌم اية مٌة اك ور اعمٌوة ينهوا
تتصل بالناحٌة الروحٌة ند اينسان  .ويٌنتظور مون كول انسوان ان ٌكوون الموا وان
ٌلم بنظرٌال العلم ولكون ٌنتظور منوه ان ٌودرر معنوى الواتوب وان ٌهودف فوً ا مالوه
وتصرفاته الى تحمٌق المبادظ الةلمٌوة  .لو،لر فوان مسوائل ايةو مون المسوائل التوً
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ٌتب ان ٌهتم بها كل انسان فكل فرد محتاق ين ٌبنى تصورفاته وٌبررعوا بوالرتوا
الى مبدأ ةلمً وا،ا لم ٌتة ،اينسان لن سه موم ا بالنسبة للمشك ل التوً تعورض لوه
وا ر ان ٌكون سلبٌا فان ع،ه السلبٌة تكون ضود اية مٌوة وبالتوالً ٌتعوٌن لوى كول
انسان ان ٌتة ،له مبدا ةلمٌا ٌسٌر لٌه وٌمٌس به تصرفاته وافعاله وٌحكوم بوه لوى
ا رٌاض  1113ص 49د
تصرفال ايةرٌن وافعالهم .
ان اية فً نظر الم كورٌن يتمووم بطٌور اسواس وي تسوتند لوى فوراغ بول
عووً مإسسووة لووى العمٌوودة ايس و مٌة ينهووا الما وودة التووً تسووتند الٌهووا م ووردال المووٌم
اية مٌوووة السوووامٌة وات وووق ا المووواوردي د و ا الحسووون البصوووري د لوووى ان الموووٌم
اية مٌة وال ضائل تكتسب اٌضا من البٌئة ن طرٌق العادة ومن اعم المٌم اية مٌة
التً ناد بها الماوردي عً -
* المساااوا :ان اإلس و م ٌعاموول التمٌووه معاملووة واحوودة وٌنظوور الووى التمٌووه نظوورة
واحدة وٌعطً كل ،ي حق حمه ومد بٌن الحدٌل النبوي الشرٌف تصوره للمسواوة
فٌمول الرسول  يبً ،ر  " انور لسول بةٌور مون احمور وي اسوود اي ان ت ضوله
ا الشٌبانً د  .ل ص 059د
بتمو م " .
 رٌاض سعد لم الن س فً الحدٌل الشرٌف مإسسة امرأ للنشر والتوهٌه والترتمة . 1113
 الشٌبانً مر التونً مصدر سابق .
 ايلولسً تمال حسٌن ايسس الن سٌة يراء الماوردي التربوٌة كلٌة التربٌة – تامعة بطداد
0955م .

و ا المووواوردي د كوووان ٌنصوووج طلبتوووه ومإٌدٌوووه بضووورورة التحلوووً بالعووودل
والمسواواة اٌ ،مووول " وودل شووامل ٌوود و الووى ايل وة وٌبعوول لووى الطا ووة وتعهوود بووه
الووب د وتنمووو بووه ايموووال وٌك وور معووه النسوول وٌووؤمن بووه السوولطان  ........ولووٌس
شًء اسرا فً ةراب ايرض وي افسد لضمائر الةلق من التود "
ا ايلوسً  0955ص001د
* التسامح وٌور ا المواوردي د ان ي وتوود لشوةص كامول وسولور يهلول فٌوه ا،
ٌمول " فاما الع و ن اله وال ف نه يمبرأ من سهو وهلل وي سلٌم من نموص او
ةلوول وموون رام سوولٌما موون ع وووة والووتمس برٌئوا ً موون نبوووة فموود تعوود لووى الوودعر
ا ايلوسً  0955ص 51د
بشططه وةادا ن سه بطلطه "
وٌ،عب ا الماوردي د الى اعمٌوة ةبورال ال ورد وتتاربوه فوً المتوال الةلموً
حٌل ٌإكد لى دور البٌئة فٌه وبةاصة الدور ال،ي تلعبه فً تحسٌن وتوتٌه ايسوس
ال طرٌووة فووً التوانووب العملٌووة اٌ ،مووول " ا لووم ان الوون س متبولووة لووى شووٌم مهملووة
واة مرسلة يٌستطنً محمودعا ن التادٌب ويٌكت ً بالمرضى ن التهوٌ،ب
 ......د كما ٌشٌر الى اعمٌة البٌئة ايتتما ٌة ومد تا ٌرعا لى المٌم اية مٌة التً
ٌمتلكها ال رد وٌعهه راٌه ع،ا ب،كر مول للشا ر
ومن مل متالسة الحكماء
متالسة الس ٌه س اه راي
اايلوسً  0955ص 15-19د
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* االحترام ومون الموٌم اية مٌوة التوً ٌإكود لٌهوا المواوردي عوً مٌموة ايحتورام ا،
تتتلى ع،ه الحاتة او المٌمة فً مٌل ال رد الى ان تكون له مٌموة اتتما ٌوة بوٌن النواس
ورهبته فً ان ٌنال احترامهم وٌسمه ناءعم وان اشباا ع،ه المٌمة ند ال رد تونعكس
لووى سوولوكه وتتوضووج فووً بعووض تصوورفاته اٌ ،مووول " ان الطالووب الوو،ي ٌتمتووه بتمبوول
وشعبٌة الٌة مون مبول هم ئوه ٌكوون سوعٌدا وامنوا ومتعاونوا متهنوا صورٌحا
ا ايلوسً  0955ص 25د
متعاط ا وامعٌا " ....
المروء :وٌر الماوردي ان من ٌحترم ن سه وٌحمً ،اته فمود اتصوف بوالمروءة ا،
ٌمول " ف بل ان مرا اة الن س لى افضل احوالها عً الموروءة وا،ا كانول كو،لر
فلوٌس ٌنمواد لهووا موه موول كل هوا اي موون تسوهلل لٌووه المشوا رهبووة فوً الحموود
وعانوول لٌووه الم و  ،حوو،را موون الوو،م " لووم ٌهموول الموواوردي توانووب تؤكٌوود الوو،ال
واحتوورامهم فووايراء تإكوود ل وى ادرار ال وورد للع مووال التووً تربطووه بووالمتتمه وتإكوود
سعً ال رد بان تكوون عو،ه الع موال بالنسوبة لوه اٌتابٌوة ٌمارسوها ال ورد ومتعلموة بموٌم
المتتمه .

 ايلوسً مصدر سابق .

والمروءة كما ٌعرضها الماوردي "حٌلة الن وس وهٌنة الهموم فوالمروءة
مرا اة ايحوال الى ان تكون لى افضلها حتى ي ٌظهر منها مبٌج ن مصد وي
ٌتوته الٌها ،م باستحما ورو ن النبً  انه مال " من امل الناس فلم ٌظلمهم
وح و هم فلووم ٌكوو،بهم وو وودعم فلووم ٌةل هووم فموون كملوول مروءتووه وظهوورل دالتووه
ا ايلوسً  0955ص 30د
ووتبل اةوته "
وتعد تربٌة التٌل التدٌد لى احترام ،اتهم من اعم ايعداف التً تسعى الٌها
العملٌة التربوٌة فً ومتنا الحاضر
محاسبة النفس ومن المٌم التً ناد بها الماوردي عً ا محاسوبة الون س د اٌ ،موول
" ووم لٌووه ان ٌتص و ج فووً لٌلووه مووا صوودر موون افعووال فووً نهوواره فووان اللٌوول اةطوور
للمةاطر واتمه لل كر فان كان محمودا امضاه واتبعه بما شاكله وضاعاه وان
كان م،موما استدركه ان امكن وانتهى ن م له فً المستمبل " ....
ا ايلوسً  0955ص 93د
ان الماوردي ٌإكد لى ال رد ان ٌحاسب ن سه لى ماصدر منها مون ا موال
فٌعمد الى ترر الةطؤ ان حصل وٌإكد الصحٌج بافعاله .
االخاء مال رسول م  فً ةطبة الوداا " اٌهوا النواس انموا المإمنوون اةووة وي
ٌحل يمرظ مال اةٌه اي ن طٌب ن سه ف ترته بعدي ك وارا ٌضورب بعضوكم
رماب بعض  .....د ان من ٌت كر فً الحدٌل الشرٌف ٌتد ان ايس م ٌنوادي بايةواء
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وان المإمنون اةوة فً الدٌن بحٌل ان ٌشعروا شعورا واحدا وٌ كور كول واحود مونهم
فً هٌره بحٌل ٌ ر ل رحه وٌحهن لحهنه .
ا ايبراشً  0955ص 35د
والموواوردي موون ة و ل اعتمامووه بالحٌوواة ايتتما ٌووة وضوورورة البحوول فٌهووا
وتشةٌص اركانها ايساسٌة ومعومال تمدمها واستمرارعا وٌر ان موة الع مة بٌن
ال رد والمتتمه تعتمد لى مدرة ال ورد لوى تشوبه موٌم و وادال المتتموه الو،ي ٌنتموً
الٌه اٌ ،مول " وا لوم ان صو الودنٌا معتبور مون وتهوٌن اولهموا مواٌنتظم بوه اموور
تملتها وال انً ما ٌصلج حال كل واحد مون اعلهوا فهموا شوٌئان يصو يحودعما
ا ايلوسً  0955ص 015د
اي بصاحبه "

 ايلوسً مصدر سابق .
طٌووة التربٌووة ايس و مٌة وف س و تها سلسوولة دراسووال اس و مٌة فووً المتلووس اي لووى
 ايبراشووً
للشإون ايس مٌة وهارة ايوماف مصر 0955م
 راشوود لووً شةصووٌة المعلووم وأداإه .فووً ضوووء التوتهووال ايس و مٌة دار ال كوور العربووً مصوور
0992م .

والموواوردي موون اصووحاب ايتتوواه الوو،ي نوواد بووان المووٌم مصوودرعا دٌنووً او
سماوي وٌعتمد ان ممومال الحٌاة ايتتما ٌة الصوحٌحة تعتمود لٌهوا اٌ ،موول " ا لوم
ان مابه تصلج الودنٌا حتوى تصوٌر احوالهوا منتضومة وامورعوا ملتئموة سوتة اشوٌاء عوً
موا دعا وان ت ر ل وعً دٌن متبه وسلطان ماعر و دل شامل وامون وام
ا ايلوسً  0955ص 019د
وةصب دائم وامل فسٌج "
التواضع ات ق الماوردي والحسن البصري لوى عو،ه المٌموة اية مٌوة ومود حورص
ايسو م لوى صو ة التواضوه فوً المسولم وسوٌرة الرسوول  م واي حٌوا فوً التواضوه
وة ض التنا ولٌن التانب وسماحة الن س حتى كان التواضه متتسدا فً شةصٌته
 وعكوو،ا ٌتووب ان ٌكووون ايفووراد لٌسووتطٌعوا ام ٌتسوودوا ايةو العالٌووة فووً ن وووس
ا راشد  0999ص 15د
الناس .
وفً صوحٌج مسولم ون رسوول م  موال " ان م اوحوى الوى ان تواضوعوا
حتى يٌ ةر احد لى احد ويٌبطً احد لى احد "
ا ابو داود باب التواضه  0959ص 112د
النظافااة ان المتؤموول لمبووادظ ايسو م وتوتٌهاتووه واحكامووه ٌتوود ان موون اعووم المبوواد
والتوتهوووال الةاصوووة بوووالمظهر ال ئوووق باإلنسوووان وتتم ووول فوووً الحووول لوووى النظافوووة
والطهاره والنماء وي ادل لى ،لر موله تعالى " ٌا اٌها المد ر مم فان،ر وربر فكبر
و ٌابر فطهر " ا المد ر  3د
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وعنوووار بعوووض ايموووور التوووً نهوووى نهوووا ا المووواوردي د والتوووً تنوووافً الموووٌم
ايس مٌة والتً تضر بمصلحة ال ورد والمتتموه وعوً ا البةول د بكول موا تحملوه عو،ه
العبارة وح،ر مإٌدٌه والعلماء من التما س ن المٌام بواتباتهم تتاه افراد المتتمه ا،
ٌمول " ومن اداب العلماء ان يٌبةلوا موا ٌحسونون وي ٌمتنعووا مون افوادة مواٌعلمون
فان البةل به لإم وظلم " والماوردي ربط واتبال العلماء بالتهاماتهم الدٌنٌة مسوتعٌنا
بايٌة الكرٌمة " ان الٌ،ن ٌكتمون ما انهلنا من البٌنال والهد من بعد ما بٌناه للنواس
فً الكتاب  اولئر ٌلعنهم م وٌلعنهم ال نون " .
ا ايلوسً  0955ص 54د






ابو داود سلمان بن ايشعل سنن ابو داود تحمٌق هل بٌد د اس مكتبة منار السبٌل الهرم
0959م .
المد ر 3
ايلوسً المصدرالسابق
بدالدائم بدم ايفا المستمبلٌة للتربٌة فً الب د العربٌة دار العلم للم ٌٌن ط 0بٌرول لبنان
1111م .

وٌمكوون ان نظٌووف الووى عوو،ه المووٌم مٌمووا فردٌووا اة مٌووة ٌوودةل ك ٌوور منهووا فووً
متال ماٌسمٌه الماوردي ادب الون س ا كلبور وايحسوان وتوومٌر الكبٌور ورحموة
الصوووطٌر واي تووواب والحلوووم وصوووون الكراموووة والع وووو نووود الممووودرة ورو
المسإولٌة ومسإولٌة ال رد ن ن سه و ن ائلته ومتتمعه واية ص فً العمل
وحسن التعامل مه ايةرٌن واٌ اء الناس حمومهم د
ا بد الدائم  1111ص 91د
انفصم انثانث :

املبحث انثاني  :انقيى األخالقية عند احلسن انبصري
ان الدٌن ايسو مً مصودر لكول الموٌم الروحٌوة والةلمٌوة وعوو ايسواس فوً
توتٌه سلور اينسان وفً التمٌٌه بٌن الةٌر والشر وبٌن الصواب والةطؤ فمد هةر
ايس م الحنٌف وعو اةر رسايل السماء بوالمٌم وامور بالتمسور بهوا والتحلوً بوالةلق
ا الشرٌف المرتضى  0943ص 42د
الموٌم .
وٌت ووق الحسوون البصووري مووه الموواوردي بووان المووٌم مصوودرعا الوودٌن ايس و مً
ودرق الحسن البصري لى ان ٌبدأ حدٌ ه ند افتتا تلسة بالد اء اٌ ،موول " الحمود
ه بايسوو م الحموود ه بووالمران الحموود ه بوو  والحموود ه بايعوول والمووال
ا المروهي  0955ص 255د
والحمد بالمعافاة ".
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و ند اينتهاء من حدٌ ه ٌمول " اللهم برء ملوبنوا مون الشورر والكبور والرٌواء
والسمعة والرٌبة والشر فً دٌنر ٌامملب الملوب بل ملوبنا لى دٌنر واتعل دٌننوا
ا ابن سعد ب ل ص 095د
ايس م المٌم ".
ومن اعم المٌم اية مٌة التً نادي بها الحسن البصري عً
االخاء ان الدٌن ايس مً ٌد و الى ايةاء وٌد و الوى ان ٌ كور المسولم فوً اةٌوه
المسلم وٌحب له ما ٌحب لن سه وٌكره له ماٌكره لن سه بحٌل ٌضه ن سوه موضوه
هٌره دائما وٌعامله المعاملة التً ٌتب ان ٌعامل بها مال تعالى " انما المإمنون اةووة
فاصلحوا بٌن اةوٌكم واتموا م لعلكم ترحمون ".
ا الحترال  01د







الشرٌف المرتضى لً بن الحسٌن الموسوس العلوي امالً المرتضى ا تحدد ال وائد ودور الم ئدد
ابو ال ضل ابراعٌم دار احٌاء الكتب العربٌة ط. 0943 0
تحمٌق الشرٌف المرتضى
المروهي بد م بن المبارر الهعد والرمائق تحمٌوق حبٌوب الورحمن اي ظمً مطبعوة لوً بورٌس
الهند . 0955
دار صادر بٌرول د.ل .
بن سعٌد بن منبه البصري الطبمال الكبر
ابن سعد
بن مسلم الدٌنوري ٌون ايةبار دار الكتاب العربً لبنان بٌرول د.ل .
ابن متٌبة ابً
ال،عبً شمس الدٌن بن مان سٌرة ا م النب ء تحمٌق مامون الصامرتً ن مإوسسة الرسالة
ط 0بٌرول . 0952

والحسوون البصووري كووان ٌحوول ط بووه واصووحابه لووى التحلووً بهوو،ه المٌمووة
اية مٌة وكان ٌد و الى ان ٌكونوا متعاونٌن وٌسا د بعضهم بعضا اٌ ،مول " ين
امضً حاتة يخ احب الً من ان ا تكف سنة "
ا ابن متٌبة د  .ل ص 094د
وعو به،ا ٌوضج ان التعاون بٌن ايةوة وايصدماء نده افضل من العبادة
كوو،لر ٌتووب ان ٌحسوونوا معامل وة النوواس بطرٌمووة يئمووة ين اينسووان محتوواق ال وى اةٌووه
اينسان فٌتب ان ٌبادل الناس اية الحسنة وان ٌكون متسامحا اٌ ،مول " اصحب
الناس بما شئل ان تصحبهم فانهم سٌصحبونر بم له "
ا ال،عبً  0951ص 094د
ا المروهي  0955ص133د
وٌمول اٌضا " افضل اة المسلمٌن الع و "
المود :والتقارب وكان الحسن البصري ٌد و الناس واصحابه الى المودة والتمارب
وترر العوداوة والتنوافر ينهوا مون ايسوباب التوً توإدي الوى ت كور الوروابط بوٌن افوراد
المتتمه والتً تنافً المٌم ايس مٌة التً ٌحل لٌها الدٌن الحنٌف اٌ ،مول " يتشوتر
داوة رتل بمودة الف الف رتل " ا الطهالً ب.ل ص 151د
ا الطهالً د.ل ص 95د
ك،لر كان ٌمول " المصافحة تهٌد فً المودة "
االحسان والشفقة وعن المٌم اية مٌة التً حل لٌه ا الحسن البصري د فً اك ر
من مناسبة عً ايحسان والش مة بٌن افراد المتتمه اٌ ،مول " ان المإمن تمه احسانا ً
وش مة وان المنافق تمه اساءة وامنا " ا المروهي  0955ص 241د
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حسن الظن ك،لر ٌتب ان ٌتحلى المإمن بحسن الظن ينه من احسن الظن احسن
العمل وع،ه المٌمة مد اكد لٌها دد من ال مهواء المسولمٌن ومونهم الحسون البصوري ا،
ٌمول " ان من احسن الظن احسن العمل " ا النمري د.ل ص315د
ك،لر ٌموول " ان الموإمن احسون الظون فاحسون العمول وان المنوافق اسواء الظون فاسواء
ا الشٌبانً د.ل ص 152د
العمل "








ادب الصحابة والمعاشرة مه اصناف الةلق تحمٌق محمود سعود
الطهالً ابو حامد بن
المعٌنً مطبعة العانً بطداد د.ل .
الطهالً مصدر سابق .
المروهي مصدر سابق .
النمري ابو ٌوسف بن بد م بن بن بد البر بهتل المتالس وشح ،ال،عن والهاتس تحمٌق
مرسً الةولً دار التٌل للطبا ة د.ل .
الشٌبانً ايمام احمد بن حنبل ل 130 – 053عـ الهعد تحمٌق اٌمن صالج شعبان المكتب ال مافً
ايهعر – الماعرة ط 0د.ل .
ابن منظور تمال الدٌن بن مكرم لسان العرب دار ماصد 04تهء د.ل .
لً
تبران احمد ن فتج الكرٌم المنان بشر ن حة الرحمن نظم شعبة ايٌمان تحمٌق د.عاشم
مهدي مطابه الص ا مكتبة المكرمة .

التواضاااااااااااع ومووووووووووون ا لمووووووووووو ٌم اية مٌوووووووووووة التواضوووووووووووه وعوووووووووووو التووووووووووو،لل .
ا ابوون منظووور د.ل ص299د واصووله وودم الترفووه لووى الطٌوور وة ووض التنووا
ولٌن التانب يدنى افراد المسلمٌن وعو من ص ال اينبٌاء والصالحٌن .
ا تٌران 0303عـ ص 32د
ومٌمة التواضه من المٌم اية مٌة التً حل لٌها الدٌن الحنٌف فً اك ر من
موضه وناد بها اهلب ال مهاء والم كرون المسلمون ومال الحسن البصري " ٌةرق
احدكم من بٌته ف ٌر احدا ايمال ع،ا افضل منً "
ا الطهالً د.ل ص 099د
ك،لر ٌمول " الحلم وهٌر العلم والرفق ابوه والتواضه سرباله "
ا الطهالً د.ل ص 94د
العاادل والمساااوا :وٌحوو،ر ا الحسوون البصووري د موون ةطووورة ايتتاعووال الن سووٌة
والعواطف لى اراء ال رد واحكامه ينها ان اشتدل توصول ال ورد الوى درتوة العموى
ن رإٌة ٌوب من ٌحب وسٌئال ما ٌرهب فٌه والعمى ن رإٌوة فوائود موا ٌكوره
والتوانب ايٌتابٌة فٌما ي ٌرهب منه  .ان ع،ه الظاعرة تتعارض مه ايحكوام المٌموة
اٌ ،مول " ومن شق شٌئا لم ٌلهم هٌره ولم ٌعمل سواه موال فوً طلبوه وكوان ا ور
ا ابن التوهي  0953ص 010د
ايشٌاء نده "
وٌمول الحسن البصري اٌضا " ا،ا موطه المعلم لى ايترة فلم ٌعـــدل بٌنهم
ا ناصر  0999ص 10د
– ٌعنً الصبٌان – كتب فً الظلمة "
الرياء ومون ايموور ال اة مٌوة التوً نهوى نهوا ا الحسون البصوري د والتوً تنوافً
المٌم اية مٌة لل رد وعوً ا الرٌواء د ين الرٌواء بايضوافة الوى موا ٌإدٌوه مون ضوٌاا
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الحمٌمة فانه ٌ سد ضمٌر اينسان وٌع،به وٌعد ع،ا السلور ةطٌئة ٌعامب م ال ورد ا،ا
مووام بهووا وٌتاهٌووه ا،ا تتنبهووا وموود رو الحسوون البصووري ا رحمووه م د مووال مووال
رسووول م ا  د اا ي تووهال عوو،ه ايمووة بةٌوور تحوول ٌوود م وفووً كن ووه مووالم ٌمووال
مراءعا ولم ٌترر صلحاإعا فتارعا ولم ٌباري اةٌارعا اشرارعا فا،ا فعلوا ،لور
رفه نهم ٌده م سلط لٌهم تبابرتهم فساوموعم الع،اب وضربهم بال امة وال مر
ا الماوردي  0944ص 54د
ومأل ملوبهم ر با دد .





الماوردي لً بن بن حبٌب  .ادب الدنٌا والدٌن تحمٌق مصط ى السما ط 2مطبعة الباري
الحلبً واويده الماعرة 0944م .
النمري  .مصدر سابق .
ابو الحسن اسحا بن ابراعٌم بن سلٌمان بن وعب  .البرعان فً وتوه البٌان تحمٌق احمد مطلوب
وةدٌتة الحدٌ ً نشرته تامعة بطداد ط0959 0م .
ابن متٌبة  .مصدر سابق .

وكان الحسن البصري ٌحل طلبته لى ان ٌتحلوا بالسلور الحسن المرهووب
وان ٌتركوا الرٌاء اٌ ،مول " ي تستمٌم امانة رتول حتوى ٌسوتمٌم لسوانه وي ٌسوتمٌم
ا النمري د.ل ص 493د
لسانه حتى ٌستمٌم ملبه " .
احترام الذات ٌت وق الحسون البصوري موه المواوردي فوً موم هموا مون احتورام الو،ال
وان ي ٌ،ل ال رد ن سه يحد أي ان ٌكوون هٌوه الون س اٌ ،موول " لوٌس للموإمن ان
ا ابو الحسن  0995ص 199د
ٌ،ل ن سه " .
فالم،لووة ي تكووون اي ه سووبحانه وتعووالى الوو،ي اوتوود السووماوال وايرض ومووا
بٌنهما بمدر ته اٌ ،مول اا ان المإمنٌن موم ،لل ،للل منهم وه ايسوماا وايبصوار
ا ابو الحسن  0959ص 19د
والتوار دد .
النظافة وٌت ق اٌضا الحسن البصري مه الماوردي فً مٌمة مهمة من المٌم التربوٌة
التً ناد بها وعً ا ال مافة د ينوه ادرر ان العمول السولٌم فوً التسوم السولٌم اٌ ،موول
وبعوده ٌن ووً
الوى اصوحابه ومإٌدٌووه " الوضووء مبوول الطعوام ٌن وً ال موور
ا ابن متٌبة ق 9ص 103د
اللمم " .
التكبر ومن اية الم،موموة التكبور وعوو التعظوٌم الو،ي ٌحوس بوه الوٌ،ن ٌورون
انهم افضل الةلق وان لهم من الحق ما لوٌس لطٌورعم وعو،ه الصو ة ي تكوون اي ه
سبحانه وتعالى وعو ال،ي له المدرة وال ضل ال،ي لٌس يحد من البشر م له ولٌس
يحد منهم ان ٌتكبر ينهم فً الحمو سواء .
ا ابن منظور د.ل ص 019د
وٌنهووى الحسوون البصووري وون عوو،ه الص و ة وٌوود و مإٌدٌووه وطلبووة العلووم الووى
التواضه وترر التكبر لما له من مضار لى الع مال اينسانٌة بٌن افراد المتتمه ا،
ٌمول " ٌا ابن ادم كٌف تتكبر وانل ةرتل من سبٌل البول مرتٌن "
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ا الشٌبانً د  .ل ص 153د
االمانااة وموون المووٌم اية مٌووة التووً ٌحوول لٌهووا ا الحسوون البصووري د ايمانووة فووً
التعامل مه افراد المتتمه سوواء كانول فوً ايموور المادٌوة او المعنوٌوة وٌسوتدل لوى
حدٌل ل مام الحسٌن  اٌ ،مول " ا،ا دةلل الرشوة من الباب ةرتول ايمانوة مون
ا الشٌبانً د  .ل ص 155د
الكوة "
احترام الكبير اكد الحسن البصري لوى احتورام الكبٌور وةاصوة العلمواء والمعلموٌن
و دم مماطعتهم ا ناء الحدٌل والحرص لى السماا منهم ووتووب التحلوً بواة مهم
اٌ ،مول " ا،ا تالسل العلماء فكن لى ان تسمه احرص منر لوى ان تموول وتعلوم
حسن ايستماا كما تتعلم حسن المول وي تمطه لى احد حدٌ ه "
ا ابن متٌبٌة د.ل ص 021د
مال ٌعرفون بها صد الحدٌل الوفواء بالعهود
ك،لر ٌمول " ان ل عل التمو
وصوولة الوورحم ورحمووة الضووع اء وملووة ال ةوور والةووٌ ء وبوو،ل المعووروف وملووة
المباعاة للناس وحسن الةلق وسعة الةلق مما ٌمرب الى م ه وتل "
وعوو،ه ايمووور التووً كانوول ٌحوورص الحسوون البصووري لووى هرسووها فووً ن وووس طلبتووه
ومإٌدٌه وع،ه المبادظ مهمة فً المتال التربوي حٌل كان ٌحاول هرس مٌم الصود
والوفاء والرحمة والتواضه والكرم وحسن الةلق لد طلبته ومإٌدٌه .
ا ايص هانً ق 1ص 032د
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.  مصدر سابق. ابن منظور
. الشٌبانً مصدر سابق
. ابن متٌبة مصدر ستبق
ايص هانً ابو نعٌم الحافظ احمد بن بد م حلٌة ايولٌاء وطبمال ايص ٌاء دار الكتب العالمٌة
. م0955 1 ق0لبنان ط






The moral values In Educational though Arab Is Iamic
The subject of moral values which the thinkers interested
in generally , The Arab moslems especially worths to the
dangerasity matter in philosophy in general .
The Islamic wants to from society by educate persons
educational . The social process , is a process of fitness of the
child . with the social environment from it according to his
society , and the shape that satisfy it , is a process on the family
and teacher in order to educate the child to submit to the society's
demands and mixing in its culture and subruit to all its
responsibilities and collocate it the common values and bed fit
with other in general . The social growing depends on expect the
person's behavior and prevent him from the works that doesn't
accept them and encourages him to all of he loose , to be
matched with the culture he lives in .
The social exactliness is necessary to keep the social life
and essential to staging man , and human's nature doesn't be
humanly correct to social life unless it submits to deferent
abstractions namely habits and traditionals ..... etc . These values
improve the inner self and make it better , so the man lives
peacefully with the others of people and acquire their love and
respectness . The Islamic society of prominent features , in which
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the connections and relationships don't oblish the person's figure
and his essential point and doesn't disappear in the groups or
country's figure , and don't make a person who is greedy to
himself . The Islamic educational works to set in the persons his
motives and energies which make him appear the features by
forming his perssonatity AL.Hassan AL.Basry and
AL.Mawoordy dend on moral values on the holly Quran and
prophet's sagings and on all what agree . with by the scientists
and prophets .

املصادر
.0
.1
.2
.3
.4

.5
.9
.5
.9

 المرآن الكرٌم .
ابراعٌم هكرٌا  .المشكلة الةلمٌة دار مصر للطبا ة ط 2الماعرة 0951م .
دار صادر بٌرول
بن سعٌد بن منٌه البصري  .الطبمال الكبر
ابن سعد
د.ل .
بن مسلم الدٌنوري ٌ .ون ايةبار دار الكتاب العربً بٌرول
ابن متٌبة ابً
لبنان د.ل .
ابن منظور تمال الدٌن بن مكرم  .لسان العرب دار ماصد  4اتهاء د.ل .
ابن التوهي ت مال الدٌن ابو ال رق بد الرحمن  .سٌرة ومنامب مر بن
الكتب
بد العهٌه الةلٌ ة الهاعد طرحه ايستا ،نعٌم هرهور دار
العلمٌة بٌرول ط0953 0م .
تحمٌق مسطنطٌن
ابن مسكوٌه ابو لً احمد بن محمود .تهٌ،ب اية
هرٌق التامعة ايمرٌكٌة بٌرول . 0955
دار
لً ةلٌل  .فلس ة التربٌة ايس مٌة فً المران الكرٌم
ابو العٌنٌن
ال كر العربً الماعرة ط0954 1م .
ابو داوود سلٌمان بن ايشعل  .سنن ابو داوود تحمٌق هل بٌد د اس
مكتبة منار السبٌل الهرم 0959م .
اسحا بن ابراعٌم بن سلٌمان بن وعب  .البرعان فً وتوه
ابو الحسن
البٌان تحمٌق احمد مطلوب وةدٌتة الحدٌ ً نشرته تامعة بطداد
ط0959 0م .
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دار احٌاء الترال

بن اسما ٌل  .صحٌج البةاري
 .01البةاري
العربً  9اتهاء بٌرول د.ل .
 .00البطدادي احمد مبارر  .اينسان والمتتمه فً ال كر السٌاسً للماوردي
بحل ممدم الى تامعة الملر سعود السعودٌة . 0953
 .01الدٌب امٌرة بد العهٌه  .سٌكولوتٌة التوافق الن سً فً الط ولة المبكرة مكتبة
للنشر والتوهٌه ط 0الكوٌل . 0991
ال
 .02ال،عبً شمس الدٌن بن مان  .سٌرة ا م النب ء تحمٌق مؤمون
الصامرتً مإسسة الرسالة ط 0بٌرول 0952م .
دار المكتبً للطبا ة
وعبة  .فلس ة التربٌبة فً المران الكرٌم
 .03الهحٌلً
والنشر دمشق ط1111 0م .
الدار العربٌة
التونسً  .فلس ة التربٌة ايس مٌة
مر
 .04الشٌبانً
للكتاب التماعٌرٌة اللٌبٌة 0955م .
 .05الشٌبانً ايمام احمد بن حنبل – ل 130عـ  -الهعد تحمٌق اٌمن صالج شعبان
المكتب ال مافً ايهعر الماعرة ط 0د.ل .
لً بن الحسٌن الموسوي العلوي  .امالً المرتـــضى ا هرر
 .09الشرٌف المرتضى
ابو ال ضل ابراعٌم دار احٌاء الكتب العربٌة
ال وائد ودرر الم ئد د تحمٌق
ط0943 0م .
ابو نعٌم  .الحافظ احمد بن بد م  .حلٌة ايولٌاء وطبمال
 .05ايص هانً
0955م .
ايص ٌاء دار الكتب العلمٌة بٌرول لبنان ط 0ق1
بامر  .المدرسة ايس مٌة دار الهعراء للطبا ة والنشر
 .09الصدر
ط 2بٌرول 0951م .
 .11بود بد الطنً  .نحو فلس ة ربٌة للتربٌة دار ال كر للنشر والتوهٌه
الماعرة . 0995
 .10الطبرانً ابو الماسم سلٌمان بن احمد بن اٌوب – ل  251عـ  -المعتم
دار الحرمٌن
ايوسط – تحمٌق طار بن وض م بن
الماعرة ط 0304 0عـ .
ء كامل و لً عداد  .المٌم الةلمٌة كممومال للعملٌة التعلٌمٌة
 .11العمر
المإتمر ال كري ال انً
التمعٌة العرامٌة للعلوم التربوٌة والن سٌة
للتربوٌٌن العرب 0995م .
المكتبة المرتضوٌة
طهران
 .اداب الن س
السٌد
 .12العٌناتً
0251عـ .
 .13الطهالً ابو حامد بن  .ادب الصحبة والمعاشرة مه اصناف
الةلق تحمٌق محمود سعود المعٌنً مطبعة العانً بطداد د.ل .
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 .14ايلوسً تمال حسٌن  .ايسس الن سٌة يراء الماوردي التربوٌة كلٌة
التربٌة تامعة بطداد 0955م .
طٌة  .التربٌة ايس مٌة وف س تها سلسلة دراسال فً
 .15ايبراشً
المتلس اي لى للشإون ايس مٌة بوهارة ايوماف
ايس م
مصر 0955م .
 .19المٌدانً بد الرحمن حسن  .ضوابط المعرفة واصول ايست ل والمناظرة دار الملم
دمشق 0994م .
 .15المروهي بد م بن المبارر  .الهعد والرمائق تحمٌق حبٌب الرحمن
اي ظمً مطبعة لً برٌس الهند 0955م .
 .19المنظمة العربٌة للتربٌة وال مافة والعلوم  .ال كر التربوي العربً ايس مً ا ايصول
والمبادظ د تونس 0959م .
 .21الماوردي لً بن بن حبٌب  .ادب الدنٌا والدٌن تحمٌق مصط ى
السما ط 2مطبعة البابً الحلبً واويده الماعرة 0944م .
 .20الموسوي صالج نهٌر راعً  .ال كر التربوي ند الحسن البصري رسالة ماتستٌر
هٌر منشورة  /كلٌة التربٌة ابن رشد تامعة بطداد . 1111
بد الرحمن  .اصول التربٌة ايس مٌة واسالٌبها فً البٌل
 .21النح وي
والمدرسة والمتتمه دار ال كر المعاصر ط 1بٌرول 0999م .
وانس
بن بد البر  .بهتل المتالس
 .22النمري ابو ٌوسف بن بد م بن
التٌل
المتالس وشح ،ال،عن والهاتس تحمٌق مرسً الةولً دار
للطبا ة د.ل .
تابر بد الحمٌد وةٌري كاظم  .مناعل البحل فً التربٌة و لم
 .23تابر
الن س دار النهضة العربٌة الماعرة 0959م .
 .24تبران احمد  .فتج الكرٌم المنان بشر ن حة الرحمن نظم شعبة ايٌمان
مكة المكرمة
مطامه الص ا
لً مهدي
تحمٌق د .عاشم
0303عـ .
امٌنة احمد  .نظرٌة التربٌة فً المران الكرٌم وتطبٌماتها فً هد
 .25حسن
الرسول لٌه الص ة والس م دار المعارف مصر 0954م .
لٌل كرٌم  .ا ل كر التربوي ايس مً فً التعلٌم والتعلم وايرشاد
 .29حمد
مطبعة فنون للطبا ة والنشر ط 0دٌالى العرا . 1119
مإسسة امرا للنشر
سعد  .لم الن س فً الحدٌل الشرٌف
 .25رٌاض
والتوهٌه والترتمة 1113م .
 .29راشد لً  .شةصٌة المعلم واداإه فً ضوء التوتٌهال ايس مٌة دار
ال كر العربً مصر 0992م .
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0993م .
 .31هاعر ضٌاء  .المٌم فً العملٌة التربوٌة مركه الكتاب الماعرة
 .30هكرٌا فإاد  .اراء نمدٌة فً مشك ل ال كر وال مافة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب
الماعرة 0994م .
مكتبة اينتلو مصرٌة
منٌر مرسً  .فً اتتما ال التربٌة
 .31سرحان
ط 1الماعرة 0995م .
 .32شلبً احمد  .التربٌة والتعلٌم فً ال كر ايس مً مكتبة النهضة العربٌة
ط0959 0م .
دار ال كر للنشر والتوهٌه
 .33بود بد الطنً  .نحو فلس ة ربٌة للتربٌة
الماعرة 0995م .
 .34فهد ابتسام  .ال كر التربوي العربً ايس مً لبعض ف س ة العرب
اطروحة دكتوراه
المسلمٌن بٌن المرنٌن الرابه والسادس الهترٌٌن
هٌر منشورة كلٌة التربٌة – ابن رشد – تامعة بطداد 0993م .
 .35مشموف ابراعٌم  .دور رٌاض ايط ال فً تنمٌة المٌم لد ايط ال دار
التٌل للطبا ة الماعرة 0952م .
فاضل هكً  .ال كر السٌاسً العربً ايس مً بٌن ماضٌه وحاضره سلسلة
.39
الكتب الحدٌ ة وهارة ال مافة واي م ط 1بطداد 0995م .
 .35مح توب باس  .اصول ال كر التربوي فً ايس م مإسسة لوم المران تمالن
ط0959 0م .
 .39ناصر ابراعٌم  .فلس ال التربٌة دار وائل للطبا ة والنشر ط 0مان 1110م
.
 .41نٌلر تورق – ف  .ممدمة فً فلس ة التربٌة ترتمة نظمً لوما مكتبة
اينتلو المصرٌة الماعرة 0999م .
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