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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 طه جابر العلواني

 م 2005 /11 /22تطوان 
 
 ج التربية والتعليم هالقيم اإلسالمية ومنا
 

 تحية وشكر .1

 التوقيت والمكان والموضوع واألهميَّة. .2

أّنه لم يجعلل الرلر ن المجيلي فلا فوايلل  ياتلهئ وتجزالة أجزاالهئ -تبارك وتعالى -من فضل هللا .3
الموضللوتات التللا تسللتيتيلا ترللوو البشللر وتلللوج لليلللائ  للل جع لله كمللا وتسللو ر سللورس بحسلل  

نللللزو لت  يللللت األفالللليا والبشللللع تللللن الللللروابا والع قللللات  للللين شللللاون الحيللللاا هللللو اكن وكمللللا أ  
وشلللجونلا. وللللنلك فنننلللا للللن نجلللي فلللا الرلللر ن سلللورا اايلللة بالتر يلللةئ وأالللر  فلللا ا قتيلللاي أو 

أو غيرهللائ  للل نجللي نلللك مثرًقللا م  و ًللا فللا العييللي مللن السياسللةئ أو الرلليم التر ويللة أو السياسللية 
اكيات والسور وا   فري الرر ن المجيي لط قه فالموضوتات من المكنونات الرر نيلة التلا ت لى 

 التالا المتي ِّّر أن يكتشثلا  نثسه لا  تنرضا تجاا  الرر ن أو يا ق من ك را الري.

: فللالثري يكلليك ويكللاف   تللل جلليلّا  للين الثللري واألّمللةوالرلليم التر ويَّللة تجلليها يااللرا فللا لطللار تثا .4
و جاهللي كللا ت  نللى الجماتللة افنسللانية فاألّمللةئ فللننا تللم ال نللات وجللي فيلله الثللري مسللتررس و ناضللل 

ومسللتويتهئ وميللير ترللويم سلل وكه وأيااللهئ وتسلليييس أليات اللليور المنللوا بلله فللا هللنس الحيللاائ 
 فا هنس الحياا؟؟ ومييان فع ه وتثات ه.. وهل افنسان ل  يور

 وحين تغي  األمَّة يلتا يور الثري األمة و تضاتع يورس ولنلك كان التجييي والمجييون. .5

فيه يور األمة ومثلوملا للى ضلمير الثلري ووجيانله وطاقاتله ويورس ليعملل  ز  ر  ونحن فا يور أ   .6
 فيه كما يسترر فا مسكن ي نيه  نثسه. ررليستت ى لتايا األمة 

لل-وجللوي الثللري .7 : "الرؤيللة  ة يتوقللع ت للى مجموتللة مللن األمللور والموايللثات وال للرو  منلللااألمَّ
الب يلللة" و"التيلللور" وا تترلللاي والسللل وك والثعللللئ وكلللل نللللك يتوقلللع ت لللى لرايا وفات ّيلللة وقللليرا 

 وتمكن وتمكين.
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وبعض ما تؤييه الريم من أيوار أن تبون مثلاهيم تجر ييلة تشلكل تنلاو ن لبلل ت لك المواضلي   .8
 .والتا من شلنلا أن تشكل "الثري األمة" هنا وهناك الم  و ة

التللا تيلل   أن تبللون جواملل  لسللاار  الرللر ن هللاومللن هنللا نسللتطي  الرللوو بلللن الرلليم الع يللا فللا  .9
 : هامن قيم الرر ن الع يا الحابمة و  اييل ومثريات  رنامج  نات "الثري األمة" المنط ق تث

 التوحيي -
 التزكية -

 العمران -

ها محور اليور افنسانا فا الحياائ وميير  نات الشايلية المؤمنلة  فلنس الريم ال  ث
 وها اليتاام التا ت نا ت يلا األّمةئ و ر ى بمرتضاها الثري األمة. المس مة

ولنلك فنن محور "الن ر َّة الريمّية التر ويَّة" فا افسل م يرلوم ت لى هلنس الرليم وملا يتيلل  للائ  .10
يراك أّنلللم -اأو يرللوم ت يلللا مللن قلليم من  رللة تنللل م للل الحرّ للة والعلليوئ والمسللاواا  للين البشللرئ وا 
لم المشلللترك الب يلللر تأن يترلللوا هللا فيللللا. وأن األرض  يللل مأسلللرا واحللليا ممتللليا  يلللنلم رحلللم ت للليل

ت يلم أن يحسنوا العيش فيه ورتايتلهئ والمحاف لة ت يله وا تملارس بلالحق والايلرئ ويليانته ملن 
فيللله وطلللوًرا ملللن -تعللالى -وجع لله مسلللجًيا تع للو ك ملللة هللاالثسللاي والت لللوث والتلليمير والتار للل  

 ساار األيران.

يات التلللا تواجلنلللا .11 لللة حيلللث للللم تعلللي ااّيلللة  جانللل  ملللن -اليلللوم-لنَّ التحللليِّّ تحلللييات شلللام ة تامَّ
 ي  ئ وكل الشاون والشجون. فلنلاك تحلالجوان ئ أو شلن من الشاونئ  ل شم ت ساار الجوان 

 ئليَّ  فيما أّي  لليه للى ليجاي الثجلوات  لين اللن م والشلعو واجلته فشعو نا الممزقة  سياساّ 
رايتلللا وفات يَّتلللائ و فحرَّللق نجاحللات ك يللرا فللا هللنا الجانلل   أفرللي ك يللًرا مللن األن مللة شللرتيَّتلائ وا 

يلللاًما ك يلللًرا يلللار ملللن المتعّسلللر التغ صللل  ت يللله. و لللنلك يلللار وحرَّلللق  ينللللا و لللين الشلللعو  ف
ج الاللارجّا ميللير الشلل للله تم يَّللة  تتمللو للنلك رتيَّةئ ومنبلل  الرلليرا والثات يِّللة بلنواتلللا المتحلليِّّ

ا ست حاق وا ستتباع التامَّين. وهنا تيلب  العم يَّلات التر وّيلة مل ن األملم المرللورائ والشلعو  
الملمَّشة المغ وبةئ لتارجلا التر ية الس يمة من حالة فريان افرايائ وتعيي للى أ ناالا الثات يَّلة 

وا زيرات ملللللن حابميللللللا. وميلللللياًنا لتجلللللار  ن يلللللارت شلللللعو  األملللللة موضلللللًعا ل شلللللك بعلللللي أ
حتللى لللم يعللي لللي  ك يللر مللن أ ناالللا الرلليرا ت للى مللن مسللتنليلا ا ضللطلاي والتلملليش المات ثللة 

مجري التثكير أو ل يات الرغبة فا اسلتعايا افرايا والرليرا والثات ّيلة. وقلي اتتلايت نللك وملريت 
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فللا تلليوها أو مسللت  لا الماّ لل  الرللاير ت للى -فللا بعللض األحيللان-ت يلله حتللى يللارت تللر  
وفلللرض أولالللك وهلللم ملللن ج للليتلا اللللنين هلللم حابموهلللا وجلللورهم -انرانهلللا ملللن اضلللطلاي أ نااللللا

المسللت  ون نمللونجلم السياسلللّا ت لليلم ولللو بلللالروا والتلييللي ال للاهر ن أو المسلللتتر ن و للنلك  لللم 
  الايوا  ين أيابعه   يث ت منلا اليا ل مست   است حاق الشعو  واستتباتلا لتيب  جمي

 .فا أج مجاو من مجا ت الحياا واحي
ن تحرللق للله نلللك شللر  ة تلليور بقتيللايية" فجعللل ت للك الشللعو  المسللت ع  تحريللق "الليمنللة ا وا 
وزراتتلللللا ويللللناتتلائ ومواريهللللا وفًرللللا ألوامللللرس أو  لنتاجلللللاتغّيللللر فللللا  ئفللللا ف بلللله حيللللث يار

يون أرضلليَّة يللالحة  ر   التنميللة التللا تسللير فللا الغاللل نيللااحهئ أو مللا يسللمى  اطللا ومشللا
م فلا مواريهلا فترير تن تحريق أهيافلا أو تلياة مناسبة  فلغرق ت ك األقطار بالييونئ وتحكَّ

نتاجللللا واسلللتل بلا. حتلللى ارتللللن رغيلللع ا زهلللا اليلللوما بحيلللث يلللار قلللايًرا ت لللى تجو  يعللللا وا 
شباتلا متى أراي وبما أراي للنس الشلعو  ملا تلبلل وملا تشلر ئ وهلا سلايرا فلو اللنج يرلّرر ل وا 

لللا مالليَّرائ أو مضلل وتة كمللا يرللوو العللر    وقللت لللييلا لمجللري التثكيللر فللا لمكاناتلللائ أو كلنَّ 
و نلك فريت أّية قا  يَّة لممارسة ا اتيار وهو يوهملا بلّنلا ماتلارا قلايرا.  قيراتلا أو مواريها.

 وما ها  ناك.
با تحكللم فللا أفكارهللا وفللا لت ملللا فلل  تللر  أو تسللم  ل  مللا وحللين   غللت هللنا اللليرك اللللا
 ير يئ و  تثكر لّ  كما يشتلا.

مات ه وِّ تلا  : يينلائ  رافتللائ لغتللائ تار اللائ أترافللا.  م  يأ بعم يَّات است   لساار مروِّ
حتللى تلليال فللا تم يَّللات  نللات أسللرها تركيًبللا وتثكيًكللا. و لليً  مللن ممارسللة تم يَّللات افايللات 
ال يااّية التا مورسلت سلابًرا ل ت تل  فلا الييمغرافيَّلة البشلرّ ة لللنس الشلعو . وقلي مارسللا فلا 

جلات بملا سلماس   لرامج تن ليم األسلرائ وتحييلي النسللئ وافمعلان فلا نشلر مواقل  حين الماضا 
حمللللل وافنجللللا  والتزهيللللي فيلللللا ومحار تلللللا.  لللليً  مللللن العمللللل ت للللى تيسللللير طللللرق "التنميللللة ال

يجاي األييج العام ة الثنيَّة الرايرا ت ى لنما ال رواتئ وتساير الط يعة المعطلاتئ  تالبشرّ ة"ئ وا 
ملا ا لق هللا تعلالى ملن ميلاير وملواري أحسلن ترلييرهائ وأترلن يلنعلائ وحرلّق وا ستثايا بكل 

 زن  ينلا.التوا
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همله أولالك اللنين طغلوا و لبن هنا افنسان قي أسلات ال لن  االرله والالق البلون والحيلاائ وأ  
لن شلات تللن هللا  أّن  نمكانله ا سلتغنات غلرَّهم بلاا الغلرورو  فلا اللب ي وأب لروا فيللا الثسلايئ 

 فزايوس  نلك رهًرا.
نا لم ي ق ليينا ل  برايا  رافة ها كباقا الوشلم فلا  ل اهر اليليئ ياشلون أن نتلنكرها فلا وا 

أيلللة مرح لللة فنسلللتيتيلا أو يعلللوي للينلللا شلللات ملللن ا تتلللزاز  للللائ وقلللي يسلللتيتا نللللك شللليًاا ملللن 
الللوتا بالللنات قللّرروا استايللاو  رافتنللائ وا متللياي فللا فراغنللا ال رللافّا لتغييللر كللل شللات فينللائ 

هللو فلا حكللم المسلتحيل ولللم تسلل م مسلتحيً ئ أو تنللا أمللًرا  َّ وِّ وجعلل أمللر اسلتعايا وتينللا  لناتنا وه  
مللن محاو تلله ا ستايللالية حتللى األيللووئ وتللالم الغيلل . ف لليأ يطال نللا  نهمللاو ت للك األيللوو 

 وتجاوزها أو لتايا تثسيرها.
وهكللنا وجللي افنسللان المسلل م نثسلله مع ًَّرللا فللا اللللواتئ فاقللي الللوزنئ مسلل و  افرايائ معلليوم 

يَّةئ جر   كسير الر  ئ م يًاا بمشاتر الرنوا. ئالنثس   الثات يَّةئ مست     الل وِّ
نلللا ر؟ وكيلللع نملللارس ملللا يلللؤي  لليللله لنا وف ؟ وكيلللع نيلللل لليللله ؟ وأيلللن نجللليس فملللا الحلللل

 ؟!! ل بشع تنه و  وغه
لّن الرلللر ن المجيلللي للللم يغلللاير أملللًرا  للللنس األهميلللة ملللن غيلللر  يلللان. وقلللي حللليي الرلللر ن البلللر م 

النحلل اتت رهلا مثتاًحلا لن ر لة الرلر ن التر ويلةئ  م م  الشاييَّة المط وبة فا  يات من سلورا
وما اشتم ت ت يهئ أو ن لت لليه بشكل مؤشرات هامة ل ريم التا تسلتطي  يلن  "الثلري األملة" 

 : قاو تعالى
ْ ًيا مَّْم  وًكا  (74) ر    َّللاَّ  م   ً  ت  لنً   ض  س  ْزًقلا ح  نَّلا رِّ ْقن لاس  مِّ ز  م لن رَّ لْات  و  ر  ت   ٰى ش  لو  ي نثِّلق  ي ْريِّ ا ف ل 

ْللًرا  لر ا و ج  ْنله  سِّ ْملي   ۖ   ي ْسلت و ون   ه لللْ  ۖ  مِّ ِّ  اْلح  لر    ( 75) ي ْع  م لون     أ ْب  للر ه مْ    للْ  ۖ   لِلَِّّ ض  لل  ً   َّللاَّ   و   م 
ي ه م ا رَّج   ْينِّ  م   أ ح  ر     أ ْبك  ْات   ت   ىٰ  ي ْريِّ لٌّ ت   ٰى م وْ و   ش  ْيلر   ه و  ك  للهص    ي لْلتِّ  ِّا  ا ي و جِّّ  ه للْ  ۖ  س  أ ْين م 
م ن ه و   ي ْست وِّج  ْيوِّ  ي ْلم ر   و  ر اا   ت   ىٰ  و ه و   ۖ   بِّاْلع  لِلَِِّّّ ( 76) مصْست رِّيم   يِّ لم او اتِّ  غ ْي    و   ْرضِّ أل  و ا السَّ

م ا ۖ   ات ةِّ  أ ْمر   و  لرِّ  ك   ْم ِّ  لِّ  السَّ للِّّ  ت   لىٰ  َّللاَّ   لِّنَّ  ۖ  أ ْو ه لو  أ ْقلر     اْلب ي  لْات   ك  ير   ش  َّللاَّ  ( 77) ق ليِّ  و 
ك م للن أ ْاللر ج  للاتِّب مْ  ب ط للونِّ  مِّّ للْيًاا ت ْع  م للون       أ مَّل  للل   ش  ع  للْم    ل ب للم   و ج  للار  و األ   السَّ ا   ْبي   ل ع  َّب للمْ  ۖ   و اأْل ْفاِّللي 
ون   ْوا أ ل للمْ ( 78) ت ْشللك ر  للوِّ الطَّ  لِّل للى ي للر  ر ات  فِّللا ج  للاَّ للك ل نَّ لِّ َّ َّللاَّ  ْيللرِّ م س  للا ي ْمسِّ للم اتِّ م   فِّللا لِّنَّ  ۖ  السَّ

لِّك   ي ات   نٰ  ن ون   لِّر ْوم   ك   (79) ي ْؤمِّ
 (79للى اكية  74)سورا النحلئ من اكية                                               
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كلمة الختام لألستاذ الدكتور طه جابر العلواني في  
 ندوة

 ومناهج التربية والتعليم""القيم اإلسالمية  
 

فللا اتللام نللليوا "الرلليم افسلل مية ومنلللاهج التر يللة والتع لليم" والتلللا ن متلللا المن ملللة 
افسلللل مية ل تر يللللة والع للللوم وال رافللللة والمعلللللي العللللالما ل ثكللللر افسلللل ما بالتعللللاون ملللل  

  نللوفم ر 23-21الميرسللة الع يللا لذسللاتنا فللا تطللوان بالمم بللة المغر يللة فللا الثتللرا مللن 
 : م ألرى األستان اليكتور طه جا ر الع وانا ك مة جات فيلا2005
 

نسللتغثرس ونسللتيعنه ونسللتلييه ونعللون بللاا مللن شللرور أنثسللنا  الحمللي ا ر  العللالمين
وسللياات أتمالنللا. ونيلل ِّا ونسلل ِّم ت للى سلليينا محمللي ت للي هللا ورسللولهئ ويللثيِّه وا ي للهئ 

ر نئ ويلللحا ته األبلللرمينئ وملللن تبعللله وايرتللله ملللن ا رلللهئ وت لللى  لللله الطي لللين الطلللاه
 واهتي   لييه للى يوم اليين.

األاللوا السللايا مم  للا الجلللات المتعاونللة ملل  المعلللي العللالما ل ثكللر افسلل ما فللا 
تن يم هنس النيوا يسعينا باسم مج س أمنات المعلي رايًسا وأتضلاًتا أن أترليم  الال  

 الشكر والتريير ل جلات المتعاونة وها:
 افس مية ل تر ية والع وم وال رافة.المن مة  -
 الميرسة الع يا لذساتنا -

ت للى كللل مللا تثضلل وا بلله وقلليموس مللن كللرم ضلليافة وسللعة يللير فللا اسللترباو واحتضللان 
 هنس النيوا المباركة.

ولري سعي المعلي العالما ل ثكر افس ما منن فترا بالتعاون م  من ملة افيسسلكو 
لمشلللروتات الناجحلللةئ وكلللنلك مللل  المؤسسلللات فلللا مجلللا ت ك يلللرا أ ملللرت تللليًيا ملللن ا

التع يميللة المغر يللة كللان ل معلللي معلللا ك يللر مللن الوشللااجئ التللا أيت للللى مجموتللة مللن 
 المؤتمرات والنيوات الع مية.
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بالنسبة ل معلي ير  فا النيوات مجاً  جيًيا لطرك المسلتجيات واألفكلار التلا تعلن 
ت لم البلاح ين وت لرج أفكلارهم وتسللم فلا  الباح ين لمناقشتلا والتا من شللنلا أن تزكلا

تلسيسلا بشكل مباشر. والمعلي حر   ت ى أن تستمر م ل هنس النليوات مل  ضلرورا 
 التثعيل.

أريت أن أشللللير للللللى تجر للللة فللللا الو يللللات المتحلللليا األمر كيللللة حيللللث تعرللللي هنللللاك 
بحسلل   تللالم فللا أمللور متاييللة وكللل   800للللى  600مللؤتمرات قللي يحضللرها مللن 

لملللة هلللنس النللليوات أن األفكلللار الجييللليا تطلللرك  للللا ململللا كانلللت وبعلللض تاييلللهئ وم
بحلث قلي   يعليش منللا فلا الواقل  الثع لا  50الموضوتات قي يريم فيلا ما يرر  من 

ثعلل فلا الواقل  وقلي تسلتثيي منله األن ملة الحابملة فلا ل     ة أبحاث أو بحث واحلي ي  
نا كلان طلاو النرلاش حلوو الغر  أيما استثايا م لل بحلث يلمو ل هنتنجتلون وسلو  اسئ وا 

ا امللللس سللللنوات ر  يراسللللات حوللللله تيللللغر أو تب للللر لملللليالبحللللث سللللنة أو سللللنتين تجلللل
لتيللب  بعللي نلللك كتلل  منلجيللة ل ملليارس ال انويللة وتلليال بعللي نلللك فللا مجللاو ال رافللة 

 العامة.
نحللن نر للي فللا تالمنللا العر للا وافسلل ما م للل هللنا لترويللة الحركللة الع ميللة وتثعيللل 

 ثاتل الجامعة م  المجتم .الباح ين وت
اواننلللا الط بلللة اللللنين يللل روا ت ينلللائ  أبلللرر شلللكرج ل بلللاح ين واألسلللاتنا األفاضلللل وا 

 وأرجو أن تترك م ل هنس ال راتات أ ر طي  فا نثس كل واحي منا.
وأبلللرر شلللكرج ل جللللات المتعاونلللة ونعللليكم با سلللتمرار فلللا التعلللاون ايملللًة ألمتنلللا 

حق األملة ت لى أ نااللا وت لى اللنين أتلوا شليًاا ملن المعرفلةئ واتباًتا لما أمرنا به وأياًت ل
 ساا ين المولى سبحانه وتعالى التوفيق.
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 تقرير عن زيارة المغرب لحضور ندوة
 "القيم اإلسالمية ومناهج التربية والتعليم"

 
رايس جامعة الع وم افس مبة  -قام األستان اليكتور/ طه جا ر الع وانا

مج س أمنات المعلي العالما ل ثكر افس ما  تم يل المعلي وا جتماتية وتضو 
العالما فا نيوا "الريم افس مية ومناهج التر ية والتع يم" والتا ن متلا المن مة 
افس مية ل تر ية والع وم وال رافة والمعلي العالما ل ثكرافس ما بالتعاون م  الميرسة 

 م. 2005نوفم ر  23-21غر ية فا الثترا من الع يا لذساتنا فا تطوان بالمم بة الم
م وحضر فعاليات اليوم ل انا  2005نوفم ر  21وقي ويل سعايته مسات يوم 

من  يايتهئ وألرى ك مة حوو موضوع المؤتمر ضمن الج سة األولى تناوو فيلا 
موضوع الريم التر وية اايةئ وأبي ت ى أن المرح ة التا تمر  لا األمة افس مية 

جي اطيرا  لا من المحن والمشك ت التا لم تتعرض األمة للى م  لا من  مرح ة
 :  ق ل لعيا أسبا  منلا

أن األمة افس مية حتى منتيع الررن ال امن تشر مرتبطة بافس م  -
ك لم تنلزم هز مة ساحرة ترييا وشر عة كن ام فيارا شاون الحياائ ولنل

 م ل اكن.
غيرها من الريم م ل اات ا قيم م بافضافة للى اات ا قيم افس ب -

 التر ية بالتنميةئ وقيم النثس بالجسي والمايا.

ومن هنا أيبحت قضية الريم افس مية بالمثلوم الرييم فا ترا نا قضية ن ر ةئ 
ثاتل م  ما تتنافسلا قيم أار  تستطي  أن تشق طر رلا للى المنلج التر وج والحياا لت

نواحا الحياائ وتشابه فا هنا الحاو والواق  قولنا م  هو موجوي لتحرق نجاحات فا 
يبحت قيم التر ية قيم األتماو وغيرها ها الغالبة وتراجعت الريم أاكار نئ و 

 التجر يية التا كنا ننكرها ونضعلا حينما كنا نلتا لموضوع التر ية.
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ونة نرج  لذمة افس مية نجي أن هللا سبحانه وتعالى هيئ للا الب ير من المر 
"ير ي لتواجه كافة يور التحييات وقي وريت فا الرر ن البر م ما يؤكي هنا المعنى 

 "وما جعل ت يكم فا اليين من حرج" "هللا بكم اليسر و  ير ي بكم العسر
ر فا النهن الع قة الجيلية  ين الثري واألمةئ فاا سبحانه يفالتحيج اليوم ي 

س يًما ليكون نواا أمة بمرتضى  المس م  ناتً  اتوتعالى هيئ لذمة كل ما يؤيج للى  ن
  رنامج متيرجئ فاألمة أحياًنا ك يرا   تراها مجسيا فا الواق .

هنا ت رز أهمية الريم وأهمية تويي لا للى أفراي بعينلم يعم وا ت ى لتايا  نات 
مة األمة لحمايتلا من ا ضطرابات والضياعئ ويلتا هنا يور الثري ليعيي  نات هنس األ

من جييي وها ت قة جيليةئ فالريم المط و  ل لارها قيم أمةئ قيم البعي العام فا 
 الجلاز المسؤو تن لتايا  ناالا. هنس األمةئ وأفراي ينتمون للا ويشك ون 

أر ي أن أؤكي ااية فا موضوع الريم أن المرج  األساسا لنا كلمة لس مية هو 
ها السنة كم ين وشارك له. وحين نستعرض الرر ن البر م  م يلتا الميير ال انا و 

الريم فا الرر ن البر م ت رز أمامنا قيم   ث أساسيةئ يمكن اشتراق قيم فرتية منلا 
 لتبو ن الثري وا تايا  نات األمةئ وهنس الريم ال  ث األساسية ها:

وهو يم ل الرؤية الب ية لعالم الغي ئ ويعيمنا من أج انحرا   : التوحيد .1
فا الرؤية والتيور وكنلك التشر  ئ وهو يشكل الريمة الع يا واألساسية فا 

 افس م وي حظ فا كل تيور واتتراي.
زكيةئ والنجاك تلن هنا افنسان ا ق مستا ع وأهم مؤه ته هو ال : التزكية .2

 العبايات.- ى التزكيةفا ملمة ا ستا   يتوقع ت

هنا البون لم يوجي لتار بهئ ولم يوجي لتيميرس بلس حة اليمار  : العمران .3
قامة الحق والعيو  الشامل وت وث ال ياةئ وأوك ت ملمة لتمارس لإلنسانئ وا 

ي  َّللّاِّ   مةفيه )تمارا معنوية ومايية( وجات فا اكية البر  اجِّ ا ي ْعم ر  م س  لِّنَّم 
ى  ل ْم ي ْاش  لِّ َّ َّللّا  ف ع س  اا  و  رِّ و أ ق ام  اليَّ  ا  و  ت ى الزَّك  م ْن  م ن  بِّالِّلِّ و اْلي ْومِّ اكاِّ

ين   ون وْا مِّن  اْلم ْلت يِّ ر ا  ين افتمار وافيمان باا واليوم  أ ْول اِّك  أ ن ي ك 
 و  تمران معنوج ومايج يروم ت ى الجم   ين اكارئ فالعمران المط
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الرراتتين قراتا الوحا والوجويئ وتنيرج تحت ت ك الريم ال  ث قيم فرتية 
 بمستويات مات ثة.

 

 : القيم اإلسالمية
فا الوقت  فري تجزت األمةأما قضية الريم افس مية وتم  لا فا حياا المس مين 

ركة اقيم لنسانية فري ضاتت  ينلم قيم المشل أج قيم حتى ولو كانت يتم  تنالحالا 
طمعلم وكافة نواحا األمم األار  م ن والعيو والوقت والعمل وأيبحوا يستجيو 

أقل اليوو فا ا تحاي األورو ا يما ل لنتاجلا ضعع ما تنتجه  نلحياتلمئ حتى 
 األمة العر ية.

 
 الفرق بين النبي والفليسوف: -

المثكر ن أنلم يريموا الع م والريم باألشكاو المشك ة التا ير  فيلا ك ير من 
الث سثيةئ ولنا   تؤ ر فا حياا المس مينئ وااية أن هللا سبحانه وتعالى ضمن 

ْم :  ل ن ا أن يطاع وفا نلك يروو ل ْو أ نَّل  وو  لِّ َّ لِّي ط اع   ِّنِّْننِّ َّللّاِّ و  ْ ن ا مِّن رَّس  ا أ ْرس  م  و 
ْم ج   ل  يًمالِّن  َّ  م وْا أ نث س  ي وْا َّللّا  ت وَّاًبا رَّحِّ وو  ل و ج  م  الرَّس  وْا َّللّا  و اْست ْغث ر  ل ل   آؤ وك  ف اْست ْغث ر 

تكس الثي سو  النج يروم ت ى افقناع بالحجة واليليل وقي يكون اكار أقو  حجة 
 من الثي سو  تكس الرسا ت السماوية فحجة هللا أ  غ وي ا ه أت م.

ى قير من األهمية هو أن ال غة  ين أهل الريم والشعو  لغة وهناك شات  ار ت 
 مثرويائ فلم يتحي ون تن الريم بطر رة مجريا يون واق  تم ا مرتبا بحيي لم.

الحضارا الغر ية نجحت فا أن تحوو أج قيمة للى مجموتة لجراتات وأمر قا ل 
يون تم ل فع ا  ل تير   ونحن تجزنا تن نلك واقتيرنا فع نا ت ى التجر   والتر يي

 ل ريم فثش نا فيما نج  فيه غيرنا.
المشك ة أن تامة المس مين غير قاير ن ت ى التعامل المجري م  ك ير من 
الرضايا ومن  ينلا الريم ولنا ير ي لتطات نثسه يثة ما حتى يكون مؤ ًرا فا تامة 
ه المس مين )البرامات(ئ و ؤكي نلك أن بعض من اليوفية يحيث الناس ت ى أن

يج س للى الن ا ويشاهيس وتًيا وليس مناًمائ وفا ال ياية كنت أتيور أنلم ح ي يونئ 
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 م فكرت فا األمر م ًيا وتوي ت للى قناتة للى أن الشيخ اليوفا قي ي جل للى هنا 
السنة للى الناس بالطرق العايية غير مؤ رئ ولنا نرل السيرا و  األس و  لرناتة منه أن
  )اطل أو يوا ( فر ما الرضية تحتاج للى تلمل فبعض فلو ير ا نثسه بالمنب

شيوخ اليوفية يروو "أنتم ترون تن ف ن وف ن وأنا أروج تن ق  ا وتن ر ا". 
زم  فيج  أن نيرك أن المعاناا التا نعانيلا فا توييل الريم للا تار خ ومحاو ت تست

 معرفة بالشروا الحياتية وال ياية ل تعر ع بالريم.
 

 التوحيد:قضية 
حاوو البتا  من الع مات األج ت فا التعر ع بمثلوم التوحييئ تعر ًثا يعيي لذمة 
مكانتلا ورفعتلا و رف  األغ و تنلا ومنلم افمام محمي ت يسئ والشليي حسن ال نائ 

  والشيخ رشيي رضا وغيرهم.
 ين كالرا  ية الموجويا لي  و فا مسللة التوحيي لو أن ليينا قا  ية كمتع مين وتر 

المع م الغر ا من تحو ل الريم للى لجراتات لحيث الب ير فا واقعنا المعاير 
وأضر  م او ت ى نلكئ فا قضية التيو رئ بالنسبة لا يحرم تيو ر الرايا 

من  لن رزقك ت اّ ن الزتيم أو الرااي كلنه  نلك يروو لا فوالزتمات ت ى العم ةئ 
رك بالواحي الرلارئ وكنلك وض  يور الرايا والزتمات فا يواوو ن يون هللائ فلنا ش
نه است ياو لرقابة هللا ت ى البشرئ وكنلك الب ير من األمور اللامة فالعمل شركئ 

يعت ر شرك م ل قيااي التمجيي لبعض الرايا وهنا ماالع ل شرع وييي  األمة 
 بالغرور وا ست  .

عكسلا باتتبارها قيمة حابمة ت ى س وكنا لن قضية التوحيي لو استطعنا أن ن
 وحياتنا ومعترياتنا ويكون المؤشر بالنجاك هو تروية التوحيي والعكس يحي .

برير ما ينعكس التوحيي ت ى الس وك وا تتراي يرو  افيمان سو  يعيننا التوحيي 
 ت ى استانا  يورنا الحضارج وا تايا  نات كيان األمة.

 


