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 المقدمة :

هةةةةنس ني ةةةة يا ي اةةةةذ  اوي ةةةة ا ريةةةةأ ل ةةةةلن    ةةةة  ا ر  رةةةةا   ةةةةذ  الحرّيةةةة       
حيث لم تكةا القةلاييا لالشةراقد قةن  ،رع ييه  ذّ كلقن   شه  فا البنء نح   ً  ب تحقيقه،

 شةةاء، كةةذّ التةةا تبةةيق ل قةةلّ   ،الحرّيةة اوي ةة ا لةةم يكةةا  ةةعينًا بهةةأ   لكةةاّ  ظهةةرب بعةةن،
 لتحرم الاعيس را  شي ء كثيرة .

بعاةهم بةبع  لبةيا  الّية  لبعن يزلذ الشراقد ال ةر لي  التةا يّظرةب العتقة ب بةيا  
ف لعفةةةذ يريةةةنه  رةةةةا    لحرّيةةة لصةةةيح ب تتعةةة ل  رع لبةةة  باوي ةةة ا لالعبيعةةة  ، بةةةن ب ا

ا كثريةةة  ، لالرةةةر ل  رةةةا    ةةةرته ، لالرةةةر ة تريةةةنه  رةةةا زل هةةة  ،لا ق يةةة  تريةةةنه  رةةةا
ر  تخفا لراءه  رغب  ب لتحرر را الع ناب لالتق ليةن، ك ّ حت   صبحب هأ  ال ،رقي ه..

 ،الت ريخيةةةة  ،ف  ةةةةفي ال ،الكثيةةةةر رةةةةا الر ةةةةلغ ب النيييةةةة  بإي ةةةة نيع لةةةةا بهةةةة  بةةةةن  رةةةةا ل 
   .لالع ري 

فكّررةةه ب لعقةذ لحقّةة   رةةا حيةث هةةل ني ة ا، اوي ة اكرارةة   ّ ة ر  او ةةتمل يةنر   ة ء 
فةةت  بيعيةة  لةةه ،حقةةً  رةةا الحقةةل  الع الحرّيةة ل عةةذ  هةة ،ك ّ لةةه  فاةة ي    ةة  الرخ لقةة ب 

  كةةةن ا  الحرّيةةة لقةةةن ب ةةةع رةةةا تعظةةةيم او ةةةتم لشةةة ا  ، الحرّيةةة قيرةةة  لحيةةة ة الرةةةرء بةةةنلا 
 الحرّية الق نر     االختي ر فتةرك لةه  ننراك ل لن اهلل تع ل  العقذ الحر،ال بيذ نل   
بةةذ ب ةةع ا رةةر  كثةةر رةةا ألةةك حةةيا خ عةةا اهلل يبيةةه ليهةة    ةةا فةةر    ،فةةا اويرةة ا

 :﴿ال ِنكةرا  فةا الةّنيِا قةن تبةيرا الرمشةن  ِرةا  اللةار ، البقةرة،قة ذ  لّية  ،ااوير ا   ة  
   .( 256اآلي   را

اآليةة   ، الكهةةس،رةةا ربكةةم فرةةا شةة ء ف يةة را لرةةا شةة ء  ف يكفر  لقةةذ الحةة﴿: قةة ذ 
 ، الل شةةةةي  ،ل ةةةةب    ةةةةيهم برصةةةةيعر   فةةةةأّكر نّيرةةةة   يةةةةب رةةةةأّكر﴿: ( قةةةة ذ  29
 .( 22، 21اآلي 

بةذ لزانب  ب  ح نيث التةا  كةّنب   ة  الحرّية ب ال ة بق  ، ح ف     اليبلّي الّ يّ  ناّ     
فرةا شة ءب  هةا الرةر ة تراة  برةا تشة ء ،   يه   رةلرًا لةم يةرن فيهة  يةن قرفيةا ،فهة 
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فةا ألةك  الحرّية للهة   لافقب     الزلاج ريه ، لرةا شة ءب  ا تة ب  الةزلاج بةه  بةب،
البكةةر حتةة  ت  ةةت أا ، قةة للا :  تةةيكق ت رر، لالا يةةم حتةة  ت ةة :"ال تةةيكق لّر ةةلذا.قةة ذ 

 .(  5136، رقم الحنيث 1993  ،البخ ر   كيس  أيه  ؟ ق ذ :  ا ت كب "

ل بعةذ ا ةتعب ن  ،الةّر رةا يظة م  الةتخّ نالتةا تكفةذ  ا  ة لقن لاةد او ةتم       
ك لقةةن كفةةذ لني ةة ا حريةة  التفكيةةر لالةةر   لاال تقةة ن لغيةةر ألةة اوي ةة ااوي ةة ا  خيةةه 

تةه حريّ  فةا ا   ة للةه لحةن  الرثةذ  لعبة ن  ، رثة ذلقن ارا اهلل ا ، الحرّي را  يلاع 
 ةةةةه حرّ ف لهةةةةا   ةةةةر  ا رةةةةلر، لالعقيةةةةنة لالتلحيةةةةن ، اويرةةةة احتةةةة  فيرةةةة  يتع ةةةة  بةةةة رلر 

ته فا نير يه لكفةر  ،لهةأا هةل العةنذ التة م ،ل قة م   يةه الح ة  برة    عة   ر  للي  حريّ 
 .(  196، 1993ا ،يلاالختي ر لالعقذ " الزيت  نةاورا  قلاره  را حريّ 

يختةة ر   اال ي ةةتعيد  رةةا  يةةه رغمل  ةة  الةة،  اورانةف وي ةة ا لةةي  ك قيةةً  ر ةة لا    
 يكةةةلا فيةةةه حةةةرّ   ً لا ةةةع هيةةة ك ر ةةة الً   افةةة ل لزيةةةه ،   ل رقةةةنار عللةةةه ، لةةةلا بشةةةرته ،

الةةأ  تقةةلم    ا  ةةالبةةناقذ هةةا لهةةأ   فيل ةةن بةةناقذ  رتعةةننة ، ،التصةةرس فةةا الرلاقةةس
لا بة تهم رة  لةم يبصةرلا بهة  ، رةا هية  كة ا  ننراك  يه التربي  " ف  فران يع زلا  ا 

لتبصةر  ب لةنلر العظةيم  ، اوي ة ا  لزارً      الرربا تحعيم الحلا ز التةا تكبةذ حرّية
 .(  1998 الأ  ع ا ريه  نا   "   بن اهلل ،

ن فةةا  ةةيرة فقةةن ت ّ ةة، لةةي  ب نيةةن  رااو ةةتلالتربيةة  فةةا الةةنيا  الحرّيةة نا ارتبةة ع   
،  ا لالناهلل   يةةه ل ةة م ، يةةنر  تةةرك ل  ةةينة خني ةة  حرّيةة  تربيةة   صةةّ  اليبةةا رحرةةن 

  العرةذ تةرك لهة  حرّيةفقةن فك يب تيشةق  ابيتةه ال ةينة ف عرة  رثة اًل يحتةأل بةه ل ي ة ء ، 
 لالت  رة .

لرلح ، ال  ةن تربيتةه  ف و تم يظر ال  االي  ا يظرة رتك ر   فهل ركلا را   ن  
 ال ة ري  ل  لقيمبة فتيرةلالةرلح  تربية  تكلا ب لري ا ، لاللأاء، لالعي صر الصحّي ،  ّرة 

فةةرن" فيصةةبق لحيةة ة الفةةرن رعيةة  ،  كةةذّ فةةا  التةةا  ةةع  لتر ةةيخه  الصةةحيح ، الرفةة هيم
ل  ر لةةةه هةةةنس، لتتيةةة ر  نلافعةةةه ل تع ةةةيم لالعرةةةذ ،لت ةةةرل  ختقةةةه ، لتزكةةةل يف ةةةه ." 

 . ( 109، 1995ا لفخرلا ،  الخعي
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ها   ر  هةأ  الرفة هيم لالقةيم ،"ف لتربية  اال ةتري  تحريةر ل عقةذ رةا الةلهم  الحرّي ل   
ل ةأاب ل يف  را الخلس لالعبلني  ،لتحرير ل   ةم رةا الخاةلع  لالخراف ب ، لتحرير

   .( 204، 2008لالشهلاب" الر ينذ لفخرلا ،

بتع ةةيم الفةةرن قيرةةً   ةة ير  ير ر ةةه  فةةا حي تةةه  فتحريةةر العقةةذ رةةا الةةلهم لالخرافةة  ، يةةتم  
الكريم ل يته الر ترنة رةا القةرفا  لّر لذ العر ي  لتحق  له الخير لال ع نة ، رت  يً  ب

ال ة ير   ا  ة   لهة  رةا حرّية التا تبيا الر ترد ال تهنره ، الحرّي  لرا هأ  القيم ،
ي ةرل بة لر ترد  يةن بية ء  يةذ حةرّ تربةل  ير  كةذّ رة  ي ع هة  هةنفً  ل ، لالالابع القليرة ،

   .را لا ب بلر    يه  را حقل ، الأ  يعيش فيه فيعرس ر له

الّ ةّي  فةا  ل حرّية لقن  عب الب حث  لنرا   هأا الرلالع ل كشس  ا االبع ن التربلي  
 كرفهلم لرر ر   . الحرّي التا ي قشب  اليبلّي 

 ة البحث : كل  أواًل: مش

فا التربي  اليلم را  هم الر  قذ التا ح لذ البع  نرا ته   الحرّي نا ر  ل         
فا  صر ي رد فيه  التعلر لالعللر  لاللزل الثق فا لالفكر ، ، لخ ص  فا  صر

  ته ، لاء ك ا ألك را قبذ النلذ،لحريّ  ،كثيرًا را االهتر م الع لرا بحقل  اوي  ا
فا الرح فذ  كثيراً  تترّنن الحرّي حيث  صبحب  ب رة   ل الريظر ب الع لري ،

لالرح ي  الرخت ف   ، لفا رق بذ ألك  خأب بع  الري بر النللي  ،لالري  ب ب النللي 
بذ نا البع   ، بالحريّ رتهر  ني   بتايي   او تملحري  فا اتح لذ او  ءة ال  

  .ق ذ بعنم ل لنه   صتً 

لالابع يقرره  بر   ارا حنلننا ر ترعي  العربا يرين الحرّي  لير ر ه  للكا    
"للر  ك يب الحرّي  خ ص  ني  يي  البن را  ا يكلا له   يي  ا قيره لرب نقه،

شرلعه  الأاتي  ب لي ب  ل فرن ،الا الفرن هل ا     فا هأ  الحرّي ، فحرّي  الر ترد 
تتلقس     حرّ   فران ، لر  يترتد به ه الء ا فران را حرّي  ارا الر ترد" برك ب 

،1982 ،44 ).  
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تنرك رعي   فها تظا  لر  يرا  اليلم را خرلج الشعلا العربي  رع لب  بحرّي  ال   
 ا الحرّي  ها القنرة     فعذ كذ شاء رتي  ي   بع ن ليت قج هأ  الحرّي  التا 

 يحترم رع ره ... يحترم لالن ، لالع لا ال تحعم كذ القيم لا  راس، ف صبق ا با ال

كّذ ر  ذ ، لخ ص  فا التربي  ، فقن ظهرب يظري ب  نينة ف لحرّي  رع لب  فا    
"ييبلا     الرربا  ا يقلن الرتع ريا  تي ن  ب لحرّي  فا التع يم، بذ لب لتع م الأاتا،

خعلا عريقهم ب ينيهم، يالبحث را ت ق ء  يف هم، ل     ا نل  القي م ب لتيقيا ل 
للكا  ( 489، 1973  بن النايم ، ا عري  التعّ م الأاتا " ف وي  يي  لم تتعلر نالّ 

الع لم بح   التعلر ؟  الحرّي  التا لي  له  حنلن لالتا يرين فراه    يي  ت كر  
 .  را قيري  لرب نقي  فر   حل ي  ال  حرّي  تيع  

 ل حرّيةةةة لرةةةةا هيةةةة  ر ب الب حثةةةة  اةةةةرلرة البحةةةةث لالتقصةةةةا وبةةةةراز الرفهةةةةلم الصةةةةحيق  
ب  تب رهةة  الرصةةنر الثةة يا رةةا رصةة نر  الشةةريف ، يبلّيةة الّ ةةّي  الل بع نهةة  التربليةة  فةةا 

لر  لرن فةا القةرفا الكةريم ، لرلاةح   ربيي التا   ءب  ال ّي ،هأ   او تري التربي  
 ةةزء رةةا ريظلرةة  فكريةة  هةةا التربيةة  اال ةةتري   كذّ ل كثيةةر رةةا القةةيم التربليةة  التةةا تشةة

 الت لييا :    البحث تتحنن ب و  ب   ا ال  الياك ّ لرا هي  فإا رش

ة ؟؟ وما أبعادها التربوي   الس ن ة النبوي ةفي  الحري ةما مفهوم   

 ثانيًا : أهمية البحث :

  : را اال تب راب الت لي  هري  البحث  تيبد    

   .كهنس يصبل ال ريد لتحقيقه اوي  يي فا حي ة الفرن لال ر     الحرّي  هري   -2-1
 .الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي رة  ا فهم قن ي هم البحث فا تصحيق الرف هيم الق ص -2-2
    حن   م  ل بع نه  التربلي  الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي ق   النرا  ب الرتع ق  برفهلم  -2-3

  .بذ لايعناره  حيث لم ت ن الب حث   ّ  نرا   تعرقب ل رلالعالب حث ، 
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، ليقنم اثراء ليبلّي اقن ي هم البحث فا تل يه ا صلذ التربلي  فا تربيتي  لفقً  ل ّ ّي   -2-4
   .لركتبتي  العربي  فا هأا الر  ذ

يهنس البحث نل  تحقي  ا هناس الت لي   : أهداف البحث :  ثالثًا :    

لف   اوي  يي ، لبي ا  هريته  فا حي ة الفرن لال ر     الحرّي تح يذ رفهلم  -3-1
.الّ ّي  اليبلّي   

 كذّ بش الّ ّي  اليبلّي   م ، لفا  كذّ بشفا او تم  الحرّي تح يذ  رفهلم  -3-2
.خ ن  

 .الشريف  الّ ّي  اليبلّي   التربي  فا بي ا ا بع ن التربلي  لرفهلم حريّ  -3-3

الّ ّي  التلصذ ال   نن را الرقترح ب بر  يخن االبع ن التربلّي  ل حري  فا  -3-4
 .اليبلّي 

 البحث : أسئلة رابعًا: 

  هريته  ل فرن لالر ترد ؟ لر  الحرّي ر  رفهلم  -4-1

فا او تم ؟ الحرّي ر  رفهلم  -4-2  

الشريف  ؟ الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي ر  رف هيم  -4-3  

الشريف   ؟ الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي التربلي  لرفهلم  ر  ا بع ن -4-4  

  ؟ لشريف ا الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي لرفهلم  االختقي  ر  ا بع ن التربلي  -4-4-1

 ؟ لشريف ا الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي لرفهلم  اال تر  ي  ر  ا بع ن التربلي  -4-4-2 

 ؟ لشريف ا الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي رفهلم ل اليف ي  ر  ا بع ن التربلي  -4-4-3

 ؟ لشريف ا الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي لرفهلم  التع يري  ر  ا بع ن التربلي  -4-4-4
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  حدود البحث: خامسًا :

 ،الّ ّي  اليبلّي لكيس ت ّ ب فا او تم ل  الحرّي رفهلم  :الموضوعحن  -1-5
 . ل بع نه  التربلي 

لالنته   يه ال تم   م  ها را الزر يافا يع قه   ال ّي  : نيةالحدود الزما-2-5
 شرة را الح ني   ال ّي فا  ا لذ شرة را شهر ربيد  الث يي  لحت  لف ته فا ،الفيذ

 .( 632-م 571ل ر ته  ثتث ل تلا  ي  قرري    اليبلّي اله رة 

را  رلر  كت ا صحيق البخ ر   ال  رد الر ين الصحيق الرختصرلألك بتح يذ 
.اهلل   يه ل  م ل ييه ل ي ره ( صّ  ر لذ اهلل   

:اإلجرائيةوتعريفاته  مصطلحات البحث سادسًا:  

 ."ها الختن را الشلاقا  ل الر   ل ال لم " الرع م الل يع ( : لل ً  الحري ة  

رم ب لام يقي  العبن لال رد  حراٌر  ل  ء فا ل  ا العرا البا ريظلر " الح 
راِقر  ،الح  ل  لِحراٌر.... ر    تقه  لتحريرررة يقي  ا ر  لال رد ح  رر الرقب  :  تقه  لح 

 .( 181ه،1410ظلر،يابا ر 

بل ه   م :ح ذ الك قا الحا الأ  ال يخاد  الحرّي  ّر  الرع م الف  فا فيعرس 
رانته ، لتصن      الك قي ب الحي   ريعه   لقهر  ل غ ب ، ليفعذ عبقً  لعبيعته لا 
ي  ارا يب ب لح   .( 71ه ،  1403 الرع م الف  فا ،يلاا لا 

ني  يي    لي  ي ن  ها قير  الحرّي ا  كت به   م ا خت ( ب لقن أكر  ر عل فا
لالرا يق ب لا لارر لاليلاها التا تقين ر  يرين  را الاللع فيه  الفرن يف ه رتحرراً 

 151: 1989 ي   ، ايقًت   القي م به را  فع ذ تتي  ا رد تفكير  لف  فته الفرن
 العقن اال تر  ا( ب يه  ألك الشعلر  فا كت به الحرّي س   ا   ك رل ل (. ليعرّ 

يفراه   فيه الفرن ب يه ع ي  لرتحرر را ا  ب ء الثقي   التا يحّ   اال تر  ا الأ 
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( كّرم اهلل ل هه  ا  اور م يأكر(. ل 51 -50:  1981 رل ل ، الر ترد   يه
 ،ب يه  را الرثذ الرقي   التا ن   نليه  او تم (" يهج البتغ  فا ر لفه الحرّي 

، لتع ل  ريه     فعذ ر  يرين  اهلل  بح يه الر  م را ختله  ب يه حرّ  لالتا يح 
تقلن  نل   الحرّي لرثذ هأ   ،    رلا ه  الكفر لالظ م لالاتل  لالع غلب لحرّ 

  با ع لا "حي تيا ا لل  لالث يي ال العأاا فا الفلز بررا ة اهلل لالي  ة را
،2000 ). 

بح ا رعي ه  االشتق قا :ها  ب رة  ا ايعنام الق ر الخ ر ا لاوي  ا  الحرّي ل 
 .(18: 1964الحر بهأا الرعي  هل را لم يكا  بنًا  ل   يرًا. نبراهيم ،

ح  را حقل  اوي  ا فا فعذ ر  يرين ارا الع ناب، ل  : لتعّرفه  الب حث  ب يه 
ا لي رّ ، يتع ر  هأا الح  رد حقل  اآلخريا لتق لين ،لالقلاييا لا يظر  ،بحيث الا

 لني  ا بأاب اللقب . ال ع نة لالرا 

                                                                     .(6،ج 2003ابا ريظلر،ته"   ربيته : يريّ ل    الشاء زان لير  ،ربّ "  : لل  التربية  

 1990ابا ريظلر،  "لرب   ير  قلا  ال  ني  لالعق ي  لالخ قي   "يش  لتلأل لتثقس، 
،1/401 ). 

م "التربي  ر رل    1974بب ري    م  18فا ر ترره   الحرّي لقن  رفب اليلي كل 
 ر ي ب الحي ة اال تر  ي  التا  ا عريقه  يتعّ م ا فران لال ر   ب ناخذ 

  لالنللي ، للص لحه   ا ييرل ليل ا ريهم ك ف  قنراتهم الشخصي  ر ترع تهم اللعيي
تقتصر      يشع  بعييه   لرع رفهم ، لهأ  العر ي  ال ملا تعناناته

www.dfc.edunet.tn/Arab    

بي  ها ر رلع اال ت أ  بن الرحرا اليحتل  لزرتقه "التر فه  كر  يعرّ  لالتربي 
التصرف ب العر ي  لالقللي  التا ير ر ه  راشن بإرانته يحل صلير، بهنس ر   نته 

التزر  لتل يه قنراته ، ليتركا را اال تقتذ  ها تعناناتفا اكتر ذ يرل  ، لتفّتق 

http://www.dfc.edunet.tn/Arab
http://www.dfc.edunet.tn/Arab
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  الل ي ب التا يعّن له  بعن الب لغ فا الء تل ه ب يفا رر ر   اليش ع ب، لتحق
  .( 34 ،2001 ، عر عالقرفا لالّ ّي  

لتهنس   رة الرنر   ..يقلم به  الر ترد بركلي ته ا  " ر ي  ب يه  لتعّرفه  الب حث :
تيري  لتعلير قنراب لره راب ا فران را   ذ رلا ه  رتعّ ب ب الحي ة ب ل هه   ال 

 الرخت ف  .

هلل   يه ل  م ا صّ      ر   ثر  ا اليبا  لفقه: "تع    ين   ر ء ا الس ن ة النبوي ة 
 .( 260، 1989 ابا ح ر ، "، را قلذ  ل فعذ  ل تقرير

 ة :األبعاد التربوي  

ذ ي فأ الر   أا غلر لأا البعن لل  : هل "ات  ع الرنل ، لق للا ايه أل بعن :    ر 
عين ال يقد رث ه لالشاء الرتي ها فا يل ه يق ذ : قن  بعن فيه لهأا  رر ب، بعن ر  

 .( 63،ن 1ب:ج  .اخرلا ،،فلعظره "  رصعف  ل 

 األبعاد التربوية اصطالحًا :

 رتعننة فا الفكر التربل  ريه  :   ء رصع ق ا بع ن التربلي      رع ا  

البعن برعي  الت ثير : "البعن اال تر  ا ل تربي  يعيا بصف  خ ص  بنرا   رنل ت ثير  -1
 .( 54: 1979البيق  اال تر  ي      العفذ الي را  ي  ،

 .( 8:  2001برعي  ال لايا :"ال لايا التربلي  الررافق  " بنح ،  ا بع ن -2

لالنالالب ، لال  لكي ب ، فا هأا البحث ب ّيه  :الرف هيم  ن راقي ً فه  الب حث  لتعرّ 
 . ، فير  يخن   يا رعيا يران نرا ته الشريف  الّ ّي  اليبلّي  الر تق ة راالتربلي  

 ال  لكي بفه  الب حث  تعرّ  : الس ن ة النبوي ةفي  الحري ةاألبعاد األخالقية لمفهوم 
  لالتا ينخذ را ختله  حريّ  ، الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي ا ختقي  الي شق   ا رفهلم 
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، التلااد لالصبر ،لتحريم الليب  تر ي  ثق ف  الشلرل فا الر ترد  ،الر   لاال تق ن
 اليرير  لالقأس .

 ال  لكي بفه  الب حث  تعرّ  : الس ن ة النبوي ةفي  لحري ةالمفهوم  االجتماعيةاألبعاد 
لأاب العتق  بتيظيم  ، الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي ي  الي شق   ا رفهلم اال تر  

العتق ب بيا  فران الر ترد ،لالتا تعرذ      ع ه ر ترد قل  رتر  ك خ لا را 
 الصفق (، الرش رك   قنرةالعفل  ين الر، قن الرع هناب  رثذ ا حق ن لالاليي  ،

  .االحترام تحريم الشك لالتشهير ، اال تر  ي   التع لا ( ،

اليف ي  ل  لكي ب تعرفه  الب حث  ا: الس ن ة النبوي ةفي  الحري ةاألبعاد النفسية لمفهوم 
،لأاب العتق  بر رل   الرش  ر  الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي الي شق   ا رفهلم 

اعس لااليفع الب اليف ي  التا ت ثر       لك الفرن فت لن الرحب  لا ح  ي  لالعل 
   .تحريم الظ م بيا ا فرانل ،  بيا ا فرانلالرزاح لال عا لالتع لا لالتف هم 

تعرفه  الب حث  ال  لكي ب  : الس ن ة النبوي ةفي  الحري ةلمفهوم  التعليميةاألبعاد 
ب لرع م لالرتع م لأاب العتق   ،لّ ّي  اليبلّي افا  الحرّي الي شق   ا رفهلم  التع يري 

 .لالعريق  لالبيق  التع يري  

 :الدراسات السابقة : سابعاً 

 الّ ّي  اليبلّي ل بع نه  التربلي  فا  الحرّي نا النرا  ب ال  بق  التا تي للب رفهلم 
كرفهلم  الحرّي ق ي   بذ ها رعنلر  فا حنلن   م الب حث  ، فهي ك نرا  ب تي للب 

ك ل  يا النييا  ل ال ي  ا .... لقن  الحرّي ل خرل تي للب   يا را  لايا  فقع،
 ريه  . كذّ  عب الب حث  لت تف نة را 

 الدراسات المحلية: -7-1

في التربية عند جان جاك  الحري ة:" بعنوان (1997دراسة محمد )-7-1-1
 .روسو"
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ال ي  ةةةةةةةي  ،لاال تر  يةةةةةةة   هةةةةةةةنفب النرا ةةةةةةة  التعريةةةةةةةس برل ةةةةةةةل لبةةةةةةة لظرلس لا حةةةةةةةلاذ
ل بةةرز  فةةا  صةةر التيةةلير ، الحرّيةة نر  رفهةةلم فقةةن  لاالقتصةة ني  التةةا  ح عةةب بةةه ،

ل ةةر  ربةة ن   فةةا التربيةة  فةةا فكةةر رل ةةل ، الحرّيةة ل  ،ال ي  ةةي  الحرّيةة الصةة   بةةيا 
 .التربي  العبيعي   ين   ا   ك رل ل 

لتح يةةةةذ لالتف ةةةةير اليقةةةةن  اتبةةةد الب حةةةةث ريه ةةةةً    ريةةةةً  ا ةةةةتخنم فيةةةةه عريقةةةة  العةةةةر  لا
  فك ر   ا   ك رل ل الر تخ ص  را ر لف ته ال ي  ي  لالتربلي  .

ب لقيرةةةة  الف ققةةةة   فكةةةة ر  ةةةة ا  ةةةة ك رل ةةةةل  اوقةةةةرار نلةةةة تلصةةةةذ الب حةةةةث فةةةةا اليه يةةةة  
ة فا التربي  لالتا   ءب لتقةرر حة  ا عفة ذ فةا تربية  حةرّ  الحرّي العقتيي  فا ريناا 

 كرير  .

 في التربية عند جون ديوي " الحري ة:" بعنوان ( 2008) دراسة الشيخ  -7-1-2

فةةا التربيةة   يةةن الرفكةةر لالتربةةل   ةةلا  الحرّيةة رلاةةلع التعةةرس   ةة  النرا ةة   هةةنفب
 تيةةة لذ الب حةةةث ن ةةةه ر ب نيةةةل  اليظريةةة  لالتعبيقيةةة  فةةةا ر ةةةيرة التربيةةة ،حيةةةث  نيةةةل ،

 ثةمّ  التربية  خ صة  ،ا نيةل  فةا ل ل يةن  ة ،فةا اللالية ب الرتحةنة   رة  الحرّية لرفهلم 
، ل ةع  الب حةث الة  بية ا تي لذ الب حث  فك ر ليظري ب نيةل  لتعبيق تهة  فةا رصةر 

االختقيةةة  لالنيييةةة  لاال تر  يةةة  لال ي  ةةةي  لاالقتصةةة ني  فةةةا  الحرّيةةة ت  يةةة ب رلاةةةلع 
 .ف  ف  نيل  التربلي  

 ي  ةا ال اوعة رحيةث قة م الب حةث بلصةس  ا ترن الب حث الريهج اللصفا التح ي ةا،
لاالقتصةةة ن  ،لالفكةةةر  ،ثةةةم قةةة م بتح يةةةذ فكةةةر  لف  ةةةفته تح ةةةيًت تف ةةةيريً  يقةةةنيً  ، ربةةةرزًا 

اتخةة أ رلقةةس لااةةق لرحةةنن رةةا هةةأا  نلةة بليةة  اللصةةلذ  ،فةةا التربيةة  الحرّيةة رلاةةلع 
لا ةتخنره  فةا ررا عة  فراء ل فكة ر الفي  ةلس  الرلالع را ختذ التح يةذ لالتركيةا،

 .لتح ي ه  كيفيً   ا نيل ،ل ر لف ب    نل   ل علنة رر  ن   نيل  التربلي  ،

 تلصذ الب حث نل  اليت قج الت لي  :
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بةذ هةل    ة    ،فهل لي  رفهلم رفرن ر ةتقذ ، ين نيل  ش قك لرعقن الحرّي رلالع  -
فةةةةةا  ريةةةةةد ريةةةةة نيا الحيةةةةة ة رابعةةةةة  رةةةةةا الفع ليةةةةة ب لاليشةةةةة ع ب الف   ةةةةة  لالريفع ةةةةة  تر

   .االي  يي 

رةة  فةةا حيةة ة االي ةة ا رةةا  خةةت  ل  ةةم  كةةذّ ا لذ لا خيةةر  ةةا  التربيةة  هةةا الر ةة لذ -
    .ل ي    لثق ف ، ف لتربي  ها الحي ة لالحي ة ها التربي 

للةة ء الفةةرل  الفرنيةة  بةةيا ا فةةران  الحرّيةة التربيةة   يةةن نيةةل  تقةةلم   ةة   - ل النيرقراعيةة  لا 
 فا النيا لال لا لالر ذ .

ا  بذ تعترن اليظ م الةناخ ا بةنذ اليظة م ا نيل  لي ب فل ل فا التربي   ين   الحرّي  -
  .الرفرل  را الخ رج

فا التربي   ين نيةل   كةن نعةت  ع قة ب العفةذ لقنراتةه لر ة  نته   ة   الحرّي يظ م  -
 . ا ييرل ليتعلر بحرّي  ت ر 

الدينيييية فيييي الشيييريعة اإلسيييالمية  الحري ييية" : بعيةةةلاا (2011  الزحيليييي -7-1-3
  ."وضوابطها أبعادها

لتتبد ت ريخه   لالرصع ح ب الرتع ق  به  ،، النييي    لحرّي التعريس ب لنرا  هنفب ا
لشرح يع    النييي  لالابعه  ، الحرّي  ر  رب ن   ثمّ  لرك يته  فا او تم ،

النييي  لاالرتنان  ا  الحرّي العتق  بيا  تي لذل ، النييي  فا الشريع  او تري  الحرّي 
 .او تم

، لاال ةةتقراقا لتتبةةد  الحقةة ً  بحةةث التةة ريخا لعةةر  رةة   ةةرل  ةة بقً  لاتبةةد رةةيهج ال   
لالتح ي ا لفهم ا نل  لاآلراء لبية ا راةرليه  لرق ريةً  بةيا الشةريع   اليصلن لاآلراء،

 : لك يب يت قج البحث لا يظر  لالقلاييا لاو تي ب الع لري  لالتعبي  العر ا
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الرب للا  ا اهلل تع ل  شر ه لنييه بر   نا ا يبي ء لالر ذ هم صفلة خ   اهلل لهم-
 ع نته ل رص لحه، لهم الرثذ ا     لالقنلة الك ر   لاليرلأج  لني  ا يحق 

 .الصحيق ل حي ة

النييي  رك ي  رفيع  فا او تم لثبتب بيصلن قععي  فا القرفا  الحرّي تتبل  -
بيلب العب نة لهم، لح ا النييي  للير الر  ريا، رد احترام  الحرّي ب لتقررّ  ال ّي ل 

 .رع ر تهم لالت  رق رعهم

 ل ،النييي  لح  الن لة ل نيا الحرّي  ،ب الرلاثي  النللي  لاو تي ب الع لري  قرّ  -
 .بقا ألك يظريً ، رد بع  التحفظ ب   يه، ل لء ا تعر له لا تلتله لكاّ 

تحب  را زرا البعث ، النييي ، ابتناءً  الحرّي ايتشرب الن لة نل  او تم فا ظذ  -
او تري  بريهج الحكر  لالرل ظ  الح يه لا رر ب لرعرلس لاليها  راي  الختف 
 ، لال ه ن ب لن  ء لالع م ل الر ذ ،الح ي  فا ال  لك لالرع ر   لالقنلة ، ا الريكر

 .لألفران لالشعلا النييي  الحرّي لت ريا  ، ل خيرًا ب لقت ذ لحر ي  الن لة

الرع ق  ر تحي   لال بن را تحنين رب نقه  لقلا نه  ل الابعه ،   الحريّ نا -  
لتحقي  الر  لاة لالتلازا فيه  لقي ره   ،نه  ب  يظر   اآلخريا، لتقيّ ب لتلقس  ين حريّ 

لااللتزام ب  حك م النييي  القععي ، لاحتراره ، ل نم      اال تناذ لريد الرنة،
 التعر  له .

في التربية  للحري ة:"التطبيقات التربوية  بعنوان (2011دراسة محمود) -7-1-4
". 

 فا الف  ف  لالتربي  لال ي    التربلي  فا الحرّي هنفب النرا   تقصا رفهلم   
فا الري هج الرنر ي  لفا  الحرّي لت  ي ب  ررح   التع يم ا    ا الح ق  الث يي  ،
نارة الرنر   بيا ال العتق  بيا الع ب  لالرع ريا ، لالعتق   .ع ب  لا 

، لصررب الب حث  ا تب يتيا : ا تخنرب الب حث  الريهج اللصفا التح ي ا   
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فا التربي  را ل ه  يظر ع ب  الح ق  الث يي  ل تع يم  الحرّي ا تب ي  لتحنين  -
فا التربي  را ل ه  يظر  الحرّي لا تب ي  لتحنين ،  ا    ا فا رنيي  نرش 

    يم ا    ا فا رنيي  نرش .ري  فا رنار  الح ق  الث يي  ل تع   ا ء الهيق  التع ي

ع لا  242780% را   نان الع ب  الب لع  ننهم 12 خأب الب حث   العيي  :
 ث را ، ع لا لع لب  را الصفلس   بد ، 1468لع لب  فك يب العيي  ر لف  را 

 .الح ق  الث يي  كألك ا رر ب لي ب    ا ء الهيق  التع يري  فا رنار ، ت  د

 تلص ب الب حث  ل يت قج الت لي  :

الري هج الرنر ي  تتارا تعريس الع لا برفهلم العنال  لالعنذ را  هم  ي صر -
العنال ، لالعرذ     خف   فا التربي  يتع ا تعزيز الحرّي لاا تحقي   ، الحرّي 

  .الفلار  اال تر  ي  لالثق في  بيا الع ب 

 الحرّي تتارا تعريس الع لا برفهلم تك ف  الفرن ، ا تحقي  الري هج الرنر ي  -
يتع ا تعزيز رف هيره  لتر يخه  لنل الي شق  ، لتك ف  الفرن يارا الر  لاة 

  .لالعنال  بييهم

      غر  حا اليظ م لااللتزام به. الري هج الرنر ي  تتارا تعرذ -

  .الحرّي ف  الرلافق  حلذ تيري  الري هج الرنر ي  ل ل ا لثق  -

رت  ل بل  اليظر  ا ر تلاهم  كذّ   ا ء الهيق  التع يري  يع ر لا الع ب  بش -
االقتص ن  لاال تر  ا، فعال الهيق  التع يري  هل الأ  يتيق الفرص  لعتبه 

  الحرة .  راءهم    التعبير  ا  ليش عهم

  .فا  تقتهم ب لع ب  ل حرّي االناريلا  كثر ت  ينًا  -  
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 الدراسات العربية -7-2
في بعض فلسفات  الحري ة"  : بعنوان (1995دراسة جيدوري ) --7-2-1

   .التربية المعاصرة "

الل لني   ل رعرف  تصلر بع  الف  ف ب الرع صرة البراغر تي  هنفب النرا  
لايعك   ب هأا الرلالع     ،     الصعين الف  فا  الحرّي لالع لر  لالر رك ي (

تربل  لتعبيق ته الرخت ف ، ا تخنم الب حث ريهج التح يذ الف  فا الق قم     الفكر ال
اوع ر   رب النرا   لف  خعلاب ترث ب فا تحنين  لقن ، ر يتا التح يذ لالتركيا

ل هنافه ، لريه ه   ل هريته ،   النرا   ،ك ّ  ر  فيه الب حث لرش ، نرا  ل الع م
فا  الحرّي ا ل نرا   ي قش فيه رلالع ف  ف نع رلخعلاب ال ير فيه  ،ثم حّنن 

 التربل  . وع را نل لايتقذ  ، الأكر الف  ف ب ال  بق 

 ةة با   ةة   ةةير العر يةة  التربليةة  لتحقيةة   كذّ القرةةد يةة ثر بشةة  ا نلةة تلصةةذ الب حةةث 
 .ا هناس الريشلنة

التربوية لسنة االبتالء في  األبعاد" : بعنوان ( 2007  سخيل دراسة أبو-7-2-2
 " اإلسالميالفكر التربوي  ضوء

التربلي  ل ي  االبتتء فا الء الفكر التربل   ا بع ن نل هنفب النرا   التعرس 
 .اليف ي   لا بع ن اال تر  ي  ، ا بع ن، ا ختقي  ا بع نررث   فا  ، او ترا

 اال تيب عا  ا صللاا تخنم الب حث الريهج اللصفا التح ي ا، كر  ا تخنم الريهج 

 : اليت قج

 رعرنة ، ني  ياأاب ع بد   رب يي  ،حتري  ، تتصس بخر  صف ب  ي  االبتتء -
 .شرللي  ( لرتت بع ، ،

  .حكم فا اختي ره  لني  ايفً  نلهيً  لي  ك ّ  ي  االبتتء فا اال تم تعتبر ت -
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، لها ربيي      قنرة االي  ا     االختي ر  الّي   ي  االبتتء تكشس رع نا  -
  .بيا الخير لالشر

     االبتتء لالرحا، لالتح ا ها التح ا ب لصبر ا ختقي التربلي   ا بع ن -
  .التلاادقلاًل ل رًت ، لالتح ا بخ   ب لصن  

لرلا ه  الظ م فا  التربلي  اال تر  ي  ها تحقي  العنال  اال تر  ي  ا بع ن - 
  .حقي  الشلرل لالنيرقراعي  فا الر ترد، لتل فرن لالر ترد الحرّي لتحقي   الر ترد،

لنل االي  ا ،لتحقي  ال ع نة لالفرح  التربلي  اليف ي  ها ا تلاء الفعرة ا بع ن -
.فا حي ة الفرن، لالرا  بقا ء اهلل لقنر    

في التربية من   الر سول"منهج  : بعنوان ( 2008دراسة دباش ) -7-2-3
 ." النبوي ةخالل االحاديث 

را   الّر لذالتربلي  التا يقلم   يه  ريهج  ا   النرا   التعرس ال   هم هنفب 
 الّر لذا   ليا التربلي  التا ا تخنره   تلايقال  الشريف  ،ل  اليبلّي ختذ ال يرة 

   الكرير   اليبلّي فا تربيته  صح به  را ختذ  يرته. 

الكيفي  ،ك حن تقيي ب الريهج  ا تخنرب الب حث     لا تح يذ الرحتلل را الي حي 
،ل ا تخراج ر  فيه  را     لرب ن  ل  اليبلّي اللصفا ل لقلس     احناث ال يرة 

 فا التربي  .  الّر لذا  ليا تتع   بريهج 

 يت قج البحث :

التربلي  التا ا تين اليه   ا   الكرير      الكثير را  اليبلّي اشتر ذ ال يرة -
ها العق قني  لاالختقي  لالع ري   ا   لهأ   ي   صح به ،فا ترب  الّر لذ

  .لال ه ني 
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غيي  ب لرب ن  التربلي  رثذ تربي  الحلا ، ل لا التعّ م، يشر  اليبلّي ال يرة  -
تع ريا ، لتل يه الرتع م ر، لررا  ة الفرل  الفرني  بيا الالع م، لا ترراري  التع يم 

لااليفت ح     خبراب اآلخريا ، لالررلي  فا التربي  يحل التربي  الأاتي ، لالت نين 
 .،لالصحب  بيا الرع م لالرتع م

لالتك رذ، لالشرلذ،  لالررلي ، ب لتيلع، تريزب  صح به ا    ليا تربي  اليبا  -
 .زر ا لرك ا  كذّ رر   ع ه  ص لح  ل

  ." الحري ة"مفهوم  : بعنوان ( 2011دراسة فقيهي ) -7-2-4

ريةةأ ظهةةلر الفكةةر الهلريرل ةةا رةةرلرًا ب لف  ةةف   الحرّيةة   تقصةةا رفهةةلم هةةنفب النرا ةة
ثةةةةةم  فةةةةةا الفكةةةةةر الر ةةةةةيحا ،لالفكةةةةةر او ةةةةةترا ، لفةةةةةا الف  ةةةةةف ب الحنيثةةةةة   اليلي ييةةةةة ،

لتي للةةةةةةةب بةةةةةةة لتعريس  كقةةةةةةة يلا ليظةةةةةةة م لتشةةةةةةةريد ، الحرّيةةةةةةة  ةةةةةةةب لالرع صةةةةةةةرة ،كرةةةةةةة  ح ّ 
 لالر ة للي  ،لال يبرالية  ، كة ل بر، لاورانة، : الحرّية الرصع ح ب أاب الص   برفهلم 

 الحرّيةة بحةةث الب حةةث ب آلثةة ر الثق فيةة  لاال تر  يةة  لال ي  ةةي  لاالقتصةة ني  لرفهةةلم  ثةةمّ 
   .بحثه بيقن ت ك اآلث ر  يه ل 

اتبعةه بة لريهج  ثةمّ  ، الحرّية يهج اللصفا التح ي ا حيث  ةر  رفهةلم راتبد الب حث ال
تم البحةةث بةة لريهج اليقةةن  بعةةر  اللثةة ققا فةةا  ةةر  ت   ةة ا لت ريخيةة  الرفهةةلم لخةة
 الابع الرفهلم ليقن فث ر      الفرن لالر ترد .

 يت قج البحث :

 .اي  ا فا شر   القرفا  كذّ اال تق ني  رترلك  ل الحرّي  -

  .تاريب الشريع  اال تري  فلي  لحفظ الحقل  لالحري ب االي  يي  -

  . االقتص ني الحرّي قي م يظ م اقتص ن  ا ترا           -
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 لالعرذ     رر ر ته  ك  لك بتيشق  الفرن ،او تم الحري ب لالحقل  نقرار -
 . لتشّريد ر  يحريه  ليح فظ   يه  ب لين الصريق ،  يه  لالر ترد

قل  ر  لاة فا الحلرا  هم خص قن اليظ م ال ي  ا فا اال تم، نق ر  العنذ لا -
لظ م لالتعن  لاال تبنان لاالحتك م لالشلرل فا القا ي  الع ر ، لريد ا لاللا ب ب،

  . الّ ّي  اليبلّي ال  شرع اهلل فير  تقرر فا القرفا ل 

"    الس ن ة النبوي ةفي  العسكري "األمن :بعنوان(  2007دراسة الثالثيني )  7-2-  

لبي ا  هري  ا را  ، ال ّي لرف هيره را ختذ ، هنفب النرا   بي ا  رع يا ا را 
 . ال ينلنل الق نة ل 

 الريهج الت ريخا رد اال تف نة را الريهج اللصفا التح ي ا، اتبد الب حث

 لك يب اليت قج :

ا ريي   او راءاب  كنب     رشرل ي  لل لا الّ ّي  اليبلّي  ا يصلن القرفا ل  -
 .ل رح فظ       تر  القي نة لالعي صر لالر ترد 

ل،  لاء ك يلا كف رًا ال را اهذ الكت ا شر ي   قن االتف قي ب لالرع هناب رد العن -
 .بر  يحق  االرا ال ي  ا

  .ا تب ر العقينة اال تري  ها الرر عي  االلل  لفكر االرا الع كر -

حرن اال تم     الفرن لال ر    لألك را ختذ التخعيع التكتيكا  -
 .لاال تراتي ا الأ  يتل ا االخأ به فا ح ذ ال  م لالحرا
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 : أجنبية دراسات:ال -7-3

 .في التربية " الحري ة" : بعنوان ( 1999رتشنمورتي )كدراسة  -7-3-1

"krishnamurti(1999) :"freedom in education ". 

خ ن     نلر  كذّ فا التربي  رد التركيز بش الحرّي رفهلم   ي قشهنفب النرا   ر
قنير  ،ل ّرس يزي  الك ّ ر  الحا فا االيك ّ رعي  ررانس ل الحرّي ل  ع   ،الرع م
 .ب يه  "لي ب را  ل نل     شاء  ل لشاء ر  "  الحرّي 

 .الريهج اللصفا التح ي ا  ا تخنم الب حث

 لك يب اليت قج :

 علاق   ر م حري  التع يم ها : نن را ال ل لن -

  .الحرّي يركا العثلر        شاء لي ع ه تعبير  ا  ●

 .االختي ر●

 .العبلني  ل رف هيم لالرعتقناب ●

 .   الترييز بيا الأاب لالحف ظ   يه   الحرّي ل عا الأاتا لفهم ا●

 . الحرّي تحنين ●

في الفلسفة  الحري ةدراسة تحليلية لمفهوم (:" 2003 دراسة كيمابانيو -7-3-2
 "البوذية

"Khemapanyo(2003 ):"An analytical study of the concept of 
liberty in Theravada Buddhist Philosophy". 

  .فا الف  ف  البلأي  الحرّي هنفب النرا   تعرس رفهلم 
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 .لك يب  يي  البحث بع  الع ر ء لالفت ف  فا الصيا 

 .ا ترنب النرا   الريهج الر حا ،لا تب ي  را قبذ الب حث 

 لك يب اليت قج :

:ايه  ل ي   ال عريق  ل تصرس را نلا  معنيان :االولفا الف  ف  البلأي   ل حرّي  -1
،ليركا ا تخنره  را ختذ القنرة     اختي ر عريق  الحي ة فا ال  لاق    قب ب

هنس ال يتي   لفعذ تترتا  الحرّي الثاني :حن أاته  ، لال ت يعر   يه       ع  .
ربد  لايا : ر ني  ،ا تر  ي  ،  عفي  ، ل فكري    ل حرّي ا  ل    يه  ع نة االي  ا،

. 

يش ء عري  الفا الف  ف  البلأي   الحرّي عبقب  -2 ر  لالفكر را ك ّ لرزين را التيري  ،لا 
  .ختذ العرذ

 .    الح  لاللا ا لالر  لاة لالنيرقراعي  الحرّي هي ك فرل  فا تعبي   -3

:أساسيات مفهوم  الحري ة"المسؤولية و  :بعنوان ( 2006دراسة سابيرو )-7-3-3
  "سارتر في المشاركة الفكرية

Sapiro.G (2006 ):"Responsibility and Feedom:The 
Foundation of Sarta's Concept of Intellectctual 
Enagagement" . 

فا فكر   رتر رعترنة رص نر ال يرة  الحرّي هنفب النرا   تح يذ رفهلم الر  للي  ل 
ل عب النرا   ال  فحن التلتر الق قم بيا الر  للي  الأاتي  لالر  للي   الأاتي  له ،

يب  يي  النرا   ر رل   را االبح ث لالرق الب لالكت ب ب الرتع ق  الرلال ي  لك 
 .لالر  للي  لالل لني  ليظري  الرش رك  الفكري  لنل   رتر  الحرّي برفهلم 

 .ا ترنب النرا   الريهج التح ي ا الف  فا 
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 لك يب اليت قج ك لت لا : 

 لالشعلر به . لنل   رتر ررتبع  زقي  برفهلم الر  للي  الحرّي رفهلم  ان -

 ل لن تلتر بيا تع ريس لرف هيم الر  للي  الأاتي  لالر  للي  الرلال ي  . -

 لها تل ن  ين ،، االبنا ي   الحرّي  ين   رتر ي ر   ل حرّي الر تلل اال    نّا  -
ف لكت ب  ها فعذ ابنا ا يتع ا ارتتك الك تا ل ره راب الفكري  الارلري  أاب 

                      .الر تلل الع لا

 : من الدراسات السابقة الحالية موقع الدراسة

تلص ب النرا   ال   ،هم اليت قج التا تلص ب بعن االعتع     النرا  ب ال  بق  ل 
 : هي ك اليت قج الت لي 

 .  م  كذّ بش الحرّي نرا  ب تي للب رلالع  -

 .بع  الفت ف    فك رفا  الحرّي  لنرا  ب تي للب  -

 . الحرّي الالء       يا را  لايا   لقب ل خرل  -

(   2008نرا   الشي   – 1997  ا رحرن  اتفقب النرا   رد النرا  ب ال  بق  
حيث تقلم  ،الحرّي لاخت فب رعه  فا ر  ذ هأ   ،الحرّي رفهلم  نل فا اليظرة 

ي ا كر   ا نرا   الزح ل بع نه  التربلي ، الّ ّي  اليبلّي فا  الحرّي الب حث  بنرا   
فا الشريع   الحرّي اتفقب رد نرا   الب حث  فا بحث   يا را  لايا   2011

فقن اتفقب رد نرا    2012 ّر  نرا   الثتثييا  ،النييي  الحرّي  ال لهل  ،او تري 
 لاخت فب رعه  فا الرلالع الري قش لهل ا را ، الّ ّي  اليبلّي الب حث  را حيث 

الّ ّي  ( فقن اتفقب رد نرا   الب حث  را حيث  2008نرا   نب ش    ّر ، الع كر 
فا تربيته  صح به ،  الكريم  الّر لذلا   ليا التربلي  التا اتبعه   اليبلّي 

ل ا فب ،التربلي   ا بع نفا تحنين  2007 خيذ   بللا تف نة الب حث  را نرا   
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غيب   يبي  فقن   النرا  ب ا رّ   ،الّ ّي  اليبلّي   يه  االبع ن التع يري  ل حرّي  فا 
قن ا تف نب ريه  ل  فا اال تم . الحرّي للم تتعر  لرفهلم    م، كذّ بش الحرّي رفهلم 

 فا بع  الف  ف ب. الحرّي الب حث  ب لتعرس ال  رفهلم 

 الحرّي ب حث  اال تف نة را النرا  ب ال  بق  فا التعرس ال  رف هيم ال ح للب  لقن
تعّرفب الب حث   كر  ،ب ال  بق ، ف خأب ريه ، ل ا فب اليه النار   ه تكر   را

 ( 2011، نرا   رحرلن  ه  البع فل هم رقلر ته  كر  ر  ، الحرّي   ي صر      
 الحرّي لالر  ذ الأ  تنر  به  ،فته  الب حث  بر  يخنم البحث الأ  تقلم بهصيّ ف

 . اليبلّي ّي  ل بع نه  التربلي  فا ال 
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 تمهيد :

نسيج الوجود  كلّ تش الحرّيةوأعقدها ف وأخصبها، الفلسفيةمن أغنى المفاهيم  الحرّية إن
 إذ" العاقل عن غيره من المخلوقات اإلنسانز ، وهي التي تميّ الحرّ  وقوامه  اإلنساني

تضعه في حالة تساؤل دائم عن مصيره ووجوده وعالقته بغيره وتدفعه نحو االستقالل 
( 9، ب ت ا شابه ذلك" )زكريا،التام عن المفاهيم المقابلة ، كالحتمية والجبرية ، وم

                                                                                      . األرضوشغله الشاغل منذ وجوده على هذه  اإلنسانهي هدف  الحرّيةف

  الفكر الفلسفي : في الحرّية مفهوم : اولا 

 عليه تسيطر بقوى محكوم الكون نأ نساناال اعتقد الميالد قبل السادس القرن في
 وأعماله فعالهأ نأ~ ظن فقد الكون هذا من جزء نهأ ،وبما حياته مسيرة في ،وتتحكم
 ةحرّ  مةكلّ ل الفلسفي فالمعنى .تغييرها في قوة وال له الحول محتوم بقدر مسبقا   مبرمجة

 يسلك من هو ،فالحرّ  والقانون الطبيعة بين التضاد عن ناجم نالسفسطائيي عند وحرّ 
 .للقانون يخضع من هو الحرّ  ،وغير للطبيعة وفقا

 من جزء وأفعاله نساناإل ان قالوا الذين الطبيعيين الفالسفة فكر في الحرّية امّ أ  
 قوانين من الكون على ينطبق ما نا  و  ،الكبير الكون محيط في العامة حداثاأل

 أساسيين مقومين الى همحتميت في هؤالء استند ،فقد االنسان على ينطبق صارمة
 الكونية الضرورة وثانيهما . اله الطبيعة نأ قال الذي طاليس كـ الطبيعة تأليه أولهما:

       .خرقه يمكن ال دقيق نظام وفق والحركات حداثاأل كلّ  في بالكون تتحكم التي

 1998)مطر،عن نقال   "االفضل فعل تعنيف Socrates سقراطعند  الحرّية امّ أ  
 التصميم معنى الحرّية فاتخذت حسناأل هو ما معرفة ترضفي وهذا (  133،
 .( 458/1، 1985، )بدويعن نقال   خالقياأل

 كما جوهرها يتمثل فالفلسفة" ، Platonافالطون عنها ثتحدّ  فقد الكمال ةحريّ  اأمّ 
 من ااّل  الجوهر ذلك مثل تمّثل ال هالكنّ و  الجمال، و والحق الخير في فالطونأ يرى
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 الخير جوهر هو الحر فالفعل (  128، 2009، )حنفيعن نقال  " الحرّ  فعلال خالل
 .والكمال والحق

 في تتحقق االنسان سعادة ان" رأى  فقد ،افالطون تلميذ  Aristotleرسطوأ أّما  
 غائي كائن ،فاإلنسان الحرة ارادته عليه تمليه بما يتصرف بان رضياأل وجوده
 نقال    "العالم في السعادة هي،  معينة يةغا بلوغ لىإ هاكلّ  تصرفاته في يسعى
 في تقع التي حداثاأل Aristotle رسطوأ رجعأ فقد  ( 336 ،1999 ، )مرادعن

 مفروضة ليست االنسان فأفعال" االنساني، الفعل وأ االجبار وأ الطبيعة لىإ العالم
 ربطها ذا للحرّية دقاأل المعنى بدا لقد. طبيعيا   تقديرا   مقدرة او مسبق  كلّ بش عليه

 مع العقل ،اجتماع واالختيار .االرادة عن ،بل وحدها المعرفة عن ليس باالختيار
هي  الحرّية"وجاء في كتابه علم االخالق "  (122، 1998، مطر"عن ) نقال   االرادة
 واألوامرنسانية عالية يجد فيها الفرد نفسه متحررا  من الضغوط والمضايقات إقيمة 

نقال   "ريد الفرد القيام به من أفعال تتناسب مع تفكيره وفلسفته تقيد ما يوالنواهي التي 
 .( 151، 1969)عيسى ،عن

 االرادة على القائمة االختيار ةحريّ  عن فتحدثBossuyh   بوسويه جاء نأ الى
 الذي السبب عن ذاتي في بحثت ماكلّ  ننيإ" بقوله الطرفين استواء ةحريّ  أو المطلقة
نقال   "حريتي سوى ألفعالي علة هناك ليس بان شعرا ،فإنني العمل الى يدفعني

 االبتداء على المطلقة القدرة هي هنا ةالحرّ  فاإلرادة ،( 20، 1964، )ابراهيمعن
 الشيء هذا نريد نناأ لمجرد رادتناإ علينا تمليه ما نعمل ان بإمكاننا ويكون ، والمبادأة

 . ذلك وأ

 كان ماكلّ  وفرأ تكون الحرّية" والعقل الحرّية نبي ربط فقد  Leibinz ليبنيز امّ أ  
 ةحريّ  نأ ،ويرى االنفعال عن صادرا   كان ماكلّ  قلأ وتكون ،العقل عن صادرا الفعل

، 1984، )بدوينقال  عن    الكامنة العلة مبدأ تناقض ،ألنها ممكنة غير االستواء
460 /1). 
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 تربية على عمل فقدJean-Jacques Rousseau  روسو جاك جان أما   
 علينقال  عن) "والضرورة العقل طاعة هي عنده الحرّيةف"الحرّية على اميل طفله
 اللفائف استعمال  من التحذير الى االمر به وصل قد ( 261، 1997، محمد

 وكثرت المفاهيم دتتعدّ  فقد ( 72، 1956، روسو( الحركة تقيد التي والقماط
 خاص رأي له الحرّية حول لتصوره وعرضنا سبق ممن كلّ و  الحرّية حول حاديثاأل
 . به

 االعلى المبدأ الحرّية مبدأ عدّ و  ،خالقيةاأل الحرّية عن عّبر فقد kant  كانط أّما  
 ، لإلرادة الواعي االمتالك هي الحرّية،ف خالقياأل للقانون الثالثة ،والقاعدة لألخالق

 السلوك تضر بحيث مطلقة هي ،فال بها يتحكم ارادي قانون لها معتدلة ةحريّ  هي أي
 بنظام مقيدة هي بل ، الجامدة والتقاليد باألعراف مقيدة ،والهي خريناآل وحقوق
 الصادر الفعل ةحريّ  عن ثتحدّ  فقد بيرغسون اأمّ  ، واإلرادة العقل بين يوفق أخالقي

 القدرة بأنها عنها قال فقد واإلبداع الخلق على قدرتنا عن المعبر ، الذات وعي عن
 نقال    العميقة " ذاتنا عن يصدر الفعل ان بحيث الشعور بها تصفي التي االبداعية

 ةبحريّ  للعمل تدفعنا التي العميقة والذات الروح هي ذاإ ( 79، 2003، )قارة عن
نما بيولوجية غير الحرّية،ف   وايجابي سلبي للحرّية تعريفين وأوجد . روحية تلقائية وا 

 العلل عن مستقلة تفعل نال العاقلة الكائنات في االرادة خاصة : السلبي
 قدراتها في العاقلة االرادة بها يتصف التي الصفة هي الحرّيةف ، االجنبية

 .  الخارجية االسباب من تأثير ،ودون الفعل على

 العاقلة الكائنات صفات من فهي" بنفسها لنفسها االرادة تشريع : اليجابي
 .                                   (461/1، 1984، )بدوي

 وحقّ ، إحساس طبيعي لدى اإلنسان وهي أصل وجوده  الحرّية :الحرّية: ثانياا 
 مظاهر القمع و كلّ تتنافى مع  الحرّيةو  ه في الحياة ،كحقّ  الحرّيةاإلنسان في 
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االستغالل واالستعباد ،فهي من أهم مبادئ حقوق اإلنسان ،ناضل اإلنسان عبر 
 التاريخ ألجلها ومن أجلها.

"هي خاصة  الحرّيةلقد عّرف القاموس الموسوعي الفلسفي  :لغةا  حرّيةالتعريف  -1
 ، نقيض العبد العامل بإرادته أو طبيعته، والحرّ  الوجود ،الخالص من القيود،

، ومن القول والفعل أحسنه  من األشياء أفضلها والحرّ  والخالص من الشوائب ،
  .( 33، 1983".)القاموس ،

بأنها "قيمة اجتماعية أساسية  :"الحرّيةابن خلدون  مةالعاّل  يعرف : اصطالحا   أما
من  قدرة على القيام بما يريد القيام به من دون عوائق أو قيود يجد فيها الفرد نفسه ذا

"قدرة االنسان على  الحرّيةو  ( 143: 1975العمران البشري)ابن خلدون ، نظمقبل 
رادة على وجه ال يضر باآل كلّ الفعل ب  2007خرين ")الزحيلي ،اختيار واستطاعة وا 

،29 ).  

واحدا  من أكثر لمفاهيم انتشارا  واستخدما   الحرّيةإن  مفهوم  مما الشك فيه و 
وغموضا  "بلغت الحال أن وصفها بعض الباحثين بأنها معضلة بال حل، ووصفها 

 2013فكريا ") العميري،  ها مأزقا  وثالث يعد آخر بأنها إشكالية معرفية كبيرة،
يرتبط بـالفرد، المجتمع، والطبيعة اإلنسانية ، وللتعرف على  الحرّيةفهوم فم،(28،

  .وضوابطها الحرّيةشمل ستعرض الباحثة عناصر أ كلّ بش الحرّيةمفهوم 

يمكن للباحثة ان  للحرّيةالتعريفات السابقة  من خالل الرجوع الى: الحرّيةعناصر  -2
  .الحرّيةتعرض بعضا  من عناصر 

 من مبدأ الكرامة االنسانية مستمدتان وهما صنو المساواة، الحرّية : المساواة -2-1
 كلّ  فرصة متساوية للجميع لينتفع إعطاءفالمساواة هي  ( 60، 2011، محمود)

تمنع عن  فيما الحرّيةيمارس  أنفال يجوز لفرد  ، حسب إمكانياتهم الحرّيةب منهم
هنا نتذكر قول ،و  ومغزاها الحرّيةبمعنى  مخلّ  فانعدام المساواة ،الّناسغيره من 

 ."بين المتعادلين  إالّ تكون عادلة  المساواة ال إن" أرسطو
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وضع قوانين وتشريعات تسمح للجميع ،وهي  للحرّيةالعنصر الثاني  العدالة : -2-2
لها فيتقيد بها جميع  دون تمييز بين شخص وآخر ،وتضع حدودا   الحرّيةبممارسة 

  ير ،حاكم ومحكوم .يز بين غني وفقدون التمي الّناس

،وهو ما ينطبق  الحرّيةشخص لممارسة  كلّ إفساح المجال لتكافؤ الفرص : -2-3
في الحقوق والواجبات ، وبالتالي  فالجميع متساوون،  وهو المساواة األولمع البند 

 . الحرّيةفرد الحق في  كلّ ل

انتقاه واصطفاه ،  خار الشيء َخيرا  وِخيَرا  وِخَيرة : ومعناه لغة : : الختيار-2-4
فرد  كلّ ن يكون ل( أي أ 287وخار الشيء على غيره فضله عليه )المعجم الوسيط ، 

 ة اليلحق الضرر باآلخرين ،فال قيمة لحريّ  الذي يقوم به شرط أالّ  الحق في االختيار
                                                                                            .  الحرّيةن االختيار أحد مظاهر وتطبيقات يكون االختيار أحد عناصرها أل

 لقد واالستفسارالحق بطرح أي موضوع للمناقشة والسؤال و وه : التفكير الحرّ -2-5
فبعضهم من زاد عليها وبعضهم  الحرّيةعّدد الكثير من الباحثين والمفكرين  عناصر 

تطبيق وليست تنظير  الحرّيةف، هما يكن م لكنّ فاختصرها و ، من دمج بعضها 
  .وشرح

رأت الباحثة التطرق لبعض ضوابط  الحرّيةالفكرة عن  لتكتمل:  الحرّيةضوابط  -3
  ، كما تراها الحرّية

 لتتفق مع ، غرائزه وشهواته بان يكّيف المرء : الشرائع الستقامة على-3-1  
 ،وأخالقه السامية  يش فيه المرءالذي يع المجتمع بقيم التمسك  و الشرائع والقوانين
وتخالف ونؤذي مشاعرهم  لآلخرينة تنطلق من الغرائز فتسيء فما معنى لحريّ 

  األعراف والتقاليد . 

يجب أن  تقف  إن حرّية الفرد : باآلخرين و الضرر بالنفس إيقاععدم -3-2
ما  كلّ ن يفعل االنسان أهي  الحرّية أن الّناس مهيتوهّ فما ، عندما تؤذي اآلخرين

ن ألحق الضرر باآلخرين ، مضرة  الحرّية، فعندما تكون هداما  لها  يعدّ  يريده وا 
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ولنذكر قول ، بصاحبه وبالمحيطين به باإلنسان فهي مرفوضة كالتدخين الذي يضرّ 
شيء من اجل السعادة الفردية دون ان  كلّ "هي ملكة القيام ب الحرّيةفيورباخ  في 

وقد جاء في وثيقة حقوق االنسان  ( 1984لي ، يضر ذلك بسعادة االخرين ")الهال
عمل  كلّ هي إباحة  الحرّيةهم أحرار ، و كلّ  الّناس"  1789الفرنسية التي صدرت عام 

 .ال يضر باآلخرين "

"فأساس المسؤولية هو اإلرادة السليمة الحرة والشعور بالقدرة  المسؤولية :-3-3
هي القدرة على تنفيذ  لمسؤوليةفا(  100، 2005على تنفيذ االختيار ")المانع ،

وما يترتب على ممارسة  شيء بالنتائج، كلّ وقبل  فالمرء يلزم نفسه اوال   االختيار ،
ة لمن فقد عقله فأخذ يعمل ما بدا له حرّية ،فأضّر بنفسه و ،فهل هناك حريّ  للحرّية

   .باآلخرين ، وهذا يتعارض مع الضابط الثاني

داء عمل أمعاني الجامع "ارادة : تصميم واع على فها معجم العرّ  : اإلرادة-3-4
"العزيمة والتصميم على االختيار بعد المفاضلة بين عدة بدائل ، والتحكم و  معين "

بدون أن  في العقل والجسد من أجل عمل ما يشاءه الفرد حتى ولو كان صعبا  ،
تها رؤية كمصطلح فلسفي "هي إرادة سبق الحرّيةفت عرّ حد على ذلك "و قد أيجبره 

مع تميز ،وتعني القدرة على تحقيق فعل أو االمتناع عن تحقيق فعل ،دون الخضوع 
 اإلكراهفمع  والنية ، هي القصدفاإلرادة  (  64: 1966ألي ضغط خارجي ")كرم ،
 واالضطراب فتنتفي النية .  

، على فعل الشيء  اإلنسان:يقصد بها قدرة  الحرّية : أنسبق نجد  ومن خالل ما 
دون سواه من المخلوقات  اإلنسانتركه بإرادته الذاتية ،وهي خاصية يمتاز بها و أ

 ة جماعيةة فردية وحريّ :حريّ ز منها نوعين فيمكن ان نميّ  .لتميزه بالحس والعقل
 منها بقليل من الشرح . كلّ وستعرض الباحثة ل

مصالحه وهي الحقوق المدنية التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق  : ات الفرديةالحريّ  -4
  ومعنوية :  ماديةالشخصية الفردية ،وهي نوعان 
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 وتشمل : المادية -1- 4

:وهي قدرة الشخص على التصرف في شؤون نفسه  الشخصية الحرّية -4-1-1
ما يتعلق بذاته )نفسه ،عرضه ، ماله ( على أال يكون في تصرفه عدوان  كلّ ،في 

ان الذي اقرته الجمعية العامة وقد جاء في االعالن العالمي لحقوق االنس على غيره.
ال يجوز استرقاق أو  استعباد  المادة الرابعة : 1948/ 11/   10لألمم المتحدة في 

 أي شخص  ،ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

ا  في السفر داخل بلده وخارجه ن يكون االنسان حرّ أ:وهي  ة التنقلحريّ  -4-1-2
، وقد جاء في االعالن  الكسب والعمل وطلب الرزق،دون عوائق تمنعه ،بغية 

/ 11/   10قرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في أالعالمي لحقوق االنسان الذي 
 :  13المادة  1948

 .دولة  كلّ ة التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود فرد حريّ  كلّ * ل

 يحق له العودة اليه .ية بالد بما في ذلك بلده كما أن يغادر أفرد  كلّ يجوز ل *

القدرة على امتالك مسكن يقيه العوامل الطبيعية  : ة المأوى والمسكنحريّ -4-1-3
، والمسكن هو   بإذنهفال يجوز ألحد ان يقتحم منزله أو يدخله إالّ  ، الّناس، و عيون 

 .بصفة عرضية  حيانا  أو يقيم فيه أالمكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة معتادة 

وقدرته على  للشيء وامتالكه له، اإلنسانوهي حيازة  : ة التملكحريّ -4-1-4
انتفاعه به ،فهو حق لإلنسان يستطيع من خالله ممارسة نوع من  و ،التصرف فيه

  .الحرّية أنواع

وهو طريق الكسب الحالل، واختيار العمل الذي يرتاح له  : ة العملحريّ -4-1-5
سرته ،ويضمن له العيش أاجه الشخص ويحقق ذاته من خالله ، فيؤمن ما تحت

 .الكريم

 : : فتشمل ات المعنويةالحريّ  - 4-2 
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وعقيدة ،دون  وهي اختيار االنسان لدين يريده بيقين ، : ة العتقادحريّ -2-1- 4 
  .استهزاء أوة ممارسة الشعائر الدينية دون انتقاد اجبار وتضم حريّ  أو إكراه

والتعبير وهي عملية فكرية يتوالها  ة التفكيروتسمى حريّ  : ة الرأيحريّ -4-2-2
العقل ويعتمد على عدد من الفرضيات والمقدمات الستخالص النتائج ، والربط بين 

وقد جاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي   ،زائفة  أوحوادث موضوعية 
، فقد نصت 19 المادة 1948/ 11/   10قرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في أ

 .    تدخل دون أيّ  اآلراءة اعتناق ة الرأي والتعبير وتشمل حريّ ريّ على ح

وال  : أي طلب العلم والمعرفة بما فيه مصلحة المجتمع ،مة التعلّ حريّ -4-2-3
قرته أوقد جاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي مفسدة  أويحقق مضرة 

شخص الحق في  كلّ ل: 26ادة الم 10/11/1948ية العامة لألمم المتحدة في الجمع
    م في مراحله االولى واألساسية ،على االقل بالمجان .ويجب ان يكون التعلّ  التعّلم،

السياسية "قدرة الفرد على  الحرّيةلقد عّرف هيجل : السياسية الحرّية-4- 2- 4
 1975ممارسة سلوكه السياسي من دون فرض الحدود والقيود عليه ")ابن خلدون ،

،  أدائهاوانتخابها ،ومراقبة  وهي حق االنسان في اختيار سلطة الحاكم ،( ، 143،
،وقد السلطة  بأعباءومحاسبتها ،ونقدها وعزلها .كما انها حق المشاركة في القيام 

عية العامة لألمم المتحدة قرته الجمأجاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي 
 : 20المادة  1948/ 10/11في 

 ارغام وال يجوز  ،ك في الجمعيات والجماعات السلميةالحق في االشتراشخص  كلّ ل
 . أحد على االنضمام الى جمعية ما 

  : 21 ةوالماد

 و أا مباشرة ، مّ إلبالده ،ادارة الشؤون العامة  شخص الحق في االشتراك في كلّ ل
 بواسطة ممثلين يختارون اختيارا  حرا .

 د الوظائف العامة في بالده .شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلّ  كلّ ل 
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   . ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة 

فهي تعني أساسا  مجموعة من الحقوق السياسية التي خولها  : ات الجماعيةالحريّ  -5
ة الصحافة رأي ،حريّ لة االقانون لألفراد في ارتباط مع حقوق االخرين ،مثل حريّ 

 ة االنتماء لألحزاب والنقابات.،حريّ 

 للحرّية تفهمه وممارستهالبد ألي مفهوم من أسس ومقومات تضمن : الحرّية مقومات -6
لسلطان عبد الرحمن العميري بعض المقومات  "الحرّيةفضاءات  "في كتاب وقد جاء

   : تلخصها الباحثة كما يلي

إال فيما يعرف  أي عمل :الجاهل عبد جهله ال يمارس اإلنسانيالوعي -6-1
 ، أّما العارف الواعي فيمارس حريته ، الحرّيةهي نقيض التي ،  باألوهامفيتخبط 

 إالّ ال تكون ألنها التحد  اإلنسانية الحرّيةسمى المراتب فأ إلىويسمو بها لتصل به 
 بالمعرفة المتطورة بغير حدود .

 اإلنسانيمارسها ،  فاعلة أخالقيةالبد من توفر عقلية : المناقب الجتماعية-6-2
، الجمال  ،الخير، الحق ،القيم بما فيها العدل  كلّ تضم   ستمرارا  و ا ،تحقيقا   و، وعيا  

 وتعلو بهذه القيم . الحرّيةفتسمو  ،العطاء التضحية ،المسؤولية، القوة ، النظام 

تنمو وتتطور تنغلق وتتحجر  معرفة ال كلّ : اإلنسانيالتقدم الجتماعي -6-3
القواعد ويقرر المفاهيم  العقل وحده الذي يضع ،وتسير بالمرء نحو العبودية 

يكون حرا  لينطلق من القواعد والقوانين والنظريات  أنويكشف النواميس فعليه ،
 .  الحرّية،ليدرك ويتبصر ويميز فيكون بذلك سالح المرء نحو 

 والتربية : الحرّية ثالثاا :

مصطلح التربية ال يخضع لتعريف محدد ،بسبب تعقد العملية التربوية من جانب ان "
،وتأثرها بالعادات والتقاليد ،والقيم ،واألديان ،واألعراف واألهداف من جانب آخر 

(  4ه ، 1418،باإلضافة الى انها عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان" )الغامدي ،
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تلك المكونات ،ولن ننسى  كلّ و بأخر بالمجتمع الذي يضم أ كلّ فالتربية مرتبطة بش
ذا كان من وظائفها هم المؤثر أحد أهي  الحرّيةأن  ات فيها "للتربية وظائف متعددة ،وا 

لدى االنسان وتدريبه على ممارستها ممارسة عملية في  الحرّيةالمتعددة تنمية مفهوم 
لدى الفرد وتدريبه على ممارستها  الحرّيةمواقف الحياة المختلفة ، فإن تنمية مفهوم 

هو وظيفة  الحرّيةمية مفهوم تن اذا   ( 321، 1985هدف حيوي للتربية )عبد العال ،
ن الطفل يملك جسدا  مستقال  حرا  في أانكار حقيقة  ألن، الحديثة وهدف للتربية 

فإذا ما ربطنا بين التفكير والخيال دون سيطرة أحد ،هو جزء من التربية التقليدية ، 
لقائم فها زغلول "النظام التربوي اتعريف التربية ومفهوم التربية اإلسالمية ، كما عرّ 

يالجن الذي قال  وتعريف(  82هـ ، 1416على اإلسالم بمعناه الشامل ")زغلول ،
عنها "إعداد المسلم إعدادا كامال من جميع النواحي ،في جميع مراحل نموه للحياة 
الدنيا واآلخرة ،في ضوء المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها اإلسالم ")يالجن 

عريف عبد الرحمن النقيب "ذلك النظام التربوي ( نصل إلى ت 20هـ ، 1409،
،وتراث السلف  السّنةالتعليمي الذي يتميز  بمصادره الشرقية المتمثلة بالقرآن ،و 

الصالح "عندها  سندرك الترابط الوثيق بين التربية واإلسالم خاصة في المجتمعات 
سجام والتعاون بين العربية ، فمهمة التربية المعاصرة تتمحور في تحقيق التوازن واالن

،  2006أفراد المجتمع بما يلبي آمال وتطلعات المجتمع من جهة أخرى ) زيود ،
( وبما أن المجتمع إسالمي ،كان من الضروري التوافق واالنسجام بين التربية  143

التربوية ومقوماتها  الحرّيةوالتربية االسالمية ،لذلك البد من التعرف على عناصر 
 التي سبق الحديث عنها . الحرّية،ليتم ربطها مع 

ألن  الحرّيةالتربوية مأخوذة من  الحرّيةإن : التربوية الحرّيةعناصر  -3-1
 هدف ووظيفة للتربية كما سبق وقلنا ، فتعمل على ترسيخ المفهوم نظريا    الحرّية
محمود  ديمة وردته أترى الباحثة مستعينة بما كما  ومن أهم عناصرها ، وعمليا  
 : في التربية " للحرّية"التطبيقات التربوية  ي رسالتهاف 2011
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فرد  كلّ المساواة هي إعطاء الجميع فرص متساوية لينتفع  : المساواة-3-1-1
مراعاة  عدم  حسب امكانياته ،ففي المجتمع المدرسي ال تتم التفرقة إاّل في حالة

ميذ من استعمال الفروق الفردية بين التالميذ ، فالمساواة هي تمكين جميع التال
"المساواة ال تكون عادلة إال بين المتعادلين  حرياتهم في االتجاهات التي يريدونها

 .ه تكون العدالة هي العنصر الثاني( ومن 53، 1998")زريق ،

وتساوي  وهي تتجلى بالقوانين التي تراعي حقوق التالميذ ، : العدالة-3-1-2
تربوية المتناسبة مع المقوالت النظرية والقوانين تليها الممارسات ال مام االدارة ،أبينهم 

التربوية ،فتكون العدالة في توزيع الدرجات ،وفي الجلوس بالمقاعد دون تمييز بين 
 .التالميذ 

حق المتعلم وحريته باختيار لجانه الصفية ، واألنشطة  : الختيار-3-1-3
 ، رستها واأللعاب والهوايات التي يود مما، التي يريد المشاركة بها

: ويقصد به الحوار البناء القائم على احترام االكثرية لرأي  الحوار-3-1-4
االقلية في جو من العقالنية والديمقراطية ،بعيدا  عن التعصب والجمود ،واعتماد 

  .المعلمين اسلوب المناقشة والحوار طرائق للتدريس

 ية بغيةمطلوبة إلطالق الطاقات الفكر  الحرّية :حرية التفكير-3-1-5
ن التعليم راء ووجهات النظر بدون قيود ،أللطرح اآل الحرّيةفتعطى  لوصول لإلبداع،ا

 يهدف لتكوين االنسان المبدع الرافض للجهل والتخلف .

وهي تعني افساح المجال للمشاركة باألنشطة :تحّمل المسؤولية -3-1-6
مور على مواجهة األ والفعاليات وتحّمل مسؤولية هذه المشاركة ،الن ذلك يعزز القدرة

 .الحياتية ،ويعّلم الفرد التعامل مع النتائج المترتبة على التصرف الذي قام به 
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في  الحرّية: يمكننا استخالصها من مفهوم التربوية الحرّيةمقّومات -3-2
 التربية لنجد انها : 

 وهو القدرة على التعامل مع الواقع والتنبؤ بالنتائج المتوقعة :الذكاء-3-2-1
 يعني مجرد معلومات عن الموضوع بل يتضمن التنبؤ بنتائج االعمال، لذكاء ال"ا

 الحرّية( فلكي يمارس الفرد  387، 1984وتطبيق ما اخترناه من بدائل" )النجيحي ،
ة تمارس هم مكون فهو الركيزة لحريّ أنه أيجب أن يتمتع بالذكاء ،  والباحثة تعتقد 

  .بمسؤولية ووعي

توظيف الذكاء للموازنة بين البدائل وتفضيل أحدها : إن  الختيار-3-2-2
مل على الموازنة بين تن االختيار ال يشخرى ينتهي باالختيار ،ألعلى البدائل األ
خر ،انما يتضمن القدرة على تطبيق ما آدون  و سبب اخذنا واحدا  أالبدائل المختلفة ،

لعامة ،وثقافة االنسان لتشمل الشؤون ا للحرّيةاخترناه من نتائج وتمتد هذه النظرة 
 العامة ،وتقريره لمصيره في الحياة. 

في االختيار ال تقتصر على الحياة الشخصية  الحرّية:المعرفة -3-2-3
الحاضرة ،بل هي حرية مستقبلية شاملة وبما أن الحياة متطورة و متجددة باستمرار 

المتغيرة "المعرفة  ،فإنها تتطلب معرفة دائمة تنمي القدرة على االختيار بين بدائلها
 .)  Peter,1985,41والجهل يقيدها ") الحرّيةهي التي تخلق 

الممنوحة للتربية تختلف بين البلدان باختالف الفلسفة التربوية  الحرّيةن درجة إ
ل د التهذيب الذاتي ،وتؤكد على تحمّ تولّ  الحرّيةن أمن المؤكد  لكنّ و  ،المعتمدة لديها

ة مستقلة قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المسؤولية ،وبناء شخصية حرّ 
 على المعرفة والذكاء الذي استطاعت التربية تنميتهما في الفرد.  المناسب اعتمادا  



 ثالثالالفصل 

ومفهوم شبه اجلزيرة العربية  أوضاع

ة
ّ
 يف االسالم احلري

 
ا
قبل  اجلزيرة العربية أوضاع شبه : أوال

 .االسالم

 .االقتصادية وضاعاأل -1

 .السياسية األوضاع -2

 .االجتماعية األوضاع -3

 .الفكرية األوضاع -4

 :
ا

أوضاع شبه اجلزيرة العربية بعد ثانيا

 .االسالم



 
ا

ة : ثالثا
ّ
 .يف االسالم احلري

: 
ا

ةاساسيات مفهوم  رابعا
ّ
يف  احلري

 .االسالم
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الجزء الجنوبي  شبه الجزيرة العربية جزء من الوطن العربي ،يقع في : تمهيد أوال :
وهي   ، إفريقياآسيا ،أوربا بين فارات العالم القديم  وتمثل رابطا  ، آسياقارة من  الغربي

 لقد فيها عاش وفيها تربى وفيها تلقى الرسالة ، السالمموطن النبي محمد عليه 
بعرض الباحثة قوم عادات وتقاليد جاهلية قبل مجيء اإلسالم ، ست هاسادت في

 ادية والسياسية واالجتماعية .االوضاع االقتص

فالقبائل العربية  ،ا  رعوي ا  :كانت البادية تعتمد اقتصاد االقتصادية األوضاع – 1
،الغنم ،الماعز (  اإلبلماكن التي يتوفر فيها الماء وتصلح للرعي )تستقر في األ

"الجمل هو الحيوان االليف الوحيد الذي استطاع بعناده وصالبته على السير ،
فقد كان الجمل  ( 2007،70، العليت والتبختر فوق رمال الصحارى ")بجبرو 

 المعيار الذي تقدر به ثروة العربي "الجمل ثروة ، والثري العربي هو من يملك عددا  
مقام الدينار والدرهم في الغالب ،  من االبل ، وقد كان الجمل مقام النقد ،أي   كبيرا  

في شبه الجزيرة العربية  كما وجد (70، 2007،العلير مهر الفتاة ")بل يقد  فبعدد اإل
"في  ،حيانا  أها كانت معرضة للغزو لكن  و  ،استقر فيها السكان ،واحات زراعية متناثرة

 الن اسجزيرة العرب عيون وينابيع ، تخرج منها مياه حارة ،كبريتية ، يستشفي بمياهها 
اطات ،فمدينة وقد قامت في المدن بعض النش ( 53، 2007،العليباالستحمام ")

مكة  غلب عليها النشاط التجاري ،ألنها تقع في واد غير ذي زرع ، وتتحكم بطرق 
مكة من مكانة الكعبة الدينية ،فاشتهرت  وقد استفادتالتجارة بين الشام واليمن ،

ا يثرب فقد غلب عليها االقتصاد م  أبرحلة الصيف الى الشام والشتاء الى اليمن ،
فواكه االخرى ،والحبوب تين النخيل واألعناب والالزراعي ،فاشتهرت ببسا

 .والخضروات

 و األقمشة من الشام ، لقد كانت شبه الجزيرة العربية تستورد الدقيق والزيت و   
سواق العرب في الجاهلية على نشاط التبادل أوقد ساعدت ، التمور من العراق 
لجندل .....واستعمل دومة ا و ،عكاظ ومجنة وذي المجاز أسواقالتجاري فاشتهرت 

"لقد عرف المعنيون  العرب الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي في التبادل التجاري ،
النقود، وضربوها في بالدهم ، فقد عثر على قطعة نقد هي "دراخما "أي درهم ، 
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استعملوا المكاييل  ( و 281، 2007،العليعليها صورة ملك جالس على عرشه")
ا الصناعة فقد اشتهرت م  أ، الطول في عمليات البيع والشراء ومقاييس ، والموازين 

والدروع ،والحراب ،كما  اليمن فقد قامت بصناعة السيوف، والرماح والنبال ، بالد بها
،" وقد وجدت مصنوعات  اشتهرت بصناعة الحلي الذهبية والفضية والبرود اليمانية،

قامت  كما ( 70، 2007،ليالعحديد في بالد اليمن ، عثر عليها في الخرائب ")
 لكن  حرف النجارة والحدادة والصياغة والدباغة والغزل والنسيج والخياطة والصباغة و 

 معظم الصناع كانوا من الموالي والعبيد .

من المعامالت المالية كالقروض والمضاربة والرهن ،وكان  ا  أنواعلقد عرف العرب  
المكوس ،كما شاع التعامل بالربا  االحتكار يدخل في معامالتهم التجارية وتفرض

"التجارة كانت عندهم قانونية بعقود وصكوك ، وعندهم الذي انتقل اليهم من اليهود 
يقل  عما عند االمم المتمدنة اليوم ...فالبيع بال عقد  شروط للرهن والوديعة مما ال

فالعرب عاشوا حياة   ( 47، 1908ين بال صك لغو ..")زيدان ،دباطل ، وال
مي زتهم عن غيرهم من الشعوب في ذلك العصر .اقتص  ادية  

سلطة  ، أوسكان الجزيرة العربية لم يخضعوا ألي نظام  إن: ةالسياسي األوضاع-2
 وذلك الن معظم سكان المنطقة كانوا من البدو الرحل ،، سياسية غير سلطة القبيلة 

هزل أو دعابة  يميل الى ،"العربي رجل صارم الالمتنقلين بين المناطق الرعوية 
و بسبب كون المنطقة صحراوية فهي ال تصلح للزراعة او  ،(  2007،102،العلي")

 كل  الى ظهور دويالت قبلية فكان ل أدىما سبق  ،العمل وال تساعد على االستقرار
نظام اجتماعي يقوده شيخ القبيلة وظيفته ادارة موارد المجتمع استنادا  الى  قبيلة "

فقد كانت   "الصالح العام عن طريق سن  و تفعيل  السياسات ، سلطة مخولة له تحقق
)المالح "ساس الذي تقوم عليه الحياة السياسية .القبيلة بتشكيالتها وقيمها هي األ

 الرئاسة ، اإلسالممظاهر الحكم في المجتمع العربي القبلي قبل  ومن اهم" (2008،
 ،)العلي "المدر أهلملكية عند ويقابلها ال الوبر، أهلحيث كانت قاعدة الحكم عند 

،فقد نشأ العربي في جو طليق ،وفي بيئة  الحري ة"والنظام القبلي تسود فيه (2007
خصائص العرب ،يعشقونها ويأبون الضيم  من أخص   الحري ةطليقة ،ومن ثم كانت 
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 كل  هذا ما كان عليه وضع الجزيرة قبل االسالم فل (25، 2008الصالبي ،والذل ")
و سلطة سياسية أ قوة سلطان ،ولم يكن لهم نظام مركزي واحد، كل  م ،و لقبيلة حاك
نما ،مركزية   ا .سياسي كانوا يعيشون فراغا   وا 

فقد كانت  ،واضحةلدى العرب  جتماعيةاالالبنى  لم تكن : جتماعيةاال األوضاع -1
وأصبحت بمثابة  عليها العادات والتقاليد، فقد سيطرت "مختلة كاختالل عقيدتهم

 "األمركما انهم "عبدوا النجوم في بادئ هـ( 1431ن المرعية")السلمي ،القواني
معارفهم المفاخر  وجل   والجهل ، ، األميةبينهم  انتشرتفقد و  (2007،48،العلي)

 ة وأخالق حميدة مثل الكرم،ومع هذا فعندهم عادات حسن ،اآلخرينوالشعر ومثالب 
 ،التحضر إلىالرحل منها قرب ما تكون الى البدو أحياتهم كانت  قدالشجاع، ل
 ، األمهاتأي حساب الختالف  إقامةدون  ، األسرة أساسهو  األب إلىفاالنتساب 

صلة القربى  وعي وبرز والطالقت بتعدد الزوجات المرأة تجل   وسيطرة الرجل على
الكبرى األهمية ومن هنا كانت  قويا ،  الجماعة تماسكا   أعطىمما  ،والشعور بها

بناء وبنات أوهذا هو االصل في ضرورة تزاوج  ذرية والخلف ،النسب وال لشجرة
وقد ذكر جرجي زيدان في "العرب قبل االسالم :"كان ( 2011العمومة )ايليسف ، 

وطبقة متوسطة بينهما  والعبيد، حرار،في ذلك العصر ثالث طبقات األ الن اس
ى من االحرار ...والطبقة المتوسطة بينهما هم الموالي وهم أعلى من العبيد وأدن

طبقة تتزاوج فيما بينها  كل  مة المؤلفة من طبقات متباينة ،أن أهل .....والعادة في األ
ن يحصل الزواج بين طبقة وأخرى ،إال  ما قد يقتنيه األحرار من الجواري أ ويندر
المحافظة على الحقوق الزوجية شرط واجب ،وعقاب الزنا القتل ذبحا  أو غرقا  و ....

حياة فيها من التنظيم ما فيها وتطبق  فهم يعيشون ( 45 -44، 1908..")زيدان ،
يستطيع تطليق  في الطالق فهو ال الحري ةعليها قوانين تسي رها "الرجل ليس مطلق 

امرأته اذا كانت مريضة ،بل يتزوج سواها اذا أراد وتبقى هي في بيته باقي حياتها 
انت بسيطة ولم تخل من ممارسة إن حياتهم ك"وهو يعولها ")نفس المصدر السابق (

 ،الحري ةقد وصف ديودورس الصقلي "العرب بأنهم يعشقون ف الحري ةبعض أنواع 
فال  قامة في االرضين ال أنهار فيها وال عيون ماء ،وقد اختاروا اإل ،فيلتحفون السماء
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وهو ،  الحري ةالحرة ، وب باإلرادةيستطيع العدو المغامر االيقاع بهم ...،وهم يعتقدون 
، وحفاظهم عليها   للحري ةرأي هيرودوتس  الذي أشاد بحب العرب اليشارك في ذلك 

عند العرب هي من أهم  الحري ة، ف واستذالهمقوة تحاول استرقاقهم   أليومقاومتهم 
لقد كانت حياتهم تناسب بيئتهم وتتراوح بين  ( 95، 2007،العليالصفات " )

 البساطة والتعقيد .

بل كان  كاليهود والنصارى، "لم يكن العرب أهل كتاب وعلم،:  ةيالفكر  األوضاع-4
" ان غالبية أهل الجاهلية لم (  2008،32الصالبي ،")  واألميةيغلب عليهم الجهل 

تكن لهم كتب مدونة في تاريخهم ، ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما 
أحداثهم  وما يقع لهم يامهم و أيقع لهم في كتب وسجالت ، بل كانوا يتذاكرون 

ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة ،ال  ،ويحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظا ،
خبار بتباعد الزمن ، بوفاة شهود ضاع كثير من األ ما تحمل، كل  تستطيع أن تحل  

ن أالشك ب لكن  (و  42، 2007، العلييام غير القليل ")الحوادث ، ولم يتبق بتوالي األ
 موا اللغة العربية، التي تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية ، بل أقدمها،كل  ت العرب

 ،صاحبتها حركة نقدية للخطب ،ونثرا  ، شعرا   ، وقد قامت حركات أدبية شفهية واسعة
كانت "الجاهلية)عكاظ ، المربد، مجنة ،..( أسواقالتي كانت تلقى في  واألشعار

، حسباهمأو سجل مفاخرهم كان شعرهم  البليغ، واألسلوب مة الفصيحة،كل  تستهويهم ال
قد ساعدت هذه ل ( www.alssunnah.comوعواطفهم "،) وديوان معارفهم،
حيث سادت لغة قريش التي نزل بها القران ،فتمكن  وحيد لغة العرب،تاللقاءات على 

 أدبيبعد تاريخ  كتاب مدون في تاريخهم ، أولن الكريم آفالقر  العرب من فهمه،
 . محفوظ 

  : شبه الجزيرة العربية بعد االسالم : ثانيا  

ل    بعد واقع مظلم انتشر فيه التخلف والظلم والتفرقة، بزغ نور اإلسالم الذي حو 
خالل  -، جعلت شبه الجزيرة العربية نواة لدولة قوية امتدتضاربة   العرب إلى قوة  

 نوب فرنسا شماال ،واسبانيا وج من الصين شرقا  إلى المحيط األطلسي غربا ، -قرن
ر اإلسالم العرب من القوى األجنبية  ،وحقق لهم وحدة الناطقين باللغة العربية ،لقد حر 
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التي انطلقت شرقا  وغربا  حملت معها  ،ألول مرة ورسخ وجودهم من خالل الهجرات
 المسلمين وأسرهم .  

عهم سابقا  تمت  رغم  لقد أرسى اإلسالم قيما  اجتماعية جديدة ومبادئ خلقية فاضلة،  
فجاء اإلسالم وقضى على وأد  بقيم أخالقية سامية شابتها بغض العادات السيئة،

ذا  : البنات، قال   9 -8التكوير ،)   ......*باي ذنب قتلتتئلس الموءودة"وا 
والمساواة بين األفراد  الحري ة( والعصبية القبلية ، والثأر فقد أكد اإلسالم على مبادئ 

الواجبات والمكانة االجتماعية ،لقد أحل  األخوة اإلسالمية مكان النسب في الحقوق و 
والوالء لإلسالم بدال   ( 10الحجرات ،"إنما المؤمنون أخوة ") تعالى قال  للقبلية،

 والشريعة اإلسالمية محل األعراف والتقاليد القبلية . من الوالء للقبيلة،

فحقق العدالة في  ياة االقتصادية للعرب،لقد أحدث اإلسالم انقالبا  شامال  في الح  
س الثروات وتضخمها من خالل تحريمه للربا والربح إذ منع تكد   توزيع الموارد والثروة،

وبذلك لم يعد في المجتمع  وتشريع الزكاة والتقسيم العادل لإلرث، الحرام واالحتكار،
  رمقها . فقيرة ال تسد  وأخرى  العربي بعد اإلسالم فوارق حادة بين طبقة تتمتع بالغنى،

ا على الصعيد الديني فقد أزال اإلسالم عبادة األوثان واألصنام وأحل  مكانها أم    
فضعفت عوامل الفرقة  مما جعل العرب متماسكين متقاربين، عبادة اهلل الواحد األحد،

د إلى تطور فكري مما مه   ،واالختالف فامتألت األجواء بالطمأنينة والراحة النفسية
 .بير جسدته الحضارة اإلسالمية ك

 في االسالم : الحرّية : ثالثا  

في القرآن الكريم :)الحر  :خالف العبد  الحري ةمة كل  قال الراغب االصفهاني في معنى 
﴾ )سورة البقرة  الحري ةو  ضربان : من لم يجر عليه حكم الشيء ،نحو : ﴿الحرُّ بالحرِّ
ذميمة من الحرص والشره على المقتنيات ( ، والثاني :من لم تتملكه الصفات ال178،

 الدنيوية .  
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( 62رير رقبة مؤمنة﴾)سورة النساء ،فمن األول: ﴿فتح والتحرير :جعل اإلنسان ُحر ا ، 
جعله  ( 35ومن الثاني:﴿إني نذرت لك ما في بطني محررا ﴾ )سورة آل عمران ،

 .(رت القوم: أطلقتهم وأعتقتهم من أسر الحبس وحر   ، مخلصا للعبادة

 وسياسيا   ، فيه مستعبدين فكريا   الن اسفي زمن كان  الحري ةلقد جاء اإلسالم فأقر       
التي تحققت في  الحري ةأشكال ، وهذا عرض لبعض ، واقتصاديا  دينيا   ،اجتماعيا   ،

 :  اإلسالم 

 فقد جاء في اإلسالم بالعقل واإلرادة، الحري ةلقد ارتبطت  : الفكرية الحرّية-3-1
قل انظروا ماذا في ﴿:للنظر إلى الكون والتفكير فيه ،قال  الن اسدعو ياالسالم 

أفلم يسيروا في األرض ﴿: قال  و( 101)سورة يونس،﴾األرض  السموات و
 لكن  و  األبصار،  فإنها ال تعمى آذان يسمعون بها ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو
 (  46)الحج :﴾تعمى القلوب التي في الصدور 

التي يستطيع بها  اإلرادةلديه ،  الش ر ن كائن قادر على التمييز بين الخير وفاإلنسا 
ا كفورا م  ا  ا شاكرا  و م  إإنا هديناه السبيل ﴿: قال  أن يسلك الطريق الذي يريده،

بعد أن عر فه بطرق الهداية، فأم ا يختار الطريق  الحري ة( فقد أعطاه  3)اإلنسان :﴾
 الصحيح أو الخطأ . 

 "الحكم الذي ال يقبل الشك في معتقده")مصطفى، هي العقيدة : العتقادحريةا-3-2
"األفكار التي يؤمن بها اإلنسان  وهي اصطالحا   ( 614ب ،ت ،ص آخرون ، و

وتصدر عنها تصرفاته وسلوكه ،وهي تطلق على أركان اإليمان ، وما يتفرع عنها 
( فالعقيدة  1979،32شبهات الشرك)الميداني، كل  من توحيد اإللوهية والبعد عن 

ثر بالغ في توجيه أالعنصر الرئيس في تربية المسلم وبناء ذاته ،لما له من  كل  تش
على اعتناق اإلسالم ،أو اعتناق غيره من  الن اساإلنسان ،فاإلسالم فلم يبح أن يكره 

)سورة البقرة : ﴾ال إكراه في الدين ،قد تبين الرشد من الغي:﴿ األديان فجاء قوله 
256 ). 
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حتى  الن اسفأنت تكره أ هم جميعا  كل  لو شاء ربك آلمن من في األرض و ﴿:ال ق
ة االختيار فاهلل سبحانه وتعالى وهب اإلنسان حري   ( 99)يونس ،﴾  يكونوا مؤمنين

  بين اإليمان والكفر ،وبين الخير والشر . 

ي ن فضل مناقضة للعبودية والر ق ، فقد رفض اإلسالم العبودية وب الحري ةوبما أن  
تحرير العبد وجعله من اقرب األمور إلى اهلل وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من 

وما أدراك ما العقبة* فك رقبة* أو ﴿:اآليات التي نادت بإعتاق األعناق قال 
 (.   12 – 11اآليات لبلدا )سورة﴾إطعام في يوم ذي مسغبة.

ال سلطان  لعيش حرا كريما ،عزيزا  لقد كفلت الشريعة اإلسالمية لإلنسان حقه في ا  
ما لم يخل بواجباته تجاه ربه ودينه  ة مطلقة،ألحد عليه غير سلطان الشريعة فله حري  

:"ال تحاسدوا  الر سولفحرية اإلنسان هي األساس في وجوده .قال  وبني جنسه،
عباد  وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا وال تدابروا، شوا ،وال تباغضوا،جان،وال ت

                                    .(  2569حديث رقم صحيح البخاري ، اهلل إخوانا " ) 

: لقد سادت المجتمع نظم جعلته اقرب ما يكون إلى  االجتماعية الحرّية -3-3 
فجاء اإلسالم ليضع  والقوي بالضعيف، يتحكم فيه الكبير بالصغير، مجتمع الغاب،

لتنظيم المجتمع فنجد الكثير من اآليات القرآنية و  ، والدعامات الالزمة األسس
ففي مجال حق المرأة بأخذ رأيها عند ، اديث التي بينت الحقوق والواجباتاألح

 "ال تنكح البكر حتى ُتستأذن، قالوا: اهلل عليه وسلم: صل ى الر سولقال  تزويجها،
ة ي  (أما بخصوص حر  1993،5136كيف أذنها ؟  قال : أن تسكت ") البخاري ،

 59)آل عمران ﴾فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر.﴿: الرأي، قال 
(إن الحياة االجتماعية ترجمة للتربية السائدة في المجتمع المتأثر بالقيم واألعراف وقد 

 عليه السالم خير من اهتم بها وسعى لترسيخها سلوكا  وقوال  .  الر سولكان 

عليه السالم في سيرته التي كانت منارة  الر سولطبقه مبدأ أرساه اإلسالم و  الحري ةف
الشخصية نذكر قصة  الحري ةاألحكام الالزمة لحياتهم ،ففي مجال  الن اساستقى منها 
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إسالم الصحابي بالل الحبشي رضي اهلل عنه ،فقد كان عبدا  ألمية بن خلف ، فلما 
 .جهده لتحريره  كل    الر سولأسلم عمل 

منها وجه لنوع  كل  ان الحريات في المجتمع متداخلة ، ف : سياسيةال الحرّية -3-4
السياسية ضمانة أساسية من ضمانات المشاركة في  الحري ةمن حرية أخرى ، و 

ممارسة سلوكه  السياسية بأنها قدرة الفرد على الحري ةعر ف هيجل  لقد المجتمع ،
أن تعيق حركته  والتي من شانها السياسي من دون فرض الحدود والقيود عليه

الخاصة باإلرادة السياسية  للحري ةفي األجواء الرحبة  السياسية وتمنعه من التحليق
 Hwgel,1981,14-15تطمح إليه من تحقيق أهداف سياسية عامة وخاصة) وما
الحكومة( بالقول ؛  السياسية في كتابه الموسوم)نسيج الحري ةيعرف روبرت مكايفر  (.

أمام الفرد والتي يستطيع اتخاذها من اجل  لسياسية المفتوحةبأنها جملة الخيارات ا
ال تتعامل  السياسية الحري ةالتوصل إلى طموحاته وأهدافه. علما بان  مساعدته على

متاحة للفرد ويتصرف حيالها  مع خيار أو خيارين بل تتعامل مع خيارات عدة تكون
على ترسيخها من خالل السياسية، وعمل  الحري ة فقد كفل االسالم .بحرية تامة

(  22:﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ )الغاشية ، النصوص القرآنية قال تعالى 
الكريم دروسا  في الشورى ، والتواضع  الر سولطى عندما أع الس ن ة النبوي ةوكذلك في 

  .سنتعرف عليها من خالل الفصل القادم

 :في اإلسالم  الحرّيةأسس  : رابعا  

في اإلسالم كما عرضها سلطان العميري في  الحري ةيها التي بنيت عل األسسإن 
 : عليها، واالستفادة منهاستحاول الباحثة تلخيصها للتعرف   الحري ةفضاءات كتابه 

 :  القاعدة المرجعية : األساس األول-4-1

،   الحري ةالتي يرجع إليها في إقامة معالم مفهوم  األسسوهي مجموع المبادئ ، و  
ها والمرجعية التي تبنى عليها الحقوق والواجبات ، هي دين اهلل وحدودها وضوابط

متوافقة مع العقل، وغير  الحري ةالمنزل ، ومنبعه و)هو الوحي اإللهي المنزل( ف
متناقضة مع مبادئه ،وكذلك نجد التوافق مع الفطرة ،واالنسجام مع مقتضياتها 
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يجب أن تكون مقيدة  لحري ةاالطبيعية ،  وملبية لحاجاتها ، ويستخلص من ذلك أن : 
فالبد أن تكون  بقوانين الشريعة، ألنها إذا كانت منحة من المشرع وهو اهلل تعالى ،

 .مقيدة بما يريده ويرضاه

  : األساس الثاني :الهدف المركزي-4-2

فاإلسالم  من اجله ، الحري ةوهو الغاية والغرض فالغاية والهدف األعلى الذي شر عت 
ال تفسد على  الحري ةفما دامت  ية هلل تعالى على أكمل وجه،هو تحقيق العبود

اإلنسان عبوديته هلل فان أبوابها مفتوحة على مصراعيها ،فالقيود التي يضعها اإلسالم 
بل يريد  ال يريد منها عذاب اإلنسان وال حرمانه وال اإلضرار به ،،  الحري ةعلى 

يوانية ويرتقي إلى اإلنسانية السامية فيترفع عن المادية والح االرتقاء والسعادة له ،
 ،فيتحقق التوازن بين الجزء السماوي الجزء األرضي في اإلنسان .

 : الشمول الكياني األساس الثالث :-4-3

وتحديدها يقوم على  معرفة طريقة  الحري ةوهو مجموع الدوائر التي يشملها مفهوم  
لهدفه األولي في الوجود في الشريعة في التعامل مع تصرفات اإلنسان وتحديدها 

فال يصح أن يتعبد  وأفعال عملية ،قلبية  لألفعال أفعال اإلنسان فيتم تصنيفالحياة 
 اإلنسان بأفعال بدنه بل بأفعال قلبه.

  : التوازن األساس الرابع :-4-4

ويرجع إليه في اختيار المفردات الجزئية للتحقق  ،وهو المقياس الذي توزن به األحكام
فليس من شرط  في اإلسالم قائم على مبدأ العدل ، الحري ةفمفهوم ، متها من سال
 الحري ةما يتاح لهم من مسافات  كل  في  الن اس كل  في اإلسالم أن يتساوى  الحري ة

نما شرطها أن يشترك  من أوصاف  به ونبحسب ما يقوم ،خذ حقوقهمأفي  الن اسوا 
 .جور  ويتساوون في استيفاء ما لهم من غير حيف و ال
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 :الحدود الضابطة : األساس الخامس-4-5

وتبنى على المرجعية التي تقوم عليها  ،اإلنسانية الحري ةأي الحدود التي تقف عندها 
هي تحقيق ، فالمرجعية هي الوحي والغاية  والهدف والغاية التي تصبو إليها ،

،فحرية اإلنسان األهداف التي أرادها اهلل من اإلنسان ،وأهمها تحقيق العبودية هلل 
د إلى د إلى اإلضرار بدين المسلم وعبوديته لربه ، وما لم تؤ  ما لم تؤ  ، تظل مطلقة 

فساد عالقته بالكون ، اإلضرار بحياة اإلنسان   الحري ةحدود  أو بغيره من البشر ،، وا 
 .)العالقة مع الخلق ( دنيويو  ركبة من بعدين ديني )العالقة مع اهلل (مفي اإلسالم 

 : الضمانات المساعدة : األساس السادس-4-6

أو عدم االلتزام ، من اختراق القيود وضوابطها ، وهي الوسائل الكفيلة بتحقيق األمان 
 بها والضمانات نوعين :     

في تشريع الوسائل المؤدية إلى الحفاظ على المقاصد والحث  :دينيوية -5-6-1 
ز الذي يرجع إلى تقدير عقوبة مناسبة عليها وتشريع الحدود المتنوعة ،ومبدأ التعزي

لألفعال التي لم يأت ذكر لهافي الشريعة.                                                                                 
: مضامين تغرس في نفس المسلم اإليمان وتقوي القناعة الذاتية أخروية -5-6-2

 عليه. ،وتعزز اإلحساس بالرقابة اإللهية

التعاليم المجتمع االسالمي و اليه  ىكانت هدفا  سع الحري ةمما سبق نجد ان 
 االسالمية .

وأسس ،  هوبعد االسالم ، وبعد ان عرضت الباحثة ألوضاع شبه الجزيرة العربية قبل
فصال  عن التربية االسالمية ، وأهدافها ،  الباحثة دم ستق،في االسالم  الحري ة

  .الس ن ة النبوي ةفي  للحري ةمنطلقا  للحديث عن االبعاد التربوية  لتكون ،ومصادرها 
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 : اإلسالمية التربية:  أولا 

إال عندما يكون حاضرها خير من ماضيها  ،المجتمعات ال تستمر بالتقدم والرقي إن 
يواكب المجتمع التطورات التي يشهدها  أنلذلك يجب  ،ومستقبلها خير من حاضرها

"ذلك فالتربية االسالمية  ويحاول ايجاد تربية قادرة على مسايرة هذا التقدم ، ،العالم
أخالقًا وسلوكًا  السّنةالنظام التربوي التعليمي الذي يستهدف ايجاد انسان القرآن و 

فروع علم التربية الذي يتميز بمصادره الشرقية  وهي أحد،مهما كانت حرفته أو مهنته 
ه  1417)النقيب ،وتراث السلف الصالح ،الّسّنة النبوّيةو المتمثلة بالقران الكريم ،

من جميع النواحي في كامال ً المسلم اعدادا ً  إعدادفها مقداد يالجن "لقد عرّ و  ( 17،
في ضوء المبادئ والقيم وطرق التربية التي  واآلخرةجميع مراحل نموه للحياة الدنيا 

 األسسمن المفاهيم و  هي مجموعةف ( 7: م 1988")يالجن ، اإلسالمجاء بها 
العقائدية والفكرية والخلقية والسلوكية والقيم الروحية والجسدية المترابطة فيما بينها 

،يتربى  الّسّنة النبوّيةن الكريم و آمستندة في مبادئها وقيمها الى القر ، بإطار فكري واحد
 لّرسولافقد روي عن  ،االنسان من خاللها تربية كاملة متوازنة في كافة الجوانب

:فخّطط له  ،ل الصدقة برغم قدرته على العملأجاء يس، من االنصار  ن رجالً أ
ن يحتطب ويبيع على ان يأتيه بعد خمس أوأمره  ز له قدوماً وجهّ ،  عملياً  نشاطاً 

كان يربي بأساليب  الّرسولن أوفي ذلك دليل على  م هذا النشاط ،عشرة يوما ليقوّ 
فالتربية االسالمية تنير لإلنسان طريقه الصحيح في  سلوب العلوم الشرعية ،أغير 

صراط  إلىويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم ﴿: قال الحياة ،
من  ن بين لهم طريق الخيرأ الّناس ىال فمن فضل اهلل تعالى (16)المائدة ،﴾مستقيم
التي تتميز  "من أهم الخصائص التربية االسالمية  أّما الزنتالي فقد وجد في، الشر

بها التربية اإلسالمية عن غيرها من أنواع التربية القديمة والحديثة ،وتسجل بها 
ة السعي " م ،حريّ ة التعلّ ة التفكير ،حريّ حريّ  ،الحرّيةقصب السبق ،هي خاصية 

هم الخصائص التي تمتعت بها التربية االسالمية أأي من ( 456، 1993ي ،ن)الزنتا
 ،لإلنسان وتكريماً  بالحفاظ عليه تشريفاً  توناد الحرّيةهوم مف قد أكدت ، الحرّيةهي 

عالء لشأنه ،فقد ورد مفهوم التربية االسالمية في   وفق ما اقتضت إرادة اهلل وا 
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فلح من زكاها أ:﴿ قد  ىقال تعال ن الكريم بلفظ التزكية أي التطهير والنمو،آالقر 
منهم يتلو عليهم  رسوالً  ميينهو الذي بعث في األ(وقوله تعالى :﴿  (9الشمس ،﴾)
 ن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ﴾ا  ياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و آ

نسان بحدود طاقته البشرية تربية تقوم على تربية اإلسالمية فالتربية اإل(  2)الجمعة ،
 وقدراته واستعداداته. 

  : التربية اإلسالمية أهداف-1

فالقرآن  ،التربية االسالمية تربية عملية ية نجد ان مما سبق تعريفه للتربية االسالم
ال تكون لها المبادئ والقيم و همية العمل وممارسته في التربية ،أيؤكدان على  السّنةو 

                                                                 هدافها : أسها لذلك من ذها الفرد واعتاد تمرّ ذا نفّ إ قيمة تربوية إالّ 

 النبوّيةحاديث لى األا  ن الكريم كمصدر للمعرفة و آويستند الى القر  : هدف ديني-1-1
حياءالشريفة والقصد منه تكوين االنسان المسلم المؤمن باهلل ورسوله ، شعائر  وا 

 . بين أبناء المجتمعوالقيام بفروضه ،ونشر التعاليم الدينية  اإلسالم

بالعلوم والمعارف المختلفة  بناء المجتمعأهمية تزويد أكد أ : هدف دنيوي-1-2
تأمين معيشتهم عن طريق  وتوجيههم نحو مما في الكون من متع وخيرات، واإلفادة،

    .  وصناعة وزراعةمن تجارة  اكتساب المال بالطرق المشروعة

         أهداف مشتقة من طبيعة المتعلم منها : لتربية االسالميةلن إ كما 

لفرد من االطار الذاتي الى االطار االجتماعي االوسع وذلك العمل على نقل ا- 
  .وتنمية االحساس باالنتماء للجماعة، بتنمية فكرة االخذ والعطاء 

ومساعدته على االستقالل ، على تحّمل المسؤولية وأداء الواجب  الفردتربية -
  .واالعتماد على النفس

فيدرك الفرد انه بقدر ما له من اكساب الفرد الفهم الصحيح للسلطة في االسالم  -
  .حقوق فان عليه مسؤوليات تقابلها
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  .اكساب الفرد القيم والمثل الخّيرة -

   .اشباع الحاجات النفسية والجسمية والعقلية واالجتماعية للفرد -

ودعت الى  ،خاصة لها عناية وأولتبالطفولة  التربية االسالمية اهتمت قدل       
"  وعاطفياً  ، وتكوين الفرد المتزن نفسياً  بناء المجتمع المسلم"التنشئة الصحيحة أل

 ....كم الرماية والسباحة أبناء:"علموا  الّرسولقال فقد  ( 38ه ، 1409)يالجن ،
"  ايضا : وقال ( رواه البيهقي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي ")

  .( 2664 مسلم ،)المؤمن القوي خير وأحب الى اهلل من المؤمن الضعيف 

: "من سلك طريقًا  الّرسولفالعلماء ورثة االنبياء ،قال  اهتمت بالعلم والعلماء ، كما
 .( 2646الترمذي ،يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له طريقًا في الجنة " )

ينظر الى العقل نظرة اجالل    الّرسولوالفكر فقد كان ودعت الى تحرير العقل   
                            .فيه أصل الدين وأساسه ، وانه ال دين لمن ال عقل فيهوتعظيم ، فقد رأى 

هدفهما  الن ،السّنةو  سسها على القرآن الكريمأاعتمدت التربية في الكثير من  قدل  
واحد وهو بناء الفرد القادر على االرتقاء بالمجتمع  ،"التربية حتمًا هي وسيلة ذلك 

اإلصالح التي ينصهر فيها الرجال الذين يقودون البوتقة  ألنهاالصالح 
فالمبادئ والقيم ال تكون لها قيمة تربوية إاّل إذا نفذها الطفل (19، 997،األسمر)

 حققها التي  يعلم جيدا النهضة اإلسالمي للتاريخ فالمتتبع واعتاد عليها بتمرسها ،
 الصحيحة ميةاإلسال التربية اعتمدتامة  إليهاوالمكانة التي وصلت  اإلسالم

 .العلم و فأخرجت رجااًل عظماء ،وعمالقة في الفكر،

 : مصادر التربية السالمية - 2

 ،يقال قرأ ، يقرأ ، قراءة ، وقرانا ، ومنه قوله  قرأ: مصدر مشتق من  لغة" :ن آالقر  -1-
 .(  18-17القيامة ،) ﴾ نهآقراناه فاتبع قر  فإذا *نهآانا علينا جمعه وقر ﴿:
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م اهلل المنزل على نبيه محمد المعجز بلفظه المتعبد بتالوته المنقول كاّل :  اصطالحاً 
 الّناسبالتواتر المكتوب في المصاحف من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة 

 .(201، ")المطرفي ،بال 

عدد أجزاء القرآن الكريم ثالثون جزء ،وعدد السور القرآنية مئة وأربع وأربعون سورة ، 
 آنية فهو ستة االلف ومائتان وست وثالثون آية .أما عدد اآليات القر 

ول للتربية االسالمية تشتق منه أهدافها وغاياتها في ن الكريم هو المرجع األآالقر و   
جميع النواحي دينيًا ،أخالقيًا ، اجتماعيًا ، وجدانيًا ، عقليًا ، و جسميًا ﴿قد جاءكم 

ضوانه سبل السالم ﴾)المائدة يهدي به اهلل من اتبع ر  من اهلل نوٌر وكتاب مبين 
"القرآن الكريم هو كنز عظيم من كنوز الثقافة ،هو كتاب تربية وتهذيب ف ( 15-16:

االنسانية ،السيما الروحانية منها ، وهو أول كتاب تربية وتهذيب على وجه العموم ، 
ه  1421وكتاب تربية اجتماعية وأخالقية وروحانية على وجه الخصوص")الدخيل ،

 كلّ القرآن الكريم  فقد ضمّ  .ما يخص الحياة وأمورها  كلّ ففيه يجد المرء  ( 41،
ساليب التربوية التي يمكن للمرء استخدامها في تعليم وتربية الصغار والكبار من األ

في ترغيب وترهيب ،من عرض لقصص االنبياء والمرسلين لتكون نموذجًا يقتدون بها 
 حياتهم .

  :الّسّنة النبوّية-2-2  

من فعل ، أو قول ،أو تقرير ،او صفة ثر عن النبي أ  ما  كلّ : اصطالحاا  سّنةال
لقية ،سواء كان ذلك قبل العثة او بعدها   .َخلقية ،او خ 

( قال  7فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾)الحشر ، الّرسول،قال تعالى :﴿وما آتاكم 
 .( 21تعالى :﴿لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة﴾ )االحزاب ،

:هو محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن  الكريم الّرسول
ب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كاّل قصي بن 
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،وعدنان بن نزار بن معد بن عدنان بن الياس بن مضر كنانة بن خزيمة بن مدركة 
   .ممن ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السال

 :  الى السّنةوتقسم 

 في مختلف االغراض ث به النبي ا تحدّ م وهي : القولية السّنة-2-2-1
نّ  ، كقوله وما يتعلق بالتشريع  ت ،والمناسبا  أمرئ كلّ ما ل:"إّنما األعمال بالنيات، وا 

 .( 6/1،1ما نوى ")البخاري ،

وأداء  ،،مثل الوضوء وهي أفعاله التي نقلها لنا الصحابة : الفعلية السّنة-2-2-2
القدوة  الّرسولفقد كان ..........ركان شعائر الحج أبهيئتها وأركانها ، و الصلوات 

 التي تعّلم منه الصحابة كيفية القيام بالعبادات .

وهي سكوته عن فعل الغير ،أو عن قوله سواء كان  : التقريرية السّنة-2-2-3
ثاله ما روي أن قومًا من الصحابة وم،أو بمجلس آخر . الّرسولذلك بمحضر من 

ه لم يكن لكنّ ه قائاًل :"و كلّ النبي فلم ينههم مع أنه امتنع عن أوا الضب على مائدة كلّ أ
 .( 1790) الترمذي ،  بأرضي فأجدني أعافه "

 : وهي نوعان :الوصفية  السنة-2-2-4

 :لقية الخ   الصفات -2-2-4-1

حميدة ، وما فطره عليه من الشمائل والشيم وهي ما حباه اهلل تعالى به من االخالق ال
لقًا وَخلقًا، وألينهم كفًا ، وأطيبهم ريحًا،  "لقد كان النبي النبيلة  أحسن الناس خ 

وأكملهم عقاًل، وأحسنهم عشرة ، وأعلمهم باهلل ، وأشدهم له خشية ")القحطاني 
،2013 ). 

الناس ، وكان أجود ما أجود  حدثنا ابن عباس رضي اهلل عنهما :"كان رسول اهلل 
 .( 4711، )البخارييكون في رمضان ، حيث يلقاه جبريل ...



 التربوية وأبعادها النبوّية الّسّنة في الحرّية                 الفصل الرابع          األول الباب 

 

 49 

وهي تشمل هيئته التي خلقه اهلل عليها ،و أوصافه  : لَخلقيةاالصفات  -2-2-4-2
 األمهق ، وال باألبيضبالقصير ، وال  الجسدية ومن ذلك : "ليس بالطويل البائن ، وال

 .( 2013الوجه ") القحطاني ،باآلدم ، وال بالجعد القطط ، حسن 

ة فيشير الى مجموعة ما نقل بالسند الصحيح من أقوال نّ "أما المفهوم العلمي للسّ 
قراره ونهيه ، وما أحب ،وما كره ، وغزواته   الّرسول وأعماله وتركه ووصفه وا 

  .( 218، 2008،وأحواله وحياته ")المجيدل وآخرون ،

ذي سار عليه النبي محمد عليه السالم في حياته بأنها السلوك ال"الباحثة  وتعرفها
ن يتخذها نموذجًا يقّوم به أمسلم  كلّ والتي يجب على ،  والمواقفالحافلة باألحكام 

  .وتصرفاته تجاه اآلخرين أفعاله 

 :ة في المجال التربوي هدفان نّ للسّ و 

بيان التفاصيل ايضاح المنهج التربوي االسالمي المتكامل الوارد في القرآن الكريم و  ●
  .التي لم ترد في القرآن الكريم

وغرسه  والد،مع أصحابه ومعاملته األ  الّرسولاستنباط أسلوب تربوي من حياة ●
خير مربي  الّرسولفقد كان  ( 25-24، 1983)النحالوي ، االيمان في النفوس

معاذًا الى فهو من اتبع أسلوب التدرج في التعليم، وذلك عندما بعث  الّناساقتدى به 
إله إاّل اهلل وأني رسول اهلل، فإن هم أطاعوك  اليمن فقال له :"ادعهم الى شهادة أن ال

يوم وليلة، فإن هم  كلّ لذلك، فأعلمهم أن اهلل فرض عليهم خمس صلوات في 
أطاعوك لذلك، فأعلمهم أّن اهلل فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

   .(261،1395 /3ي،وترد على فقرائهم )البخار 

لتلك المفاهيم  ،ترجمة فعلية إلحكام القرآن الكريم وتعاليمه وتطبيقًا عملياً  السّنةف
  .والمبادئ التي يجب ترسيخها في المجتمع

هداف والمعايير التربوية األجيد واستخراج  كلّ بش تهالذلك ترى الباحثة بأنه يجب دراس
وقادرة  ة ، "منسجمة مع الفرد ومحققة لحاجاته،ميلتوظيفها في العملية التعليمية التعلّ 
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 "على تنمية ميوله واستعداداته بالطريقة التي تنسجم مع قيم الفرد الدينية واالجتماعية 
  .( 219، 2008) المجيدل وآخرون ،

 

 : معنيان له في لغة العرب  : الجماع - 3 -2

يه وصمم ومنه قوله يقال أجمع فالن على أمر ،بمعنى عزم عل العزم والتصميم  :
(" 2454أخرجه الترمذي ،  :" من لم يجمع الصيام من الليل فال صيام له) ،

  .(2331)النسائي ،

 .على أمر أي اتفقوا  الّناسأجمع  االتفاق :

"في عصر من  "اتفاق المجتهدين من االمة االسالمية بعد وفاة  النبي  : اصطالحاا 
 .( ه  1431السحيمي ،العصور على حكم شرعي ")

  .صريح لفظي  ، وسكوتي ظني :  نواع الجماعأ

وهو ان يصرح جميع المجتهدين في حكم  : (اجماع صريح لفظي )القطعي" -
 .خالف فيه  الواقعة نطقًا، وهذا النوع قطعي وال

وينتشر  ن يصرح بعض المجتهدين بالحكم نطقًا،أ: وهو  (الجماع السكوتي )ظني-
كراه ، ذلك بين بقية المجتهدين ف يسكتوا عن االنكار ،وال يكون سكوتهم عن خوف وا 

هناك قرينة تدل على الرضا أو ضده ")السحيمي ويكون هذا القوم قد بلغهم وليست 
    .ه ( 1431،

:﴿ يا أّيها الّذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا  اما الدليل على القبول باإلجماع :قال 
تم في شيء فردوه الى اهلل ورسوله ﴾ ) النساء ، فإن تنازعوأولي األمر منكم  الّرسول

مسلم ،وعند الشك في أمر  كلّ فطاعة اهلل ورسوله وأولي االمر واجبة على  ( 59
 . السّنةيجب الرجوع الى القرآن و 
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َعْن  َحدَّثََنا م َحمَّد  ْبن  م َصفَّى، َحدَّثََنا َأب و اْلم ِغيَرِة َعْن م َعاِذ ْبِن ِرَفاَعةَ  : السّنةومن -
ِإنَّ أ مَِّتي ال :" َيق ول  َأِبي َخَلٍف اأَلْعَمى َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َسِمْعت  َرس وَل اللَِّه 

)  .'َتْجَتِمع  َعَلى َضالَلٍة َفِإَذا َرَأْيت م  االْخِتالَف َفَعَلْيك ْم ِبَسَواِد اأَلْعَظِم اْلَحقِّ َوَأْهِلهِ 
          .(   2167الترمذي ،

  .إجماع الصحابة على جمع القرآن ومثال عليه :  

فيعمل به ،شريطة ، ففي االجماع تعليم لألفراد ضرورة االتفاق على ما يفيد المجتمع 
                                 يخالف االنظمة واالعراف . ،واليعارض اهلل وّسّنة نبيه الكريم  ان ال

 :القياس -2-4

ومن  رتها به ،ر والمساواة ،يقال قست االرض بالمتر ،أي قدّ :القياس هو التقدي لغة 
 معاني القياس التسوية بين شيئين ،حسية كانت او معنوية .

"في عصر  اتفاق المجتهدين من االمة االسالمية بعد وفاة  النبي :  واصطالحاا 
 ( 2014من العصور "على حكم شرعي )مسلم ،

 السّنةدر التشريعية المتفق عليه بعد الكتاب و هو المصدر الرابع من المصا: "القياس 
واالجتماع .أما ترتيبه الزمني فانه بالمرتبة الثالثة في مصادر التشريع ، وذلك ألنه 

 .( 1981")هيتو ،  الّرسوليجوز وقوعه في زمن 

 : ركان القياسأ

 .االصل )المقيس عليه ( هو الواقعة التي ورد النص بحكمها -1

الواقعة التي يراد معرفة ما لم يرد نص بحكمها ،ويراد ان يكون  الفرع )المقيس ( هي -2
  .لها حكم

  .حكم االصل :الحكم الشرعي الذي ورد به النص في االصل ويراد تعديته للفرع -3
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العلة : وهي الوصف الموجود في االصل ،والذي من أجله شرع الحكم فيه ،وبناء  -4
صل في الحكم تأتي ارادة تسويتها باألعلى وجود ها في الفرع 

(www.elnaghy.com ). 

 .( 2أولي االبصار ﴾ )الحشر ،:﴿فاعتبروا يا  حجيته :قال 

وقالت : إن أبي أدركته   الّرسول:"جاءت امرأة خثعمية الى الّرسولمن سيرة 
يته أكان ينفعه ذلك فريضة الحج ،فأحج عنه  ؟ قال لها :لو كان على ابيك دين فقض

؟ قالت : نعم .قال : فدين اهلل أحق بالقضاء . " فكان هذا قياسًا لدين اهلل على دين 
 العباد .

فمن خالله يستطيع المربون استنتاج وللقياس أهميته في العملية التعليمية والتربوية 
يجاد طرق وأساليب تربوية مستفيدين من القرآن ، و  رفين في ، ومؤلفات العاالسّنةوا 

االمور التربوية فيوجدون طرق جديدة تالئم الزمان ، والمكان ، واألشخاص ،ألننا في 
 .شيء فيه جديد كلّ عصر 

  : الّسّنة النبوّيةفي  للحرّيةالتربوية  األبعاد: ثانياا 

مدرسة تربى من خاللها  خير اهلل عليه وسلم صّلىمحمد  الّرسوللقد كانت سّنة   
وكيفية معالجة  ،فتعرف الجميع كبارا وصغارا على الحقوق والواجبات ،أفراد المجتمع

الكريم، أو عمل نفذه األثر العظيم الذي تعّلم  الّرسولفعل قام به  كلّ كان ل،فاألمور 
نهاكم  فخذوه وما الّرسولقال تعالى :﴿وما آتاكم منه المحيطين به ،وعّلموا غيرهم ،

لقدوة الحسنة التي أرسلت للناس في زمن لم ألنه كان ا(  7عنه فانتهوا ﴾)الحشر ،
تكن فيه المدارس موجودة ، وكانت الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية بأسوأ 

قال تعالى :﴿لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة ﴾  سابقًا . تعرفنا صورها كما 
 .( 21)االحزاب ،

 :   ّنة النبوّيةالسّ في  للحرّيةاألبعاد التربوية الجتماعية -2-1

http://www.elnaghy.com/
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دراك وضبط  الذي ذلك البعد االجتماعي هو التربوي البعد   يساعد الفرد على وعي وا 
فيضبط حاجة اإلنسان لالرتباط بغيره  بحيث يكون أكثر فاعلية ، ، االجتماعيوجوده 

 فهو يؤثر و يتأثر به ،من األفراد ليستطيع أداء دوره االجتماعي بحيوية وفاعلية 
اإلسالم على بناء المجتمع ،وبناء اإلنسان السوي من خالل نفي القيم "لذلك عمل ،

يجاد القيم االيجابية المؤدية  السلبية الضارة المؤدية إلى تهديم الحياة االجتماعية ،وا 
،وبما أن "البعد االجتماعي  ( 40، 1982، التميمي) "إلى استقرار المجتمع وازدهاره 

لتربية في الحياة البشرية التي تربي اإلنسان يدرس المجتمع فهو من أهم ركائز ا
 لذلك حرص  (1970،وتربطه بالمجتمع ،وتقوي عالقته مع اهلل عز وجّل")ابن فارس ،
 صّلى الّرسولقال  ،اإلسالم على توثيق العالقات والروابط بين الفرد والمحيطين به

 إذاالجسد ،وتعاطفهم كمثل توادهم تراحمهم و ترى المؤمنين في اهلل عليه وسلم :
 1987،5/2238،البخاريبالسهر والحمى .) هاشتكى عضو ،تداعى له سائر جسد

 : ويمكن أن تتجلى ( 5665،

من األهمية بمكان أن يسود المجتمع الحب  : عقد المعاهدات بين األفراد-2-1-1
برام شروط تعطي  األفرادوالوئام بين  فرد حقه وتضمن منه  كلّ لذلك يجب االتفاق وا 

 الّرسولهو أن  ،الّسّنة النبوّيةذلك نجده في وأبلغ مثال على واجبه  بتأديةم االلتزا
يحفظ ، عليه السالم لم يهاجر إلى يثرب قبل أن يوقع مع أهلها عقدًا اجتماعيًا 

المجتمع من الفساد ،ويحميه من الترف فكان العقد منصبا على طهارة المجتمع " قال 
 سالم على بيعة النساء ،وذلك قبل أن تفرض الحرب :عليه ال الّرسولعبادة :فبايعنا 

 على أن ال نشرك باهلل شيئًا. -

 وال نسرق . -

 وال نزني . -

 وال نقتل أوالدنا . -
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 وال نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا . -

 و ال نعصيه في معروف . -

ن غشيتم من ذلك شيئًا، فأمركم إلى اهلل عز وجل إن شاء  فإن وفيتم فلكم الجنة ،وا 
ن شاء غفر ") ( إن البنود السابقة حمت  44،ح 10الحدود ، باب ، مسلمعذب وا 

الرفض  أوة ممنوحة لهم بالقبول المجتمع من الظلم والفواحش والمفاسد ضمن حريّ 
 .التربوية الكثير مما يجب أن نركز عليه في تربيتنا المعاصرة  القيمفيها من .

 ،والمتغيرات الجارية ،وحاجته ،وحياته ،الفردربط العملية التعليمية بواقع فعلينا 
ليستطيع العيش في مجتمع يحظى فيه بحقوق ، ويقوم بواجبات ، وتسود فيه العدالة 

 والمطامع . لألهواءاالجتماعية ويخلو من الشرور والعبودية 

: من أهم ما يجب أن يتوفر في المجتمع هو الطاعة  العفو عند المقدرة -2-1-2
عندما  النبوّيةقصة أخرى من رحاب السيرة فها هي  بالمحبة والتعاون ، لولي األمر

عليه السالم أهل مكة عندما فتحها :"قال ابن إسحاق :فحدثني بعض  الّرسولخاطب 
قام على باب الكعبة ،فقال :ال اله إال  اهلل عليه وسلم صّلىأهل العلم أن رسول اهلل 
مأثرة  كلّ أال  وهزم األحزاب وحده، عبده،ونصر  صدق وعده، اهلل وحده ال شريك له،

أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إال سدنة البيت وسقاية الحاج ، أال 
أربعون  مائة من اإلبل، ففيه الدية مغلظة، وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا،

 ،هلية منها في بطونها أوالدها . يا معشر قريش ،إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة الجا
إنا  الّناسيا أيها ﴿من آدم ، وآدم من تراب ، ثم تال اآلية : الّناسوتعظمها باآلباء ،

ثم  ﴾إن أكرمكم  ....وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا  خلقناكم من ذكر وأنثى 
: يا معشر قريش ، ما ترون إني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرًا أخ كريم ،وابن أخ   قال

فهل هناك ما هو أدل  ( 669ذهبوا فأنتم الطلقاء ." )ابن هشام ،بال، كريم ، قال :ا
فالمتمعن في السيرة العطرة سيجد الكثير مما يجب أن يعّلم من هذا ؟  الحرّيةعلى 

 .ألطفالنا ألنهم جيل المستقبل الواعد وعليهم تعقد اآلمال 



 التربوية وأبعادها النبوّية الّسّنة في الحرّية                 الفصل الرابع          األول الباب 

 

 55 

 في بعدها االجتماعي : للحرّيةمما سبق نستنتج اآلثار التربوية 

مة ،التي هي من عالمات الرجولة في الشخصية كلّ تعّود الفرد احترام شرف ال●
 السليمة.

تكسب الفرد محبة و ثقة من حوله ،لذلك يعمل على إشاعة روح المحبة والود بين ●
 التي يسببها نقض العهود . كلّ أفراد المجتمع ،فتنزع الخالفات والمشا

رام الذات ،الن إخالف الوعد نتيجته تكسب الفرد الشعور بالرضا عن النفس واحت●
 الشعور بالقلق والذنب وتأنيب الضمير.

عبودية، سوى العبودية   كلّ تحفظ كرامة الفرد ،كونها تسهم في تحرره المطلق من ●
 اهلل جل جالله 

 المشاركة الجتماعية : -2-1-3

 ي كذاف االشتراك مع )شاركه( صار شريكه و)اشتركا( : عّرفت المشاركة في اللغة
و)تشاركا( ،)شركة ( في البيع والميراث )يشركه( مثل عّلمه تعّلمه)ابن منظور 

،2002 ،67 -68 ).   

كما تعني المساهمة ويقال في اللغة العربية شارك في الشيء بمعنى كان له فيه 
 .( 128، 2011نصيب ، فالمشاركة هي ربط الفرد بالكل )ابراش ،

ليًا وانفعاليًا مع مواقف الحياة بطريقة تشجعه على "فالمشاركة تعني تفاعل الفرد عق
المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة ، والمشاركة في تحّمل المسؤولية، وقد تكون 

 .( 305، 1993المشاركة رسمية أو غير رسمية ")بدوي ، 

التي يشارك فيها األفراد في الحياة  االجتماعيةهي األنشطة  : وتعرفها الباحثة
 . بما يضمن له السعادة ويشعره بالراحة  بشكل مباشر أو غير مباشر االجتماعية
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 شارك في القتال، و فقد ،تصادفهعمال التي كانت في جميع األ لقد شارك الرسول 
كل عمل وكيف ال  وكان من السباقين في، شارك في حفر الخندق في غزوة الخندق 

عطرة غنية بأنواع المشاركات وهو قدوة المسلمين في التربية والتعليم، فسيرته ال
االجتماعية لتعّلم الناس المحبة والتعاون والتكافل مما يؤدي الى مجتمع متماسك 

 .وسليم

 

  التعاون :-4 -2-1

")المائدة : " وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان  قال تعالى
،2 ). 

منها إغاثة الملهوف ،عن أبي موسى  ّيةالّسّنة النبو للتعاون وجوه كثيرة حفلت بها 
مسلم صدقة ، فقالوا :يا نبي اهلل فمن لم  "على كلّ  قال : االشعري قال عن النبي 

يجد ؟ قال :يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ، قالوا: فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا 
 ن الشر،الحاجة الملهوف ، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك ع

الغاية من التعاون بين  ( فقد أوصل الرسول  1445فإنها له صدقة ")مسلم ،
الناس الن من يعين االخرين يساهم في بناء المجتمع الصالح القادر على ضم 

 بمحبة وأمن يفيد الفرد ويفيد االخرين .الجميع 

 :   الّسّنة النبوّيةفي  للحرّيةالبعد التربوي  األخالقي -2-2

،لما فيه  ونفسياً  وأخالقياً  جاء اإلسالم ليرتقي باإلنسان من كافة الجوانب اجتماعياً لقد 
فما  ،ليس هناك شك في أن لألخالق أثرًا قويًا في بناء المجتمعات وسعادة البشرية ،

تصون المجتمع من األمراض والعادات السيئة  فائدة التطور بعيدا عن األخالق التي
ن الكريم آألهميتها فقد وصف القر  ونظراً  ،الّناسبغضاء بين التي تبث روح الفرقة وال

 صّلى لّرسولا( وكذلك قول  4)القلم ،﴾وانك لعلى خلق عظيم ﴿:  قال  الّرسول
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 10/191، 1994إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" )البيهقي ،اهلل عليه وسلم :"
وفي ، م األخالقالكريم رسالته على إتمام مكار  الّرسول(فقد اختصر  2057،ح

الكريم :"أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا "  لّرسولامناسبة أخرى قال 
   .( 2018،ح 4/370)الترمذي ،ب،ت،

والطبع والسجية وحقيقته انه صورة اإلنسان الباطنة ،وهو  "هو الدين ، الخلق لغة :
اهرة ة الخلق لصورته الظنفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها ، والتي تأتي بمنزل

والخلق اصطالحا من وجهة نظر إسالمية  (85،ص 10،ج 1993)ابن منظور ،
التي يحددها الوحي لتنظيم  "مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني،

حياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم 
 .( 75، 1977الجن ،وجه ")ي أكملعلى 

كان هدف الرسالة هو تعليم األخالق في فترة ساد فيها اإلسفاف الخلقي  لقد  
واالجتماعي ،لذلك أصبحت الحاجة ماسة لالهتمام بالتربية األخالقية وغرس القيم 
والمبادئ التربوية السليمة متضافرة مع الدين بغية تنظيم المجتمع والعالقات 

وصحة ممارستها لتكون األساس  الحرّيةومن هنا يبرز دور  يةواالجتماع األخالقية و
          ومنها :فتضبط بالحدود والقوانين المناسبة.  ،األخالقالذي تبنى عليه 

دعا التي  األخالقيةأحد الجوانب التربوية  هيو  : والعتقاد حرية الرأي-2-2-1
تبدو جلية (  28")الروم ، يات لقوم يعقلوناليها االسالم قال تعالى "كذلك نفصل اآل

بل  لم يسلم أحد منهم كرهًا،الذين  ،قصة إسالم أهل يثربفي  الّسّنة النبوّيةفي 
لجزء الثاني ")ابن هشام ابن هشام ا النبوّيةبالحوار وحرية الرأي ،كما ورد في السيرة 

فها هو مصعب بن عمير ، يدعو اسيد بن خضير ،و سعد بن معاذ  (235-237،
منهما : أو تقعد  كلّ سيد في قومه يتبعه الكثير من الرجال ، قائال لمنهما  كلّ و 

وان كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟وبعد ان  ،قبلته ورغبت فيه  فتسمع ،فإن رضيت امراً 
هدوء  كلّ ب ودخلوا في الدين،اسمعهما القرآن وآياته ، وكيف يصنعون اذ هم أسلموا 
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الكريم قد ربى  لّرسولاف و وقومه .يؤمن طوعًا هجعلت المتلقي ، وثقة بالنفس 
فالتعليم  ،فكانوا خير مثال لخير قدوة الّناسالصحابة وعّلمهم كيفية التعامل مع 

بالقدوة من اهم الطرق التربوية إليصال سلوك او عادة او طريقة للتفكير يتبعا 
ة لرأي "لقد حياخذ بما يراد تعليمه وخاصة حرية االمربون وتتجلى فيها حرية اال

مدرسة شاملة لجميع معاني التربية "ففيها نجد االساس والمبدأ واألسلوب  الّرسول
 .( 2008زمان ومكان ")دباش ، كلّ التربوي النافع ل

 

 ترسيخ ثقافة الشورى في المجتمع :-2-2-2

 ألهمية الشورى في حياة األمة فقد نزلت آية كريمة بهذا االسم قال  نظراً 
م وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربه﴿:
،وأهمها ففيها  الحرّيةهم التطبيقات التي تمارس بها افالشورى من  ( 38)الشورى ،﴾

"الشورى الوصول ألفضل االمور وأصوبها ألنها ثمرة  الخبرة والممارسة لألشخاص 
) عبد  "للحق األمورأقرب  إلىهي استطالع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل 

 .( 130، 2001الفتاح ،

اهلل عليه وسلم بأمر عقد الصلح مع  صّلى الّرسولشاور ، في األمور السياسية ف
اهلل عليه  صّلىالبالء ،بعث رسول اهلل  الّناسعدل عنه "فلما اشتد على  غطفان ثمّ 

بن ومن ال أتهم ،عن محمد بن مسلم  وسلم كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة،
عبيد اهلل بن شهاب الزهري ، إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، والى الحارث 

حارثة المري ،وهما قائدا غطفان ، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة  أبيبن عوف بن 
على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهما الصلح ، حتى 

الصلح ،إال المراوضة في ذلك ،فلما أراد  كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة وال عزيمة
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  إلىاهلل عليه وسلم أن يفعل ،بعث  صّلىرسول اهلل 

أم  أمرًا تحبه فنصنعه، ،فذكر ذلك لهما ، واستشارهما فيه ، فقاال له :يا رسول اهلل،
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ل :بل شيء شيئًا أمرك اهلل به، البد لنا من العمل به ، أم شيئًا تصنعه لنا ؟ قا
أصنعه لكم فو اهلل ما أصنع ذلك إال ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، 

جانب ،فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ، فقال له  كلّ وكالبوكم من 
سعد بن معاذ :يا رسول اهلل ، قد كنا نحن وهؤالء القوم على الشرك باهلل وعبادة 

وا منها ثمرة إال قرى "ضيافة " كلّ نعرفه ،وهم ال يطمعون أن يأ ،ال نعبد اهلل وال األوثان
أو بيعا ،أفحين أكرمنا اهلل باإلسالم وهدانا له و أعزنا بك و به ، ونعطيهم أموالنا ! 
واهلل ما لنا بهذه من حاجة ، واهلل ال نعطيهم إال السيف حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم ؛ 

لم : فأنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة اهلل عليه وس صّلىقال رسول اهلل 
ج 2004،258،فمحا ما فيها من الكتاب ،ثم قال : ليجهدوا علينا .)ابن هشام ،

الكريم ألقوال الصحابة فغّير رأيه وألغى الصلح  الّرسوللقد سمع (   136-137،
الكريم  سولالرّ كونه  برأيه،ولم يتشبث  بأقوالهماقتنع  ألنه مع غطفان ، الذي عقده

قد وصفه اهلل  ،كيف ال ومحمد ،فهو هنا يجسد أهمية الشورى بأعلى معانيها 
عليه السالم  الّرسولاستشارة ( كذلك  4تعالى "وانك لعلى خلق عظيم ")القلم ،

واألخذ بمبدأ الشورى  الحرّيةأصحابه بمكان النزول في غزوة بدر  أبلغ مثال على 
"قال ابن إسحاق  اآلخرين واألخذ بها  آلراءالستماع األخالقي وأهمية ا هافي بعد،

ذكروا :أن الحباب بن المنذر بن الجموح  سلمة ، أنهم عن رجال من بني :فح دثت
ه اهلل ليس لنا ان نتقدمه ، وال منزال أنزلي أرأيت هذا المنزول ،أ قال : يا رسول اهلل ،

هو الرأي و الحرب و  نتأخر عنه ، أم هو الرأي و الحرب و المكيدة ، قال : بل
حتى نأتي أدنى  الّناسالمكيدة ، فقال :يا رسول اهلل ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض ب

ماء من القوم ،فننزله ن ثم نغّور ما ورائه من القلب ، ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه 
اهلل عليه وسلم :لقد  صّلىماء ،ثم نقاتل القوم ، فنشرب وال يشربون ؛ فقال رسول اهلل 

، فسار  الّناساهلل عليه وسلم ومن معه من  صّلىأشرت بالرأي .فنهض رسول اهلل 
حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلب فغّورت ، و بنى حوضًا 

. )ابن هشام ،بال  اآلنيةعلى القليب الذي نزل عليه ، فم لئ ماء ، ثم قذفوا فيه 
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ما هي إال إلبراز االساليب والسلوك  النبوّيةة فإيراد هذه القصص من السير ( 351،
 الحرّيةو اكراه بل باالعتماد على أ ربدون قس الّناسلتعليم الذي اتبعه المصطفى 

المطلقة التي تقود االنسان الى فعل الشيء عن ثقة واقتناع متجسدا فيها معنى 
 . االخالقية  ابعادها كلّ ب الحرّية

 ع :تحقيق المساواة في المجتم-2-2-3

ل اإلسالم الثورة الحقيقية على القيم والمعايير العفنة التي كانت تسود لقد مثّ   
عليه السالم النبراس الذي يستنير منه األفراد في  الّرسولة المجتمع ،وكانت سنّ 

  .حياتهم القيم والمبادئ السليمة ليعيشوا بمحبة وسالم وتسود بينهم األلفة والوئام

رحابة صدر منعًا  كلّ يه السالم يقبل ما يمليه عليه خصومه بعل الّرسولفها هو   
لحرب قد تقع على أنصاره غير ويضع شروطًا تلزم الطرفين بحرية الرأي واالعتقاد 

اهلل عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان اهلل عليه ،  صّلى"قال :ثم دعا رسول اهلل 
اكتب باسمك  لكنّ أعرف هذا ،و فقال : اكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم ؛قال سهيل :ال 

 اللهم ؛ فكتبها . 

قال : فقال ، ه محمد رسول اهلل سهيل بن عمرواكتب :هذا ما صالح علي ثم قال : 
قال :  ،اكتب اسمك واسم أبيك لكنّ سهيل : لو شهدت أنك رسول اهلل لم أقاتلك ، و 

بن عبد اهلل ه محمد اكتب هذا ما صال علي اهلل عليه وسلم : صّلىفقال رسول اهلل 
عشر سنين يأمن فيهن  الّناسعلى وضع الحرب عن  اصطلحاً  ،سهيل بن عمرو

ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه  الّناس
ه عليه ، و إن بيننا عيبة رده عليهم ن ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردو 

يدخل في عقد محمد وعهده  أنه من أحب ، وانه ال إسالل وال إغالل ، وأنمكفوفة
، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه .)ابن هشام ،بال دخل فيه

،609 ). 
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على عدد  يمكن التأكيد تربوياً  الّسّنة النبوّيةمن خالل عرض القصص السابقة في 
 من األمور:

فيعامل  ،اناإلنسيجسد في سلوكه مبادئ الديمقراطية وحقوق  أنعلى المعلم  -
ويعمل  ،صفية تماثل ما يجري في الواقع أنشطةيصمم وينفذ و الطلبة بالتساوي ،

عن  م التالميذ بموضوعية بعيداً ويقوّ  ،ويع األساليب والتقنيات التربويةعلى تن
 عن الخوف . حرية بعيداً  كلّ المحسوبية الشخصية، ويشجعهم على التفاعل معه ب

ت، التي تعتمد على إطالق حرية التفكير كاّل لمشطريقة حل اأن يعتمد أسلوب و  -
 أن يكون المعلم المثل والقدوة في تعليم التالميذ التعلم، و األفكار كلّ والترحيب ب

ن بالتالميذ للحصول على ويستعي ،فيتظاهر بعدم معرفة بعض األشياء ،التعاوني
 .فيكون هو القدوة التي يتمثلون بها في تصرفاتهم ،المعلومة

تاحة الفرصة للمناقشة والحوااعل مع الطلبالتف - والتحرر من صورة المعلم  ،ة وا 
 .فيدعم الرغبة لديهم بالتعلم الذاتي  ،التقليدي

هو التذلل، تواضع الرجل إذا تذلل، وقيل ذل  يعرف لغة : التواضع : -2-2-4
ال، فالتواضع يدل غلى خفض  وهو مأخوذ من تواضعت االرض عما يليها ،وتخاشع
 .)لسان العرب( ،ءالشي

العبد ،  يجالس الفقراء والمساكين ويصغي اليهم ويجيب دعوة لقد كان الرسول
الى التواضع  وينصت لالمة ، وكان يشارك الناس العمل قّل أو كثر ، وقد دعا 

 يفخر أحد على أحد ، وال وحّث عليه بقوله :إن اهلل أوحى إلّي أن تواضعوا حتى ال
"طوبى لمن تواضع في غير منقصة  مسلم ( وقوله  يبغي أحد على أحد ")رواه

وتعليم أبناءنا هذه القيم السامية التي  ..." فما أحوجنا لالقتداء بتعاليم الرسول 
 .، وتحمي المجتمع من الحقد والضغينة  باإلنسانتسمو 
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صبر صبرًا تّجلد  ، ويقال :الحبس والمنع، وهو ضد الجزع لغة : الصبر :-2-2-5
، وصبر: انتظر وصّبر نفسه : حبسها وضبطها ، وسمي الصوم صبرًا ولم يجزع 

 .( 540لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح )القاموس المحيط ،

:فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وال تستعجل لهم ")االحقاف  قال تعالى
لصبر هو ما يميز جاء في أسماء اهلل تعالى "الصبور "وا وألهمية الصبر ( 35،

لألوامر والنواهي  اإلنسان عن سائر الكائنات الحية فيضبط غرائزه وشهواته، ويمتثل
 وتحقق أعلى معاني الحرّية من خالل ضوابطها .  التي يؤمن بها

فالصبر يشمل أكثر مكارم االخالق، فسعة الصدر صبر عن الضجر،     
صبر عن دواعي االنتقام ، ومن والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار ، والعفو 

أكثر من الرسول الكريم صبرا فقد صبر على تعذيب المشركين له بل وسامحهم 
وكان قدوة للناس في المعارك التي خاضها الغزوات و عندما فتح مكة ، وصبر في 
هو خباب بن االرث يشكو ما يالقيه المؤمنون من  الشجاعة والمحبة والصبر فها

حمل معنى الضيق والتبرم واالستعجال ، فضرب له الرسول أذى المشركين شكوى ت
  مثاًل فقال : لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط من حديد ما دون عظامه من لحم

أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشّق 
اكب من باثنين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتّمن اهلل هذا االمر حتى يسير الر 

 3852يخاف إاّل اهلل والذئب على غنمه ") البخاري ،رقم  ى حضرموت الصنعاء ال
من االلم الذي ال يمكن أن يتصوره إنسان  ( فهذه الصور التي عرضها الرسول 

دليل على عظمة الصبر الذي يجب أن يتحلى به المرء لينال الثواب ، وليعطيهم 
، ويكون درسًا للمعلم كي يبذل جهده في الحياة درسًا يعلمهم أهمية الصبر وفائدته في

ويتعب على نفسه ليطور قدراته بما يخدم  تعليم التالميذ، فينوع في طرائق التدريس،
 العملية التربوية.   

 :  الّسّنة النبوّيةفي  للحرّيةالبعد التربوي النفسي -2-3
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هتم بها خصية ،فالقد جاء اإلسالم ليبني النفس اإلنسانية ،ألنها أهم مكونات الش
ونفس وما سواها ،فألهمها فجورها ﴿: وصاغها بصورة سليمة معافاة قال 

وقول  ،( 10-7)الشمس ، ﴾وقد خاب من دساها فلح من زكاها أقد  وتقواها
ينظر  لكنّ و  "إن اهلل ال ينظر إلى أجسادكم وال إلى صوركم، عليه السالم : الّرسول

فهذه  ،(2564،ح 4/1986دره")مسلم ،ب،ت، صإلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى 
 ر والشرير عليها أن تختار بملء إرادتها الخير فتزكو وتتطهر .النفس بمكونها الخيّ 

وقد ، وتجنبه الوقوع بالكآبة والحزن  األمراضعن  اإلنسانفالصحة النفسية تبعد 
ح ،بين فها العلماء المسلمون "تحقيق التوازن بين مطالب الجسم والنفس والرو عرّ 

مصالح الفرد ومصلحة الجماعة على االعتدال في تحصيل المطالب ، والجمع بين 
وبين مزايا مالمح الفرد والجماعة  " )كفافي  مزايا مطالب الجسم والنفس والروح ،

فالنفس كذلك و  فكما هو الجسم بحاجة إلى االهتمام والرعاية ، ،( 9/93، 1986،
"مليئا بالمودة والحنان  يكون الجو التربوي أنيؤكد علماء المسلمين على ضرورة 

عن القسوة والشدة على المتعلمين ،حتى ينشأ الصبيان والمتربين في سالمة  وبعيداً 
 ،( 44، 2002عن األزمات واألمراض النفسية ")القاضي ، وصحة نفسية وبعيداً 
 المتجسدة في : الحرّيةيتمثل  أنفالمنهج التربوي يجب 

البد  وسالمفراد المجتمع بسعادة أكي يعيش  : م بين األفرادتحريم الظل -2-3-1
 فراد ومنع الظلم بينهم ،لة بين األاهمها العدأومن  ،ن تتوفر لهم مقومات السعادةأ

 ونجد ذلك في هذه القصة .

"أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي  قالت : رضي اهلل عنها عن عائشة"
اهلل عليه وسلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه  صّلىا رسول اهلل م فيهكلّ سرقت، فقالوا من ي

، فقال رسول أسامةمه كلّ ف اهلل عليه وسلم ، صّلىإال أسامة بن زيد حب رسول اهلل 
 إنما" ثم قال : ،ثم قام فاختطب "أتشفع في حدود اهلل ". اهلل عليه وسلم صّلىاهلل 
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وأيم اهلل لو أن  ،عليه الحد أقامواف سرق فيهم الضعي إذاكانوا  أنهمهلك الذين قبلكم أ
  .( 3288،ح 3/1282، 1987فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده " )البخاري ،

، وتطبيق األحكام على الجميع بدون تفريق، تغرس الّناسإن العدالة والمساواة بين 
 من أهم المبادئ التربوية، التي ي، وهاحة والطمأنينة وتشعرهم بالسعادةفي النفس الر 

 ليكون التعّلم بأحسن وأرقى صوره .  يجب أن تتوفر في البيئة الصفية والمجتمعية،

 الّناسكثر ما يشيع الرضى بين أن من إ : حرية الرأي نحو أولي المر -2-3-2
السديد  الرأيحساسهم بالقدرة على عرض وجهة نظرهم للقادة ومجادلتهم واثبات إهو 

عبد وحدثنا محمد بن  كما في صحيح مسلم :  الّرسولقال ، و رهبةأبدون خوف 
حدثنا  قالوا :، شج وتقاربوا في اللفظسعيد األ وأبوبن نمير و زهير بن حرب  اهلل

عن سعد بن عبيدة ،عن ابي عبد الرحمن ،عن علي ،قال :  األعمشوكيع .حدثنا 
له ان يسمعوا  وأمرهمبعث رسول اهلل سرية ،واستعمل عليهم رجال من االنصار . 

 وقدوا ناراً أثم قال ، فجمعوا له، :اجمعوا لي حطباً  يطيعوا .فأغضبوه في شيء. فقالو 
تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا :بلى .قال  أن .فأوقدوا . ثم قال : ألم يأمركم رسول اهلل

من رسول اهلل  إلىفادخلوها .قال :فنظر بعضهم الى بعض .فقالوا : إنما فررنا 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ضبه .و طفئت النار .كذلك .وسكن غالنار .فكانوا 

. البخاري ،ح نما الطاعة في المعروف ".إفقال :"لو دخلوها ما خرجوا منها(
 ،مروا بدخولهاأطاعوا بدون تفكير ، لكان جزاءهم النار التي أنهم أفلو  ( 7145

، اسب مور ويضعها في مكانها المنليزن األ ،ل فكره وعقلهعمِ ي   فالفرد يجب أن
فالطاعة العمياء تلغي العقل ، وقد ورد سابقًا ان االرادة والعقل من أهم مقومات 

 . الحرّية

هنا تتجلى عظمة المنهج : اإلقناع والبتعاد عن فرض األحكام بالقوة -2-3-3
االقناع واستخدام  المعرفة السابقة لتعزيز حكم يقبله العقل   الّرسولالذي اتبعه 
فقال :ائذن لي بالزنا  لّرسولاإلى قصة الشاب الذي جاء  هي فها والمنطق ،
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:ادنه  اهلل عليه وسلم صّلى الّرسول،فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا : مه ، مه فقال 
جعلني اهلل فداك  -اهلل و مك ؟ قال: ال،قال : فجلس ، قال : أفتحبه أل فدنا منه قريباً 

جعلني  -اهلل ، قال : أفتحبه البنتك ؟ قال : الويحبونه ألمهاتهم  الّناسقال : وال  –
 -يحبونه لبناتهم ، قال : أفتحبه ألختك ؟ قال : الواهلل الّناسقال : وال  –اهلل فداك 

يحبونه ألخواتهم ، ، قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال  الّناسقال : وال  –جعلني اهلل فداك 
بونه لعماتهم ، قال : أفتحبه لخالتك يح الّناسقال : وال  –جعلني اهلل فداك  -: الواهلل

قال : فوضع  يحبونه لخالتهم ، الّناسقال : وال  –جعلني اهلل فداك  -؟ قال : الواهلل
يده عليه وقال :اللهم  اغفر ذنبه وطّهر قلبه وحّصن فرجه ،فلم يكن بعد ذلك يلتفت 

ة الشاب مناقشة عقلي الّرسول( لقد ناقش  257-5/256إلى شيء .)مسلم ،
، رغم الجرأة وقلة األدب في طلبه ،ولم ينهره ،لم يزجره ،ولم يصادر حريته ،منطقية

وتكون خير رافد لنا في  ،مثلالكريم هو القدوة التي يجب أن نستمد منها ال لّرسولاف
  ساليب التربوية التي يجب أن نتعامل بها مع اآلخرين .األ

تعلم على حصول الم، و طلبة ومعلميهمام المتبادل بين الجو من الحب واالحتر  إشاعةف
المعلم  ، وبذلك ينال نزع من نفسه شعور الغيرة والعداءي ،فرص متكافئة في التعليم

الشعور بالرضى  همويكسب ،يدفعهم لطاعته والثقة به حب واحترام وتقدير طلبته،
ع وتشج وتحفظ الحقوق، سيادة العدل تقوي الروابط بين األفراد،إّن  ،وراحة الضمير

يشعرون به بسبب ما  ،االتزان النفسي لدى األفراد ، فيتحققعلى العمل لخير المجتمع
 .من طمأنينة واستقرار 

 : ( وقال  76:"فإن اهلل يحب المتقين " )آل عمران ، قال  المحبة :-2-3-4
وصفة  ( فالمحبة صفة من صفات اهلل جل جالله، 90م ودود ")هود ،ي"أن ربي رح

، وأقواله أكبر دليل على أن تسود في المجتمع فكانت أعمالهكريم أحّب الرسول ال
، ودفع الشر الديني يو محبة الناس تكون بإيصال النفع الديني والدني"ذلك، ألن 

والدنيوي، ويدخل في ذلك األمر بالمعروف والنهي عن المعروف، وتعليم الجاهل 
إلّي عبدي ا تقّرب وم:  قال تعالى" يقول : هو الرسول  فها (1995")وهبي ، 
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عليه، واليزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه،  هبشيء أحب إلّي مما افترضت
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

البخاري بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطيه، ولئن استعاذني ألعيذنه ")
في الحياة  اهلل يكون عونًا له في كّل شيء، فيسهل له األمور يحبهفمن  ( 6502،

الدنيا ويجعله سعيدًا راضيًا بما قسمه له، وفق هذا تتحقق سعادته ويّس قلبه، وفي 
على  "استأذن رهط من اليهود قصة أخرى جرت أن عائشة رضي اهلل عنها قالت :

يا عائشة إن  اللعنة ، فقال :فقالوا : السام عليك، فقلت : بل وعليكم السام و  النبي 
قال : قلِت مر كله ، قلت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ اهلل رفيق يحب الرفق في األ

( فهنا أعطى الرسول الكريم الدرس للسيدة عائشة بان  10/35وعليكم ")البخاري ، 
الرد يجب أن يكون برفق كما يحب اهلل، كي تسود الطمأنينة بين الناس وعلينا أاّل 

غ في اإلجابة ونزيد الحقد بين الناس، فالرسول هو المعلم الذي اتخذ المحبة نبال
عنوانًا وشعارًا لرسالته الكريمة، وعلينا االقتداء به ونشر المحبة بين التالميذ والمجتمع 

 المدرسي فيقبل الطلبة على العلم والحياة بنفس راضية سعيدة . 

ا رسنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب : "لقد أرسلن قال تعالى  :العدالة -2-3-5
ن حكمت فاحكم بينهم  وقال أيضًا : ،(25والميزان ليقوم الناس بالقسط")الحديد ، "وا 

والعدل لغة : هو االستواء واالستقامة ، (42المقسطين ")المائدة،بالقسط إن اهلل يحب 
ة مترادفان فالعدل والمساوا ،(10/106،449في المقال والفعال والحال )ابن منظور،

وحيث يسود أحدهم يكون اآلخر، وهما ركيزتان من ركائز الدعم النفسي عند األفراد، 
فبدون العدل تتكون في النفوس الضغائن واألحقاد ويعّم المجتمع الكره، وتسود 

 خير نموذج في تطبيق العدل قال الرسول الدسائس والحروب، لقد كان الرسول
يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين عند اهلل تعالى : "المقسطون 

 ( وقد قام الرسول 3/1458يعدلون في حكمهم واهاليهم وما ولوا ")البخاري ،
بين زوجاته "كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول "اللهم هذا قسمي فيما  باإلنصاف

هذه االمثلة  ومن، (2/193أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك ")سنن الدرامي، 
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نستنج أن على المربي أن يكون خير مقتدي برسول اهلل فيعدل بين تالميذه ويراعي 
الفروق الفردية، ويقّدم التعزيز المناسب، فيحبه التالميذ ويقبلون على المعرفة بشغف 

      وحرية 

 :الكريمة  النبوّيةللسنة  التعليمي البعد التربوي-2-4

، الذي اصطفاه اهلل هو المربي، والمعلم، والقدوة  سولالرّ إّن  :لمعلم ا-2-4-1 
  ًومن ثم تربيتهم  ،من عباده ألداء رسالته اليهم، وتبليغهم إياها قواًل وعمال

في هي الجانب التطبيقي والعملي لما جاء  الّسّنة النبوّيةف، مهم في ضوءهاوتعلي
 لقد كانت حياة النبي " ، ومفاهيم تربوية رئيسية القرآن الكريم من أصول ومبادئ

ففيها نجد األساس  والمبدأ و االسلوب التربوي  مدرسة شاملة لجميع معاني التربية،
قد وصفه اهلل تعالى  كيف ال ومحمد  ،( 2008زمان ومكان )دباش ، كلّ النافع ل

 .( 4ك لعلى خلق عظيم ")القلم ،نّ ا  :"و 

تلقى المفاهيم والحقائق وهو الفرد الذي يعيش في المجتمع وي : المتعلم-2-4-2
والقيم التي سيعمل على العمل بها في حياته المرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه ، 

كما يعّرفها ابن سينا إال " وسيلة اعداد الناشئ للدين والدنيا في آن معًا ، فما التربية 
، وتكوينه عقليًا وخلقيًا ، وجعله قادر على اكتساب صناعة تناسب ميوله وطبيعته 

وتمكنه من كسب عيشه "فالتربية عالقة بين طرفين على االقل تنتج الفرد الفاعل في 
 المجتمع .

فسوف نجد  الّسّنة النبوّيةهو المعلم في   الّرسول:بما أن الطريقة -2-4-3
االساليب التي اتبعها عليه السالم متنوعة وتضاهي أرقى االساليب التربوية الحديثة 

  .ها،ستعرض الباحثة بعض

ما يلي :عن أبي هريرة أن  61/8لقد ورد في صحيح البخاري  : األسلوب العملي●
، فرّد النبي  ثم جاء  فسّلم على النبي  صّلى، فدخل رجل فدخل المسجد النبي 
 ثم جاء  فسّلم على النبي  صّلىالسالم ، وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصِل ف 
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...ثالثًا  فقال :  صّلىارجع فصلي فإنك لم تصِل فالسالم ، وقال له  ، فرّد النبي 
الشريفة  الّسّنة النبوّيةوالذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني " هنا ندرك من 

أهمية التدريب والممارسة في تعليم الناشئة فان القيام بالعمل وممارسته هو االسلوب 
  .فضل في التعليماأل

، وهو المتعلم تعليم غير المباشرة التي تشدّ من أساليب ال : أسلوب ضرب المثال●
وتوضيح المعاني وهو" يعني سرد وصفي أو قصصي أو  يستخدم لتقريب األفكار

الى شيء آخر، لفرض التأديب أو  تصويري لتوضيح فكرة عن طريق تشبيه شيء
 ( ونجد ذلك في الّسّنة النبوية الشريفة 1995،17التهذيب أو اإليضاح")يعقوب ،

: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن  وسى االشعري قال : قال رسول اهلل "عن أبي م
كمثل االترجة ريحها طيب وطعمها طيب ، و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل 
الثمرة ال ريح لها وطعمها حلو ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها 

يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي ال 
مثال حالة  كلّ ل  الّرسول( لقد عرض  10/ 309، 308وطعمها مر ")البخاري ،

وتتمثل  حالة بمثالها فيتخذ الذي يراه االفضل ، كلّ من بيئة المتعلم بحيث يقارن 
تعلم األهمية التربوية في تمثيل االشياء الغير مادية والغير منظورة فيصبح بإمكان الم

تخيلها ، وتربط الخبرات والمعلومات فيصبح استذكارها سهاًل ومتاحًا، وتحّث المتعلم 
رض وهنا جبار أو فإما هو مفيد للمجتمع بدون  كلّ على التمثل ب على التفكير و

 .تتجلى حرّية االختيار

: من أهم االساليب في التربية والتعليم ، ففيه تقريب  اإليضاحب التربية أسلوب●
عاني المجردة الى االذهان وشرح للحقائق ،"عن عبد اهلل قال : خّط لنا رسول اهلل الم
  ًثّم خّط وسطه خطًا ، ثّم خّط حوله خطوطًا ، وخًط خطًا خارجًا من خطًا مربعا ،

الخط ،فقال : هذا االنسان للخط االوسط ، وهذا األجل محيط به ، وهذه االعراض 
)الدرامي السنن " آلخر وهذا االمل للخط الخارج االخطوط ، فإن أخطأه واحد نهشه 
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العالقة بين الخطوط من طريقة رسمها ليربطها   لّرسولا( فقد شرح  403/2،
 .ترك للمتعّلم حرّية اتخاذ القراربالمفاهيم التي أراد شرحها لي

حاوره وراجعه في الكالم  :تعّرف المحاورة لغة : المحاورةالتربية ب أسلوب●
 الحوار تعليم األفراد عن طريق "بالحوار بالتربية ( ويقصد1991،145،)البستاني

تحضيرًا يجعل كل سؤال يبنى على الجواب االسئلة  تحضيريجب و  ،االسئلةو 
بأن النتائج التي  يشعر في نفسه، المتعلميجعل المأخوذ من المتعلم، على نحٍو 

لتي يراد إقناعه بها توصل إليها ليست جديدة عليه، فيصل المتعلم الى المعلومات ا
تربوية عظيمة، فهي  لحوار قيمةلطريقة او  (2000،13دون عناء كبير")النحالوي،

سهم في تنمية قدرة المتعلم على أدب تكما  زالة الغموض،ا  مور و تسهم في توضيح األ
  الّرسوللقد استخدم  لعليم عن التلقين،ع النقد والنقد الذاتي، ويبتعد اوتشج ،الحديث
يجمع بين الحوار واستخدام بيئة  ألنههذا االسلوب، وستورد الباحثة هذا المثال كثيرًا 
تعلم فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أّن رجاًل أتى النبي فقال الم

 .ولد لي غالم أسود له :يا رسول اهلل،

 هل لك إبل ؟  فقال له: 

 .قال: نعم

 قال :ما لونها؟  

 .قال : حمر

 فيها أورق ؟  هل: قال  

 .قال :نعم

 قال : فأن ذلك ؟ 

 .قال : نزعه عرق 



 التربوية وأبعادها النبوّية الّسّنة في الحرّية                 الفصل الرابع          األول الباب 

 

 70 

 .( 5305باب من عرض ولد ، نزعه )البخاري،هذا قال : فلعل ابنك  

لقد استخدم النبي أسلوب المحاورة، واستخدم مثااًل من بعض ما يملكه هذا الرجل 
أن يقتدي فحقق الهدف من هذه الطريقة، وكان مثااًل يجب  ليكون أقرب الى فهمه،

 به التربويون في تعليم التالميذ. 

الدماغ،  سمى العصف الفكري، استمطاروت : أسلوب التربية بالعصف الذهني●
إعمال الخاطر " لغة: ( ويعّرف التفكير139، 2007المفاكرة، تدفق االفكار)عفانة،

والتفكير عند التربويين كّل نشاط عقلي هادف  (10،307ج في شيء")ابن منظور،
والتربية ( 2005،4يتصرف بشكل منظم، في محاولة لحل المشكالت ")بكار،مرن، 

بالعصف الذهني أسلوب تعليمي يقوم على حرّية التفكير، ويستخدم من أجل توليد 
أكبر عدد من الحلول، ويهدف الى حل المشكالت إبداعيًا، وفي السنة المباركة 

في  اآلراء واستمطار األفكارهد عندما عقد المجلس االستشاري ألخذ االعديد من الشو 
غزوة بدر الكبرى وأخذ يردد قائاًل: أشيروا علّي أّيها الناس، وفطن لذلك قائد االنصار 

، فقال :لكأنك تريدنا يا رسل اهلل؟ قال : أجل، قال : فقد وحامل اللواء سعد بن معاذ
آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 

الذي بعثك بالحق لو  مواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول اهلل لما أردت فوو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره 
أن تلقى بنا عدونًا غدًا، إّن لصبر في الحرب، صدق في اللقاء ولعل اهلل يريك مّنا ما 

بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم  ل و ة اهلل، فسر الرستقّر به عينك، فسر بنا على برك
قال :سيروا و أبشروا ، فإن اهلل تعالى وعدني إحدى الطائفتين ، واهلل لكأني انظر الى 

فالرسل الكريم بهذه الطريقة كان خير  (1991،232مصارع القوم )المباركفوري،
موقفه عليه  وكذلك مطبق لطريقة العصف الذهني بإطالق التفكير الحر بين الناس،

السالم في غزوة الخندق ، فأفضت الحلول الى حفر الخندق الذي كان السبب في 
، ونهتم االنتصار بالغزوة الشهيرة ، فعلينا االقتداء بالرسول الكريم في تعليم االبناء

  .عرفة جديدةلكل فكرة يقومون بطرحها، فربما تفتح طريقًا لم
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المعلومة بطريقة غير  إليصالتربوي  وهو أسلوب النصيحة :ب التربية أسلوب●
شعار المنصوح بالمودة والعطف واالبتعاد عن التعنيف "عن أبي هريرة قال  مباشرة وا 

رسول اهلل؟  ست ، قيل ماهي ياعلى المسلم  مقال : حق المسل ن رسول اهلل إ: 
ذا استنصحك فانصح له ....... ذا دعاك فأجبه ، وا  ) قال: إذا لقيته فسّلم عليه ، وا 

فما أحوجنا لممارسة هذه الطريقة لنشر المحبة والود بين  ( 35/8صحيح البخاري ،
 .التالميذ، فيتعلمون القيم واالخالق والمعارف بدون فرض

 : والرسم التعبير بالحركةب التربية أسلوب●

ن تؤدي أستورده الباحثة لتؤكد للمعلم أن أي حركة ولو كانت صغيرة وبسيطة يمكن 
يإفهام دالمرا بين أصابعه وهو يبين طبيعة العالقة  صاله للمتعلمين، كتشبيكه ه وا 

اهلل  صّلىبين المؤمن و أخيه، فعن ابي موسى االشعري رضي اهلل عنه، عن النبي 
عليه وسّلم، قال : "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشّد بعضه بعضًا " وشبك 

السيرة ف(  2446، 3/129خاري،بين أصابعه أخرجه البخاري في كتاب المظالم )الب
اشتملت على مفهوم تربوي أصيل غطى جميع  مدرسة تربوية تعليمية متميزة، النبوّية

هو الرسول الكريم قد استخدم الرسم أيضًا  و أخالقيًا وعقليًا فها ، بدنياً مناحي الحياة
-عن عبد اهلل بن مسعود  -رحمه اهلل-، فقد روى اإلمام البخاري في تعليم أصحابه

َخطًَّا م َربََّعًا، وخط خطا  -صّلى اهلل عليه وسلم-، قال: َخطَّ النبي -رضي اهلل عنه
في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي 
في الوسط، وقال: "هذا اإلنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي خارٌج أمله، وهذه 

ن أخطأه هذا نهشه هذا" الخطط الصغار األعراض،  فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وا 
كانت أساس مهم استخدمه  التعليميةوالطريقة  ( فالوسيلة 9606، 1986)البخاري،
يفة، لنرتقي بالعملية به وبسنته الشر  االقتداءفي تعليم الناس، فاألحرى بنا  الرسول 
 التربوية .

 :أسلوب التربية باللعب●
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ويعّر تربويًا : بأنه نشاط موجه يقوم به ، )ابن منظور( د الجداللعب ض:  لغةً  فيعرّ  
االطفال لنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية، ويحقق في نفس الوقت 

(ولقد اهتم الرسول الكريم في سنته الشريفة  16، 1996المتعة والتسلية )حجي ، 
صارع رجاًل معروفًا  اهلل باللعب بل ومارسه بنفسه مع بعض أصحابه "ان رسول 

( فاللعب  188، 1985بقوته يسمى ركانة فصرعه النبي أكثر من مرة ) االلباني ،
القلق يحقق للشخص جسمًا سليمًا، ونضجًا عقليًا، ومن خالله يسيطر االنسان على 

فيدرك أهمية العمل الجماعي،  والمخاوف ، وبتكون لديه نظام أخالقي ومعنوي،
سباقًا في استخدامه لتعليم االفراد نموذجًا رائعًا  وقد كان الرسول  وتقدير اآلخرين،

   للتربية .

 البيئة التعليمية : -2-4-4 

، وهي إجمالي وتعني المحيط  environnerالبيئة مأخوذة من الكلمة الفرنسيةكلمة 
االشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح االرض، أّما 

م هي مجموعة الظروف والعوامل "بيئة التعلّ  ف البيئة التعليمية اصطالحًا:تعري
بعملية تعّلم الطفل، التي تؤثر في سرعة، الخارجية والمادية والبشرية التي تحيط 

وفعالية التعلم لديه، وتعتبر بيئة تعّلم الطفل، هي المجال المسؤول عن تكوين 
رغم االختالف في  (13، 2007")فهمي، المفاهيم والمهارات واالتجاهات الحياتية 

أعطى الرسول الكريم خير االمثلة على  البيئات التعليمية بين الماضي والحاضر، فقد
استغالل كل مكان لترسيخ عملية التعّلم، فقد قام بتعليم أصحابه في مختلف الظروف 

سبة للقيام واالحوا، في المسجد، والبيت، والسوق، والشارع، وكان يستغل األوقات المنا
عدم إرهاق أصحابه بالتعليم المركز، وقد روى ابن  بذلك، كما كان من عادته 

يتخولنا بالموعظة في االيام كرامة السآمة والملل)البخاري،  مسعود كان النبي 
يحرص على إكساب الصحابة اآلداب  كما كان النبي  (1،24، ج2001

 الجلوس على الطريق، قال الرسول  االسالمية، فقد كان يوصيهم بأن يراعوا أداب
يا رسول اهلل ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها، :إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: 
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إذا أبيتم إاّل المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حق الطريق يا رسول  فقال:
عن  غض البصر، كّف االذى، ورّد السالم، واالمر بالمعروف، والنهي اهلل؟ قال:

هو عليه  فها ( ولم يقتصر االمر على الشارع،4،86، ج2001المنكر. )البخاري،
مّر على  أن الرسول  "السالم يعّدل سلوك الناس في االسواق ،عن أبي هريرة

صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 
ل: أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، يا رسول اهلل ، قاقال: قد أصابته السماء 

التربية بطرق  ( لقد مارس الرسول1،99،ج من غّش فليس مني.")مسلم،ب ت
مباشرة، وغير مباشرة في جميع االماكن والبيئات، ليكون قدوة للناس وباألخص 
المربين فينهلون من تعاليمه وطرقه، الن السنة النبوية هي أغنى المراجع بالنسبة 

 .ة العربيةلالم
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الباحثة في هذا الفصل إجراءات البحث العملية والتي تشمل مجتمع البحث  تاولتن
وعينته وعمليات بناء أداة البحث وخطواتها واجراءات الصدق والثبات الخاصة بها 

 : كالتالي

 منهج البحث : -1

في  كثر استخداما  التحليلي الذي يعتبر المنهج األ الوصفي المنهج الباحثةاستخدمت 
فالمنهج الوصفي التحليلي " هو مجموعة االجراءات التي  البحوث التربوية والنفسية،

اعتمادا  على جمع الحقائق  و موضوع ما،أكامل مع بعضها البعض لوصف ظاهرة تت
ا  الستخالص داللتها والوصول الى والبيانات ووصفها وتحليلها تحليال  دقيقا  وكافي

 .( 119، 2002و الموضوع محل البحث )خليفة أنتائج وتعميمات الظاهرة 

 وهو ،الّسّنة النبوّيةفي  للحرّيةبعاد التربوية فهو وصفي ألنه يستهدف استخراج األ
 المسند تحليلي ألنه يستخدم طريقة تحليل المضمون لكتاب صحيح البخاري )الجامع

 .وسننه وأيامه ( مور رسول اهلل أالصحيح المختصر من 

 مجتمع البحث: -2

الشريفة  النبوّيةشمل مجتمع البحث جميع النصوص الدينية التي تتضمن األحاديث 
مور ألجامع المسند الصحيح المختصر من التي وردت في كتاب صحيح البخاري )ا

محمد بن إسماعيل أبو عبد  لمؤلفلاهلل عليه وسلم وسننه وأيامه(  صّلىرسول اهلل 
الشريفة في الكتاب المستهدف  النبوّيةحاديث اهلل البخاري الجعفي، حيث بلغ عدد األ

 الّسّنة النبوّيةوأبعادها التربوية في  الحرّيةوالمتضمنة لمفهوم  ا  شريف ا  ( حديث5563)
 الشريفة.
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 عينة البحث:  -3

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة من المجتمع األصلي من االحاديث 
 الحرّيةالشريفة المتضمنة في كتاب صحيح البخاري، والهادفة لبيان مفهوم  النبوّية

( 277الشريفة، حيث بلغ عدد عينة الدراسة ) الّسّنة النبوّيةوأبعادها التربوية في 
 وفق الجدول التالي. ةمن المجتمع األصلي موزع %(5حديثا  نبويا  شريفا  بنسبة )

 مجال. كل  ية وبالنسبة لكل  ( يبين حجم عينة الدراسة بالدرجة ال1الجدول )

 :أداة البحث  -4

بعاد التربوية للحرّية للتعرف على األ استمارة تحليل المضمون استخدمت
النبوّية الشريفة التي وردت في كتاب في الّسّنة النبوّية وحللت األحاديث 

مور رسول اهلل ألجامع المسند الصحيح المختصر من صحيح البخاري )ا
صّلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه( للمؤلف محمد بن إسماعيل أبو عبد 

 .اهلل البخاري الجعفي

 

 

 النبوي ةفي األبعاد التربوية للسنة  الحري ة
 الشريفة

النسبة المئوية من  التكرار
 المجتمع األصلي

 %1 42 ي للبعد األخالقيكل  المجموع ال
 %1.20 67 ي للبعد االجتماعيكل  المجموع ال

 %1.13 63 ي للبعد النفسيكل  المجموع ال
 %1.88 105 ي للبعد التربويكل  المجموع ال

 %5 277 ي لألبعادكل  وع المالمج
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 توصيف بطاقة تحليل المضمون: -

تهدف عملية التحليل إلى تحليل النصوص التي ترد فيها الهدف من التحليل: -1
اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتاب صحيح البخاري )الجامع  صّلى الّرسولأحاديث 

( اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صّلىالمسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 
 ،الحديث الشريفحيث قامت الباحثة بتحديد  ،ورصد تكراراتها والنسب المئوية لها

 .وتحليله ،وقراءته

وحدة الموضوع أي  -كوحدة تحليل لهذه األداة  -اعتمدت الباحثة وحدة التحليل:2-
 الحرّيةمفهوم لوالتي تتضمن األبعاد التربوية  ،تحليل نص الحديث النبوي الشريف

 .حسب موضوع النص الوارد ، ووضعها وتصنيفها في فئاتها

تم تحديد فئات التحليل بالمفهوم الرئيسي والمفاهيم الفرعية الواردة  فئة التحليل:3-
 ( مفهوما  فرعيا .21في بطاقة التحليل وعددها أربعة مفاهيم رئيسة و)

ورد  الذيوالسياق  ،تم التحليل في إطار نص الحديث ضوابط عملية التحليل:-4
الشريفة والمرقمة في كتاب صحيح  النبوّيةفي نصوص األحاديث  فيه والمتضمن

اهلل عليه وسلم  صّلىالبخاري)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 
وسننه وأيامه(، حيث تم استخدام بطاقة تحليل المضمون المعدة لرصد النتائج وتكرار 

 مفهوم. كلّ مفهوم فرعي والنسبة المئوية واألهمية النسبية ل كلّ 

، بعد الرجوع إلى األدبيات التربوية د بطاقة تحليل المضمون:خطوات إعدا -5
قامت الباحثة بإعداد بطاقة تحليل المضمون لتحليل نصوص  ،والدراسات السابقة

حاديث وأبعادها التربوية في األ الحرّيةالشريفة الهادفة لتحليل مفهوم  النبوّيةحاديث األ
 : ت فيفي كتاب صحيح البخاري وتمثل الشريفة النبوّية
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 (2007)ابو سخيل،، ( 2008)دباش، اجعة الدراسات السابقة ذات الصلةمر -5-1
 ،ووحداته متمثلة  بالمفهوم الرئيسي ،وتحديد فئاته ،واستخراج وتحديد معايير التحليل

 والمفاهيم الفرعية.

 التوصل إلى الصورة األولية لقائمة المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية.-5-2

المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية من خالل عرضها في صورتها ضبط -5-3
األولية على مجموعة من المحكمين شملت مختصين في المناهج وطرائق التدريس 

 .ومختصين بالتربية اإلسالمية

الرئيسة تحديد مدى مناسبة هذه المفاهيم  (1)ملحق تم الطلب إلى المحكمين-5-4
 الحرّيةالشريفة الهادفة إلظهار مفهوم  النبوّيةث حاديوالفرعية لتحليل نصوص األ

الشريفة، وأسفرت عملية التحكيم عن اعتماد  الّسّنة النبوّيةوأبعادها التربوية في 
حيث تم حذف بعض  ،األداة في صورتها النهائية كلّ المفاهيم الرئيسية والفرعية وش

عادة صياغة بعضها لتكون مناسبة لتحقيق هدف ال ،المفاهيم  بحث.وا 

 أربعة مفاهيم رئيسية لرئيسية والفرعية، والتي اشتملتلمفاهيم القائمة نهائية -5-5
، (والبعد التربوي ،والبعد االجتماعي ،والبعد النفسي ،وهي )البعد االخالقي للحرّية

 .مفهوم رئيس مفاهيم فرعية تشير إليها كلّ ول

وهي  ا  فرعي ا  ( مفهوم21)بطاقة تحليل المضمون النهائية التي اشتملت على -5-6
 -الشورى -الصبر -التواضع -التسامح -االعتقادحرية  -حرية الرأي بالترتيب:

 -الصراحة –المحبة  -المشاركة االجتماعية -الصفح -عقد المعاهدات -التعاون
 -الطريقة -المنهاج -المتعلم -المعلم -المساواة -تحريم الظلم -العدالة -التفاهم

 .البيئة التعليمية

 : صدق بطاقة تحليل المضمون -6

 تم التأكد من صدق بطاقة تحليل المضمون من خالل صدق المحتوى:
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حيث قامت الباحثة بعرض بطاقة تحليل المضمون بصورتها األولية على عدد من 
ية التربية بجامعة دمشق، متخصصين في المناهج كلّ المحكمين من أساتذة ومدرسي 

سالمية، وعدد من الموجهين التربويين وطرائق تدريس التربية اإل ،وطرائق التدريس
، وذلك إلبداء (1)ملحق لمادة التربية االسالمية القائمين في مديرية تربية دمشق

 النبوّيةآرائهم حول مدى مناسبة بطاقة تحليل المضمون لتحليل نصوص األحاديث 
عاد ،الشريفة، وتم التقييد بمالحظاتهم ضافة بعض حيث تم حذف وا  ة صياغة وا 

المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية حتى أصبحت بطاقة تحليل المضمون في صورتها 
 : اآلتيالنهائية، كما هو موضح في الجدول 

 ( يبين بطاقة التحليل في صورتها األولية والنهائية:2الجدول )

 نوع التعديل األداة في صورتها النهائية األداة في صورتها األولية
وحدة 
 التحليل

المفهوم 
 الرئيسي

المفهوم 
 الفرعي

وحدة 
 التحليل

المفهوم 
 الرئيسي

المفهوم 
 الفرعي

حرية  البعد األخالقي مةكل  ال
 الرأي

نص 
الحديث 
 الشريف

البعد 
 األخالقي

 تعديل حرية الرأي

 - حرية االعتقاد -
 إضافة التسامح -
  التواضع -
  الصبر -

 حذف    العقاب
البعد  

 االجتماعي
البعد   التحاور

 االجتماعي
 تعديل الشورى

 إضافة التعاون   
 تعديل عقد المعاهدات عقد  
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 االتفاقيات
  الصفح   
 حذف   العدل 
المشاركة    

 االجتماعية
 إضافة

 تعديل المحبة البعد النفسي  التآخي البعد النفسي 
  الصراحة   
 حذف   التشجيع 
  التفاهم   
 إضافة العدالة   
  تحريم الظلم   
  المساواة   
 تعديل المعلم البعد التربوي  المرشد البعد التربوي 
  المتعلم   
  المنهاج   
 حذف   الضبط 
 تعديل الطريقة  االسلوب 
التقنيات  

 التعليمية
 تعديل البيئة التعليمية 

 حذف    االدارة  
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تم التأكد من ثبات بطاقة تحليل المضمون عن :  ثبات بطاقة تحليل المضمون -7
 : طريق

 :وباستخدام معادلة هولستي ،الثبات باإلعادة

حاديث الشريفة من خارج العينة األصلية قامت الباحثة باختيار عينة من األحيث 
حاديث وفق معاير التحليل في بتحليل هذه األ، ثم قامت الباحثة ( حديثا  30بلغت )

الشريفة المختارة في كتاب صحيح  النبوّيةبحثها، وذلك بتحليل نصوص األحاديث 
، وبعد مرور حوالي الشهرين قامت الباحثة 1/1/2015البخاري المرة األولى في 

، تم حساب معامل االتفاق 1/3/2013بعملية التحليل نفسها للمرة الثانية في 
بعد من أبعاد بطاقة التحليل،  كلّ  المرتين لكاّل تحليل في الالختالف بين نتائج وا

ية وفق ما يعرف بالثبات عبر الزمن وتم كلّ ي لألبعاد بالدرجة الكلّ ومعامل االتفاق ال
  : استخدام معادلة هولستي لحساب معامل االتفاق والتي تنص

 

 .2+ن1ق/ن2=   معامل اتفاق هولستي

 

 تعني عدد نقاط االتفاق في مرتي التحليل.:  حيث إن ق

، 2007: تعني مجموع الفئات التي تم تحليلها في مرتي التحليل.)عيطة،  2+ن1ن
 (.103ص

 كاّل محور وبالدرجة في  كلّ عينة وفق  كلّ وعملية تحليل عينة الثبات وتكرارات 
 : التاليالحالتين ونقاط االختالف والتشابه بينها تظهرها الباحثة وفق الجدول 
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 ( يوضح معامالت ثبات بطاقة التحليل وفق معادلة هولستي3جدول )

حاديث مل االتفاق لعملية تحليل نصوص األ( التكرارات ومعا3يوضح الجدول)
مفهوم رئيسي  كلّ ولى والثانية وفق من المرة األ كلّ الشريفة من قبل الباحثة في 

*(  وللبعد 0.93ية للمفاهيم، حيث بلغ معامل االتفاق للبعد االخالقي )كلّ وبالدرجة ال
*( وبالدرجة 0.95*( وللبعد التربوي )0.95*( وللبعد النفسي )0.85االجتماعي )

إلى ثبات نتائج أداة *( وجميعها قيم مرتفعة تشير 0.94ية بلغ معامل االتفاق )كلّ ال
الشريفة  النبوّيةالدراسة، وبذلك تصبح األداة جاهزة لتطبيق عملية تحليل األحاديث 

 بما يحقق أهدف الدراسة.

جراءات التالية لتطبيق الدراسة الباحثة اإل تبعتا : جرائية للتحليلاإل الخطوات-8
 : هدافها المنشودةأالحالية وتحقيق 

والدراسات التربوية في مجال تحليل المضمون لجمع المعلومات دبيات الرجوع إلى األ -1
 الكافية حول بناء أداة البحث وتصميمها.

تكرارات  الثبات عبر الزمن
التحليل في 
 المرة االولى

تكرارات 
التحليل 
في المرة 

 الثانية

نقاط 
 االتفاق 

نقاط 
 االختالف

معامل 
وحدة  االتفاق

 البعد
 المفهوم الرئيسي

 *0.93 1 7 8 7 البعد األخالقي األول
 *0.85 2 6 8 6 البعد االجتماعي الثاني
 *0.85 1 3 4 3 البعد النفسي الثالث
 *0.95 1 11 11 12 البعد التربوي الرابع

 *0.94 3 28 31 28 يةكل  الدرجة ال
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عضاء أعرضها على المحكمين من  ثم تمّ  ،بناء أداة البحث في صورتها األولية -2
 .( 1)ملحق ية التربية في جامعة دمشقكلّ الهيئة التدريسية المختصين في 

ا ما في صورتها النهائية في ضوء مالحظات المحكمين و بناء أداة الدراسة وتطويره -3
ومحتوى بطاقة تحليل  ،و حذف لمكوناتأطرحوه من إضافات أو تعديالت 

المضمون لتصبح في صورتها النهائية، حيث تكونت بطاقة تحليل المضمون من 
أربعة مفاهيم رئيسية أو أربعة أبعاد وهي البعد االخالقي والبعد االجتماعي والبعد 

 -بعد مجموعة من المفاهيم الفرعية وهي)حرية الرأي كلّ النفسي والبعد التربوي ول
 -عقد المعاهدات -التعاون -الشورى -الصبر -التواضع -التسامح -االعتقادحرية 
تحريم  -العدالة -التفاهم -الصراحة –المحبة  -المشاركة االجتماعية -الصفح
 (.البيئة التعليمية -الطريقة -اجنهالم -المتعلم -المعلم -المساواة -الظلم

 النبوّيةوذلك باختيار عينة من األحاديث ، قامت الباحثة بالتأكد من ثبات أداة الدراسة -4
لمرحلتين تفرق ( حديثا  وتحليلها 30الشريفة في كتاب صحيح البخاري بلغ عددها )

 كاّل ثم قامت بحساب معامل االتفاق بين نتائج عملية التحليل في ، بينهما فترة زمنية
 الحالتين والتأكد من ثبات نتائج اداة الدراسة.

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة من األحاديث النبوّية الشريفة المتضمنة  -5
( حديثا  شريفا ، حيث بلغت عينة 5563في كتاب الصحيح البخاري والبالغ عددها )

( حديثا  شريفا ، وتم تحليلها وحساب تكرارات والنسب المئوية ورتب 277الدراسة )
المفاهيم الرئيسة والفرعية الهادفة لتحديد الحرّية وأبعادها التربوية في الّسّنة النبوّية 

 .( 4)ملحق الشريفة في الكتاب المستهدف.

 النبوّيةلألحاديث تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء عملية تحليل المضمون  -6
 الشريفة واقتراح بعض المقترحات في ضوئها.

 



 

 

 :الثاني الفصل 
 

 

 

نتائج عملية التحليل 

 ومناقشتها.
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 : نتائج عملية التحليل ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل نتائج عملية تحليل المضامين التربوية لألحاديث النبوّية الشريفة 
الواردة في كتاب صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

اهلل البخاري صّلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه( للمؤلف محمد بن إسماعيل أبو عبد 
الجعفي,  والهادفة إلى معرفة مفهوم الحرّية وأبعادها التربوية في الّسّنة النبوّية الشريفة 
والتي تضم البعد األخالقي والبعد االجتماعي والبعد النفسي والبعد التربوي, حيث قامت 

نسبها  الباحثة بحساب تكرار كّل مفهوم من المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعية وتحديد
 : المئوية واألهمية النسبية)الرتبة( لكّل مفهوم وبالدرجة الكّلية للبعد كاآلتي

 ما تكرارات وحدات التحليل في البعد األخالقي للحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة؟ -1

لمعرفة تكرارات وحدات التحليل في البعد األخالقي للحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة قامت 
حثة بحساب تكرارات المفاهيم الفرعية التي تنتمي إلى البعد األخالقي وحساب نسبهم البا

 : المئوية وأهميتهم النسبية)الرتب( كما هو موضح في الجدول التالي

ة والنسبة المئوية واألهمية 4جدول ) ( يبين تكرار كّل بعد من أبعاد الحرّي
 لّسّنة النبوّية الشريفة.النسبية والمتعلقة بالحرّية في البعد األخالقي ل

النسبة  التكرار المفهوم الفرعي المفهوم الرئيسي رقم
 المئوية

 الرتبة

 2 23.80 10 حرية الرأي البعد األخالقي 1
 3 21.42 9 حرية االعتقاد 2
 5 9.52 4 التسامح 3
 1 28.57 12 التواضع 4
 4 16.66 7 الصبر 5
  100 42 المجموع الكّلي للبعد األخالقي 
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كمفهوم أخالقي جاء في المرتبة األولى  التواضعحيث يتبين من الجدول أن مفهوم 
%(, وجاء في المرتبة الثانية مفهوم 28.57( ونسبة مئوية بلغت )12بتكرار بلغ)
%( وفي المرتبة الثالثة 23.80( ونسبة مئوية بلغت)10بتكرار بلغ) حرية الرأي

( وفي المرتبة 21.42( ونسبة مئوية بلغت)9بتكرار بلغ ) حرية االعتقادمفهوم 
%( في حين 16.66( ونسبة مئوية بلغت )7بتكرار بلغ ) الصبرالرابعة جاء مفهوم 

( ونسبة مئوية بلغت 4بتكرار بلغ ) التسامحجاء في المرتبة االخير في البعد مفهوم 
(9.52.)% 

األخالقية المتمثلة  الحرّيةواضح على  كلّ تركز بش الّسّنة النبوّيةوتستنتج الباحثة بأن 
بالتواضع في التعامل مع اآلخرين والبعد عن التعالي واالستكبار, إذ يعد التواضع من 

أي, وحرية الصفات المحبذة عند اهلل عز وجل, كما تجد الباحثة إن مفهومي حرية الر 
 الّرسولر إلى في البعد األخالقي, مما يشي يتيناألول تينتباالعتقاد جاءا في المر 

وفي تعاملهم  مسلوكياتهفي  الحرّيةاهلل عليه وسلم يحث المسلمين على ممارسة  صّلى
مع بعضهم البعض وذلك من خالل االستماع الى اراء اآلخرين بحرية وتقبل اآلراء 

المرتبة  جاءا في المختلفة واحترام اآلخر, في حين أخذ مفهومي الصبر والتسامح
كان يهدف إلى بناء الشخصية المسلمة  الّرسوليشير إلى أن  مما ,الرابعة والخامسة

التي تتصف بالصبر في التعامل والتسامح في إثناء حدوث الخالفات وحل 
ت , أي أن التواضع , وحرية الرأي , وحرية االعتقاد , والصبر والتسامح كاّل المش

 تعد مكونات أساسية للبنية األخالقية لإلنسان المسلم.

أساسي على تكوين المنظومة  كلّ كان يركز بش  الّرسولع ذلك إلى أن وقد يرج
األخالقية للمجتمع اإلسالمي وللفرد المسلم الذي يتميز بالتواضع والذي يحترم حرية 
الرأي لدى اآلخرين , ويحترم آرائهم , ومعتقداتهم المختلفة , والذي يصبر في تعامله 

 فات , التي تحدث مع إخوانهم المسلمين.مع اآلخرين وفي تسامحه في أثناء الخال
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الّسّنة في البعد األخالقي كما ورد في  الحرّيةفي ضوء االستنتاجات السابقة لمفهوم 
 الّرسولالشريفة, تقترح الباحثة في الميدان التربوي ضرورة تبني المعلم لسنة  النبوّية
ن الهادفة لبناء اهلل عليه وسلم في أثناء ممارساته التربوية مع المتعلمي صّلى

لديهم , وذلك من خالل  الحرّيةالمنظومة األخالقية لدى المتعلمين , وتنمية قيم 
عطائهم  للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المختلفة  الحرّيةالتواضع العلمي مع التالمذة وا 

تهم التربوية واألخالقية المختلفة من خالل كاّل والصبر في التعامل معهم وحل مش
امح ما يسهم في تكوين متعلمين يتميزون بالشخصية االخالقية المثالية الصبر والتس
 . الّرسولالمسلم الذي يتبع سنة  ويحتذون حذو

(فقد أكدت دراسة دباش على  2008وتتقاطع هذه النتائج مع نتائج دراسة )دباش 
التواضع الذي يجب أن يتحلى به المعلم ليصل بالمعلومة الى تالميذه, وهذه الصفة 

 ألصحابهعلى تعليمه  هي ما تؤكد عليه الّسّنة النبوّية, وهو ما حرص الّرسول 
التالي يبين التكرارات والنسب المئوية للبعد  والمخطط ,ليكونوا قدوة ومثال يحتذى به

 االخالقي للحرّية في الّسّنة النبوّية 

 ( التكرارات والنسب المئوية للبعد األخالقي1المخطط )
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 ؟الّسّنة النبوّيةفي ما تكرارات وحدات التحليل في البعد االجتماعي للحرّية   -2

 الّسّنة النبوّيةفي  للحرّية االجتماعيتكرارات وحدات التحليل في البعد لمعرفة  
الشريفة قامت الباحثة بحساب تكرارات المفاهيم الفرعية التي تنتمي إلى البعد 

النسبية)الرتب( كما هو موضح في  االمئوية وأهميته ااالجتماعي وحساب نسبه
 : الجدول التالي

واألهمية النسبية ( تكرار كّل بعد من أبعاد الحرّية والنسبة المئوية 5جدول )
 والمتعلقة الحرّية في البعد االجتماعي للسنة النبوّية.

في  اكمفهوم اجتماعي جاءوالصفح  التعاون يحيث يتبين من الجدول أن مفهوم
%(, وجاء في المرتبة 28.35( ونسبة مئوية بلغت )19المرتبة االولى بتكرار بلغ)

( 19.40( ونسبة مئوية بلغت)13بتكرار بلغ ) المشاركة االجتماعيةالثانية مفهوم 
( ونسبة مئوية بلغت 12بتكرار بلغ ) عقد المعاهداتجاء مفهوم  لثالثةوفي المرتبة ا

( ونسبة 4بتكرار بلغ ) الشورىمفهوم  ةخير %( في حين جاء في المرتبة األ17.91)
 %(.5.97مئوية بلغت )

النسبة  التكرار المفهوم الفرعي المفهوم الرئيسي رقم
 المئوية

 الرتبة

 4 5.97 4 الشورى البعد االجتماعي 1
 1 28.35 19 التعاون 2
 3 17.91 12 عقد المعاهدات 3
 1 28.35 19 الصفح 4
 2 19.40 13 االجتماعيةالمشاركة  5
  100 67 ي للبعد االجتماعيكلّ المجموع ال 
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على مفهوم التعاون بين المسلمين  كان يركز في سنته الّرسولوتستنتج الباحثة بأن 
نفسه كان يتعاون مع الصحابة أنفسهم  الّرسولفي أداء المهمات واألعمال, حتى أن 

اهلل عليه  صّلى الّرسولويتعاون معهم في أداء األعمال المختلفة, إضافًة إلى تركيز 
غفرة وسلم على مفهوم الصفح فيما بين المسلمين وضرورة تمثل الصفح والتسامح والم

الشريفة ركزت  الّسّنة النبوّيةإن كان هناك مجال للصفح فيما بينهم, كما نستنتج إن 
أيضًا على مفهوم المشاركة االجتماعية, وضرورة قيام المسلمين بمشاركة لعضهم 
البعض وتوطيد العالقات االجتماعية وتقويتها فيما بينهم, إضافة إلى عقد المعاهدات 

وضع أسس العمل والتعامل, والشورى والتشاور فيما بينهم  في فيما بينهم بما يسهم
في أعمال القتل  وعحول النقاط الخالفية التي قد تقع بينهم, بما يسلمهم من الوق

االجتماعية كما ورد في سنة  الحرّيةتستنتج الباحثة بأن مفهوم  ووالخطر واألذى, 
ح والمشاركة االجتماعية والمتمثلة في التعاون والصف ,صل اهلل علي وسلم الّرسول

وتتيح  السالمي,لمجتمع الوعقد المعاهدات والشورى تؤسس لنظام اجتماعي سليم 
قصاء اآلخر بالقوة.    فيهحرية اجتماعية سليمة   بعيدة عن العنف وا 

وتفسر الباحثة النتيجة بأنه قد يرجع إلى أن التعاون والصفح والمشاركة االجتماعية 
والصفات التي كان البد أن يتمتع بها المجتمع اإلسالمي كانت من أهم الخصائص 

كانت تكثر فيها الخالفات  ,ليحافظ على صورته االجتماعية الصحيحة في وقت
االجتماعية بين أفراد المجتمع اإلسالمي حينها,  كلّ القبلية والطبقية والطائفية والمشا

مارستهم الحياتية تعينهم أن إرساء هذه القواعد من قبل المسلمين وتطبيقها في م اكم
على بناء منظومة اجتماعية صحيحة لمجتمع حر قائم على الشورى بداًل من التسلط 

بداًل من الفردية واألنانية و  ,وعقد المعاهدات بداًل من الخالفات والتعاون والشورى 
والتفرد في األحكام والممارسات أي أن التعاون والصفح والمشاركة االجتماعية وعقد 

االجتماعية في  الحرّيةمعاهدات والشورى تعد ضوابط اجتماعية جيدة لتطبيق ال
 المجتمع اإلسالمي بطريقة سليمة.
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الّسّنة في البعد االجتماعي كما ورد في  الحرّيةفي ضوء االستنتاجات السابقة لمفهوم 
بي الباحثة في الميدان التربوي ضرورة أن يتبع المعلم أو المر  ترىالشريفة  النبوّية

إلى بناء منظومة اجتماعية سليمة من خالل ممارساته التربوية  اً منهجًا تربويًا هادف
حيث تقوم هذه الممارسات على التعاون مع , مع المتعلمين ومع المحيطين به 

المتعلمين ومع اآلخرين في أداء المهمات التعليمية والصفح في أثناء تقصير المتعلم 
اء ظلم بعض األقران, إضافًة إلى تربية المتعلمين ألداء بعض المهمات أو في أثن

على أسس المشاركة االجتماعية واالبتعاد عن التقوقع واألنانية والفردية, أي أن 
إعداد متعلمين يتسمون بالقدرة على التعاون والصفح وقادرون على المشاركة 

حققه من وعقد المعاهدات هدف تربوي اجتماعي يجب على المعلم أن ي, االجتماعية 
 االجتماعية في المدرسة وخارجها. الحرّيةخالل ممارساته في مجال 

التي حللت الحرّية كقانون ونظام  أكدت 2011وهذا يتفق مع نتائج دراسة فقيهي 
وتشريع بما يحفظ للفرد حقه في القيام المشاركة االجتماعية ومع دراسة محمود 

ين الطلبة والمعلمين واالدارة التي أكدت على دور الحرّية في العالقة ب 2011
جيل مؤمن بممارسة التعاون والتزام بالقواعد والقوانين فيحافظ عليها لينشئ المدرسية 

  .ويمارسها مما يؤدي الى نجاح العملية التعليمية
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والمخطط التالي يبين التكرارات والنسب المئوية للبعد االجتماعي 

 
 االجتماعي للبعد( التكرارات والنسب المئوية 2) المخطط

 ما تكرارات وحدات التحليل  في البعد النفسي للحرّية في الّسّنة النبوّية؟  -3

 ,الشريفة للحرّية في الّسّنة النبوّية في البعد النفسي تكرارات وحدات التحليللمعرفة 
قامت الباحثة بحساب تكرارات المفاهيم الفرعية التي تنتمي إلى البعد النفسي وحساب 

 : نسبهم المئوية وأهميتهم النسبية)الرتب( كما هو موضح في الجدول التالي
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( تكرار كّل بعد من أبعاد الحرّية والنسبة المئوية واألهمية النسبية 6جدول )
 النفسي للحرّية في الّسّنة النبوّية.والمتعلقة بالحرّية في البعد 

ولى كمفهوم نفسي جاء في المرتبة األ تحريم الظلمحيث يتبين من الجدول أن مفهوم 
%(, وجاء في المرتبة الثانية مفهوم 63.50( ونسبة مئوية بلغت )23بتكرار بلغ)

م %( وفي المرتبة الثالثة مفهو 26.98( ونسبة مئوية بلغت)17بتكرار بلغ) العدالة
 ( وفي المرتبة الرابعة جاء مفهوم19.40( ونسبة مئوية بلغت)10بتكرار بلغ ) المحبة
%(  وفي المرتبة الخامسة جاء  7.93( ونسبة مئوية بلغت )5بتكرار بلغ ) المساواة
 .( 6.34( وبنسبة مئوية بلغت )4بتكرار بلغ) والصراحةالتفاهم  يمفهوم

أرسى دعائم الصحة النفسية والتكيف النفسي لدى   الّرسولتستنتج الباحثة بأن 
الفرد المسلم من خالل وضع معايير واضحة ومحددة للبعد النفسي, إذ أن مبدأ تحريم 
الظلم يرسخ في ذهن المسلم مبدأ العدل والمساواة وان تمثلها في سلوكه مع المسلمين 

, فإحقاق العدل سيشعر بالراحة النفسية وراحة الضمير وتبعده عن الشعور بالذنب
بين المسلمين والمساواة فيما بينهم من اهم معايير الصحة النفسية للمجتمع 

النسبة  التكرار المفهوم الفرعي المفهوم الرئيسي رقم
 المئوية

 الرتبة

 3 15.87 10 المحبة البعد النفسي 1
 5 6.34 4 الصراحة 2
 5 6.34 4 التفاهم 3
 2 26.98 17 العدالة 4
 1 36.50 23 تحريم الظلم 5
 4 7.93 5 المساواة 6
  100 63 ي للبعد النفسيكلّ المجموع ال 
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اإلسالمي, كما أنها تؤسس لمناخ نفسي يتسم بالمحبة والصراحة والتفاهم بين 
في البعد  الحرّيةاهلل عليه وسلم حدد معايير  صّلى الّرسولالمسلمين, لذلك نجد أن 
 عدالة والمحبة والمساواة والتفاهم والصراحة.النفسي بتحريم الظلم وال

يعينه على  للفرد المسلم ما الحرّيةيرى في إعطاء   الّرسولوقد يرجع ذلك إلى أن 
الثبات في االيمان والتكيف النفسي السليم والقدرة على تفهم الدين ومبادئه وتطبيقها 

 بسهولة دون معاناة وخوف وتردد.

في البعد  الحرّيةلتحديد معايير , الشريفة الهادفة  بوّيةالنوفي ضوء تحليل األحاديث 
الباحثة في الميدان التربوية, ضرورة قيام المعلمين والمربين بوضع  رىالنفسي ت

الصحة النفسية كهدف أساسي يسعون لتحقيقه لدى المتعلمين من خالل غرس قيم 
م من تحقيق التكيف المحبة والصراحة والتفاهم وتحريم الظلم في أنفسهم, بما يمكنه

النفسي السليم واالبتعاد عن التوتر النفسي والضغوطات النفسية التي قد تكون لها 
تأثيراتها السلبية على صحة حياتهم النفسية, إضافًة إلى ضرورة إشاعة المعلم 
لمشاعر المحبة والتفاهم والصراحة بين المتعلمين بما يؤسس إلى بيئة تعليمية تتمتع 

صحي يريح من نفسية المتعلم ويشجعه على التعلم والتكيف النفسي  بمناخ تعليمي
 السليم.

التي أكدت ان من ( 1999) دراسة كريتشنمورتيوتتقاطع هذه النتائج مع نتائج 
عوائق تطبيق الحرّية غياب المحبة, فقد جعل المحبة مرادف للحرّية, ودعى الى 

تعيق عملية التعلم وتتفق مع دراسة  ألنهااالبتعاد عن العبودية للمفاهيم والمعتقدات 
التي توصلت أهم األسس التربوية التي مارسها الّرسول في تعليم  2008دباش 

 .صحابته كانت األسس النفسية القائمة على المحبة واالحترام والصراحة
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والمخطط التالي يبين التكرارات والنسب المئوية للبعد النفسي 

 
 المئوية للبعد النفسي.( التكرارات والنسب 3المخطط )

 ما تكرارات وحدات التحليل في البعد التربوي للحرّية في الّسّنة النبوّية.  -4

الشريفة  للحرّية في الّسّنة النبوّية في البعد التربوي تكرارات وحدات التحليللمعرفة 
قامت الباحثة بحساب تكرارات المفاهيم الفرعية التي تنتمي إلى البعد التربوي وحساب 

 : النسبية)الرتب( كما هو موضح في الجدول التالي انسبهم المئوية وأهميته
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(يبين تكرار كّل بعد من أبعاد الحرّية والنسبة المئوية واألهمية 7جدول)
 في البعد التربوي للسنة النبوّية.النسبية والمتعلقة بالحرّية 

كمفهوم تربوي جاء في المرتبة االولى  المعلمحيث يتبين من الجدول أن مفهوم 
%(, وجاء في المرتبة الثانية مفهوم 48.57( ونسبة مئوية بلغت )51بتكرار بلغ)

%( وفي المرتبة الثالثة مفهوم 26.66( ونسبة مئوية بلغت)28بتكرار بلغ) الطريقة
( وفي المرتبة الرابعة جاء 17.14( ونسبة مئوية بلغت)18بتكرار بلغ ) المنهاج
%(  وفي المرتبة الخامسة 4.767( ونسبة مئوية بلغت )5بتكرار بلغ ) المتعلممفهوم 

 (.2.85( وبنسبة مئوية بلغت )3واألخيرة  جاء مفهوم البيئة التعليمية بتكرار بلغ)

دور المعلم, الذي يمتلك العلم والمعرفة ب يقومكان  لّرسولاوتستنتج الباحثة أن 
والخبرة والكفاءة العالية في تعليم المسلمين االسالم ومبادئه ,وكان يركز على الطريقة 

مستخدمًا  الّناس, ونقل ما يوحى اليه الى  الّناسالقائمة على الحوار, ومخاطبة 
 ريفة.الش الّسّنة النبوّيةمنهجًا سليمًا في ذلك, وهو القرآن الكريم و 

النسبة  التكرار المفهوم الفرعي المفهوم الرئيسي رقم
 المئوية

 الرتبة

 1 48.57 51 المعلم البعد التربوي 1

2 
 

 4 4.76 5 المتعلم

 3 17.14 18 المنهاج 3
 2 26.66 28 الطريقة 4
 5 2.85 3 البيئة التعليمية 5
  100 105 التربويي للبعد كلّ المجموع ال 
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وتفسر الباحثة ذلك بأنه قد يرجع إلى أهمية دور الفرد المسلم كمعلم , وضرورة 
وبالتالي  الّناساعتماد الطرائق والمناهج الصحيحة في نشر االسالم , وشرائعه بين 

 على المعلم ودوره. الّسّنة النبوّيةتركيز 

الحرّية في البعد ير الشريفة الهادفة لتحديد معاي النبوّيةوفي ضوء تحليل األحاديث 
, تقترح الباحثة في الميدان التربوي ضرورة إعداد معلم مؤمن برسالته التربوية التربوي

يتصف بالمهارات والكفايات التربوية التي تمكنه من تربية المتعلمين تربية صحيحة, 
تباع مناهج تربوية غنية بمفاهيم  وقيمها السليمة, ويستخدم طرائق  الحرّيةوا 

يجيات تربوية قائما على الحوار والتعاون واحترام اآلخر, ومتمكن في تهيئة واسترات
بيئة تعليمية تتسم بأجواء ومناخات اجتماعية ونفسية سليمة تحقق للمتعلم تربية قائمة 

والتفاهم وبعيد عن التسلط  الحرّيةعلى التكيف االجتماعي والنفسي في جو يسوده 
 والفردية من قبل المعلم.

ودراسة  1997ودراسة محمد  2008 هذه النتائج مع نتائج دراسة دباشوتتقاطع 
حيث أكدت هذه الدراسات الدور الذي يقوم به المعلم في التربية  2011محمود 

 واالهمية الفائقة لشخصيته والطريقة التي يتبعها مع تالميذه .
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 والمخطط التالي يبين التكرارات والنسب المئوية للبعد التربوي

 
 .( التكرارات والنسب المئوية للبعد التربوي4المخطط ) 

ما تكرارات وحدات التحليل في األبعاد التربوية للحرّية في الّسّنة النبوّية  -5
 الشريفة بالدرجة الكّلية لكّل بعد؟

للحرّية في الّسّنة  في األبعاد التربوية تكرارات وحدات التحليلقامت الباحثة لمعرفة 
بعد بالدرجة  كلّ بعد بحساب تكرارات  كلّ وبالنسبة ل ,يةكلّ الشريفة بالدرجة ال النبوّية

ية لألبعاد كلّ وحساب نسبها المئوية واألهمية النسبية)الرتب( بالدرجة ال, ية كلّ ال
 : بعد على حدة كالتالي كلّ مجتمعة ول
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 همية النسبية.يبين تكرار كّل بعد من أبعاد الحرّية والنسبة المئوية واأل (8) جدول

( ونسبة 105يتبين من الجدول ان البعد التربوي جاء بالمرتبة االولى وبتكرار بلغ)
%( في حين جاء البعد االجتماعي في المرتبة الثانية بتكرار 37.90مئوية بلغت )

المرتبة الثالثة البعد النفسي %( وجاء في 24.18( وبنسبة مئوية بلغت )24.18بلغ)
%( وجاء في المرتبة األخيرة البعد 22.74( وبنسبة مئوية بلغت )63بتكرار بلغ )

 %(.15.16( وبنسبة مئوية بلغت )42األخالقي بتكرار بلغ )

الشريف بالدرجة  الّسّنة النبوّيةفي األبعاد التربوية في  الحرّيةكما بلغ مجموع تكرارات 
 رارًا.( تك277ية )كلّ ال

الشريفة , يظهر تركيز  النبوّيةفي األحاديث  الحرّيةتستنتج الباحثة بأن عملية تحليل 
معلمًا للمسلمين  الّرسولعلى البعد التربوي التعليمي مما يشير كون   الّرسول

بالنصوص الشريعة االسالمية ومبادئها وتوضيح منهجها وطرائق االيمان وااللتزام 
دور المعلم والمرشد في بناء الحياة ب  الّرسول قيامالقرآنية الكريمة, إضافًة إلى 

االجتماعية السليمة , ورسم معالمها الصحيحة بين المسلمين وتعليم المسلمين مبادئ 
التعاون وعقد المعاهدات والمشاركة االجتماعية الفعالة, بما يحقق للمسلم الحياة 

 النبوّيةفي األبعاد التربوية للسنة  الحرّية رقم
 الشريفة

النسبة  التكرار
 المئوية

 الرتبة

 4 15.16 42 ي للبعد األخالقيكلّ المجموع ال 1
 2 24.18 67 ي للبعد االجتماعيكلّ المجموع ال 2
 3 22.74 63 ي للبعد النفسيكلّ المجموع ال 3
 1 37.90 105 التربويي للبعد كلّ المجموع ال 4
  100 277 ي لألبعادكلّ وع المالمج 
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الثابتة على االيمان والدعوة هلل عز وجل والقائمة على التسامح النفسية اآلمنة و 
 والصبر والتفاهم.

كان يرى في تعليم المسلمين مبادئ   الّرسول ن أوتفسر الباحثة بـأنه قد يرجع إلى 
الحياة االجتماعية والنفسية السليمة يؤسس لمجتمع اخالقي آمن يربى فيه أبنائه 

ة القائمة على حرية الرأي واالعتقاد لآلخرين والتسامح المسلمين على االخالق الحميد
 والتواضع والمشاركة االجتماعية.

الشريفة الهادفة  النبوّيةوفي ضوء النتائج السابقة لعملية تحليل مضامين األحاديث 
الشريفة تقترح الباحثة ضرورة  الّسّنة النبوّيةوأبعادها التربوية في  الحرّيةلمعرفة 
اهلل عليه وسلم مصدرًا أساسيًا الشتقاق نظام تربوي تعليمي  صّلى لّرسولاة نّ اعتبار سّ 

 : متكامل بعناصره المختلفة مثل

 إعداد معلم تربوي قادر على أداء مهماته التربوية بكفاءة وفاعلية أكثر. -

إعداد وتدريب المعلمين على اكتساب الكفايات التربوية والنفسية واالجتماعية  -
 واالخالقية.

 التربوية والنفسية واالجتماعية واألخالقية. األسسبناء مناهج تربوية تستند على  -

إكساب المعلم المهارات والخبرات التي تمكنهم من تعليم المتعلمين وتربيتهم بما  -
 يتوافق مع خصائصهم العمرية والعقلية والنفسية.

 ين.توفير بيئة تعليمية يسودها مناخات تربوية مشجعة ومحفزة للمتعلم -

وضع معايير ومؤشرات للمخرجات التعليمية, التي تهدف إليها عملية التعليم والتعلم  -
مثل المساواة بين المتعلمين, وتطبيق مبادئ حري الرأي واحترام مختلف األفكار 

 ت التربوية...الخ.كاّل واآلراء والتعاون في حل المش
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تناسب قدرات المتعلمين تربية المتعلمين وفق استراتيجيات وطرائق تعليمية حديثة  -
مكاناتهم.  وا 

  .العمل على التكامل بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية والعلوم الدنيوية -

 2011ودراسة محمود  2008دباش وتتقاطع هذه النتائج مع نتائج دراسة 
 .2006وسابيرو

 والمخطط التالي يبين التكرارات والنسب المئوية ككل

 
 والنسب المئوية لألبعاد ككلّ  ( التكرارات 5المخطط )
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 : مقترحات الدراسة

 

في ضوء نتائج الدراسة التي أسفرت عنها عملية تحليل المضامين التربوية لألحاديث 
الشريفة  النبوّيةوأبعادها التربوية في األحاديث  الحرّيةالشريفة الهادفة لمعرفة  النبوّية

بعد من أبعاد بطاقة التحليل وهي البعد األخالقي  كلّ ية أو وفق كلّ سواء بالدرجة ال
الباحثة مجموعة من  اقترحتوالبعد االجتماعي والبعد النفسي والبعد التربوي 

 :  المقترحات وهي كاآلتي

 

براز الجانب  النبوّيةاالهتمام بإنشاء مراكز للبحوث االسالمية تهتم بدراسة السيرة  -1 ، وا 
مدرسة تربوية  النبوّيةالتربوي فيها ، واستثماره في العملية التربوية والتعليمية ،فالسيرة 

 .تعليمية متميزة ،اشتملت على مفهوم تربوي أصيل غطى جميع مناحي الحياة
وما تتضمنه من تزويد ، الشريفة  الّسّنة النبوّيةإعداد معلمين وتأهيليهم في ضوء  -2

التي تمكنه من تربية  ،الكفايات االخالقية واالجتماعية والنفسية والتربويةالمعلم ب
 المتعلمين تربية صحيحة.

في  الحرّيةاهلل عليه وسلم في ممارسة  صّلى الّرسولضرورة تبني المعلمين لنهج  -3
و في المجتمع أ ،كانوا زمالء عمل ،أوسواء كانوا تالمذة ، مع اآلخرين  هسلوكيات

التي  الحرّيةاهتمت باإلنسان وحاجاته المختلفة ، وخاصة  النبوّيةالمحيط به، فالتربية 
حرص عليها االسالم لتوفر للفرد  الراحة النفسية ، والجسدية فيصبح انسانًا فعااًل في 

  .المجتمع

والديمقراطية  الحرّيةتوفير المناخ التعليمي والبيئة التعليمية التي تتوفر في اجواء من  -4
 والراحة النفسية في أثناء تربية المتعلمين.
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الكاملة للتعبير عن رأيه  الحرّيةالتركيز على التربية القائمة على منح المتعلم  -5
 احترام وتقدير. كلّ ومعتقداته وأفكاره المختلفة واالستماع اليها ب

هدف أساسي  ةالحريّ وأنشطتها واعتبار  الحرّيةوضع مناهج تربوية غنية بمفاهيم  -6
وربطها  النبوّيةضرورة توظيف االحداث الماضية في السيرة و  ،للمنهاج التربوي

 باألحداث الجارية والعمل على االستفادة منها قدر االمكان .

التربوية القائمة على المساواة والعدل والصفح  هسلوكياتفي  الحرّيةممارسة المعلم  -7
والتعاون والمشاركة االجتماعية والمحبة وغيرها من الممارسات التي تمكن من إعداد 

في تعامله وتربيته   الّرسولمتعلمين وتربيتهم وفق منهج يتناسب مع منهج 
م أصحابه في مواقف بالتربية والتعليم معًا ،فقد كان يعلّ   لّرسولاللمسلمين، فقد اهتم 

ألهميتها في الحياة  الحرّيةعلى   الّرسوللقد حرص -،ويربيهم في مواقف اخرى 
  .والدنيا

االخالقية والنفسية واالجتماعية  الحرّيةومفاهيم األساسية من  الحرّيةغرس قيم  -8
 كلّ والتربوية في نفوس المتعلمين بما يتيح من فرص تربية شخصيتهم وتنميتها بش

 متكامل.

 
 



ملخص 

 البحث

 باللغة العربية
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 ملخص البحث باللغة العربية

 

  ".الحرّية وأبعادها التربوية في الّسّنة النبوّية"عنوان البحث : 

دراسة تحليلية لواقع الحرّية وأبعادها التربوية في الّسّنة النبوّية كما وردت في كتاب 
صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صّلى اهلل عليه 

 .وسننه وأيامه (وسلم 

 . األول نظري والثاني العمليوقد تألفت الدراسة من بابين 

 .تألف من أربعة فصول  : الباب األول

كما يلي : مشكّلة البحثاالطار العام للبحث وفيه كانت  : الفصل االول  

إن مسالة الحرّية في التربية اليوم من أهم المسائل التيي حياول اليبعر دراسيت ا          
التطور والعولمة والغزو الثقافي والفكري  في عصر  نسمع فيه كثييرا   وخاصة في عصر

مييين االهتميييام العيييالمي بحقيييوي اهنسيييان وحرياتيييه  سيييوال كيييان  لييي  مييين قبيييل اليييدول  أو 
حيييث أصييبحت عبيياري الحرّييية تتييرّدد كثيييرا  فييي المحافييل والمناسييبات  المنظمييات العالمييية 

ت بعيييير المنييييابر الدولييييية  والمحلييييية المختلفيييية تحيييياول الدولييييية   وفييييي مقابييييل  ليييي  أخيييي 
اهسالي اليى لحرّيية فيي اهسيتم مت مية إيياي بتليييي الحرّييات  بيل إن اليبعر قيال بعيدم 
وجودها أصت    ومن هنا رأت الباحثة لروري البحث والتقصيي هبيراز المف يوم الصيحيح 

ارهيييا المصيييدر الثييياني مييين مصيييادر للحرّيييية وأبعادهيييا التربويييية فيييي الّسيييّنة النبوّيييية   باعتب
التربيية اهسيتمية  هي ي السيّنة التيي جيالت مكملية لميا ورد فيي القير،ن الكيريم   وموليحة 
للكثير من القيم التربوية التي تشكّل جزل مين منظومية فكريية هيي التربيية االسيتمية ومين 

 هنا فإن مشكّلة البحث تتحدد باهجابة عن السؤالين التاليين : 

م الحرّية في الّسّنة النبوّية ؟ وما أبعادها التربوية ؟ما مفهو   
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 أهمية البحث :

:  تنبع أهمية البحث من االعتبارات التالية      

  .أهمية الحرّية في حياي الفرد والجماعة اهنسانية ك دف يصبو الجميع لتحقيقه  -1
 . النبوّية قد يس م البحث في تصحيح المفاهيم القاصري عن ف م الحرّية في الّسّنة -2
قلة الدراسات المتعلقة بمف وم الحرّية في الّسّنة النبوّية وأبعادها التربوية  بل وانعدام ا  -3

  . حيث لم تجد الباحثة أّي دراسة تطرقت للمولوع
قد يس م البحث في توجيه األصول التربوية في تربيتنا وفقا  للّسّنة النبوّية  ويقدم اثرال  -4

   . المجال لمكتبتنا العربية في ه ا
 :انطلقت من مشكّلة البحث في :  أهداف البحث

.تحليل مف وم الحرّية   وبيان أهميت ا في حياي الفرد والجماعة اهنسانية -1  

.تحليل  مف وم الحرّية في اهستم عامة   وفي الّسّنة النبوّية الشريفة -2   

 .الّسّنة النبوّية الشريفة التربوية في بيان األبعاد التربوية لمف وم الحرية وأبعادها -3

 كما يلي : اسئلة البحثوكانت 

ما مف وم الحرّية وما أهميت ا للفرد والمجتمع ؟ -1-   

ما مف وم الحرّية في اهستم ؟ -2-  

ما مفاهيم الحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة ؟ -3  

االختقية لمف وم الحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة؟ ما األبعاد التربوية  

الشريفة؟  النبوّية ما األبعاد التربوية االجتماعية لمف وم الحرّية في الّسّنة  

 ما األبعاد التربوية النفسية لمف وم الحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة؟ 
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ما األبعاد التربوية التعليمية لمف وم الحرّية في الّسّنة النبوّية الشريفة؟    

: المن ج الوصفي التحليلي ال ي اعتمد بطاقة تحليل الملمون لدراسة  منهج البحث
بوية في الّسّنة النبوّية كما وردت في كتاب صحيح وتحليل واقع الحرّية وأبعادها التر 

البخاري)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم 
 .وسننه وأيامه(

 .عّرلت الباحثة لعدد من الدراسات السابقة محليا  وعربيا  وعالميا  ثم 

في الفكر الفلسفي   ثم  : خصص لعرر االطار النظري لمف وم الحرّية الفصل الثاني
تعريف الحرّية   وعرر لعناصر الحرّية )المساواي  العدالة   تكافؤ الفرص  االختيار 
 التفكير الحر ( ثم تم عرر لوابط الحرّية )االستقامة على الشرائع  عدم ايقاع 

( وعرلت الباحثة الحريات الفردية  المسؤولية  االرادي  وباألخريناللرر بالنفس 
 ا المادية والمعنوية  والحريات الجماعية ومقّومات ا)الوعي االنساني  التقدم بنوعي

المناقب االجتماعية (ثم عرلت الباحثة العتقة بين الحرّية والتربية  االجتماعي 
حرية  –الحوار –االختيار  –العدالة  –وعددت بعر عناصر الحرّية التربوية )المساواي 

 .المعرفة ( -االختيار -ومقومات الحرّية التربوية )ال كالتحمل المسؤولية(   -التفكير

: تناول أولاع شبه الجزيري العربية قبل االستم)االولاع االقتصادية   الفصل الثالث 
ستم  وعرر بعر اهد السياسية  االجتماعية   الفكرية ( وأولاع شبه الجزيري بع

 .ميةسس الحرّية االستأأنواع  الحرّية في االستم   و 

: عرلت فيه الباحثة أهداف التربية االستمية   ومصادرها المختلفة  الفصل الرابع
)القر،ن   السّنة   االجماع   القياس ( ثم عرلت الباحثة  االبعاد التربوية للّسّنة النبوّية 

 .وقد شملت البعد االجتماعي    واألختقي   والنفسي   والتعليمي
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 وشمل الفصول التالية : ،زل العملي من البحثلّم الج الباب الثاني :

 الموضوعوحدود البحث )حد  اجرالات البحث وقد لّم : من ج البحث  : الفصل االول
 . : مف وم الحرّية وكيف تجّلت في اهستم والّسّنة النبوّية  وأبعادها التربوية

: السّنة في نطاق ا الزماني هي من والدته عليه الستم عام الفيل   الحدود الزمانية
وحتى وفاته في الثانية عشري من ش ر ربيع األول في السّنة الحادية عشري من ال جري 

 .( 632-م 571النبوّية وجملت ا ثتث وستون سنة قمرية )

المجتمع األصلي من قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة من :  عينة البحث   
االحاديث النبوّية الشريفة المتلمنة في كتاب صحيح البخاري  وال ادفة لبيان مف وم 

( 277الحرّية وأبعادها التربوية في الّسّنة النبوّية الشريفة  حيث بلغ عدد عينة الدراسة )
 %( من المجتمع األصلي موزعة وفي الجدول التالي.5حديثا  نبويا  شريفا  بنسبة )

 : نتائج تحليل كتاب صحيح البخاري فقد كانت كالتالي : الفصل الثاني

%(  حيث 15.18( تكرارا  وبنسبة )42بالدرجة الكّلية ) البعد األخالقيبلغت تكرارات  -1
%(  وجال مف وم 28.57( وبنسبة )12في المرتبة األولى بتكرار ) التواضعجال مف وم 
حرية %(  وفي المرتبة الثالثة جال مف وم 23.80بالمرتبة الثانية بتكرار ) حرية الرأي

( 7بالمرتبة الرابعة بتكرار بلغ ) الصبر( وجال مف وم 21.42( بنسبة )9بتكرار) االعتقاد
بالمرتبة األخيري بتكرار  التسامح%( في حين جال مف وم 16.66وبنسبة مئوية بلغت )

 %(.9.52( وبنسبة مئوية بلغت )4)
(  24.18( وبنسبة مئوية من المجموع الكّلي )67) االجتماعيالبعد بلغت تكرارات  -2

( بلغ نسبته 19في المرتبة األولى بتكرار) ومفهوم الصفح التعاونحيث جال مف وم 
وعقد المعاهدات  المشاركة االجتماعية%(  وجال في المرتبة الثانية مف ومي 28.35)
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المرتبة األخيري مف وم  %(  في حين جال في19.40( وبنسبة بلغت )13بتكرار بلغ )
 %(.5.97( بنسبة مئوية )4بتكرار بلغ ) الشورى

(  حيث 22.74( وبنسبة مئوية من المجموع الكّلي )63) البعد النفسيبلغت تكرارات  -3
%(  وجال 36.50( بلغ نسبته )23في المرتبة األولى بتكرار) تحريم الظلمجال مف وم 

%(  وجال في 26.98(  بنسبة بلغت )17بلغ ) بتكرار العدالةفي المرتبة الثانية مف وم 
%(  في حين جال 15.87( وبنسبة بلغت )10بتكرار بلغ ) المحبةالمرتبة الثالثة مف وم 

%(  وجال في 7.93( وبنسبة مئوية بلغت )5بالمرتبة الرابعة بتكرار) المساواةمف وم 
ة مئوية بلغت ( وبنسب4بتكرار ) ومفهوم الصراحة التفاهمالمرتبة االخيري مف وم 

(6.34). 
(  حيث 37.90( وبنسبة مئوية من المجموع الكّلي )105) البعد التربويبلغت تكرارات  -4

%(  وجال في 48.57( بلغ نسبته )51في المرتبة األولى بتكرار) المعلمجال مف وم 
%(  وجال في 26.66(  بنسبة بلغت )28بتكرار بلغ ) الطريقةالمرتبة الثانية مف وم 

%(  في حين 17.14( وبنسبة بلغت )18بتكرار بلغ ) المنهاجالثالثة مف وم المرتبة 
%(  في حين 4.76( وبنسبة مئوية بلغت )5بالمرتبة الرابعة بتكرار) المتعلمجال مف وم 

 %(.2.85( بنسبة مئوية )3بتكرار بلغ ) البيئة التعليميةجال في المرتبة األخيري مف وم 

  وكانت :  ات العامة والمقترحاتلّم االستنتاج الفصل الثالث :

براز الجانب  -1 االهتمام بإنشال مراكز للبحوث االستمية ت تم بدراسة السيري النبوّية   وا 
التربوي في ا   واستثماري في العملية التربوية والتعليمية  فالسيري النبوّية مدرسة تربوية 

 .مناحي الحيايتعليمية متميزي  اشتملت على مف وم تربوي أصيل غطى جميع 
إعداد معلمين وتأهيلي م في لول الّسّنة النبوّية الشريفة  وما تتلمنه من تزويد المعلم  -2

بالكفايات االختقية واالجتماعية والنفسية والتربوية  التي تمكنه من تربية المتعلمين 
 تربية صحيحة.
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لحرّية في لروري تبني المعلمين لن ج الّرسول صّلى اهلل عليه وسلم في ممارسة ا -3
أو في المجتمع  مع اآلخرين   سوال كانوا تتم ي  أو كانوا زمتل عمل  هسلوكيات

المحيط به  فالتربية النبوّية اهتمت باهنسان وحاجاته المختلفة   وخاصة الحرّية التي 
حرص علي ا االستم لتوفر للفرد  الراحة النفسية   والجسدية فيصبح إنسانا  فعاال  في 

  .المجتمع

توفير المناخ التعليمي والبيئة التعليمية التي تتوفر في أجوال من الحرّية والديمقراطية  -4
 والراحة النفسية في أثنال تربية المتعلمين.

التركيز على التربية القائمة على منح المتعلم الحرّية الكاملة للتعبير عن رأيه ومعتقداته  -5
 ام وتقدير.وأفكاري المختلفة واالستماع الي ا بكّل احتر 

ولع مناهج تربوية غنية بمفاهيم الحرّية وأنشطت ا واعتبار الحرّية هدف أساسي  -6
ولروري توظيف االحداث المالية في السيري النبوّية وربط ا  للمن اج التربوي 

 باألحداث الجارية والعمل على االستفادي من ا قدر االمكان .

القائمة على المساواي والعدل والصفح التربوية  هسلوكياتممارسة المعلم الحرّية في  -7
والتعاون والمشاركة االجتماعية والمحبة وغيرها من الممارسات التي تمكن من إعداد 

في تعامله وتربيته للمسلمين   متعلمين وتربيت م وفي من ج يتناسب مع من ج الّرسول 
ي مواقف  ويربي م في بالتربية والتعليم معا   فقد كان يعّلم أصحابه ف فقد اهتم الّرسول 

  .على الحرّية ألهميت ا في الحياي والدنيا لقد حرص الّرسول -مواقف اخرى 

غرس قيم الحرّية ومفاهيم األساسية من الحرّية االختقية والنفسية واالجتماعية والتربوية  -8
 في نفوس المتعلمين بما يتيح من فرص تربية شخصيت م وتنميت ا بشكّل متكامل.
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 المراجع باللغة العربية

 أواًل : المصادر

 القرآن الكريم  -1

( ، المؤلف محمد بن اسماعيل أبو عبدا هلل البخاري  م 2001صحيح البخاري) -2
،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر  ،مصورة عن السلطنية بإضفة ترقيم الجعفي 

،  النجاة الطبعة االولىدار طوق  عدد االجزاء تسعة ، محمد فؤاد عبد الباقي ،
 .بيروت

 الكتب والمراجع :

 ،الثانية بعةطالمجموعة أساتذة، دار األمواج، بيروت   (م 1989) المعجم الوسيط، -1
 .لبنان

    .موسكو (،1983 ) ، القاموس الموسوعي الفلسفي -2

، الطبعة  تبيرو  دار صادر ، جمال الدين ابن منظور ، ،معجم لسان العرب  -2
  .االولى

 .الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، القاهرة (،م1985) ،المعجم الفلسفي -3

 .مطبعة المقداد  ،غزة( :"البحث التربوي " 1997)إحسان األغا ، -4

دار مصر للطباعة، مكتبة مصر ، " ، الحري ةة كل  :"مش ( 1964) زكرياإبراهيم ،  -5
  .القاهرة

  .السياسي " مطبعة المنارة ، غزةم(:"علم االجتماع  2011ابراش ، ابراهيم ) -6

 ، ، ودار صادردار الفكر(:"لسان العرب "  م 1998ابن منظور االفريقي ،) -7
  .بيروت
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  .بيروت ،دار صادر ، مجمع اللغة العربية( ،"لسان العرب " 1990ابن منظور ) -8

 6"جزء("لسان العرب م2003) ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور ، -9
 .صادر بيروت،دار 

، دار صادر للطباعة والنشر ،  8( :"لسان العرب "مجلد  2002ابن منظور ) -10
  .بيروت

الجامع تحقيق د.مصطفى ديب البغا:" (م 1987)،محمد بن إسماعيل، البخاري  -11
  .بيروت اليمامة ، ،دار ابن كثير، 3" ط الصحيح المختصر

(" صحيح البخاري"  ، دار ابن كثير م1993، محمد بن اسماعيل الجعفي ) البخاري -12
 .،بيروت

"تلخيص (: م1989أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي ) ابن حجر، -13
  .بيروت دار الكتب العلمية،أحاديث الرافعي الكبير "، تخريجبير في حال

 .،مؤسسة قرطبة ،القاهرة مسند اإلمام احمد بن حنبل( ، م1999،احمد :) ابن حنبل -14

  .بيروت ، دار القلم المقدمة "( :" م1975،) ابن خلدون -15

،تحقيق عمر بن عبد  "النبوي ةالسيرة :"(م 1987)عبد الملك الحميري ،ابن هشام  -16
  .السالم تدمري ،دار الكتاب العربي بيروت

هارون "تحقيق عبد السالم  مقاييس اللغة(:"م 1970،أبي الحسن احمد ) ابن فارس -17
 .دار الفكر ، القاهرة ،

  .ايران قم ، ضاريان ،ن" مطبعة انهج البالغة (" م2000،علي )ابي طالب  -18

" ترجمة علي احمد عيسى المطبعة الحديثة ، علم االخالق :"( م1981)أرسطو  -19
  .القاهرة
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:"تجربة التربية اإلسالمية في ميزان (م 1990سعيد رمضان ) محمد البوطي، -20
  .دمشق "مكتبة الفارابي،البحث 

"المؤسسة العربية للدراسات موسوعة الفلسفة (:" م1984الرحمن )عبد  بدوي ، -21
 .، مصر 1والنشر ،ط

 ، 1" ،ط معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(:" م1993،عبد الرحمن ) بدوي -22
 .مكتبة لبنان ،بيروت

" مؤسسة مفهوم الحري ة في الفكر العربي الحديث م (:" 1982سليم )بركات ،  -23
 .والنشر ، دمشقالوحدة للصحافة والطباعة 

 .دار المشرق ، بيروت منجد الطالب "، فؤاد :"البستاني -24

 .،دار الفكر،دمشق3طفصول في الفكر الموضوعي"(:"2005عبد الكريم )بكار، -25

"المحقق  السنن الكبرى:" م(2003)أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، ،البيهقي -26
 .، بيروت دار الكتب العلمية  ، 3طمحمد عبد القادر عطا ،

،دار " اإلسالمية:"نظرات في الثقافة (  م1982،عز الدين الخطيب ) التميمي -27
   .الفرقان للنشر ،عمان ،األردن

مكتبة ومطبعة  2ط "سنن الترمذي(:" م1975)،محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي -28
    .مصر مصطفى البابي الحلبي ،

بيت االفكار  التركي،تحقيق عبد اهلل ،( م1965)،محمد بن عيسى بن سورة  الترمذي -29
  .، القاهرة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع

جغرافيا العالم االسالمي للصف الثاني المتوسط (:"م 2006هيلة ناصر ) ،الجاسر -30
 .زارة التربية والتعليم ،المملكة العربية السعوديةو "
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" دار  أصول التربية االسالمية(:"م 1995، محمد شحادة ،وآخرون )الخطيب  -31
  .الخريجي للنشر والتوزيع ، الرياض

 " دار العالم الثالث ،النقد ومستقبل الثقافة العربية ( :"م2002، فلاير حسن ) خليفة -32
  .القاهرة 3ط 

" دار مدخل الى أصول التربية االسالمية :"( م 2000،محمد عبد الرحمن ) الدخيل -33
 .، السعوديةالرياض ( 2)ط الخريجي

 الّسّنة النبوّيةدار احياء  السنن ":"( م1905)عبد الرحمن، عبد اهلل بن الدرامي -34
  .القاهرة

الطبعة  " دار الفكر ،دمشق ، في العالم الحري ةحق (:" م 2007وهبة) ،الزحيلي -35
  .الرابعة

 أزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية "( :"م 1985،راغب النجار ،) زغلول -36
  .،السعوديةالرياض  ، 2ط الدار العالمية للكتاب االسالمي ،

 الس ن ة النبوي ة(:"أسس التربية االسالمية في  م1993،عبد الحميد الصيد ) الزنتاني -37
 .، ليبياالدار العربية للكتاب "

 .، مكتبة مصر، القاهرة الحري ةة كل  ( :مشب تزكريا ،إبراهيم)  -38

،مطبعة ( :" العرب قبل االسالم "جزء أول ،طبعة ثانية م 1908،جرجي )زيدان  -39
  .مصر الهالل ،

غير  هرسالة دكتورا :"أهداف التربية النظامية في سورية "( م 2006، زينب ) زيود -40
  .سورية ية التربية ،جامعة دمشق ،كلّ منشورة ،
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"دار  :"موسوعة علم النفس والتحليل النفسي(م 1999فرج عبد القادر )طه ، -41
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ولالملحق األ  

 

 

 

 قائمة بأمساء السادة احملكمني
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(1الملحق رقم )  

 

 قائمة بأسماء السادة محكمي استمارة تحليل المضمون ) وفق الدرجة العلمية (

 اسم المحكم  الجامعة الدرجة العلمية 
المناهجستاذ في قسم أ  أ .د جمال سليمان  دمشق 

 أ . د محمود ميالد دمشق أستاذ في قسم علم النفس
أستاذ في قسم أصول 

 التربية 
 أ . د جالل السناد دمشق

في قسم  مساعد أستاذ
 أصول التربية

 د . منى كشيك  دمشق

مدرس في قسم أصول 
 التربية

 د . غسان خلف  دمشق

في قسم  عمالأمشرف 
 أصول التربية

 د . أمل الدرزي  دمشق
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 الملحق الثاني

 

 

 

ولية قبل استمارة التحليل بصورتها األ

 التحكيم
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 ستمارة قبل التحكيماال

 

 

 

 

 

 

 المعيار القيم مناسب غير مناسب التعديل
 البعد حرية الرأي   

 حرية االعتقاد    االخالقي
 ترسيخ الشورى   
 التواضع   
 الصبر   
 البعد المحبة   

 التعاون    االجتماعي
 عقد المعاهدات   
العفو عند    

 المقدرة
 البعد محبة   

 تعاون    النفسي
 تفاهم   
 عدالة   
 تحريم الظلم   
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 الملحق الثالث

 

 

 

 استمارة التحليل بعد التحكيم
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 استمارة تحكيم

 السيد الدكتور ........................... 

"،دراسة تحليلية  الّسّنة النبويّةتجري الباحثة دراسة بعنوان "الحرية وأبعادها التربوية في 

الّسّنة لكتاب صحيح البخاري ،وذلك بهدف الكشف عن االبعاد التربوية كما جاء في 

لحرية التربوية وفق معاييرها و ،لذا يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم أبعاد ا النبويّة

 مؤشراتها ، من أجل تعديل أو حذف ما ترونه مناسباً .

 ولكم فائق االحترام ....

يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية  : ::  أهداف البحث أوالً   

.حتليل مفهوم احلرية ، وبيان أمهيتها يف حياة الفرد واجلماعة اإلنسانية -1-  

.الشريفة الّسّنة النبويّةحتليل  مفهوم احلرية يف اإلسالم عامة ، ويف  -2-   

 .الشريفة الّسّنة النبويّةبيان األبعاد الرتبوية ملفهوم حرية الرتبية يف  -3-

:حق من حقوق اإلنسان يف فعل ما يريد ضمن العادات، و التقاليد ،والقوانني الحرية 
 . ق م  حقوق اخآررينواألنظمة ،حبيث ال يتعارض هذا احل

 .الشريفة الّسّنة النبويّةاملفاهيم والدالالت الرتبوية يف  : األبعاد الرتبوية
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تعرفها الباحثة اخآثار  : الّسّنة النبويّةاألبعاد األخالقية لمفهوم الحرية في 
،واليت يدرل من رالهلا حرية الرأي  الّسّنة النبويّةاألرالقية الناشئة عن مفهوم احلرية يف 
  .واالعتقاد ،ترسيخ ثقافة الشورى يف اجملتم 

تعرفها الباحثة اخآثار  : الّسّنة النبويّةاألبعاد االجتماعية لمفهوم الحرية في 
،وذات العالقة بتنظيم العالقات بني  الّسّنة النبويّةاالجتماعية الناشئة عن مفهوم احلرية يف 

،واليت تعمل على جعله جمتم  قوي متماسك رايل من األحقاد والضغينة ،مثل  أفراد اجملتم 
 .عقد املعاهدات ،العفو عند املقدرة 

تعرفها الباحثة اخآثار النفسية  : الّسّنة النبويّةاألبعاد النفسية لمفهوم الحرية في 
اعر واألحاسيس ،وذات العالقة مبجموعة املش الّسّنة النبويّةالناشئة عن مفهوم احلرية يف 

والعواطف واالنفعاالت النفسية اليت تؤثر على سلوك الفرد فتسود احملبة والتعاون والتفاهم بني 
   .األفراد، كتحرمي الظلم بني األفراد

لقد استخدمت الباحثة استمارة حتليل تتضمن ماذا قيل ؟ للتعرف على أبعاد احلرية 
 .حتليل الفكرة ،ويف أررىواستخدمت وحدة  الّسّنة النبويّةالرتبوية يف 
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 غير مناسب مناسب التكرار المفهوم الفرعي المفهوم الرئيسي رقم الحديث وحدة التحليل

   

 

 البعد

 األخالقي

    حرية الرأي

    حرية االعتقاد 

    التسامح 

    التواضع 

    الصبر 

   

 

 البعد

 االجتماعي

    الشورى

المشاركة  

 االجتماعية

   

    االحترام 

    التعاون 

    عقد المعاهدات 

    الصفح 

 البعد  

 النفسي

    محبة

    صراحة 

    تفاهم 

    عدالة  

    تحريم الظلم 

    المساواة 

    معلم األبعاد التربوية  

    متعلم 

    منهاج 

    طريقة 

    بيئة تعليمية 
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الرابعالملحق   
 

 
 

منوذج يوضح كيفية حتليل 

 بعض نصوص االحاديث
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المفهوم  وحدة التحليل الرقم
الرئيسي 
التي 

 تنتمي اليه

المفهوم 
الفرعي 
التي 

 تنتمي اليه

نوع  التكرار
 المفهوم

 َينُقُصوَن؟ َأم َيِزيُدونَ  َهل َسَألُتكَ  
 َوَكَذِلكَ  َيِزيُدوَن،َأنُهم  َفَزَعمتَ 
 َهل َوَسَألُتكَ  َيِتم، َحتى اإِليَمانُ 

 َأن َبعدَ  ِلِديِنهِ  َسخَطة   َأَحد   َيرَتد
 َوَكَذِلكَ  اَل، َأن َفَزَعمتَ  ِفيِه؟ َيدُخلَ 

 َبَشاَشُتهُ  ُتَخاِلطُ  اإِليَماُن، ِحينَ 
َأَحد  رقم  َيسَخُطهُ  الَ  الُقُلوبَ 

 (9001الحديث)

البعد 
 االخالقي

 ايجابي - الرأي حرية

من شاء أن   الّرسولقال  
يصومه فليصمه ومن شاء أن 

يتركه فليتركه. رقم 
 (1592الحديث)

حرية 
 االعتقاد

 ايجابي 

حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن  
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 

خالد الجهني رضي  اهلل عنه قال: 
اهلل  صّلىجاء رجل إلى رسول 

عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: 
أعرف عفاصها ووكاءها، ثم 

 ايجابي  التسامح
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ال  عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وا 
فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ 

قال: هي لك أو ألخليك أو للذنب، 
قال فضالة اإلبل؟ قال: ما لك 
ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 

الشجر حتى يلقاها  كلّ الماء وتأ
 (.2372حديث )ربها. رقم ال

قال: أقبلت راكبا  على حمار أتان  
وانا يومئذ قد ناهزت االحتالم، 

يصلي بمنى غير  ورسول اهلل 
جداٍر فمررت بين يدي بعض 
الصف، وأرسلت األتان ترتع 

فدخلت الصف فلم ينكر ذلك علي 
 (76الحديث رقم)

 ايجابي  التواضع

حدثنا عبد اهلل بن يوسف اخبرنا  
مالك عن ابن شهاب عن عطاء 
بن يزيد الليثي عن ابي سعيد 

الخدري رضي اهلل عنه: إن ناسا 
من االنصار سألوا رسول اهلل 

اهلل عليه وسلم، فأعطاهم ثم  صّلى
سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطائهم 
حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون 

كم، عندي من خير فلن أدخره عن
ومن يستعفف يعفه اهلل ومن 
يستغن يغنه اهلل ومن يتصبر 

 ايجابي  الصبر
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يصبره اهلل وما أعطى أحد عطاء 
خيرا  وأوسع من الصبر. رقم 

 (1469الحديث)
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد  

اهلل اخبرنا يونس، عن الزهي، 
قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن 

في  سرقت في عهد رسول  أمرأه
غزوة الفتح، ففزع إلى أسامة بن 
زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما 

مة اسامة فيها تلون وجه رسول كلّ 
 مني في حد من كلّ فقال: أت

حدود اهلل؟ قال أسامة: استغفر لي 
رسول اهلل فلما كان العشي قام  يا

رسول اهلل خطيبا  فأثنى على اهلل 
بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما 

قبلكم: أنهم كانوا إذا  لّناساأهلك 
ذا  سرق فيهم الشريف تركوه، وا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد، والذي نفس محمد بيده لو 
ان فاطمة بنت محمد سرقت 

لقطعت بدها، ثم أمر رسول اهلل 
  ،بتلك المرأة فقطعت يدها

فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت 
بعد ذلك  تأتيقالت عائشة: فكانت 

اهلل  صّلىحاجتها إلى رسول فأرفع 

البعد 
 االجتماعي

 ايجابي  العدالة



 املالحق

 

 131 

عليه وسلم. رقم الحديث 
(4304.) 

 :َقالَ  ِمنَهاٍل، بنُ  َحجاجُ  َحدثََنا 
 َعِدي َأخَبَرِني :َقالَ  ُشعَبُة، َحدثََنا

 بنَ  اهللِ  َعبدَ  َسِمعتُ  :َقالَ  ثَاِبٍت، بنُ 
 النِبي َعنِ  َأِبي َمسُعودٍ  َعن َيِزيَد،

 َوَسلَم قال: ِإَذا َعَليهِ  اهللُ  صّلى
 َفهُ  َيحَتِسُبَها َأهِلهِ  َعَلى الرُجلُ  َأنَفقَ 
 (.55َصَدَقة. رقم الحديث) َلهُ  وَ 

 ايجابي  التعاون

 
 

 َعن َماِلك ، َحدثََنا ِإسَماِعيُل، َحدثََنا
 بنِ  الَقاِسمِ  َعنِ  َسِعيٍد، بنِ  َيحَيى

 َأنهُ  َيَساٍر، بنِ  َوُسَليَمانَ  ُمَحمٍد،
 َسِمَعُهَما

 بنِ  َسِعيدِ  بنَ  َيحَيى َيذُكَراِن: َأن
 بنِ  الرحَمنِ  َعبدِ  ِبنتَ  َطلقَ  الَعاصِ 

 الرحَمِن، َعبدُ  َفانَتَقَلَها الَحَكِم،
الُمؤِمِنِيَن إلى  ُأم َعاِئَشةُ  َفَأرَسَلت

مروان بن الحكم وهو امير المدينة 
 " أتق اهلل وأرددها إلى بيتها ، َقالَ 

 ِإن ُسَليَمانَ  َحِديِث  ِفي - َمرَوانُ 
 َغَلَبِني، الَحَكمِ  بنَ  الرحَمنِ  َعبدَ 
 َبَلَغكِ  َأَوَما :ُمَحمدٍ  بنُ  الَقاِسمُ  َوَقالَ 
 َقاَلت الَ  َقيٍس؟ ِبنِت  َفاِطَمةَ  َشأنُ 

 َفاِطَمة َحِديثَ  َتذُكرَ  الَ  َأن َيُضركَ 
> 

عقد 
 المعاهدات

 ايجابي 
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 ِبكِ  َكانَ  ِإن :الَحَكمِ  بنُ  َمرَوانُ  َفَقالَ 
 ِمنَ  َهَذينِ  َبينَ  َما َفَحسُبكِ  َشر،

 (.5321الشر. رقم الحديث )
 َحدثََنا ُسفَياُن، َحدثََنا َعِلي، َحدثََنا 

 َأِبي َعن اأَلعَرِج، َعنِ  الزَناِد، َأُبو
 الطَفيلُ  َقِدمَ  :َعنهُ  اهللُ  َرِضيَ  ُهَريَرةَ 
 صّلى اهللِ  َعَلى َرُسولِ  َعمٍرو بنُ 
 اهلِل، َرُسولَ  َيا :َفَقالَ  َوَسلمَ  َعَليهِ  اهللُ 
 اهللَ  َفادعُ  َوَأَبت َعَصت َقد َدوس ا ِإن

 َيدُعو َأنهُ  الّناس َفظن َعَليَها،
 َوأتِ  َدوس ا اهدِ  َعَليِهم، فقال: اللُهم

 (.6397ِبِهم. رقم الحديث

 ايجابي  الصفح

 َعِلي بنِ  اهللِ  َعبدِ  بنُ  َأحَمدُ  َحدثََنا 
، َحدثََنا :َقالَ  الَمنُجوِفي،  :َقالَ  َروح 

، َحدثََنا  َوُمَحمدٍ  الَحَسِن، َعنِ  َعوف 
 َأِبي َعن ،

 ِإيَمان ا ُمسِلٍم، َجَناَزةَ  اتَبعَ  َمنِ 
 صّلىيُ  َحتى َمَعهُ  َوَكانَ  َواحِتَساب ا،

 َيرِجعُ  َفِإنهُ  َدفِنَها، ِمن َوَيفُرغَ  َعَليَها
 ِقيَراطٍ  كلّ  ِبِقيَراَطيِن، اأَلجرِ  ِمنَ 
 ثُم َعَليَها صّلى َوَمن ُأُحٍد، ِمثلُ 
 َيرِجعُ  َفِإنهُ  ُتدَفَن، َأن َقبلَ  َرَجعَ 

 :َقالَ  الُمَؤذُن، ِبِقيَراٍط. تابعه ُعثَمانُ 
، َحدثََنا  َأِبي َعن ُمَحمٍد، َعن َعوف 

 َعَليهِ  اهللُ  صّلى النِبي َعنِ  ُهَريَرَة،

المشاركة 
 االجتماعية

 ايجابي 
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 (.47َنحَوه. رقم الحديث ) َوَسلمَ 
 َعبدُ  َأخَبَرَنا ُمَحمٍد، بنُ  ِبشرُ  َحدثََنا 

، َأخَبَرَنا اهلِل،  بنِ  َهمامِ  َعن َمعَمر 
 النِبي َعنِ  ُهَريَرَة، َأِبي َعن ُمَنبٍه،

 َعَليِه: اهللُ  صّلى
 َأكَذبُ  الظن َفِإن َوالظن، ِإياُكم

 َوالَ  َتَحسُسوا، َوالَ  الَحِديِث،
 َتَداَبُروا، َوالَ  َتَحاَسُدوا، َوالَ  َتَجسُسوا،

اهلِل  ِعَبادَ  َوُكوُنوا تَباَغُضوا، َوالَ 
 (.6064إخوانا . رقم الحديث )

البعد 
 النفسي

 ايجابي  المحبة

حدثنا عبد اهلل بين يوسف عن ابي  
هريرة أن رسول اهلل قال: تكفل اهلل 
لمن جاهد في سبيله ال يخرج من 

مته أن كلّ بيته في سبيله وتصديق 
يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه 
بما نال من أجر او غنيمة. رقم 

 (.7463الحديث)

 ايجابي  العدالة

حدثنا الو الوليد قال: قال عبد اهلل:  
حسن الحديث كتاب اهلل، أإن 

  صّلىحسن الهدي هدي محمد او 
اهلل عليه وسلم. حديث 

 (.6098رقم)

 ايجابي  الصراحة

حدثنا عمرو بن عون قال: كنا  
وليس معنا  نغزو مع النبي 

نساء فقلنا: أال نختصي؟ فنهانا 

تحريم 
 الظلم

 ايجابي 
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عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن 
 نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: ياأيها
اللذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما 

 (4615أحل اهلل لكم. رقم الحديث)
حدثنا اسماعيل قال: أن رسول اهلل  

  قال: ال ينظر اهلل إلى من جر
 (.5783ثوبه خيالء. رقم الحديث)

تحريم 
 الظلم

 ايجابي 

حدثنا أبو الوليد عن عائشة: أن  
اهلل عليه  صّلىم النبي كلّ اسامة 

فقال: إنما هلك من  امرأةوسلم في 
كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد 
على الوضيع ويتركون الشريف 
والذي نفسي بيده لو ان فاطمة 
فعلت ذلك لقطعت يدها. رقم 

 (.6787الحديث )

 ايجابي  المساواة

حدثنا عبد العزيز بن عبداهلل قال:  
عن ابي هريرة أنه قال: قيل يا 

 الّناسرسول اهلل من أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول 

أبا هريرة أن ال  لقد ظننا يا اهلل 
يسالني عن هذا الحديث أحد أو 
منك لما رأيت من حرصك على 

بشفاعتي يوم  الّناسالحديث أسعد 
إله إال اهلل القيامة : من قال: ال 

خالصا  من قلبه أو نفسه. الحديث 

البعد 
 التربوي

 ايجابي  المعلم
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 (.99رقم )
حدثني محمد بن يوسف قال :  

اهلل عليه  صّلىعقلت من النبي 
وسلم مجة  مجها في وجهي وأنا 
ابن خمس سنين من دلو. الحديث 

 (.77رقم)

 ايجابي  المتعلم

حدثنا قتيبة بن سعيد  قال: قال:  
إن من الشجر شجرة ال يسقط 
نها مثل المسلم فحدثوني  ورقها وا 

في شجر  الّناسما هي، فوقع 
البوادي قال عبد اهلل ووقع في 
نفسي إنها النخلة، فاستحييت ثم 

رسول اهلل  قالوا: حدثنا ماهي يا
قال: هي النخلة. الحديث رقم 

(61.) 

 ايجابي  المنهاج

حدثنا اسماعيل بن ابي أويس  
يقول:   قال: سمعت رسول اهلل

إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا  
يقبض  لكنّ ينتزعه من العباد، و 

العلم بقبض العلماء، إذا لم بيق 
جهاال   رؤوسا   الّناسعالما  اتخذ 

فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
 وأضلوا.
 (.100الحديث رقم )

 ايجابي  الطريقة

 ايجابي البيئة حدثنا عبد اهلل بن يوسف قال:  
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خبرنا مالك بن نافع ان ابن عمر أ
أذن بالصالة في ليلة ذات برد 

وريح ثم قال: أال صلوا في الرحال 
اهلل  صّلىثم قال: إن رسول اهلل 

عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: 
أال صلوا في الرحال. الحديث رقم 

(666.) 

 لتعليميةا
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Research Summary 

Search title : freedom and its educational dimensions in the Sunnah. 
An analytical study of the reality of freedom and its educational 
dimensions in the Sunnah, as contained in the Book of Sahih Bukhari 
(Sahih Al-Missned Manual of things the Messenger of Allah, peace be 
upon him and his Sunan and his days) 

The study consisted of two parts  the first theoretical and second  
practical:  

Part I consists of five chapters 

Chapter One: the general framework for research and the research 
problem as follows: 

       The issue of freedom in education today is one of the most 
important issues that some have tried to study, especially in 
development and globalization age and the cultural and intellectual 
invasion, in the era we hear a lot of the world's attention to human 
rights and freedoms, whether by states or international 
organizations,  

When the word Freedom became so common in international forums 
and events, and in return, some various local and international 
platforms tried to abuse to freedom in Islam accusing it of narrowing 
freedoms, and somebody even  said it doesn't exist at all, therefore 
the researcher recognized the need of research and investigation to 
highlight the true concept of freedom and its educational dimensions 
in the prophetic Sunnah, as a second source of Islamic education, 
which came as a complementary to what is  stated in the Koran, and 
explained a lot of the educational values that form part of an 
intellectual system which is Islamic Education. Hence, the problem of 
the research is determined by answering the following two 
questions: 

What is the concept of freedom in the Sunnah? And what are its 
educational dimensions? 

The importance of research is reflected in: 

 1- the importance of freedom in the life of the individual and the 

humanitarian group as a target everyone aims to achieve. 
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2- disclose educational dimensions of freedom in the Sunnah 

3- The research may contribute to correct the defective 
understanding of the concepts of freedom in the Sunnah. 

4- The lack of studies on the concept of freedom in the Sunnah and its 
educational dimensions, and even non-existent for the researcher 
couldn't find any study that touched on the topic. 

5- The research may contribute in guiding the educational asset in 
our education, in accordance with the Prophetic Sunnah, and serves 
to enrich the Arabic library in this area. 

Research objectives are extracted  of the search problem as 
follows: 

 1- Analysis of the concept of freedom, and lightening its importance 
in the lives of individual and human society. 

2- Analysis of the concept of freedom in Islam in general, and in the 
Sunnah. 

3- Declaration of Educational dimensions of the concept of freedom 
of education in the Sunnah 

4- Declaration of educational implementations of the concept of 
freedom in the Sunnah that can be used in contemporary education. 

The research questions are as follows: 

1- What is the concept of freedom and its importance to the 
individual and society? 

2- What is the concept of freedom in Islam? 

3- What are the concepts of freedom in the Sunnah? 

4- What are the educational dimensions of the concept of freedom in 
the Sunnah? 

 5- What are the educational implementations of freedom derived 
from the Sunnah? 

Research Methodology: descriptive analytical method which 
adopted content analysis card to study and analyze the reality of 
freedom and its educational dimensions in the Sunnah as contained 
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in the Book of Sahih Bukhari (Sahih Al-Missned Manual of things the 
Messenger of Allah, peace be upon him and his Sunan and his days).) 

Chapter II: The researcher presented a number of previous studies 
locally, regionally and globally 

Chapter III: It is devoted to view the theoretical framework for the 
concept of freedom in philosophical thought, then the definition of 
freedom, and display the elements of freedom (equality, justice, 
equality of opportunity, choice, free thinking) then the controls of 
Liberty were displayed (adhere to the laws, not to inflict damage self-
esteem and to others, responsibility, will), then the researcher 
displayed individual freedoms with their both types; material and 
moral, and collective liberties and its components (humanitarian 
awareness, social progress, social virtues) then the researcher 
displayed the relationship between freedom and education and listed 
some elements of educational freedom (equality - justice - choice -
discussion – free thinking- responsibility ) and the foundations of 
educational freedom (intelligence- choice- knowledge) 

Chapter IV: it displayed the situation of Arabian Peninsula before 
Islam (economic, political, social, intellectual conditions) and the 
status of the peninsula after Islam, and displayed some kinds of 
freedom in Islam, and the Islamic foundations of freedom. 

Chapter V: the researcher displayed Islamic education goals, and its 
different sources (Qur'an, Sunnah, consensus, measurement) then 
the researcher displayed educational dimensions of the Prophetic 
Sunnah have included the social, moral, psychological, and 
educational dimension. 

Part II: included the practical part of the research and included 
the following chapters: 

he research including: t research procedures of the: One Chapter
methodology and research ambits ( Topic ambit : The concept of 
freedom and how it manifested itself in Islam and the Sunnah, and its 
educational dimensions.  

Time ambits: the year in the temporal scope of his birth is peace be 
upon him in the elephant, and until his death in the twelfth of Rabia 
Al-Awal month in the eleventh year of the Prophet's migration and 
totaling sixty-three lunar years (571 -632 )) 
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By analyzing the book Sahih Bukhari (Whole Missned Manual of the 
right things, the Messenger of Allah peace be upon him and his Sunan 
and his days). 

The search sample: the researcher chose a simple random sample 
of the original community of hadith contained in the book of Sahih 
Bukhari, aimed to demonstrate the concept of freedom and its 
dimensions of education in the Sunnah, the number of the study 
sample (277 hadith prophetically honest) (5%) of the original 
community, distributed according to the following table: 

 

 Table 1 shows the study sample size and total degree for each field 

Freedom in the educational dimensions of the year the Prophet 
Muhammad repetition percentage of the original community 

Total moral dimension of 42 1% 

The total social dimension 67 1.20% 

Total psychological after 63 1.13% 

The total educational after 105 1.88% 

Starved overall dimensions of 2775% 

search tool:The researcher used content analysis to identify the 
educational dimensions of freedom in the Sunnah form and analyzed 
the Hadith contained in the book Sahih Bukhari (Whole Missned right 
Manual of things that the Messenger of Allah, peace be upon him and 
his Sunan and days) of the author Mohammed bin Ismail Abu 
Abdullah Bukhari Aljafee, 

 The researcher then displayed steps to prepare the analysis card, 
and how to ensure the veracity of the analysis and persistence then 
displayed steps of Analysis 

: The results of the analysis of the book Sahih Bukhari has Chapter II
included: 

1- occurrences of the ethical dimension with total degree reached 
(42) repetition and by (15.18%), the concept of humility came in first 
place by repeating (12) and by (28.57%), the concept of freedom of 
opinion came in second place by repeating (23.80%), and in third 
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place came the concept of freedom of belief repeated (9) by (21.42) 
and concept of patience rank fourth repeating amounted to (7) and a 
percentage of (16.66%), while the concept of tolerance was the last 
rank repeat (4) and the percentage of (9.52%). 

-2-Duplications of the social dimension reached (67) and a 
percentage of the total (24.18); the concept of cooperation took the 
first place and repeated (19) and its percentage is (28.35%), the 
concept of forgiveness ranked second (19%), at a rate of ( 28.35%), 
and the concept of social participation ranked third by repetition 
reached (13) and at a rate of (19.40%), while the concept of treaties 
contract took the fourth place by repetition of (13) and a percentage 
of (17.91%), while the concept of Consultation ranked  last with a 
repetition reached (4) as a percentage (5.97%).  

3-Duplicates of psychological dimension reached (63) and a 
percentage of the total (22.74), the concept of the prohibition of 
injustice took the first place and repeated (23) and a percentage of 
(36.50%), and  the concept of justice ranked second by repetition 
amounted to (17), and a percentage of (26.98%), and the concept of 
love ranked third with a repetition reached (10) and at a rate of 
(15.87%), while the concept of equality was ranked fourth with a 
repetition (5) and a percentage of (7.93%), and the concept of 
understanding came in the fifth place and repeated (4) and a 
percentage of (6.34), while the concept of openness ranked last 
repeated (4) as a percentage of (6.34%). 

4-Duplicates of educational dimension reached (105) and a 
percentage of the total (37.90), the concept of the teacher took the 
first place with a repetition reached (51) and a percentage of 
(48.57%), and  the concept of method ranked second by repetition 
amounted to (28), and a percentage of (26.66%), and the concept of 
curriculum ranked third with a repetition reached (18) and at a rate 
of (17.14%), while the concept of the learner was ranked fourth with 
a repetition (5) and a percentage of (4.76%), while the concept of 
educational environment ranked last repeated (3) as a percentage of 
(2.85%). 

Chapter III: it included general conclusions and proposals as follows: 

1-Paying attention to the establishment of Islamic centers for 
research concerned with studying the Biography of the Prophet, and 
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to highlight its educational side, and investing it in the educational 
process, as the Biography of the Prophet is a distinct educational 
school, which included of a genuine educational concept that covered 
all aspects of life. 

2-teacher training and rehabilitation on the basis of the Sunnah, and 

its component that provide the teacher with the ethical, social, 

psychological and educational competencies, which enables him to 

educate the learners a true education.  

3-The need of teachers' adoption to the approach of the Prophet 
Muhammad, peace be upon him, in the exercise of freedom in his 
behavior with others, whether they are students, or co-workers, or in 
the surrounding community. For prophetic  education focuses on 
human beings and their different needs, especially the freedom that 
Islam was keen to it, to provide individual psychological and physical 
comfort, to become an effective man in society. 

4-Provisio of educational environment and atmosphere that is 
available in an atmosphere of freedom and democracy and 
psychological comfort during the education of learners. 

5-Focus on the education that is based on giving full freedom to the 
learner to express his opinion and beliefs and different ideas and 
listen to them with all the respect and appreciation. 

6-To design an educational curriculum which is rich with concepts of 
freedom and liberty and its activities and to consider freedom as the 
fundamental goal of the educational curriculum, and the need to 
recruit past events in the Prophet's biography and link them to 
current events and work to make use of them as much as possible. 

7-The exercise of freedom in teacher's educational behavior that is 
based on equality, justice, forgiveness and cooperation and social 
participation, love, and other practices that enable the preparation of 
learners and educating them according to an approach that 
commensurate with the approach of the Prophet in his dealings and 
his education for Muslims. For the Prophet has interested in 
education and teaching together, he taught his companions with 
attitudes, and educate them in other positions. The Prophet was keen 
on freedom for its importance in life and the world. 
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 8-The instill of values of freedom and basic concepts of moral, 
psychological, social and educational freedom in the hearts of the 

learners, allowing the chances of raising their personality and 
developing it in an integrated manner. 


