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هدفت الدراسة الحالية إلـى التعـرف علـى رؤيـة األحاديـث القدسـية تجـاه بعـض قـضايا                 
الطبيعـة اإلنـسانية ، ونظريـة المعرفـة ، والحريـة ، والتنـشئة               : التربية الهامة ، وهذه القضايا هـى        

وكذلك الوقوف على أهم التطبيقـات التربويـة المعاصـرة التـى يمكـن أن تترتـب علـى                   . االجتماعية  
رؤية األحاديث القدسية لهذه القضايا ، مع اإلشارة فى ذلك لرؤيـة كـل مـن الفلـسفة المثاليـة والفلـسفة               

  . البراجماتية ، مما قد يسهم فى إبراز أهمية التأصيل اإلسالمى للتربية 

واعتمد الباحـث علـى المـنهج الوصـفى باعتبـاره المـنهج المالئـم إلظهـار رؤيـة الفكـر                  
وأيضاً اعتمـد الباحـث علـى أسـلوب تحليـل المحتـوى       . لتربية موضع الدراسة اإلسالمى نحو قضايا ا 

  . للكشف عما تتضمنه األحاديث القدسية من معلومات ورؤى تجاه قضايا الدارسة 

 

عنـوى  مادي فيزيقـي وهـو البـدن ، واآلخـر أثيـري م          :  أن الطبيعة اإلنسانية لها جانبان ، أحدهما         -١
  . وهو الروح ، والجانبان متكامالن ومتفاعالن ألنهما يشكالن كياناً واحداً 

 كانـت تحمـل اسـتعدادات        أن اإلنسان يولد بطبيعة موحدة ، وهى محايدة بـين الخيـر والـشر وإن               -٢
  . كالً منهما

ـ     أن طبيعة اإلنسان تقوم على الفردية واالجتماعيـة معـاً ، وال يم            -٣ ى سـبيل  كـن إنكـار أي منهمـا ف
  . اآلخر

  .  أن مصادر ووسائل اكتساب المعرفة متعددة ومتنوعة -٤
  .  أن طبيعة المعرفة حسية وعقلية فى آن واحد ، كما أن المعرفة كسبية وليست توقيفية -٥
  .  أن إمكانية المعرفة قائمة أمام اإلنسان ولكنها محدودة تجاه الغيبيات وكنه وماهية األشياء -٦
  .  ضرورة تأكد اإلنسان من صدق معرفته مع اختياره المعيار المناسب لذلك -٧
عـدم معـصية اهللا ،      :  أن اإلنسان حر فى هذه الحياة ولكن هنـاك ضـوابط لهـذه الحريـة أهمهـا                   -٨

  .وعدم اإلضرار بالنفس أو الغير ، مع ضرورة تحمل اإلنسان مسئولية أفعاله 
  .  والقدرة على االختيار ولكنه مسير فى ظل القضاء والقدر  أن اإلنسان يملك حرية اإلرادة-٩

الحريــة : ان الماديــة مثــل  قــررت األحاديــث القدســية الحريــات المتعلقــة بمــصالح اإلنــس-١٠
  . ، والحرية االقتصادية الشخصية

 الحريـة الدينيـة ،  :  قررت األحاديث القدسية الحريات المتعلقة بمـصالح اإلنـسان المعنويـة مثـل       -١١
  . وحرية التفكير ، وحرية الرأى التعبير ، وحرية التعليم والتعلم ، والحرية السياسية 

 أن لألسرة والمسجد وجماعة الرفـاق دوراً هامـاً فـى إتمـام عمليـة التنـشئة االجتماعيـة علـى                  -١٢
  . الوجه األمثل 

  .  الفكر التربوى اإلسالمى يذخر بأساليب متنوعة للتنشئة االجتماعية -١٣



التطبيقات التربوية المترتبة علـى رؤيـة األحاديـث القدسـية لقـضايا التربيـة موضـع الدراسـة                   -١٤
تتميز بالتكامـل والـشمول والتـوازن ، سـواء فيمـا يتـصل باألهـداف التربويـة أو بـالمنهج أو                      

  . بأساليب وطرائق التدريس أو بالمعلم والمتعلم ودور كل منهما 

 

ورة تزايد االهتمـام بمـادة التربيـة الدينيـة اإلسـالمية فـى مختلـف الـصفوف والمراحـل                    ضر - ١
  . الدراسية 

تضمين مقررى اللغة العربيـة والتربيـة الدينيـة اإلسـالمية بمختلـف الـصفوف الدراسـية قـدراً                    - ٢
معقوالً من األحاديث القدسية لالسـتفادة مـن طبيعـة موضـوعاتها وأغراضـها وأسـاليبها وثيقـة                   

 . ة بالتهذيب األخالقي والتربية الصل

دينياً وعلميـاً وتربويـاً ، وتعـريفهم بأسـاليب التربيـة اإلسـالمية         : إعداد المعلمين اإلعداد المناسب      - ٣
 . ليتمكنوا من استغاللها فى عملهم 

 . التركيز على إعادة المسجد لسابق دوره كمركز إشعاع دينى وعلمى وتربوى  - ٤

مدرسـة والمـسجد ووسـائل اإلعـالم فـى مواجهـة التـأثيرات          ضرورة تضافر جهود األسـرة وال      - ٥
 . السلبية للعولمة وأخطار وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة 

إعداد برامج إعالمية تدعم الوحدة الوطنية وتدعو إلى الحيـاة الديمقراطيـة فـى المجتمـع ، وتبـين                    - ٦
 . الطرق الصحيحة لممارسة الحريات المختلفة 

 . نظمتنا التربوية وراء الفكر التربوى للفلسفات األخرى ضرورة تحاشى انسياق أ - ٧

ضرورة تزايد الدراسـات والبحـوث الهادفـة إلـى التأصـيل التربـوى اإلسـالمى فـى مختلـف                     - ٨
 .  القضايا والموضوعات وعبر كل جزء من مصادر الفكر اإلسالمى 


