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معامل الفكر الرتبوي عند حممد رشيد رضا

(يف الطبيعة اإلنسانية والعلم والتعليم والرتبية)
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبع ددد ف ددحلي احلي دداة السد داجلم لافد درا وا ماع ددا د د –والب ددد -نتيج ددم رباش ددرة ددا
ورراحددم رددت التنو درتم واللبيددم الددن تعا ددد ا نس داي رنددو ودددا ؛ بددم ح د جبددم ودددا حينمددا
جلكدداي دنينددا ن بمددت أردده؛ بددم حد جبددم دلددت عنددد الت كددر بتكداجلت ان ددت الددو جلنود فيدده؛
وعنددد ايتيددار أردده؛ الددن سددتتاش نودرتته و ربيتدده رسددت بال ،ودلددت بالتعدداوي ر د أبيدده ن عا ددد
والعناجلددم بدده رددت دااند عدجلدددة؛ بع د ا جلكدداي ور األم في ددا وااددحا ،وبع د ا اريددر جلكدداي
ور األب في ا أواح ،و كوا إش أي جلديم رع مدا علدى يدل اللبيدم رتسسدا أيدر تداش
بع د األ وار اللباجل ددم املتعل ددم عراح ددم عمرجل ددم أي ددر ؛ حي ددب ب دددأ د سرا املدرس ددم واملس ددجد
ووسددا م ا عددالم واألندجلددم االدتماعيددم والث افيددم ،و بدددأ د سرا ا تمد والوددارا ومجاعددم الرفددا
وغر م.
واألسددرة واملدرسددم وغر ددا رددت املتسسددا اللباجلددم الددن ددام بدددور ريدددا ن اللبيددم ال
صدددر ودا ددا وأنوددمت ا رددت فدرا ؛ أو جلنبغد أي ال صدددر ن دلددت رددت فدرا ؛ بددم جلنبغد أي
بددت مبي ا ددا امليدانيددم علددى يل يددم علميددم رددت ال كددر اللبددا الص دحيح؛ ورددت نددا ا تسددب
ب درارا ا عدددا اللبددا أليت ددا لت يددم األف درا لل يددام ب د وار م اللباجلددم بوددكم فعددا جلددت إش
إردا ا تمعا ب ديا رت األساجلاء األصحاء الوجلت جل ا وهنا حنا اخلر والرج والت دم.
وجددد عددري ثددر رددت العلمدداء وامل ك درجلت ن السدداب واحلااددر ععا ددم ج داجلا اللبيددم وبيدداي
وظا ددا ور ار ددا وارا ددا ووس ددا ل ا وأس دداليب ا وعاا ددا وأس ددباب النج ددا في ددا رد د عاار ددم
ا ي ا ن حت ي ا أل داف ا ،ورا جلتعل بولت له.
ورت العلماء الوجلت اي هلم إس ام وااح ن دلت الودي حممدد رشديد رادا عليده ر دم
هللا ،ف ددد ان د اللبيددم وشددتوهنا لددا هملدده بددني دااحندده و ورا ودداري مبي دده وفك درا جلسدديم بدده
جلمده ،و اند اللبيدم والتعلدديم رن جدا لرصددال جلرقده فعددال وجداال و تابددم ،ف دد عددا إش العناجلددم
باللبي ددم والتعل دديم بصد د ت ا ارجل ددا لرص ددال ؛ ومل جلكت ددل ب ددولت فباش ددر بن س دده العم ددم املي دددا
درجلسددا وحمااددرة وإنودداء للمعا ددد واملددداري ،و ت د العدجلددد رددت امل دداال ن ن ددد املمارسددا
التعليميم الوا عم ن وجته ،وألل ن املاااا بع الكت .
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ور د أي ث درا رددت الدراسددا والتحلدديال جددد تب د ح ددا حممددد رش دديد راددا حيا دده
وفكددر ورن جدده ود ددا ورااج دده رددت األحددداحل واألشددزان واحلر ددا ن رندده؛ إال أي فكددر
اللبا ال ا حبادم إش راسم وحبب؛ و ناك بع الدراسا حدا املااداا سدي ل السديا
علددى د ر ددا ن الدراسددا السدداب م؛ إال أي تابا دده الكثددرة املت رجددم حددا راادداعا اللبيددم ال
ال حبادم إش رزجلد عناجلم وحبب؛ ألي الدراسا الساب م مل ستاع م ردا تد بالدراسدم
والتحليم.
وردت نددا دداء ايتيددار راادداا دوا البحددب ليلد ددو احلادددم ،و دا بعندااي ع رعددامل
ال كددر اللبددا عنددد حممددد رشدديد راددا ن المبيعددم ا نسددانيم والعلددم والتعلدديم واللبيددمع وسددتكاي
راسدم املااداا ردت يدال ردا تد ددا ن سده حدا رااداعا اللبيدم بودكم رباشدر؛ حيددب
ن يددو فكددر رددت أجاالدده رباشددرة ،وال نعتمددد ن دلددت علددى رددا جالدده غددر عندده ،ف ددوا رددت ح دده
علينددا ،و ددوا ددا ر ت ددى األرانددم العلميددم ،ح د ال ننس د لدده رددا مل جل لدده ،وأجل ددا ال حنمددم
أجااله أ ثر مما أرا رن ا ،وال ن سر ا سرا جلبعد هبا عما جصدد رن دا؛ نسد هللا ا عاندم ن
دلت وغر .
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

 را أ م رعامل ال كر اللبا عند حممد رشيد راا؟وجلنبث عت وا الستا األسرتلم ال رعيم التاليم
 را أ م رعامل فكر اللبا فيما جلتعل بالمبيعم ا نسانيم؟ را أ م رعامل فكر اللبا فيما جلتعل بالعلم والتعليم؟ را أ م رعامل فكر اللبا فيما جلتعل باللبيم؟أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:

 -1التع د ددرف عل د ددى ال ك د ددر اللب د ددا ألح د ددد العلم د دداء ال د دوجلت د دداي هل د ددم ور واا د ددح ن التاعي د ددم
وا صال والتعليم؛ و ا حممد رشيد راا.
 -5إب درا راسدده ال كددر اللبددا وحتليلدده ورعرفددم داان د ال دداة ول ددعل فيدده لالسددت ا ة رندده ن
الدراسا اللباجلم املعاصرة.
 -3رجل د فكددر اللب ددا للبدداحثني ن اللبيددم ا س ددالريم و ع درجل م عل ددى رص ددا ر ددوا ال ك ددر
ورظاي ودا .
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 -4إعددا ة جدراءة ددوا ال كددر وفد رنظددار ربددا إسددالر رعاصددر امد بددني األصددالم واملعاصددرة
وجل يو باحلسباي الثااب واملستجدا ن ريداي اللبيم.
 -2التع ددرف ع ددت ث د د عل ددى ج د داجلا اللبي ددم والتعل دديم وأحااهلم ددا وش ددتوهنما وأ ددم التح د ددجلا
والعاا الن ان علض سبيم ا صال اللبا ن ال لة الن ت في ا وا ال كر.
أهمية الدراسة:
ظ ر أليم و الدراسم رت يال أليم راااع ا؛ و ا اللبيدم والتعلديم؛ ولدا سدبيم
صددال األف درا و درارت م ورج د ا تمعددا ورفعت ددا؛ وف ددم العلددم والتعلدديم رددت بددد يا ال ددجلت
الددن جلثدداب علي ددا املددرء بد عظم األدددر؛ والدراسددم تعلد باللبيددم والتعلدديم عنددد علددم رددت األعددالم
الب ددار جلت وال دددعاة امل ددتسرجلت؛ وج ددد ددرك مل ددت بع ددد فكد درا سرجل ددا جلتن دداو في دده آراء الن دداي وممارسد دا م
وادت ددا ا م ورعددا ت م لللبيددم وشددتوهنا والتعلدديم وفناندده؛ و ددا فكددر مل جلنددم حظدده رددت الدراسددم
والبحب؛ و وا را حتاو و الدراسم املسالم ن الفيه و دار ه؛ و ا را جلااح أليت ا.
مصطلحات الدراسة:
اللبيددم ععمليددم شددارلم جلددتم هبددا االنت ددا بددال ر أو ا تم د رددت الااج د الددو ددا عليدده إش املثددم
األعلددى الددو جلنبغ د أي جلك دداي عليددهع الودددوي  ،البيدداي ،ع ددد  ،123حم ددرم  1453د د،
ن  ،)54و وا التعرجلل جلناس أي جلكاي عرجل ا لللبيم النادحم.
التعليم ع ا جمماعم رت األنومم وا دراءا الن نت م بااسدمت ا العلدام واملعدارف واخلد ا
وامل ددارا رددت اددرف إش آيددر ،المددرف األو ددا املعلددم أو املرسددم أو املل د  ،والمددرف الثددا
ا املتعلم أو املست بم أو املتل .
ال كددر اللبددا جل صددد بدده ن ددو الدراسددم أ ر جلددم أو فكددرة أو رأ أو نظرجلددم تعل د باللبيددم
والتعليم وشتوهنما سااء اي هلا انعكاي مبي على امليداي أو ان فكرة نظرجلم جمر ة.
منهج البحث:
ردن ا البحدب ن دو الدراسدم دا املدن ا الاصد التحليلد ؛ حيدب جلتنداو الباحدب
الاسا املتعل م باملاااا واملتمثلم فيما تبه حممد رشيد رادا حدا اللبيدم والتعلديم ردت ر داال
و تيبا بع ا رنودار ن جملدم املندار الدن داي جلصددر ا دا بن سده ،وبع د ا اريدر ابد ردت
جبدم د دا أيدر  ،وجلتنداو الباحدب دو الكتابدا بالتحليدم والدراسدم واصد ا ردا حتتاجلده رددت
أفكار رباجلم أو آراء بدجللم أو حلا ملا اي التعليم جلعا رنه؛ سااء اي ردت جبيدم األفكدار أو
املمارسا اخلاارتم ن نظر .

502

معامل الفكر الرتبوي عند حممد رشيد رضا (يف الطبيعة اإلنسانية والعلم والتعليم والرتبية

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
جلتناو السيا اري ا اار النظر هلو الدراسدم والدراسدا السداب م علي دا ن رعا دم
املاااا أو بع داانبه؛ حيدب جلدتم حبدب املااداا ردت حيدب انت دى البداحثاي السداب اي ردت
وي إ د دددار الاج د د وا د ددد ن حتصد دديم حاصد ددم؛ وفيمد ددا جلل د د ا اد ددار النظد ددر م الدراسد ددا
الساب م.
أوال :اإلطار النظري:
ليس رت غرض وا البحب است صاء اصيم سرة حممد رشديد رادا أو اللمجدم حليا ده؛ وإمندا
االجتصددار رددت دلددت علددى رددا هدددم غددرض ددو الدراسددم ن حتدجلددد إاار ددا النظددر ؛ ودلددت رددت
يددال التعرجلددل بدده وحبيا دده العلميددم ونوددااه ال كددر واالدتمدداع  ،ورتل ا دده ،وعناجلتدده باللبيددم
والتعلدديم تابددم و لي ددا وعمددال ،ورظدداي ودددا فكددر املتعلد باللبيددم والتعلدديم الددو
و الدراسم.

ددا راادداا

حممد رشيد رضا:
أ -والدته ونشأته:

ولد حممد رشديد بدت علدى رادا بدت حممدد يدس الددجلت هبداء الددجلت بدت ردنال علد يلي دم

البغد دددا جلد ددام  52مجد ددا األوش  1525د د د املااف د د  12و د درجلت األو 1222م ن جرجل د ددم
ال لمد دداي رد ددت ا د دااح ا د درابلس الود ددام رد ددت أسد ددرة بغدا جلد ددم د ددادر إش لبند دداي واسد ددت ر ن
ال لماي؛ حيب ولد ابن ا حممد ونو و رعرا الرور  1401 ،د ،ن .)125 ،120
وجددد عدداد بعددد دلددت ني ددا وسددبعني سددنم ان د –أو بدداألحر أغلب ددا -حافلددم بددالعلم
والتعلديم والكتابدم والتد ليل والنودال والددرحال والسياسدم واألحدداحل واملااجدل إش أي افددا هللا
ن  53مجا األو سنم  1324د املااف  55أغسمس 1332م ،آسناء عا ه رت رحلدم
إش ردجلنم الساجلس و ا في ا األرر آنواك) سدعا بدت عبدد العزجلدز ر ده هللا ،و داي عا ددا رن دا
بالسدديارة ،و دداي جل درأ ال ددرآي أسندداء الرحلددم ،وجددد ع د رددت الس د ر ورعاندداة ارةددا السدديارة ،م
ا ك على ظ در ن السديارة؛ فمدا لبدب بعدد دلدت أي فااد روحده ر ده هللا .املردد السداب ،
.)125 /1
وجددد ددرك ملددت بعددد مجلددم رددت ارسددار اهلارددم؛ تمثددم ن سددر ال ددرآي الكددرت سددر
املنار) وجد ابد رنده اسندا عودر جملددا ومل جلكملده ،وجملدم املندار ،وجدد أصددر رن دا أربعدم وسالسدني
جملدا ،و تاب ارجل األستاد ا رام الوي حممد عبد ن سالحل جملدا  ،ومجلم ردت الكتد ؛
رن ددا ال دداح انم ددد  ،ون ددداء إش ا ددنس اللمي ددل ،وجلس ددر ا س ددالم وأص ددا التو درجل الع ددام،
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واخلالفددم والا ددابياي واحلجددا  ،وحمدداورا املصددلح وامل لددد ،ود ددر املالددد النبددا  ،وشددب ا
النص د د ددار وحج د د ددا ا س د د ددالم ،وجمماع د د ددم ر د د ددت اخلمد د د د وال د د دددروي ،األع د د ددالم5002 ،م
.)152/2
ب -حياته العلمية ونشاطه الفكري واالجتماعي:
اي جبم اشتغاله بالعلم ن ارابلس الوام – ما جل ا عت ن سده -ع رودتغال بالعبدا ة ريداال
إش التصددافع و دداي جلنددا ب راء دده ال ددرآي اال عددال عااعظدده ألدددم الرغبددم ن اريددرة والز ددد ن
ال دددنيا؛ ومل ددا رأ ن ن سد دده األ لي ددم لن د د الند دداي دل ددس إش الع د داام ن جمد ددالس وع د د جلد ددر ب م
وجلنددور م وجلز ددد م ن الدددنيا ،م حدددس لدده ن لددم بددرة ن حيا دده؛ إد اال د علددى نسددزم رددت
درجلدددة عالعددروة الدداس ىع الددن أسسد ا ددم رددت مجددا الددجلت األفغددا وحممددد عبددد ن بددارجلس عددام
 1301د ،ان ر أورا والد ؛ ف درأ ر اال دا وأعجد هبدا وعدا ددعا إليده ردت إعدا ة جمدد
ا سالم وعز ه وحترجلر أواانه وشدعابه؛ وجل دا عن دا ع أسدر ن جلد د سرا يلد بده ن ادار
ددجلددد رددت حيددال وأعجب د دددد ا عجدداب عددن ا لددت امل دداال ن االستو د ا واالسددتدال
علددى ج داجلا ا.....ع .و ا د مجددا ال ددجلت األفغددا جلبددد لدده رغبتدده ن رصدداحبته والتل د عندده
ولكن ددا رغبددم مل تح د  ،وبعددد وفدداة األفغددا حدداو اال صددا عحمددد عبددد  ،و يد لدده ددو
ال رصم ن ردد سدنم  1312د ،بعدد إادام راسدته ن ادرابلس ونيلده شد ا ة ن التددرجلس ردت
شدديايه في ددا ،حيددب ددادر إش رصددر وا صددم بالوددي حممددد عبددد رباشددرة واجددل عليدده سددر
ال ددرآي ،أنو د جملددم املنددار رت د سرا عددا دداي جلنوددر ن العددروة الدداس ى رددت ر دداال ؛ إد جل دا عددت
سر ددا ع جلادددد ثددر رددت املتنب ددني حلالددم العصددر وا سددالم ن الددبال املت رجددم ،و ثددر رددن م رددا
نددب م إال العددروة الدداس ى ،وأي مل أ نبدده التنبدده الددو أنددا عليدده إال هبدداع  ،وجددد د سر ث درا بالوددي
حمم ددد عب ددد  ،ور ددا ا ه دداو بالو ددي أي جلع ددد جملس ددا لت س ددر ال ددرآي حد د اس ددتجاب ل ددولت
ر تنعددا؛ فبدددأ ددوا ا لددس ن حمددرم سددنم  1312د و اجددل ن حمددرم سددنم  1353د عنددد ارجلددم
 152رت سارة النساء ،و اي رشيد راا جلكت أسناء إل اء الدري ردا جلدر أليتده ن ردو را
جلبي ا بعد دلت؛ فاجل عليده نودر ا ن املندار؛ فودرا ن نودر ا ابتدداء ردت حمدرم  1312د،
و دداي جلعراد ا علددى شدديزه حممددد عبددد جبددم نوددر ا؛ وملددا دداد حممددد عبددد اسددت م حممددد رشدديد
راا بالعمم على إ ما سر ال رآي ورااصدلم املوداار ،وجلدو ر دا أنده يدالل ردن ا شديزه
ن الت سر بعد وفا هع بالتاسد فيمدا جلتعلد بارجلدم ردت السدنم الصدحيحم؛ سدااء داي سدرا هلدا
أو ن حكم ددا ،ون حت ي د بع د امل ددر ا أو ا مددم اللغاجلددم واملسددا م اخلالفيددم بددني العلمدداء،
ون ا ثددار رددت ش داا د ارجلددا ن السددار املزتل ددم .ون بع د االسددتمرا ا لتح ي د رسددا م
وتد حادم املسدلمني إش حت ي دا عدا جلثبدت م هبداجلدم جلدن م ن دوا العصدر ،أو جل دا حجدت م
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علددى يصدداره رددت الك دار واملبتدعددم ،أو هددم بعد املوددكال الددن أعيددا حل ددا عددا جلممدرتت بدده
-10 /1 ،
ال لد د و س ددكت إلي دده ال ددن س......ع حمم ددد رش دديد را ددا ،س ددر املن ددار،
.)12
وويددز ارسددا سددر ه بددني عدددة رراحددم أو حت دداال ن حيا دده ال كرجلددم ونوددااه العلم د
واالدتمداع ؛ إد مل كددت حيا دده علددى و ددرة واحدددة؛ ورددت دلددت سدديم حممددد صددا املرا ود
حيا ه إش سالحل رراحم؛
 -1ررحلددم الم الددم والو ددباب 1222م – 1232م) حي ددب نو د نو د ة جلنيددم انك د في ددا
علد ددى ت د د ال د دده والتصد دداف؛ واشد ددتغم بالدراسد ددم والمل د د ؛ ولكند دده بد دددأ جلتد ددادس رد ددت
شمحا الصدافيم وارجل دم الددراوجل ن أد دار م وا اسد م ،ون هناجلدم دو املرحلدم ادر
علي م إسر عرفه على جملم العروة الاس ى و ياله ن اار ددجلد.
 -5املرحلم را بني 1323م1302 -م)؛ و د ررحلدم اند بصدحبم حممدد عبدد ؛ حيدب
سر به ثرا وصددر يالهلدا جملدم املندار ،واشدل ا رعدا ن أنودمم علميدم الددروي املل داة
رت جبم حممد عبد والدن اند يدو ارجل دا حندا النودر بعدد دلدت ن جملدم املندار بتحرجلدر
حممد رشيد راا ،وغر دلت رت األنومم.
 -3املرحلم را بني 1302م – 1332م)؛ و ال دلة الدن أع بد وفداة شديزه حممدد عبدد
وانت د د بافا د دده د ددا ؛ وجد ددد ايد ددز باسد ددت الليم رشد دديد راد ددا ن داان د د فكرجلد ددم وعلميد ددم
وادتماعيددم ثددرة صددر ددا بددو ر ا ن راااد ثددرة رددت تابا دده .املرا و د 1322 ،م،
ن .)40-31
وجرجل رت وا الت سيم را د ر ف د الرور ؛ إال أنه واجلز بني املرحلتني األير دني؛ بد ي
املرحل ددم الثاني ددم بص ددحبم حمم ددد عب ددد ان د ررحل ددم جلغل د علي ددا الع الني ددم ال ددن ل د لااء ددا
املدرسددم الع ليددم احلدجلثددم ب يددا ة األفغددا وحممددد عبددد  ،وجددد سددار رشدديد راددا رع مددا ن ددوا
المرجلد ؛ م ن املرحلددم الثالثددم بدددأ التحددا احل ي د عنددد حممددد رشدديد راددا حنددا السددل يم املتميددزة
باحت ا ددا بالن ددم ر د عدددم الت داجلت رددت ش د ي الع ددم فك درا ورن جددا و عدداة انتمدداء ،و ددا جلددو ر
اصدديم ددوا التحددا رستو د دا عليدده باجددا رددت أج داا وآراء ورتل ددا ورااجددل حممددد رشدديد
راددا؛ فبعددد وفدداة حممددد عبددد بدددأ – مددا جل ددا ف ددد الرور د  -التحددا دددرايا رددت املدرسددم
الع ليددم احلدجلثددم إش رددن ا املدرسددم السددل يم؛ ولكندده حتددا دددرا اسددتمر إش أي أ ر تدده الافدداة
ر ه هللا؛ وجلد على سل يته رظا ر عدة؛ رن ا
 را صدر بده ردت فال تده ملدن ا أسدتاد ن الت سدر – مدا د رندا آن دا -حيدب اسد ناالعتما على األحا جلب الصحيحم.
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 عناجلتدده ب دلاحل علمدداء السددلل واب د تددب م ن رمبعددم املنددار؛ ددابت يميددم وابددت ال دديموابت عبد الا اب ،ح نبز يصاره بالا ابيم.
 فاع دده ع ددت الس ددل يم ع ي دددة ورن ج ددا و ع دداة ر ددت ي ددال ر اال دده و تب دده؛ رث ددم ت ددابعالسنم والويعمع أو عالا ابيم والراف مع.
 فاعه عت عاة حممد بت عبد الا اب –ر ه هللا -ن تابه املكاي ردت عددة ر داالباسدم عالا ددابياي واحلجددا ع ،ودب فيدده عددت ددو الدددعاة ،ووصددل أ باع ددا بد هنم ددم
رت جلعا علي م ن ا صال وإعا ة العزة واملكانم ال ا عم.
 اختدداد لن سدده رااجددل رغ داجلرة ملددا دداي عليدده األفغددا وحممددد عبددد ن ثددر رددت ال داجلاواألحددداحل واالةا ددا وارراء والدددعاا واألشددزان؛ ممددا ال جلتس د ا ددا لت صدديم
ال ا بو نه نا .الرور  1401 ،د.)122 -123 ،125 /1 ،
ج -اهتمامه بالرتبية والتعليم:
دداي حمم ددد رش دديد را ددا –ر دده هللا -هم ددم ددم ختل ددل املس ددلمني ن شد د أجم ددار م؛
و اي وا اهلم جلترجه وجلو رعه أجلنما د ؛ و اي جلدر أي علدم املسدلمني كمدت ن د ير م
ن التعليم واحندار م ن اللبيدم؛ وععدري آيدر داي جلدر أي حدم رودكال م جلكداي بنودر التعلديم
بي ددن م وا تم ددار م باللبي ددم الص ددحيحم اند د التعل دديم؛ وج ددد دداي جل دددعا إش دل ددت ن حماف ددم
عدجلدددة ،وجلسددعى لتح ي د دلددت ب دددر رددا وسددعه ا ددد؛ ورددت دلددت أندده دداي جلكت د اخلم د
وجلدددبا امل دداال وجلتلددل الكت د ن احلددب علددى التعلدديم واللبيددم امل تدجلددم بنددار النبدداة؛ بددم دداي
جلتسددس املتسسددا اللباجلددم والتعليميددم نددا و ندداك؛ ورن ددا ار الدددعاة وا رشددا الددن ددافح رنددا
ااجلال رت أدم إاا ا و عيل ا ،و ولت جملم املنار؛ وجد صر ن أ ثر ن أ ثدر ردت رااد
رت تابا ه ب نه را سعى إش إصدار ا إال ألدم التنبيه ألليدم اللبيدم والتعلديم ،واحلدب علي مدا،
واملسدداعدة علددى سيس د ما علددى أسددس إسددالريم صددحيحم؛ ورددت دلددت جالدده عددت دفدده رددت
إنوددا ا عوغرا د ا األو احلددب علددى ربيددم البنددا والبنددنيع املنددار جملددد  5 30ن 112
ص ر  1342د)؛ و ا هبوا جلكاي جد سب رنه؛ حيب ناو ج ديم اللبيدم والتعلديم أو علدم
اللبيم البيداداديا) ن وج جلما حتدحل النداي عدت دو ال داجلا ،ون وجد مل جلكدت جلاددد
ن اغل د الدددو العربيددم –ورعددا ل ددا -ليددا لللبيددم ،أو رعا ددد للمعلمددني ،ومل جلكددت جلادددد
باللغم العربيم جمال رباجلم أو ررا ز للبحدب اللبدا ؛ أو ردا إش دلدت ،فكاند رعا تده هلدو
ال داجلا سددب ا رندده لغددر  ،و اند جملتدده املنددار ا لددم اللباجلددم العربيددم األوش ظ ددارا؛ ووصد ا نددا
ب هنددا رباجلددم مل جلد رددت فدرا ؛ وإمنددا جلتبددني دلددت حبد رددت يددال النظددر ن حمتاجلا ددا ور ددارين ا
ورعا ا د د ددا وعد د ددد ر اال د د ددا املتعل د د ددم باللبيد د ددم والتعلد د دديم وشد د ددتوهنما وج د د داجلالا ورود د ددكال ما
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ورتعل ا مددا؛ بددم إندده ن داو ن تابا دده رصددملحا سددب هبددا غددر عدددة ع ددا ؛ رثددم عاللبيددم
ا سددالريمع و ع ص دديم اللبي ددمع ور ددا إلي ددا .إن دده را ددد حب د ن اال تم ددام بو ددتوي اللبي ددم والتعل دديم
و ادي ددا ادي ددا إسددالريا و صدديم ف داجلا ا وأفكار دا و سددجلد ممارسددا ا و مبي ا ددا؛ وإي لدده
علينا رعور امل تمني واملتزصصني باللبيم ا سالريم ح دا جلنبغد أي نافيده و جلندا اد أي ندر ؛
ولعددم ددوا ا ددد الددو جل دردده الباحددب نددا جلكدداي يمدداة ن ددوا المرجلد تبع ددا يم داا رددت
رالء التزصص وانبني له تناو بعب فكر و راسه اللبا و عرف

ا ن وا ا ا .

د -فكره الرتبوي:
بع د

جلادددد ال كدر اللبددا نمددد رشدديد راددا ن عدددة أوعيددم أو رصددا ر؛ د رظدداي لادددا
ددوا ال كددر؛ حيددب أندده ربثدداحل ر ددر اددمت راادداعا أو رعا ددا أيددر ؛ بينمددا

ال ددبع اري ددر رع ددروض ن بع د ددو األوعي ددم بو ددكم دل د واا ددح؛ حي ددب جلك دداي العن دااي
وامل ددماي الددو حتتدده لدده ن اللبيددم والتعلدديم؛ سدااء دداي دلددت ر دداال أو تابددا أو يمبددم أو رددا
شابه دلت .ورت و املصا ر را جلل
-1

سددر حممددد رشدديد راددا؛ املسددمى سددر املنددار؛ حيددب أندده فسددر أد دزاء رددت ال ددرآي
وانت ددى ن سددر إش ارجلددم  101رددت سددارة جلاسددل ،ون اادديحا ه و رجلرا دده حددا
رع ددا بعد د ارجل ددا دداي ل دده وج ددا رباجل ددم ونظد درا ح ددا التعل دديم واملعرف ددم وال دديم
واأليال والعالجا األسرجلم واالدتماعيم.

-5

فتاو حممد رشيد راا؛ ون و ال تاو ثدرا ردا جلتنداو الود ي اللبدا والتعليمد ؛
ي جلكاي الستا وس رت جرجل أو رت بعيدد بعد ندااح التعليميدم؛ رثدم السدتا
ع ددت أس ددباب الن دداض باألر ددم ،أو رجي ددم ا تمد د  ،أو املس ددتوليم األسد درجلم ،أو ر ددا إش

-3
-4
-2

دلت.
اخلم والكلما الن ل ى ن املتارا والندوا املتعل م باللبيم والتعليم.
ال دددروي العلمي ددم ال ددن أل ا ددا ن بع د اناف ددم وا معي ددا ؛ رث ددم روس دده ن مجعي ددم
يس ا سالم ،وغر ا.
امل دداال والبح دداحل ال ددن تب ددا ونو ددر ا ن جمل ددم املن ددار؛ و د ث ددرة رتناع ددم ر ددا ب ددني
رعا ددا ل د داجلا رباجل ددم أو آراء وود ددا نظ ددر أو أيب ددار ع ددت رتسس ددا عليمي ددم
وةارب رباجلم نا و ناك.

وجددد ابد بعد يمبدده بوددكم رسددت م بصدديغم تدداب ددم عن دااي ع اللبيددم والتعلدديمع؛
و د اخلم د ال ددن أل ا ددا أسن دداء رحلت دده إش اهلن ددد ن ع ددام  1330د د املااف د 1315م حل ددار
عرددتار اللبيددم والتعلدديم ا سددالر ن اهلندددع؛ ابد ددوا الكتدداب باللغددم العربيددم رد رمجددم لدده إش
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اللغم األر جلم بعناجلم رشيد أ د األنصدار ن رمبعتده املمبعدم األ دجلدم ن عليكرة)باهلندد؛ وجدد
ددمت ددوا الكت دداب يمب دده ن ر ددتار ن دددوة العلم دداء والكلي ددم ا س ددالريم الكد د ن عليك ددرة،
و ولت ن الكليم العربيم الك ن جلابند ن دلت العام.
و ددوا البحددب جلعتمددد علددى رددا تبدده حددا راادداعا اللبيددم والتعلدديم؛ و تابتدده حاهلددا
جلغل د علي ددا ا دداب الن ددد اللب ددا و س ددليل ال دداء عل ددى املمارس ددا اللباجل ددم اخلاارت ددم ون ددد ا
راادحا ركمددت اخلمد في ددا؛ ون الاجد ن سدده جل دددم البددجلم رددت األفكددار والتمبي ددا الددن جلددر
ددوا ا وفا د ا؛ وباأليص رت و الكتابا تاب اللبيم والتعلديم ارندل الدو ر وامل داال
املنوارة حا اللبيم والتعليم وشتوهنما ن جملم املنار.
ثانيا :الدراسات السابقة:
حممد رشيد راا اي راااعا لدراسدا ثدرة ناولتده ردت واجلدا عدجلددة؛ رثدم د دا
ا صد د ددالحيم ،آرا  ،رن جد د دده ن ا صد د ددال  ،رن جد د دده ن الت سد د ددر....وغر ا ،وحيد د ددب أي
ا تمارا دده اند رتناعددم و دداي رددت اددمن ا اهلددم التعليمد واللبددا الددو دداي هملدده للمجتمد
املسددلم ن ددم ركدداي فددحلي ددوا املاادداا دداي دددجلرا بالدراسددم والبحددب؛ ودلددت ألندده بددو فيدده
د دا تابيا وااحا جلتمثم ن امل اال وارراء الن بث ا ن جملدم املندار ون سدر املندار دولت،
ون رمباعددا أيددر غر ددا .و د تابددا ددتم بوددتوي اللبيددم وشددجاهنا وج داجلا ا؛ و ددا مل
جلكت ددل بامل دداال جلكتب ددا ح ددا املاا دداا؛ وإمن ددا دداي ل دده إس د ام واا ددح ن إل دداء انااد درا
والدددروي املتعل ددم بحلصددال التعلدديم و عيددم اللبيددم و رشدديد ا وإجارت ددا علددى أسددس سددليمم بعيدددا
عددت السددلبيا واأليمدداء الددن كدداي ار ددا رددرة علددى واج د األديددا ورسددت بل م ،والددن دداي
جلن ددد ا ن دددا رباجل ددا ص ددرها وجلب ددني آسار ددا ن الااجد د ال ددو دداي جلعاجلو دده ن رص ددر وا تمع ددا
األير ؛ فاللبيم وشتوهنا ان ج يم حمارجلم ن تابا ه ور اال ه و روسه وحماارا ه.
وم ننن الدراس ننان ال ننك كان نني ح ننول فك ننره الرتب ننوي ودعوت ننه ل

ننال التعليم نني

دراستان –على حد علم الباحث -ومها:
 -3دراسة السواط (3229م):

حبب جدم رت جبم عبد ا له عبيد السداال إش جسدم اللبيدم ا سدالريم وامل ارندم ن ليدم
اللبيددم  /دارعددم أم ال ددر لنيددم ردددم املادسددتر بعندااي عال كددر اللبددا عنددد حممددد رشدديد رادداع
وجددد اعتمددد الباحددب في ددا علددى املددن ا التدداره وعلددى املددن ا الاصد لتحليددم األفكددار اللباجلددم

ن تابا حممد رشيد راا ،و اي جل ددف ن حبثده إش التعدرف علدى حيا ده والعاردم الدن أسدر
ن س افته وفكر  .والاجاف على األفكار اللباجلدم الدن عدا إلي دا .واسدتزالن بعد التمبي دا
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املمكددت االسددت ا ة رن ددا رددت يددال لددت األفكددار .ر د ددات ددو األفكددار جياسددا إش ال كددر
اللبددا املعاصددر .وجددد اددر ن حبثدده ال كددر اللبددا عنددد حممددد رشدديد راددا فيمددا جلتعل د عكانددم
اللبي ددم والتعل دديم وغاجلت ددا ،وأ ددداف ا وربا ددا ،وحمت ددا امل ددن ا ،وأس ددالي اللبي ددم ،وا ددر
التعليم ،ورصا ر املعرفم ،وآ اب العامل واملتعلم ،و ربيم البنا  .دوا با ادافم إش يديم دوا
ال كر رت ناحيم يصا صه وراج ه رت ال كر اللبا احلدجلب ،وراج ه ردت السدل يم والع النيدم
احلدجلثم ،وراج ه رت بع التيارا املنحرفم ورد االست ا ة رت ال كر اللبا عند .
و اي رت أبر نتا ا و الدراسم أي حممد رشيد راا عداد ن فدلة ال در واالسدتعمار
السياسد د والعس ددكر للع ددامل ا س ددالر مم ددا دداي ل دده ور واا ددح ن اعتم ددا اللبي ددم والتعل دديم
بص ت ا وسيلم نادعم لرصال ؛ وردت ندا دداء ر يدز علدى الكتابدم ن ريدداي اللبيدم والتعلديم؛
حيددب نبدده إش املبددا ر والوددرول الال رددم لنجددا عمليددم التعلدديم ،ونبدده إش أليددم وركانددم اللبيددم
والتعلديم ،وأواددح بعد املبددا ر اهلاردم املتعل ددم بلبيددم البندا  ،م خلددص الباحدب ن هناجلددم حبثدده
التمبي ا الن وكت است ا ا رت راسم ال كر اللبا نمد رشيد راا.
 -9دراسة سعيد إمساعيل علي (9002م):
و د اددمت حبددب لدده بعندااي ع التجدجلددد وا صددال ن ال كددر اللبددا ا سددالر ع جدددم
إش رد د ددتار اةا د د ددا التجدجلد د ددد وا صد د ددال ن ال كد د ددر ا سد د ددالر احل د د ددجلب /1 /51 -13
5003م) واب د ر د أحبدداحل املددتار رددت جبددم ركتبددم ا سددكندرجلم؛ ندداو فيدده ر جلددم رشدديد راددا
لرصدال اللبددا و اجلددم دوا ا صددال وهنجدده وود تده واملردعيددم الددن جلنملد رن ددا و د ل ددا
إسددالريم) وحتدجلددد دداال اللبيددم ا دداال ا سددميم والن سدديم والع ليددم) ون ددد لللبيددم ال ا مددم
على حوا الدو ت باملعلاردا ردت وي اال تمدام بدالتمبي ؛ وا تمارده بدالتمبي اخلل د العملد
بندداء علددى دلددت ،واسددتزداره مل ددام ع التز يددمع ان د رصددملحا اللبيددم والتعلدديم؛ ملددا جلعنيدده
ر دام التز يدم رددت م در و صد يم لايددال و سدام عددت الردا دم ،و دولت عاجللدده علدى عاللبيددمع
بص ت ا عارال حاقا ن ا صدال جلتح د ردت يالهلدا الدلابل االدتمداع  ،وف دم الددجلت ف مدا
سليما بعيدا عت ا ما واالعت دا ا الباالدم ،ومل الودمم بعيددا عدت ال رجدم والتنداحر ،وحت يد
الاحدة ا سالريم..
و ددولت عناجلت دده بدرد ددم ب ددرة ب ددالل يز علد دى عملي ددم ايتي ددار املعلم ددني وإع دددا م أل اء
التعلدديم بصد ته رسددالم؛ ال ر نددم ووظي ددم فحسد  ،و ددوا جممددم رددا ناولدده سددعيد إقاعيددم علد
امت حبثه حم د ا ا صال ال كر اللبا ا سالر عند رشيد راا.
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مناقشة الدراستني السابقتني:
ا دداي الدراسددتاي جدددرتا د دددا روددكارا ن عددرض صددارة وااددحم حددا ال كددر اللبددا
وارراء ال يمم لعلمنا راااا الدراسدم؛ ولكدت الكتابدا اللباجلدم لده ردت الكثدرة –والتنداا حبيدب
أنه -ن اعت ا الباحب -ال جلزعم أ رت الباحثني أنه جد أ ى علي دا ل دا بالدراسدم والتحليدم؛
وردت ندا فحلندده ال ا نداك ركداي ددد حبثد إاددان جلتمدر إش ردا مل تناولدده لدت الدراسددتاي،
و د ددوا رد ددا جلت د ددح رد ددت ر د ددم رااد دداعا ر اال د دده اللباجل د ددم؛ حي د ددب ناول د د لد ددت امل د دداال
راااعا تعلد باللبيدم ن فتلدل رراحل دا وشدتوهنا وج داجلا ا ،والتعلديم ورسدتاجلا ه ورنا جده
وربا ه وارا ه؛ وغر ا رت املاااعا الن مل نم ح ا رت الدراسم والتحليم.
وبا اافم مل اال ه املنوارة ن جملم املنار نداك تداب لده بعندااي عاللبيدم والتعلديمع داي
ن األصم روار م له أل ا ا ن ع رتار اللبيم والتعليم ا سالر ن اهلندع وجد ع دد دوا املدتار
باهلند عام  1330د املااف عدام 1315م ،وجدد ح در حممدد رشديد رادا؛ وجدد ابعد دو
املوار م و املوار م على شكم تاب بعنااي ع اللبيم والتعلديمع ن را دم وعودرجلت صد حم رد
رمجددم أر جلددم هلددا ،و د ابعددم جدوددم ن املمبعددم األ دجلددم ن عليكددرة؛ وجددد حددا ددوا الكتدداب
ثرا رت الن د اللبا ألحاا التعليم ا سالر ن رنه و ا حباده إش حبب و راسم.
أهم آرائه وأفكاره الرتبوية:
ا ددتم الوددي حممددد رشدديد راددا باللبيددم والتعلدديم وشددتوهنما ن تابا دده ن جملددم املنددار ،وجدد تد
حددا ددو املاادداعا املرتددا رددت امل دداال و ددو امل دداال ت ددمت ث درا رددت آرا دده وأفكددار
اللباجلدم النددرة ،و د رددت الكثددرة حبيددب ال وكددت ا حااددم هبددا ن حبددب فتصددر ددوا؛ ولعددم هللا
سبحانه و عاش جليسر رت الاج وا د را وكت رعه الرداا إش و امل داال و ناوهلدا ببحدب
جل د باست صدداء و صدنيل وحتليددم دو ارراء؛ ووكددت – ندا -إ را أ ددم آرا ده وأفكددار اللباجلددم
الن ناولت ا الدراسم حت العناوجلت ار يم
أوال ن المبيعم ا نسانيم.
سانيا ن العلم والتعليم.
سالثا ن اللبيم.
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وسيتناول البحث كل واحدة منها بالتفصيل فيما يأيت:
أوال :يف الطبيعة اإلنسانية:
الطبيعة اإلنسانية:

جلددر س دتا وجلتك ددرر ث درا ن ت د اللبي ددم ح ددا ابيع ددم ا نس دداي؛ و ددم د ي ددرة أم
ش درجلرة؟ و ددا س دتا جدددت لكثددر رددت ال الس د م وامل دربني آراء حالدده ،وبع د م د د إش ال ددا
ب هنددا ابيعددم شدرجلرة؛ و ددوا دداي سددا دا رتد سرا بنظددرة الكنيسددم حددا ا نسدداي واخلميرتددم ،ود د
بع م إش العكس اارا ،وجا آيروي رثم داي دداك روسدا ب هندا ابيعدم حماجلددة؛ وأهندا رثدم
الص د حم البي دداء؛ جابلددم للزددر ابليت ددا للوددر ،جلددن علي ددا املددر رددا جلرجلددد ي درا أو ش درا؛
فيظ ر وا على ص حت ا سلا ا هيا ال ر املتل هلو اللبيم.
وللوددي حممددد رشدديد راددا رأ حددا دلددت جل نددد فيدده جددا بعد علمدداء األيددال بد ي
ا نسدداي ش درجلر بمبعدده ،وأندده جلكتس د اخلددر باللبيددم والتعلدديم؛ وجل ددا ب د ي دوا ال درأ عبااددم
م ابلدده و ددا أي ا نسدداي يددر بددالمب جلمدرأ عليدده الوددر رددت فسددا اللبيددم والتعلدديمع ؛ م جلااددح
رأجل دده ن دل ددت ج ددا ال عواحلد د أن دده – ن أص ددم فمر دده -جاب ددم لارد درجلت عل ددى الس د دااء ،و ن دداك
رردحا ردح أحدلا على ارير؛ أاع ا حالم ال مر وناا املزا  ،وأجاا ا الاراسدم واللبيدم
والتعليمع املنار جملد  50 5ن  1312 /1 /10 ،122د).
و دا ن رأجلده دوا نده جل دا حبيا جلدم المبيعدم البودرجلم؛ ورأجلده دوا جرجلد ردت رأ ددداي
داك روسا عالص حم البي داءع؛ بدم إنده جلصدر هبدوا ن رااد آيدر إد جل دا علندا ردت ن داي
دتالء األا ددا ألداا صد يلم جابلددم لكددم ن د  ،ورددت أ رغددت م جدراايس بي دداء نظي ددم رسددتعدة
لكددم رسددم ،فعلينددا أي نددن في ددا آجلددا احلكمددم وال دديلم ،ونرسددم في ددا علدديم املبددا ر الددن
ددت إش الغاجلددا ا ليلددم ،علينددا أي نعددا م علددى الصددد ن ال ددا والعمددم ،وعلددا اهلمددم و
ااد درا ا ل ددا والكس ددم ،إش غ ددر دل ددت ر ددت األعم ددا النافع ددم واخلص ددا الرافع ددم؛ لتنمبد د ن
ن اسد د م امللك ددا الود درجل م عل ددى الاد دده ال ددو بين ددا أوالع املن ددار جمل ددد  30 5ن ،420
مجا اريرة  13122د).
ولكددت النصددان املت ددافرة رددت ال ددرآي والسددنم ددد علددى أي ا نسدداي فمددر فمددرة س داجلم
ايددم بدده حنددا اخلددر وجلن ددر ع ت ددا ا عددت الوددر؛ فددالن س إش اخلددر أريددم ،و ددا األصددم في ددا،
والودر ادارر علي دا؛ و دا جلكدداي ب عدم البيرتدم الدن حتدرف ا نسدداي عدت أصدم فمر ده وسددالرت ا؛
مدا ن جالده صدلى هللا عليده وسددلم عردا ردت رالدا جلالدد إال جلالددد علدى ال مدرة ،فد باا جل ا اندده
أو جلنصرانه أو وجسانهع رسدلم 1401 ،د  )5042 ،5042 /3و البزدار 1401 ،
د د  ،)104/5وجددد جلكدداي الوددر بت د سر الودديااني الددن ةل د علددى ا نسدداي و سددد ع يد دده
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وإ يل عبا حن داء ل دم،
بالوب ا وحيا ه بالو اا ؛ ما ن احلدجلب ال دس
وإهنددم أ ددت م الودديااني فادتددالت م عددت جلددن م وحررد علددي م رددا أحلل د هلددم )......رسددلم،
املرد الساب .)5132/ 3 ،
تفسري السلوك:
جلتبددري رشدديد راددا سدرا للسددلاك البوددر أو النوددال ا نسددا العددام جللزصدده ن شد ء
جلعددد ع علددم غا يددمع لكددم حر ددم أو ارتندداا عددت حر ددم جلصدددر رددت ا نسدداي؛ و ددا االبتعددا عددت
الو د اء والبحددب عددت السددعا ة؛ وجل ددا ن دلددت عإي ددتالء الندداي ر مددا ب داجلناا ن الاسددا م
وايتل داا ن امل اصددد ف ددم رت دداي علددى ش د ء واحددد جلصددح أي جلكدداي علددم غا يددم لكددم حر ددم
وسددكاي جلصدددراي رددن م؛ أال و ددا الددتزلص رددت البددتي والود اء والظ ددر هبندداء العددي ونعمددم
ددا ف د امل دتمل وادددتالب املال ددم إرددا لددن س العار دم
البددا عددادال أو آدددال ،وإي ش درت جل د
ف ددل ،وإرددا لدده وملددت جلوددار ه ن املنددز أو الاانيددم أو ا نسدديمع املنددار جملددد 4 1ن  23دو
ال عدة  1312د).
و ددوا – م ددا جل ددا  -ظ ددا ر ن نو ددال الن دداي ورس ددالك م ن احلي دداة عل ددى اي ددتالف
ررا ب م ورنا هلم ور ن م وأفعاهلم؛ فكم رن م ع جلسعى ملا جلر أي فيده راحتده ونعيمدهع وجل دا
عفا نساي حرجلص م احلرن على حتصيم العيوم الراايم واحلياة الميبم .و م سع أفرا إمندا
ا ن و السبيم ،و ما جلمر دوا ن سدع ادال احليداة الددنيا جلمدر أجل دا ن سدع ررجلدد
ش ن ٍة
اريددرة ،فالصددا م وال ددا م ،والزا ددد والعابددد ،إمنددا جل صدددوي السددعا ة األبدجلددم فَن ُهن َنو عيف ععي َ
َّر ع
اضيَ ٍة ( )93عيف َجن ٍَّة َعالعيَ ٍة ( )99قُطُوفُن َها َدانعيَة ] احلاجدم  )53-51املندار جملدد 4 1
ن  23دو ال عدة  1312د).
وإدا اي األرر ولت فما با بع

الناي جلعمددوي إش فعدم ردا جلتسدب ن شد ا م؛

ا ددا واملنتحددر؟ وايد عددت دلددت بدداي ددوا ددا رددا اصددم إليدده ددم رددن م حبس د ادت ددا ؛
حيددب دداي جلظددت أي عملدده ددوا ددا سددبيله إش ع الددتزلص رددت الددبالء والتاصددم إش النعمدداءع ن
حلظدم جلغيد في دا الدداع عدت صددار العااجد املنماجلدم علددى ال درر والتلددل والود اء؛ و ددوا رددت
بدداب استح ددار الغاجلددم ن الددو ت؛ و د عالسددعا ةع واخلم د ن ايتيددار المرجل د املاصددم إلي ددا؛
م ددت جلملد د الث ددروة بالس ددرجم أو جلملد د التج ددارة ر ددت وي أي جلت ددم ن س دده بامل ددارا الال ر ددم
ملزاولت ا ،و كوا.
وفكر دده عددت سددر السددلاك بالبعددد عددت الو د اء والبحددب عددت السددعا ة وددبه إش حددد
بددر ورددت ودددا عدددة رددا د ددر ابددت حددزم األندلسد عددت املاادداا دا دده ب الدده ع ملبد غراددا
جلسددتا الن دداي ل ددم ن استحسددانه ون الب دده فل ددم أدددد إال واح دددا؛ و ددا ا ددر اهل ددم ،فلم ددا
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دبر ه علم أي النداي ل دم مل جلسدتاوا ن استحسدانه ف دل وال ن البده ف دل؛ ولكدت رأجلدت م
علددى ايددتالف أ داا م ورمددالب م و ب داجلت لم ددم وإرا ا ددم ال جلتحر دداي حر ددم أصددال إال فيمددا
جلرداي به ار م ،وال جلنم اي بكلمدم أصدال إال فيمدا جلعداناي بده إ احتده عدت أن سد م ...وإمندا
الد العلددم رددت الد ليمددر بدده عددت ن سدده ددم ا م.......وإمنددا أ ددم رددت أ ددم وشددرب رددت
ش د د ددرب ونك د د ددح ر د د ددت نك د د ددح ول د د ددبس ر د د ددت ل د د ددبس ليم د د ددر وا ع د د ددت أن سد د د د م د د ددم أا د د دددا د د ددو
األفعا ...وودددد العمددم ل يددرة سدداملا رددت ددم عيد يالصددا رددت ددم دددر راص دال إش اددر
اهلم علدى احل ي دم ،فداعلم أنده رملداب واحدد و دا ادر اهلدم؛ ولديس إليده إال ارجلد واحدد و دا
العمم هلل عاشع ابت حزم  1333د  ،ن .)13-14
ولكن رشيد رضا يضيف بعض التفصيل وميكن تلخيصه يف النقاط اآلتية:
 ا ددرورة البحد ددب عد ددت الاس دديلم الصد ددحيحم ،والتح د د رن ددا؛ لك د د نصد ددم إش الغاجلد ددمالسعا ة) وي عاا أو صاارف در ا د والاج .
 ف ددم البح ددب ن دددجي الاس ددا م وايتبار ددا واحيص د ا؛ ف ددا م ددا جل ددا عأش ددرفاألحبدداحل وأف ددل ا ،ال جلنم د لسدداي وال اددر جل دراا ب ف ددم رددت الكددالم فيدده .وال غددرو
فحلي البحب فيما جلاصدم ا نسداي إش الراحدم واهلنداء ن الددنيا واملثابدم احلسدنم ن الع د
هلددا أدددم رددا جلتحدددحل فيدده املتحدددساي ،وجلتنددافس فيدده املتنافسدداي ،ف د ل إليدده السددم
وأن ش يدع املنار جملد  4 1ن  23دو ال عدة  1312د).
 أليم الربل بني العلم والعمم؛ حبيب ال جلصدر العمم إال عت بصرة ورعرفم. ركانم الت وجل اخلل و ور ن انتظام أرار احلياة لافرا وا ماعا . األعمددا االيتيارجلددم سدااء اند فعددال أو ر ددا ال صدددر إال عددت باعددب ن سد تحددركع ت ا ا اار حنا ال عم أو الكل؛ وجلن سم وا الباعب الن س إش ناعني
أ -باعب ابيع ان عا و سر) ا حساي با اا جلدعا إش البحب عت المعام.
ب -باعب ع ل إ راك و صار) حل راك يمارة املرض جلدعا إش البحب عت العال .


ددواي الباعثدداي أ ا دداي لتحرجلددت ا داار للعمددم ،واأل اة ال تحددرك بددوا ا رددت وي حمددرك؛
ولددت هر ددا ع يل د حسددت أو يل د س د ءع؛ جلااددح دلددت أي رباشددرة المعددام أو العددال
بددحلفرال أو درجلل؛ الوددر ن األ ددم إش حددد التزمددم ،أو ةاجل د الددن س شددحا و ددال،
و لك الدواء ر احلادم إليه بسب ردرارة اعمده ،أو ا ثدار رنده رد عددم االحتيدا إليده
وساسم وولا .وا رثا على ا ار؛ أرا العد ف ا التزام حد الاسل وعددم احليدا عنده
إش حددد المددرفني أ ف درال أو الت درجلل) و ددوا عددام ن سددا ر التصددرفا واألعمددا  .املنددار
جملد،1

 4ن  23دو ال عدة  1312د).
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الفروق الفردية:
ث درا رددا جلعددر شدديزنا علددى ح ي ددم دداو الندداي ن ردددار م ور داا ب م وأف ددار م
وابداع م؛ و ددا جلدو ر ا ن سناجلددا ر اال ده ورعا ا دده أل واء ا تمد ا نسددا ؛ وردت دلددت جالدده
ع او أفرا ن راا ال دم ،ون جدا العمدم ،ون اهلمدم والعدزم ،فمدن م امل صدر ادع ا
أو س ددال املتمد دداو ن الرغبد ددم ش د د اة وامعد ددا...ع املند ددار جملد ددد  12 1ن / 523ص د د ر/
 1312د).
ون رااد د آي ددر جل ص ددم ال ددا بود د ي ددو ال ددرو ال ر جل ددم ب ددني الن دداي ر عد ددا هل ددو
ال رو بين م باعتبار ا ياصيم رت ياان ا نساي الدالم على ابيعته ورتصال هلا باالسدتدال
علي ا بدليم رت ال رآي الكرت؛ إد جل ا
ع إدا رل د ن ددارجل ددوا ا نسدداي رأجل د أبن دداء جددد وج د ر ددن م االي ددتالف ن ددم
ش د ء وال يَن َزالُننو َن َُْتَلع عف ن َ ( )331إالَّ َمننن َّرعحن َنم َرب ن َ ] ددا  )113 -112ايتل داا ن

الع ا د واملوا  ،والعا ا واملوارب ،وددر دوا اخلدالف ردن م ن رددر ا احلدس ،مدا
سر ن ردارك الع م ،أال ر أي بع د م ال جلسدتمي أ دم اللحدام دوجدا ،مدا أي بع د م
جلسددت بح ا ع ددال ،أرددا قع د أي رددن م رددت أنكددر رظددا ر الادددا وح ددا األشددياء عمددا أهن دا

يي دداال وأو ددام دلاء للحد دااي وال حت د هل ددا ن ن س د ا .ور ددت رام حص ددر رد داا االي ددتالف
واالف دلا بددني األرددم والوددعاب وبددني ارحددا واألشددزان ف ددد رام عبثددا وحدداو شددمما وفيمددا
أشدرنا إليدده رددت النمدداد بددال ل ددام جل دداي ،إي أصددالم اخلددالف واملنابددوة واكن مددا رددت ن دداي
أف درا ددوا الن داا جددد دعلتدده رددت اخل داان الال رددم أو ال ص ددا امل ارددم لوا دده وامل سددمم نس دده،
حبيددب جلصددح أي جلعددرف ا نسدداي ب ندده حيدااي فددالل) ،أفددال ال ادددر بنددا أي نعجد بعددد ددوا
إدا رأجلندا مجيد النداي أو أردم ردن م جدد ا داا علدى شد ء وأمجعداا علدى شد ي؟ أال اد علينددا أي
نغتنم دلت الو ء فنتزدو درجلعدم مد لمدت م وا دا ود دت م ،الدو ال جداام حليدا م علدى
الاده الو جلنبغ إال به؟ع املنار جملد  4 1ن 23دو ال عدة  1312د).
و و ال رو ال ر جلم دزء رت المبيعم البورجلم الدن د سدنم هلل ن يل ده ال تبدد
وال تغدر ر مدا حاولد املندا ا املنحرفدم التنكدر هلدا؛ ون دلدت جل دا ع وال سدبيم إش املسدداواة
بددني الندداي عل ددم ن ر بددم واحدددة ،مددا جلنددزا إليدده بعد املالحدددة ن ددوا العصددر؛ ألي ربدددا
الع ددامل ع دداش) ف ددم بع د د م عل ددى بعد د ن ال ددر وغ ددر  ،م ددا اجت ددته حكمت دده ن ابيع ددم
ع ع
سنن عَّة ا َّع تَن َبن عنديالا] األحدزاب  )25املنددار جملددد 4 1
الكدداي ،ودددرب بدده سددنته ولَننن َِن َد ل ُ
ن 23دو ال عدة  1312د).
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التفاضل ب الناس (قيمة اإلنسان):
الن دداي ن يل ددت م سد دااء؛ و ددم ل ددم ر م دداروي عل ددى اس ددتعدا ا

ارن ددم رتو دداهبم

وراا دبليم رتماسلم؛ وإمنا جل م بع م بع ا بالبدو والعمداء وا دد؛ وجل دم بع د م
بع ا بناا البو وا د؛ م ا يدان أم عدام؟ أو تسد ا در عماريتده لتودمم اناسدا أ ثدر
وجمتمعا أوس ؟ وللوي رشيد راا ن دلت أجاا ر مم؛ رن ا را جلل
 عال جلت اا ددم البو ددر ن شد د ء م ددا جلت اا ددلاي ن ن د د الن دداي وال ي ددام عن ددافع م العار ددمورصاحل م املول م ،وإي أرتنا لتوكاا رت جلم العارلني للمصلحم العاردم رداال ودكاا
رت جلم العاملني هبا...ع اللبيم والتعليم  ،ن .)22
و ددا اعددم ددوا رددت أسددباب يرنددا عددت أوروبددا ال ددن جلكث ددر في ددا الع ددارلاي للمص ددلحم
العارم.
 جلنبغ د لكددم رددت دداي ددرت ا ددا ر عددا اهلمددم أي جلنددا وجل صددد املن عددم العارددم ن ددمعمددم جلعملدده ،ف دحلي أجددم فا دددة دلددت أي جلرج د ن سدده وجلزجلددد مدداال وإي مل جلددتم لدده رددا
جلنا ع.
 ال جلادد عمم رت األعما جلتعور فيه جصد املن عم العارمع املرد الساب ن.)22 ع ...جيمم الو جلتعلم ألدم أي جلندا جا دا ر دمانا ردت احلكاردم أو ردت غدر احلكاردمال كدداي إال ب دددر دثتدده الددن جلسددعى بتغ دوجلت ا ،وإهنددا ل يمددم جليلددم ال جل ددم هبددا الثددار
وال احلمار الو جل م أاعاف را جل م ا نسداي وال جلتد مل مدا جلتد مل ا نسداي ،وردت
علدداا بدده لتدده فيملد أي جلكدداي ودددا أوسد رددت حمدديل دسددمه فحلندده جلنددا رددا جلملد ،
فددحلدا ددا جددام بن د بلددد دداي ودددا ب دددر بلددد حبيددب جلكدداي د ددر رالرتددا لدده ،وإدا ددا
جام درم أرته ل ا بعمم ناف جلعمله هلا فحلي ودا املعندا جلكداي واسدعا ب ددر سدعم
أرتدده ل ددا ال ا ددم دلددت جمددر رددت أجمار ددا ،وإدا ددا اسددتماا أي جلن د مجي د البوددر
فلي عددم فددحلي ودددا جلكدداي ب دددر العددامل الددو جلنت د بدده ،وأرثددا ددتالء الردددا ددم
ال دوجلت جلددا ي الااحددد رددن م ب رددم؛ جددا عدداش َّ ع
يم َكننا َن أ َُّم نةا) سددارة النحددم
إن إبَن َنراه َ
وَن َعلَ ُهن ُنم الن َنوا عرع َ )
وَن َعلَ ُهن َنم أَئع َّم نةا ََ
 ،)150وجددا ن عبددا لدده أعددد م لن د األرددم ََ
ع
َمت عَّقن ن َ َإم اام ننا) س ددارة
س ددارة ال ص ددص  ،)2وعلمن ددا أي ن دددعا ب ال دده
َ
واج َعلَنَ ننا لل ُ
ال رجدداي )24؛ فعلدديكم أي ربداا أن سددكم علددى علددا اهلمددم ويدرددم األرددم لتكانداا رددت
األ ممع أ .د املرد الساب ن .)30 ،23
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ثانيا :يف العلم والتعليم.
الدعوة إىل اإل ال عن طريق التعليم:
اللبيددم والتعلدديم د أيصددر المددر إش ا صددال ؛ مددا جل ددا رشدديد راددا عأرددا رأجلنددا
ف ددا أي أ ددم ر ددا ا د دددت العناجل ددم ب دده و ص دديم ال ددا في دده ددا احل ددب عل ددى اللبي ددم والتعل دديم
الصحيحني؛ إد هبما تآلل ال لاب وةتم الكلمدم و عدرف احل دا والاادبدا املليدم وال اريدم
والاانيددم رعرفددم ارلددم بعددب ا را ة علددى العمددم ،ور د كان د األرددم و رب د و علم د ف د
صلح حكار ا و ندف بمبيعت ا إش األعا النافعم والصنا امل يددة...ع املندار جملدد 42 1
ن 2 301شاا  1312د).
وجلربل بني حا ا تمد ردت الصدال أو ال سدا وحالده ردت ال داة أو االحنمدال؛ ايدوا
رت جاله عداش َّ
إن ا ََّ ال ينُغَعِريُ َما بعَق َوٍم َح ََّّت ينُغَعِريُوا َما بعأَن ُف عسن عه َم) سدارة الرعدد )11؛ فدحلي
هللا را غر را بالعرب رت ال عل واهلااي إال بعد را غروا ردا ب ن سد م ردت الودرك إش التاحيدد
ور ددت ا ددم إش العل ددم ور ددت العم ددم السد دي ء إش العم ددم الص ددا ؛ م مل ددا بلغد داا ال دداة ن الع ددزة

والسد دديا ة لغد ددر م مل جلغد ددر هللا دلد ددت إش اد ددد إال بعد ددد أي غد ددروا رد ددا ب ن س د د م رد ددت التمسد ددت
با سددالم ع يدددة وعبددا ة ورعارلددم وأيالجددا وأردرا بدداملعروف وهنيددا عددت املنكددر إش اددد ؛ و ددولت
حاهلم اري – ما جل دا  -ع ال جلغدر ردا بندا اري ردت ال دعل وال در وسداء احلدا واهلدااي عدم
الندداي والتحاسددد والتبدداغ والتعددا والت ددر وغددر دلددت ممددا نوددكا رندده وال ن ل د
ح نغر را ب ن سنا ونعا إش اهلداجلم الن اي علي ا سل نا...ع اللبيم والتعليم،
م جن ددد أن دده ر دده هللا جلعلد د ألي ددم ب ددرة عل ددى اللبي ددم والتعل دديم ن إح ددداحل
املنوا ؛ حيب جل ا ع وإمنا جلكداي غيدر ردا بداألن س باللبيدم والتعلديم؛ فدحلي املدرا

عددت أسددبابه
ن .)54
ددوا التغي ددر
ردت التغيدر

رددا جلل د عليدده غيددر العمددم؛ وإمنددا األعمددا آسددار العلددام واأليددال  ،فم د دداي العلددم بدداحل
والبااددم وباملصددا وامل اسددد واملندداف وامل ددر صددحيحا واأليددال فااددلم ان د األعمددا ل ددا
صاحلم رت جلم إش رفعم األفرا و ماهلم الدجلت واملد  ....املرد الساب  ،ن .)32 ،34
ور ددت ن ددا جلتب ددني أن دده دداي جلع ددا ث درا عل ددى اللبي ددم والتعل دديم ارجل ددا لرص ددال املنو ددا
للمجتمعددا ا سددالريم ،لدديس ن رصددر وحددد ا؛ ولكددت ن العددامل ا سددالر ب سددر ؛ ولددولت
سددعى نودداء رتسسددا ياصددم هلددوا الغددرض؛ ورن ددا سدديس ار الدددعاة وا رشددا  ،و دداي
جلباشر بن سه م را هتا سيس ا إليه رت رداا البنداء والت سيدب إش ايتيدار املعلمدني والعدارلني
رعه في ا؛ اش ايتيار راا التعليم والكت واملراد  ،ورا إش دلت .و اي هلدو املدرسدم ركاندم
عظيمددم ن ن سدده ،و دداي جلددر ن سدده عاشد ا هلددا و د رعودداجم لدده ،و ددا جلصددل شددعار حينمددا
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داء ده عداة رددت علمداء اهلنددد حل دار رددتار م حدا التعلدديم ا سدالر ن اهلنددد عدام  1330د
فكان تنا ا ن سه رغبا رتعارام؛ داي جلرغد ن جلدارة اهلندد وإدابدم الددعاة؛ ولكدت داي
جلصع على ن سه ر ارجدم ع ار الددعاة وا رشدا ع حدجلثدم الت سديس وجلصدل شدعار دوا ب الده
عفتحد ردرسددم ار الدددعاة وا رشددا و د رنت ددى ردددا ن يدرددم ا سددالم وغاجلددم سددعي ن
إصددال اللبيددم والتعلدديم ،وأجددر هللا عيددت بر جلت ددا والبدددء بحلل دداء الدددروي في ددا ورأجلتددت ردددعاا إش
ر ارجت ددا ن أو الع ددد باصدداهلا والددتمكت رددت التمت د ماهل ددا ،فتج ددد شددعار وودددداي مل
جلكت عند ن أجلام السع والنص  ،و ن العاش الدو عدى إش درك رعوداجه بعدد ادا
العناء ن البه املرد الساب ن .)2 ،4
وج ددد د د رغ ددم دل ددت إش اهلن ددد حل ددار امل ددتار ا تمار ددا رن دده عاا دداا امل ددتار عاللبي ددم
والتعلدديمع ورغبددم رندده ن ردارسددم علمدداء اهلنددد حددا شددتوي اللبيددم والتعلدديم؛ ون اخلمدداب الددو
أل ددا ن املددتار دداي راادداعه التعلدديم وشددتونه لدديس ن رصددر أو اهلنددد وحدددلا وإمنددا ن بلددداي
العددامل ا سددالر ؛ فددو ر رددثال حددا التعلدديم ن بددال التتددار الااجعددم حتد اهليمن دم الروسدديم ود ددر
التحدجلا الروسيم الن ي اخلنا على التعليم ا سالر ناك؛ حيب جلعتد درودم عاجد
علي دا احلكارددم الروسدديم بددالن أو السددجت؛ مددا حصددم للوددي عددامل ددداي وأيددا حيددب ن يددا
إش رصددر ،و اند دروت مددا إ ارة ردرسددم إسددالريم ن ردجلنددم جددا اي؛ أو مددا حصددم لايداجلت
عبددد هللا ب دداه وأييدده عبيددد هللا ب دداه؛ حيددب أل يددا ن غيا د الس ددجت بالت م ددم ن س د ا .م ددا
حتدحل عت حا التعليم ن بلدداي أيدر داملغرب؛ حيدب وصد ه ب نده –ن دلدت الاجد  -شدر
رت حا التتار؛ فالتتار برغم اغال حكارت م الروسيم إال أهنم جلرسلاي وفا ا دتعلم ن رصدر
والوام واحلجا ليت ناا العربيم م جلعا وي لتعليم بت دنسد م؛ أردا حدا رسدلم دانس ودزا در
فد ددال جلسد ددمح عثد ددم د ددوا؛ حيد ددب أي االسد ددتعمار ال رنس د د د دداي أشد ددد نكاجلد ددم وحمارب د دم للتعلد دديم
ا س ددالر  ،م جل ددو ر ر ددت ح ددا آ ددم د دداو واملالجل ددا ،و ددا ح ددا ع أسد داأ ر ددت مجيد د أحد داا
املسددلمني وجددد أحدداات م الندددة بسددار رددت ا ددم ال جلتسددل ه أحدددع املرد د السدداب ن،)15
م هددب رسددلم اهلنددد علددى ا ددد ن نوددر التعلدديم؛ السدديما واحلكارددم ال جلمانيددم الددن سددتعمر
اهلن ددد)ع أوسد د احلكار ددا االس ددتعمارجلم حرجل ددم ووك ددت ملد دت جلكان دداي ن ظ ددم حكم ددا أي جلرجد داا
أن س م إدا سلكاا ن دلت ارجل الع م واحلكمم....ع املرد الساب ن .)15
وهد ددور م رد ددت يلد ددل التعلد دديم بالسياسد ددم؛ ع ألي السياس د ددم ر د ددا يل د د ن ش د د ء إال
أفسددد هع؛ مددا جل ددا حممددد عبددد فيمددا ن لدده عندده؛ فيكدداي اشددتغاهلم بالسياسددم رل يددا هل دم عددت
نور اللبيم والتعليم ،وجد جلكاي دلت درجلعم للحكارم ال جلمانيم ملن التعليم ا سالر .
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الدعوة إىل إ ال التعليم:
عددا رشدديد راددا إش إصددال التعلدديم باعتبددار حادددم بدجل يددم البددد رن ددا؛ وفيمددا جلتعل د
بداملاجل رددت إصدال التعلدديم حتددحل عددت فدرجل ني؛ األو رن مددا ردت باشددر حماولدم ا صددال عددت
ارجلد إحددداحل نظددام عليمد ددجلدد براجمدده الددن عادب ددا ت ايتيدار ر ددررا ددجلدددة ن ر ابددم
ر ددررا أو تد جدوددم ،وت أجل ددا إ يددا علددام وفندداي ددجلدددة لودددة احلادددم إلي ددا ،وال رجل د
الثا م الوجلت جلدروي انافظدم علدى الااد ال دا م وي غيدر؛ حيدب جلدروي أي ع ردا ددروا عليده
واعتا و ا غاجلدم الكمدا الدن ال بدم الزجلدا ة حبدا ردت األحداا ع وعندد دتالء نت د احلاددم
إش ا صددال ؛ و ددم فرجل د سالددب رتمددرف ن نظر دده إش ا صددال اللبددا ؛ حيددب جلددر اختدداد
يم داا دورجلددم ش دارلم وإحددداحل رددا جلو ددبه الم ددرة ن التغيددر الس درجل  .املرد د الس دداب  ،ن
.)50 ،13
ولكدت رشدديد راددا جلددر أي ع التغيددر ال جددا السدرجل ال هلددا رددت يمددر أو اددررع و ددا
جلدددعا ن ر ابددم دلددت إش التدددر وأيددو ا صددال ب دداة والدددعاة إليدده علددى بصددرة ،وعنددد دلددت
سيكاي الزرت عارال رساعدا ن يدرم ا صال املرد الساب  ،ن.)51
البد رت إصال ارجل م اللبيم وارجل م التعليم رعا؛ حيب جلثمر التعليم عمدال دا بده
األرددم وختددر بدده رددت عدحددر ال د ع الدو ب يد فيدده ر انددم دليلددم جرونددا ااجللددم و هنددا رصددابمع
بال اجل أو اء السكتمع ما جل ا  .املرد الساب  ،ن .)52
وبا ملدم جل ددا عيددر ا صددال إصدال التعلدديم ،ويددر التعلدديم ردا دداي علددى المرجل ددم
العمليمع املنار جملد 3 3ن  1 ،132ص ر  1312د).
وجل صد بالمرجل م العمليم نا التعلديم املصدحاب بدالتمبي العلمد سدااء داي أ اء ر نيدا
أو صددناعيا أو ر ارجلددا ر مددا دداي ،وعدددم االجتصددار علددى ا ان د النظددر الددو ال جلكدداي لدده
انعكاي على واج حياة األفرا وال واجد حيداة جمتمعدا م ،وجلستود د لدولت عثدا ردت المرجل دم
العمليم الن سار علي ا أحد املكافحني السا ن أررجلكا وجلددعى بدا ر واشدنماي؛ حيدب دافح
ر د جل ددم دا جل ددد إش أي أود ددد ردرس ددم لتعل ديم الص ددناعا والعل ددام وال ن دداي س ددر عل ددى ددو
المرجل ددم ،واسددت ا رددت الددتعلم هبددا ثددر رددت أسددر السددا ن ا ندداب األررجلك د وار ددى رسددتا
رعيو ددت م بحلا ددا رصد دددر ر ألف د درا أسد ددر م ع ددت ارجل د د ال ددتعلم املصد ددحاب ب ددالتمبي ايد ددم
املدرسم ،ورت م امل ارة العمليم الن جلنت دم هبدا ال در إش ريدداي العمدم ا نتداد يدار املدرسدم
رست ال بديله سيدا لن سه بعد أي اي ف را رعدرا رستعبدا لغر بسب حادته.
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و ددا ن ر درتدده هلددوا املاادداا جلنعد علددى األ ددر ارجل ددم درجلسدده و ربيتدده النظرجلددم البحتددم
الن ولت في ا الو ت باملعارف وي مبي و وي ايتبار هلو املعدارف ن ريدداي العمدم احل ي د
ن احلياة .املنار جملد  3 3ن  ،132ص ر  1312د).
العلم الصحيح:

انمالجا رت رأجله ن ارورة اجلاي العلدم بالعمدم ن العمليدم التعليميدم فحلنده جلدر أي العلدم

ا د أي جل ددت إش العم ددم ن واجد د احلي دداة؛ فيك دداي العل ددم ددا امل در ددم ،و ددا ال ا ددد ،و ددا
الباعددب ،وجلكدداي العمددم ددا النتيجددم المبيعيددم املنبث ددم رددت ددم دلددت؛ ورددا مل جلددت العلددم إش
ددو النتيجددم ن واجد حيدداة ال ددر عاملددا أو رتعلمددا فددال جلعددد علمددا صددحيحا؛ وجل ددا ن دلددت ع
والعلددم الصددحيح الددو ادددر أي جلسددم صدداحبه عاملددا ددا رددا ان د رلكتدده راسددزم ن الددن س
صدر عن ا آسار ا بال عمم وال روجلمع.
ورساخ دلت ن الن س جلكداي عبتكدرار العمدم والتمبيد ع أسنداء العمليدم التعليميدم ،وجلدر
على الوجلت جل اناي رت ش ي دلت ب اله عإي العلم الدو ال جلدتسر ن أيدال الدن س وال جلبعدب
وجلزعا إش إصال أعماهلم لغا ال فا دة فيه البتدم وال جلصدح أي جلسدمى علمدا .فدحلي جيدم فا د ده
ال يدام بحلفدا ة الندداي بده بدالتعليم ،ن ددا وملدادا جلدتعلم الندداي ردا ال أسدر لدده ن أيالج دم وأعمدداهلم
الن رصدر سعا م؟!ع .املنار ،جملد 2 5ن 30دو احلجم .)1312
وجلااددح د سر العلددم الصددحيح ن العمددم ب الدده إي إرا ة ا نسدداي –الددن تحددرك ب رر ددا
أع ددا حن ددا العم ددم -تد د سر حبص دديلته العلمي ددم إي اند د ص ددحيحم حر د د ا را ة حن ددا ال ع ددم
الصحيح؛ وإي اند دو احلصديلم رودابم ب و دام أو غدر رسدت رة ن الدن س رنمبعدم هبدا فحلهندا
حتد ددرك ا را ة حند ددا أفعد ددا س د ديرتم ر د ددمربم ،ولد ددولت فد ددحلي ع العلد ددم ا مجد ددا ع الد ددو ال جلكد دداي
رصددحابا بددالعلم الت صدديل لل ددروا واملسددا م ال جلكدداي لدده بددر أسددر ن صددحيح السددلاك؛ ألندده
علم نداجص ،وجل درب علدى دلدت أرثلدم ردت علدم النداي ب صدا ال دا م والردا دم علمدا إمجاليدا
مل وددنع م رددت الاجدداا ن الردا ددم ومل همل ددم علددى فعددم ال ددا م؛ ألندده علددم ندداجص ،وجلسددتد
على و ال يم – و ع أي العمم إمنا جلنود عدت العلدم األسبد واألجدا ن الدن سع –ب الده
صلى هللا عليه وسلم عأنا أعلم ؟؟ب هللا وأشد م له يوديمع ،وجالده عداش ع َّإَّنَنا َخَ َ
شنى ا ََّ
عمن ععب ع
ادهع العُلَ َماءُ" سارة فاار .)52
َ َ
وجلت د على و ال ديم ردرة أيدر ب الده ع سبد عدا د رندا أي الع دم والن دم رت داي
علددى أي العلددم الصددحيح السددامل رددت الو داا والعلددم ددا الباعددب را ة ا نسدداي علددى حترجلددت
األع دداء للعمددم ،فيصددح أي جلسددتد ب عمددا األف درا وأعمددا األرددم علددى ركانت ددا رددت العلددام
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بادا رنافع ا ورصاحل ا وردا عندد ا ردت ال نداي الدن جلزجلدد العمدم هبدا ا اندا وار داء...ع املندار،
جملد  2 5ن 30دو احلجم .)1312
الدعوة إىل إ ال املناهج التعليمية:
عددا رشدديد راددا إش إصددال التعلدديم عددت ارجلد إصددال املنددا ا التعليميددم ،ون ددد ن دددا
الدعددا املنددا ا السددا دة ن عصددر ؛ س دااء رددت حيددب ايتيددار الكت د امل ددررة ،أو ارجل ددم بنا ددا
وصددياغت ا ،أو ارجل ددم درجلس د ا ،ووا ددح آراء بالت ص دديم ح ددا ددو ال دديم؛ ووك ددت د ددر
أرثلم ومناد حا فيما جلل
أ -القرآن الكرمي:
جلنح د بالال مددم الو ددجلدة علددى أولرتددت ال دوجلت جلددروي أي علدديم ال ددرآي جلنبغ د أي جل تصددر
على عليم الو ه بدوي االلت ا إش رعانيه ور اصد ؛ حيب جلروي أنه ال هتدا إش ف مده إال
رددت دداي رددت ال دداء ا ت ددجلت الدوجلت هتدداداي ف مدده السددتنبال األحكددام العمليددم رندده؛ س دااء
رن ا را جلتعلد بالعبدا ا واملعدارال أو ردا هتدا إليده ن اندا م وا فتداء و دتالء الدوجلت جلظنداي
أهنددم عل ددى ح د ن دل ددت ال جلددروي دددرجلس الت سددر ر د أي علددم الت س ددر جلعددني عل ددى اال ت ددداء
بال رآي واالستنارة به ن احلياة .اللبيم والتعليم ،ن.)40
وجلبددني ر دده هللا أي ال ددرآي تدداب داجلددم ور ددم للعدداملني؛ ولدديس للمجت ددجلت ياصددم؛
والدددليم علددى دلددت أي آجلددا األحكددام ن ال ددرآي أجددم عددد ا رددت غر ددا رددت ارجلددا الددن سددا
ن راادداعا أيددر لغددرض اللبيددم و داجلددم األروا و رجيددم الع ددا  ،واال تددداء هبدجلدده ددا ر ددا
دعم ال روي األوش جلاص اي ن ال درآي بد هنم يدر أردم أيردد للنداي)؛ رد أهندم أو أ ثدر م
مل جلكان داا جمت ددجلت بدداملعري األصددا الوددا ؛ ف ددد دداي ال ددرآي رنب د التز يددم لن اس د م وع دداهلم
وحيددا م؛ فكدداناا ال جلمددتوي أراددا إال دداناا جدددوة حسددنم أل ل ددا اددوباهنم ب عدداهلم إش ا سددالم
جبم أجااهلم؛ ورت أي جل تحاا املداري هلم أو جلتعلماي لغا م ملزداابت م و عدا م إش ا سدالم؛
والو اي هدحل ا العكس أي أ م الدبال امل تاحدم ردا جللبثداي إال جلسدرا حد جلتعلمداا ال درآي
ولغددم ال ددرآي ،و دداي ددوا سددببا ن االنتوددار السدرجل لرسددالم ن أصد اا ثددرة ،وسددببا النتوددار
اللغد ددم العربيد ددم بسد ددرعم جبد ددم أي ادد ددد رتسسد ددا و ت د د لتعليم د ددا؛ والرجل د د أي د د سر ال د ددرآي
العجي د د ن الن دداي دداي ل دده ور ب ددر ن دل ددت؛ و ددا د د سر جللمس دده امل ددترت وغ ددر امل ددترت؛
النصار رثال ،وجد ن م عت بع د م جالده عإي هلدو ال دراء –جدراءة ال درآي -د سرا عمي دا ن
الن سع؛ فما بالت باملترنني به .املرد الساب ن .)44
م جلسددا ر دده هللا بع د ارجلددا املااددحم ل دداة د سر ال ددرآي وسددلمانه و يمنتدده علددى
الن د دداي وال ل د دداب واألد د دداي وا د د داار  ،و ور ن احلي د دداة املعناجل د ددم لل د ددر وا ماع د ددم واألر د ددم،
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واال تداء به ملعرفم السنت الن سيم واالدتماعيم الن سر سدلاك ال در وحيداة ا ماعدم ،وجل ظدم
األرم رت سبا ا الماجلم .املرد الساب ن.)42
وجلصدل حددا األرددم املسددلمم ن رنده ب هنددا ال الد ن نددام ااجلدم مل سددتي رندده وإمنددا
است ي أفرا رت علما ا ن م بلد رت البلداي ،و م هداولاي إجل اظ دا م جلصدل ا تمعدا
املسلمم ب هنم عرراىع وأي واء م ن تاب هللا؛ ما جا عز ودم وننُنَن ِعز ُل عمن ال ُقنر ع
آن َمنا
َ َ
ع
ع
َمن َنؤعمنع َ ) سددارة ا س دراء  ،)25وجلددتم التعددرف علددى ددوا الدددواء – مددا
ور َمحَننة لِل ُ
ُهن َنو ش ن َفاء َ
جل ا  -ععرفم اللغم العربيم ،م دالوة ال درآي دالوة ددبر وف دم ب صدد اال تدداء واالستود اء بده،
فا ددم بلغت دده وع دددم دددبر حجاب دداي ه دداالي وي االس ددت ا ة رن دده .املردد د الس دداب ن ،43
.)20
وهلددص رددت دلددت إش ال ددا عال شد اء لنددا وال حيدداة إال بكتدداب ربنددا وإي اال تددداء بدده
الجلكاي إال بحلحياء لغتهع .املرد الساب ن .)24
والنتيجم المبيعيدم لدولت لده أي ددرجلس ال درآي جلنبغد أي جلكداي شدارال لل ظده ورعندا ،
وف مدده و دددبر  ،ورعددا لغتدده ور ر ا دده ،ور اصددد ورراريدده ،وأي درجلسدده ا د أي ال جل تصددر
على ات اللساي بتالو ده؛ وإمندا جلكداي رد دلدت ز يدم الن داي ععانيده و ربيت دا عااعظده و دات
السددلاك ب يمدده وأيالجدده وأوارددر وناا يدده ،وعنددد دلددت جلظ ددر أسددر درجلسدده علددى سددلاك األف درا
وحياة ا تمعا .
ب -اللغة العربية:
جل ا رشيد راا ع ....إي علم اللغم العربيم فرض على مجي املسدلمني فدحلي ردا فراده
هللا عاش عليم رت دبر –أ ال رآي -والتدو ر واالعتبدار بده واال تدداء هبدجلده دم دلدت جلتاجدل
علددى رعرفتدده لغتدده ،وجددد رو ددوا ال ددا عددت بعد علمدداء السدلل؛ ورددن م الوددافع و ددا رددا
دددر عليدده العمددم ن الصدددر األو  ،و ددا أبل د رددت ال ددا  ،ولدداال ددوا االعت ددا ملددا انتوددر
اللغ ددم العربي ددم بحلنتو ددار ا س د دالم ن الو ددام والع د درا وف دداري ر ددت ب ددال املو ددر ورص ددر وأفرجل ي ددم
الوماليم ل ا واألندلس رت د م املغربع املرد الساب ن .)21 ،20
وجلت ح رت جاله و أنه جلستد على ودداب علدم اللغدم بددليلني؛ أحددلا جاعددة أي
رددا ال جلددتم أ اء الااد د إال بدده ف ددا واد د  ،والثددا الدددليم العمل د الددو حصددم ن عصددر
صدددر ا س ددالم؛ حي ددب حص ددم عل ددم اللغ ددم العربي ددم فعددال ر ددت جب ددم أ ددا ال ددبال امل تاح ددم بع ددد
فتح ا ،و ا جلسا دلت ن رعرض عداة املسدلمني ردت العجدم عماردا إش علدم اللغدم العربيدم؛
وإدا اي وا حكم ا بالنسبم للمسلمني عمارا فحلي ح ا على أبنا ا وأ ل ا عالعدربع جلكداي
ألزم وأود .
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وهد الغاجلم رت عليم اللغدم العربيدم عالغاجلدم امل صدا ة ردت اللغدم ...أي كداي رلكدم لده
جل در على التكلم والكتابم هبا جلغر كلدل وجل دم الكدالم لبليد رن دا بغدر در  ،وجلتد سر بده ردت
غددر صددن  ،فددحلي دداي ر نعددا اجتن د  ،وإي دداي وعظددا ا ع د  ،وإي دداي سددارا سددر  ،وإي دداي
حمزنا حزي..ع املرد الساب ن .)34
وحينندد بعننض املعننامل اتامننة لتنندريس اللغننة تدريسننا فعنناال يامننر امللكننة والقنندرة الننك
حددها بصفتها غاية لتعليم اللغة العربية؛ ومنها:

 االعتمددا علددى الكتد الددن تميددز بالبسدداام وسد الم العبددارة رد ثددرة الوداا د واألرثلددماملبينم مل اصد الدروي.
 جمانبم الكت املزتصرة املع دة اخلاليم ردت الددال م وامل تصدرة علدى د در ال ااعدد بحلاداشددجلد و وي شداا د ااددح امل صددا ؛ فددحلي ددوا جلودغم د ددت املعلددم والمالد ن فددت
دا األصدم .املردد السداب ن ،52

ررا ا وشر أل اظ ا عدت حتصديم العلدم الدو
.)52
 البدددء ن التعلدديم با زجلرتددا امل ددر ة الددن عددت ارجل ددا سددتنبل ال اعدددة الكليددم؛ حبيددبكدداي البداجلددم با زجلرتددا ورعرفددم رددا بين ددا رددت االش دلاك واال ددا أو االيددتالف ورددت

يال دلت جلتاصم إش الكليدا الدن د جااعدد جلكداي مبي دا علدى ر در ا ثدرة؛
ف و المرجل م أدد رت البداجلم بال ااعد الكليم الن جلصدع ف م دا جمدر ة عدت األرثلدم
ن البداجلم.
والتعلدديم علددى ددو المرجل ددم مددا جل ددا ع ددا التعلدديم املااف د لل مددرة؛ ل مددرة هللا الددن
يل الناي علي ا ،وفال ته فال م لل مرة؛ فالنداي جلتعلمداي اللغدا بتل د ر ر ا دا بالعمدمع؛
وجل صددد بالعم ددم ن ددا التمبي د  ،وجل دا ب د ي ر ددت وا د ددو ال ااع ددد الكليددم ددم علم دداء ب ددار
أص دحاب ع ددا عرف داا علددار م بعم د م د رلاا في ددا واسددتزرداا رن ددا جااعددد ا الكليددم؛ فددحلدا
رسدنا الريدونا الصدغار لدت ال ااعدد ابتددداء فحلنندا نكل دم فدا اداجت م نكل دم أي جلكانداا ن
رستا أولرتت العلماء ،املرد الساب  ،ن .)33 ،32
ددوا رلزددص رددا د ددر ح ددا إصددال رنددا ا عل دديم ال ددرآي و عل دديم اللغ ددم العربيددم ،م
اعتور ب ي الاج عت عبياي إصال درجلس سا ر العلام ا سالريم م بياي را هتا إليه ردت
العلدام الدنياجلدمع املردد السداب ن  ،)24وأحدا علدى ال صدم امللحد بنظدام ردرسدم الددعاة
وا رشا ؛ حيب جد بني فيه دلت.
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املنهج التعليمي:
هد رشيد راا املن ا التعليم اسدتنا ا إش املنظدار الودرع حندا العلدام البدا أو ر دا؛
ف دا جلمددر سدتاال حددا العلدام اململابددم ميد األفدرا والددن ال جلسد أحدددا ردن م ا دم هبددا؛ م
جلددو ر أي الو درجلعم جسددم العلددام الددن فرا د علم ددا إش جسددمني عواد د عيددتع و عواد د
ا ع؛ وجلكت هبوا الت سيم؛ فال جلو ر الناا الثالدب الدو جلدو ر العلمداء عدا ة؛ و دا أي
العلددام اململابددم ن سددم إش سالسددم أجسددام؛ د عفددرض عددنيع و عفددرض اجلددمع و عرسددتح أو
ن مع.
م هددد امل صددا بدداألو ب ندده رددا جلتعلد بتصددحيح الع يدددة ،ورعرفددم أحكددام العبددا ا ،
و ز يم الن اي ،ورعرفم احلال واحلرام؛ و وا تعني رعرفته على م فر رسلم.
وأرددا الثددا ف ددا الااد د علددى األرددم عجمل ددا لتعل دده عصددلحت ا العارددم؛ و ددا رددا بدده
جاام أردر الددجلت والددنيا ردت العلدام الدجلنيدم والدنياجلدم ،واد أي ال ختلدا األردم ممدت جلتزصصداي
هبا؛ وإال وجع ن احلر وا م.
مث بندأ يفصننل يف مننواد املنننهج التعليمنني أو سن تعبنريه "مننا البنند منننه مننن الفنننون
لكل فرد من أفراد األمة س ما تقتضيه حالة العصر"؛ وهي:

-1

علددم أصدا الددجلت؛ أ رددا جلتعلد بال داجلا األساسدديم للددجلت وأ لت ددا ورتعل ا ددا بعيدددا

-5
-3
-4

عت غاار علم الكالم ورا جلواد األد اي.
علم وجل األيال و إصال العا ا .
ع علم ف ه احلال واحلرام والعبا ا .....ع ر رعرفم فا د ا وحكمت ا.
علم االدتماا البور .

-2
-2
-2

علم ا غرافيا.
علم التارجل .
علم االجتصا عالو جلبحب عت إمناء الثروة وح ظ اع.

 -2علم دبر املنز ؛ والسيما للبنا ليعين ت على أ اء وظي ت ت وانتظام أرار أسر ت.
 -3علم احلساب؛ وجلتاس فيه الو ار عدت ال ددر الدال م للجنسدني عدا جلعيدن م علدى رزاولدم
األعما املاليم والتجارجلم.
 -10علم ح الصحم.
 -11علم لغم البال ؛ وهلا على أ ل ا ح ا ثدرة جلنيدم و نياجلدم؛ ف د وعداء علدام جلدن م
ووسيلم ااصل م ،وا س يم إ اهنا والتعارم هبا؛ ما د عربيدم فصديحم بليغدم؛
بعيدا عت التع يد الو جلن ر الن اي عت ا جبا على علم ا.
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 -15فت اخلل ،والسيما ال در الال م رنه لكم أحد.
أرا را وراء و العلام رت العلام املتعل م بتمار الصدناعم والتجدارة والزراعدم ف دو اد
أي جلتزصص في ا رتزصصاي رت أفدرا ا تمعدا املسدلمم؛ وحيدب أي دو العلدام رصدا ر ا
–ن الغال  -بلغا غربيم فيجد أي جلدتعلم آيدروي اللغدا األدنبيدم ليتمكنداا ردت رمجدم دو
العلام إش اللغم العربيم.
وجلبدو ردت عراده أنده ودا بدني التعلديم الددجلت واملدد ن صديغم واحددة؛ حبيدب جلكداي
ندداك رددن ا عليمد رتكارددم جلوددمم ا ددانبني بعيدددا عددت التعلدديم عبغددر الصدديغم الدجلنيددمع الددو ع
رددا ا نددا إال بليددم ور جلددمع مددا جل ددا ر دده هللا .املنددار جملددد 30 1ن  54 ،222مجددا
األوش  1312د).
من عوامل النجا يف التعليم:
جلنت ددد حممددد رش دديد راددا ن رااا د عدجل ددة رددت ر اال دده أسددالي التعل دديم الس ددا دة ن
عصددر وجلبددني ن ددال اددع ا ،ون ر ابددم دلددت جل دددم اجلاحا دده الددن ت ددمت عددد ا رددت العاارددم
الن رت ش ي األيو هبا أي اعم العمليم التعليميم جمدجلم ،ورت و االجلاحا
 البدددء با ز يددا جبددم الكليددا ن دددرجلس الصددغار؛ عألي ....الصددغر جلدددرك ن أوأر ددر ا ز ي ددا احلس دديم م جلنت ددزا الكلي ددا ر ددت التاافد د والتبد داجلت اللد دوجلت جلرال ددا في دداع؛
ودلددت عددت ارجل د االسددت راء وجلسددم ددوا الندداا رددت التعلدديم عبددالتعليم ال مددر ع ألندده
جلاافد فمددرة ا نسدداي؛ وجل ددا ن دلددت عوالصدرال املسددت يم حلسددت التعلدديم ددا صدرال
ال م ددرة والمبيع ددم و ددا أي ل د للتلمي ددو أرثل ددم حمساس ددم ث ددرة م نب دده عل ددى أي ددو
ا ز يددا امع ددا أرددر ل د جلس د م علددى رددت عل دده أي جللح د ددم رددا جلعددرض لدده رددت
ا ز يددا بدده و ددا ددوا ،م جلمالد ب د ي جل د ل بعدددة أرثلددم رددت عنددد ن سدده ،وجلل د ددوا
المرجل د أي جل ددم التلمي ددو ال اع دددة إمج دداال م اا ددح ل ده بكث ددرة األرثل ددم .وهب ددوا التعل دديم
جلسددتغت ب دراءة تدداب واحددد رددرة واحدددة عددت ج دراءة الكت د الكثددرة و كرار ددا ،وهب دوا
التعليم حت د املسدا م فدال نسدى إال ردا شداء هللاع .جملدم املندار ،جملدد 2 5ن 30
دو احلجم .)1312
 أي الجل تص د ددر ن التعل د دديم عل د ددى التعل د دديم النظ د ددر املع د ددزو اار د ددا ع د ددت ا اند د د العملد د دالتمبي د  ،فددحلي ددوا التعلدديم جلددزو أسددر س درجلعا وال جلبددت رلكددا علميددم أو عمليددم ن
الن داي؛ ون دلدت جل ددا عوغاجلدم رددا انت دى إليدده البداحثاي ن فددت التعلديم أي األعمددا
د الددن مب د رلكددا العلددم والعمددم ن الن دداي ،وأي املسددا م العلميددم الددن عددرض
علددى الع ددا رددت ارجلد السدم رددرة أو ر درا ال كددا ثبد  ،وإدا سبد بع د ا فحلمنددا
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جلك دداي آل ددم راد ددا ة ن بي د رد ددم ال هس ددت اس ددتعماهلا ،ر ددا إدا عرا د ملعلار ددا
ب عياهنددا أو أرثلت ددا عنددد الكددالم علي ددا و لددل املددتعلم أي جلسددتعمم علمدده وجلمب دده علددى
املعلارا ..ع .املنار جملد 5 5ن 52دو ال عدة  1312د).
ومن األمالنة علنى التعلنيم بالعمنل أو التعلنيم التطبيقني النذي ال تنعنزل فينه الن رينة
عن التطبيق والك يو ي هبا ما يلي:
أ -ا ثددار رددت األرثلددم التمبي يددم ن راسددم جااعددد العربيددم والتمددري علي ددا بددال ا والكتابددم حد
جلصبح الكالم ال صيح سجيم ل ا يم صدر رت ا نساي وي كلل.
ب -ا ثدار ن راسددم البالغددم رددت جدراءة الكددالم البليد و مده ورالحظدم رعانيدده وأسدداليبه ورددا
إش دلت ،وعدم االجتصار علدى ال ااعدد و راسدت ا وح ظ دا ف دوا ال جلاصدم إش اململداب.
املنار جملد 5 5ن 52دو ال عدة  1312د).
 ن درجلس ال اء عبياي املسا م ن امت األرثلدم واألحكدام الودرعيم ن صدار الااجعداو ا را اي عليه سل نا رت جبم ألل سنمع؛ وجل ل لك جلكمدم دوا النداا التمبي د ردت
التعل دديم ال ددا ع د د ليل يرت ددم للمحا م ددا الاا ددعيم يرت ددم انكم ددم احل ي ي ددم –ر دديس
وج دداة أع دداء) وردددا وردددع عليدده أو و ددالء حمدداراي) وبينددا وحت يد وحكددم .وجلنبغد
أي كدداي املرافعددم علنيددم وأي جلتندداوب اددالب العلددم ال دداء في ددا....ع املنددار جملددد2 5
ن  112دو احلجم  1312د).
 أي جلعمد املددتعلم ال رصددم للت كددر والددلو فيمددا جل دددم لدده رددت رعلارددا  ،وأي ال دددمل دده املعلار ددا عل ددى أهن ددا للتل د ر ددت وي روجل ددم أو فك ددر رن دده؛ فحلن دده هب ددوا جلنو ددت عل ددى
عالت لي ددد األعم ددىع ال ددو جلم ددك د ددووة ال ك ددر وا ب ددداا .املن ددار جمل ددد  13 5ن
 533ربي األو  1312د).
من الطرق العقيمة يف التعليم:

جلبدددو رددت ن ددد الوددي رشدديد ألسددالي التعلدديم الس دا دة ن عصددر أي التعلدديم آنددواك دداي رت د سرا
بمر ليدجلم داردة؛ ورت المر الع يمم ن التعليم ن نظر را جلل
 ايتيدار عاملتداي الداديز املزتصدرةع للتددرجلس واالسدتعانم علدى درجلسد ا بودرح ا؛ و دواملزتصرا – ما جل ا  -مل اا أصال للتدرجلس وإمنا واع لغرض و رة املنت د
رت المل ؛ وياصم ن حا الس ر الدن جلصدع رع دا دم الكتد الكبدرة ،في يدو
املسددافر رعدده بع د ددو املتدداي جلت دو ر هبددا رددا وراء ددا رددت رسددا م العلددام و صدديال ا،
ولكت املت يرجلت اختوو ا رن جا جلعتمد عليه ن التدرجلس والمل  ،و يمداة ع يمدم
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نتيجت ددا رعرف ددم نظرجلددم ناجص ددم جلثب د جص ددار ا عنددد رااد ددم الااج د والعم ددم املي دددا ن
ال اء أو غر رت امليا جلت .املنار جملد  2 5ن  112دو احلجم  1312د).
 رت و المر الع يمم  -ولت -ما جل رر الوي رشيد رمالبم األحدداحل املبتدد نين التعل دديم عبغاجل ددا العل ددام و ليا د دداع؛ ألي عإ راك الكلي ددا وا ش د دراف رن ددا علد ددى
ا ز يددا ددا غاجلددم العلددم ورنت ددى التحصدديم....ع ،ومل جلتاصددم إلي ددا العلمدداء إال بعددد
أحب دداحل ااجلل ددم ن أ رند دم رتعاجب ددم حي ددب اص ددلاا إش حص دديلم اثلد د ن عف ددم ال ااع ددد
الكليم واسدتنبال ا ز يدا رن داع .والمرجل دم الصدحيحم أي جلسدلت رد املبتدد ني رسدلت
ا ز يدا الددن تيددو شديرتا فوديرتا علددى جدددر ع دداهلم إش أي بدري الكليددا رددت جمماع ددا
ن أد اهنم .املنار ،جملد 2 5ن 30دو احلجم .)1312
كفايان املعلم واختيارهم:
هددور رشدديد راددا رددت ايتيددار املعلمددني بندداء علددى عشد ا ة التحصدديمع ف ددل وي النظددر إش املزاجلددا
أو الك اجلا ال رورجلم ملمارسم ر نم التعلديم؛ مدا جلنبده إش يمدارة أي جلكداي ايتيدار م للتعلديم
ياادعا لود اعم الود عاء والاد داء ،أو عاا دا رد حدا املت ددم للاظي دم؛ إدا داي عصدداح
عيددا ع رددثال؛ أو دداي جددد رددر بدده ظددروف صددعبم وواددعه هتددا إش إغاسددم أو إن دداد؛ ف ددوا
االيتيددار رددت شد نه أي جلصددلح حددا ددتالء املعلمددني؛ ولكندده جلعددا بال ددرر البددال علددى املتسسددم
التعليميم وأ ا ا لرسالت ا؛ والسيما إدا اي تالء املزتاروي جل ت دروي إش الك اجلدا األساسديم
وامل ددارا الال رددم لل يددام ع مددم اللبيددم والتعلدديم ،و ددا جلكدداي علددى حسدداب ربيددم اددالب لددت
املتسسددا ؛ و ددوا االيتيددار ن الااجد أرانددم ورسددتوليم؛ جلنبغد أي جلكدداي ايتيددار املعلمددني بندداء
على ردا جلتمتعداي بده ردت ر دارا و اجلدا عمليدم ردت وي جمارلدم أو حمابداة أو دا  .وأ دم ردا
جلنبغ اعتبار عند ايتيار م را جلل
 -1اخلل د احلسددت واأل ب الرفي د عفددحلي س د ء األي ددال جلب ددت بتعليمدده جص درا وجل دددم بحلفس ددا
آ اب المالب رصراع.
 -5رعرفم أسالي التعليم والتمري علي ا.
 -3رعرفم ش ء رت علم ال لس م الع ليم وعلم اهليجني ردداراة الصدحم) ليعدرف ردا جلنبغد أي
جلل ت للتلميو حبس سنه واستعدا الع ل .
 -4رعرفم واج جمتمعه.
 -2االاددالا الااسد علددى عمجيد العلددام وال ندداي املتداولددم فيدده وغاجلت ددا ن ا ملددمع ،وامل صددا
أي جلكاي لدجله س افدم عاردم؛ حبيدب الجلدفعده د لده بدالعلام األيدر إش ن در التالريدو رن دا
أو ليم ش هنا ن نظر م.
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 -2الغدرة علدى حررددا الددجلت رد عاحلميددم ال اريدمع؛ ف ددوا جلعنيده علدى غددري الغدرة ن ن دداي
االبه.
 -2ردا رددت شد نه هبد التالريددو بدده وجليسددر انت داع م رندده وجلبعددد ن ددار م عندده؛ حسددت الاددده
واملظ ر والثياب ،ورا إلي ا .املنار ،جملد 4 5ن.)1312 / 11/50 ،22
وبالنظر إش دو الك اجلدا الدن د ر دا ت دح أليت دا؛ وبع د ا ردت جبيدم امل دارا الدن تيدو
باالعتبار ن يمل ورنا ا ليا إعدا املعلمني و ليا اللبيم ،وبع ا رت جبيدم الصد ا
الوزصيم الن جلت او الناي في دا؛ حسدت اخللد والغدرة؛ وال سدبيم إش الت دد ردت التحلد
هبا إال عت ارجل العالجم ال اجلدم واملعرفدم العمي دم بداألفرا املت ددرني للعمدم بدالتعليم .و دوا جلتعدور
ود د ددا غالب د ددا ،ول د ددولت ف د دداحلكم عل د ددى األش د ددزان ر د د دت د ددو الناحي د ددم ه د د د ن الغال د د د
لالنمباعا الوزصيم.
وأرددا رددا د ددر رددت رعرفددم شد ء رددت علددم ال لسد م الع ليددم وعلددم رددداراة الصددحم ليعارددم الريددو
وف ا لسن م واستعدا م الع ل ؛ ف و املعرفم –اري -افر ا ر ررا علدم ن دس النمدا وعلدم
الددن س اللبددا والصددحم الن سدديم؛ وجددد اند ددو العلددام جدددوا دددري حتد رظلددم عال لسد مع
جبم أي ست م عن ا.
ثالثا :يف الرتبية.

املقصود بالرتبية والتعليم:
جلعددرف اللبيددم ب الدده ع د رسدداعدة ال ددا الددن ر ددت ش د هنا أي رب ددا و نم دداعلى بل ددا
الكمددا ن منا ددا املسددتعدة د لدده ن أصددم ال مددرة واخلل ددم ،ودلددت بحل الددم األسددباب الددن عيد
النما أو نحرف بال ا عت دا ة االعتدا اململاب ،وبحلردا دو ال دا عدا غتدو بده ردت
املاا ن ال ا املا جلم) واملعلارا ن ال ا املدر م العاجلم) اخلاردم عن ا.
أما التعليم فإنه يف ن ره يطلق على معني :

أوهلما إردا ال دا املدر دم بعدرض األشدياء علي دا ددراا بدال ا وال عدم حبيدب ددر ا و ددر
ع ددت التص ددرف في ددا ج دداال وعم ددال ددم شد د ء حبسد د ؟؟ ددوا املع ددري اي ددم ن ر ددام اللبي ددم
وجلومم ،عليم العلام االعت ا جلم واأل بيم وال ناي الصناعيم.
وساني مددا علددم أسددالي التعلدديم وارجدده ال رجلبددم ،و ددا فددت ن دديس ار ددى املوددتغلاي بدده الدددردا
العلددى ن العلددام وال ندداي ،حيددب أركددن م حتصدديم الكثددر ن الاج د ال صددرع ،م جل ددا عوال
جل دناي ن أوربم وأررجلكم بالتدرجلس والتعلديم إال ملدت أ دت دوا ال دت ن ردارسده الدن أنودرت لده.
وا ،وحندت ال علدم أل ثرندا بد ي أسدالي التعلديم جدد واد هلدا علدم فصدانع .املندار جملدد5
 1ن 12شاا  1312د).
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وجلت ح رت عرجل ه للتعليم أنه جل صد بداملعري األو عالتعلديمع الدو دا زوجلدد املدتعلم بدامل ر ا
املعرفي ددم ن أ عل ددم ر ددت العل ددام الع دجل ددم أو األ بي ددم أو غر ددا ،وجل ص ددد ب دداملعري الث ددا عا ددر
الت دددرجلسع ،وردارس دده ال ددن أنو درت ل دده د لي ددا اللبي ددم أو لي ددا املعلم ددني ،وجلت ددح ر ددت
الره وا أي وا الناا رت املداري غر رعروف ن العامل العره آنواك.
احلاجة إىل الرتبية:

احلادم إش اللبيم أصدبح – مدا جل دا  -ردت الاادا حبيدب ال حتتدا إش رزجلدد بيداي؛ ولكدت
رت باب التو ر ببع األرار جلار بع ارجلا املتعل م بنو ة ا نساي ويل ده ال جلعلدم شديرتا.
و زوجل ددد عاا د د الس ددم والبص ددر والع ددم ،ويل دده ا ددعي ا و ود ددا ددو املاا د د –رد د ددو
ال دعل -جلتديح لده رد اللبيدم أي جلر د لدردددم أي جلسدزر جدا المبيعددم واألحيداء املاددا ة في ددا
ملصددلحته؛ و ددو املاا د ت د ددولت الوددكر للاا د دددم وعددال ،والوددكر فعددم ايتيددار
جلصدددر رددت ال ددر بعددد علدديم و ربيددم علددى ددو املاا د الددن د وسددا م ا نسدداي وآال دده الددن
جلسدتزدر ا فيمدا يل د لده ردت العلدم امل دار واملنداف وامل اسدد واملصدا  ،م العمدم عدا جل ت ديه
دوا العلدم لللجد ن رددار الكمدا امل ددر لده أي جلصدم إليده؛ و مدا أنعدم عليده ددم وعدال هبددو
األ وا الددن جلتاصددم هبددا إش املعرفددم الكسددبيم أنعددم عليدده ععرفددم أعلددى وأدددم؛ لددت د املعرفددم
املتمثلددم ن عالدداح ع الددو أوحددا إش أنبيا دده ورسددله ،و دا الوكددت لدده أي جلسددت يد رن ددا وي
علدديم هلددا و ربيددم علي ددا؛ فاللبيددم ركانت ددا عظيمددم ن جلددت ال مددرة الددو بعددب بدده يددات األنبيدداء
ث عيف األ عُِميعِن َ َر ُسنوالا عِمن َنن ُه َم يَن َتنلُنو َعلَ َني عه َم آيَاتع عنه
رربيا رعلما؛ ما جا سبحانه ُه َو الَّ عذي بَن َع َ
ع
ع
ع
ع
ع
ضن ٍ
نالل مبعن ٍ ) سددارة ا معددم
نل لَعفنني َ
ويُن َزِكي عه َم وينُ َعلِ ُم ُهن ُنم الكتَن َ
ناب وا َحل َك َمنةَ وإن َكننانُوا مننن قَن َبن ُ
 )5اللبيم والتعليم ن .)23 -22
أهداف الرتبية:
تد رشدديد راددا ر دداال بعندااي عإش أ علدديم و ربيددم حنددت أحددر ؟!ع انت ددد فيدده التعلدديم
السا د ن البلداي ا سالريم ،و عا إش عليم جلكاي له رة رلماسم ن دم ا تمعدا ورجي دا
ورفعت ا وااسك ا ،ورت األ داف اللباجلم الن أشار إلي ا ن و امل الم را جلل
 -1اجلددم الرابمددم ا سددالريم والاانيددم بددني املسددلمني وإ الددم أسددباب ال رجددم والعدددواة وإحددال
التددآلل والتعدداوي حمددم التنددافر والتوددت ؛ إد جل ددا عحنددت أحددا إش اللبيددم والتعلد اللدوجلت
جلو ددعراي جلابن ددا رع ددري األر ددم وال دداات وا ددنس ،إد لس ددنا اري إال أفد درا ا رتب ددد جلت رت ددرجني
رتنددافرجلت رتزددادلني رتدددابرجلت رتنددا عني رتباغ ددني ،ال دارعددم ةمعنددا ،وال رابمددم ددمنا
و ربمناع .املنار جملد 12 1ن  12 ،522ص ر  1312د).
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 -5اجلددم اللسدداي العددره ال صدديح ،وانافظددم علددى ن دداء اللغددم ،وإسرا ددا بن ددم العلددام املعاصددرة
إلي ا بدال رت ر ا و راسم لت العلام بلغا ا األوروبيم.
 -3اجلم الاا ا األيالج وااللتزام باأليال الن ا ااست ا تمد وإجلثدار أفدرا بع د م
بع ا بدال رت أيال األنانيم واالنت ا جلم.
 -4نميم االستعدا للت حيم ن ن اي األديا ن سبيم رفعم املدم ورن عت دا .،املندار جملدد1
 12ن 12 ،522ص ر  1312د).
أقسام الرتبية:

جل سد ددم رشد دديد راد ددا اللبيد ددم رد ددت ناحيد ددم امليد ددداي أو ا د ددا إش ربيد ددم دس د ددجلم ون سد دديم وع ليد ددم،
وجل سددم ا رددت ناحيددم املكدداي إش ربيددم رنزلي دم وردرسدديم ،ورددت ناحيددم املددره جل سددم ا إش ربيددم
الاالددجلت لابندداء و ربيددم األسددا وة للتالريددو و ربيددم ال ددر لوا دده؛ مددا جل سددم ا رددت ناحيددم رتل د
اللبيم إش ربيم األفرا و ربيم األردم ،وجلدو ر دولت ردت أجسدار ا اللبيدم الدجلنيدم و ربيدم اسدت ال
ال كر وا را ة .اللبيم والتعليم ن.)22
تربية األمم:

ربيم األرم جل صد هبا عإحداحل إن الب عام في ا ون ل دا ردت ادار إش ادار أعلدى رنده
وأرجددى ن احليدداة املا جلددم واملعناجلددمع اللبيددم والتعلدديم ن ،)24ول ظددم عان ددالبع نددا جلت ددح رددت
الره أنه ان الب رعنا ؛ وليس را جلا جل ام على العنل ورصا رة حرجلا النداي؛ ف دوا أبعدد
ر ددا جلك دداي ر ددت رد درا ؛ وإمن ددا ددا ان ددالب ن الع ا ددد وامل ددا يم وال دديم والس ددلاك ،و ددوا ددا
راااا اللبيم؛ ووكت حت ي ه عدت ارجلد اللبيدم ووسدا م ا املتعدد ة؛ وال رجلد أنده عمدم شدا
هتددا إش وج د ؛ ولددولت وص د ه ب ندده عأش د األعمددا البو درجلم وأرجا دداع ،و ددو اللبيددم عتمددد
على ر ارا ارورجلم البد رت اافر ا؛ وجد حد ا عا جلل
 -1علم صحيح واس جل م ن الناي رت جلت نه.
 -5بصرة نافوة جلندر ن البور رت جلت ا ا.
 -3أعااي ثروي رت أ م و البصرة والعلم.
 -4عاوي وإيالن بني تالء األعااي.
ورثددم ددو اللبيددم الددن ددام علددى التدددر والددن س الماجلددم جل ددام هبددا املصددلحاي عددا ة؛
العلمدداء ا ددد وي؛ وجددد ودددد ن األ رنددم احلااددرة علددام ردونددم سدداعد ددتالء؛ و د علددام
ر تبسم رت الكت الدجلنيم ورت التارجل وردت التجدارب البودرجلم املودل م؛ ورد ثدرة ردت جلت نداي
و العلام إال أنه جلصع علي م – مدا جل دا  -عأحدداحل ان دالب سدرجل أو غيدر ن أحداا
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أرم رت األرم البدوجلم ا األرم احل رجلم؛ وإمنا هاولاي رثم وا التغير بحلنواء املدداري الكثدرة
و عميم اللبيم والتعليم و عاج ال ا مني بولت عدة أديا ع .اللبيم والتعليم ن .)22
وأعظ ددم ر ددرب عرفت دده البود درجلم أح دددحل ددوا ا ن ددالب ا ددور ن امل ددا يم والع ا ددد
واأليددال والسددلاك ددا يددات األنبيدداء عليدده أف ددم الصددالة والسددالم؛ جل ددا رشدديد راددا عإدا
صد حنا ددارجل البوددر رأجلنددا أي أبدددا رثددا وأغددرب صددارة رددت وثددم ربيددم األرددم وصددار ا ددا رددا
داي برسدالم نبيندا حممدد صددلى هللا عليده وسدلمع املردد السدداب  ،ن .)22و دوا رد أنده أرد
نو ن بيرتم أريم ،ال جلعرف الكتابم في ا بعثتده إال ب دعم رددا مل جلتعلما دا ن ركدم؛ ألنده مل
جلكددت هبددا أ ردرسددم؛ وغنمددا علما ددا يارد ددا رددت يددال أس د ار م ن التجددارة! ،وجددد ت لدده
عليه الصالة والسالم التغير والتبدجلم العظيم ن حياة ا يم الو عاجلوده جبدم أي جلن درض دلدت
ا يددم؛ ودلددت هبددد ال ددرآي وحكمددم الن د صددلى هللا عليدده وسددلم؛ وملددا انت ل داا يددار املدجلنددم
حمدداربني أو رسدداملني ربداا أ ددم البا جلددم وأ ددم احلااددرة رددت الوددعاب األيددر علددى رددا ربداا عليدده،
ودلت عت ارجل ال دوة احليدم املتمثلدم ن حيدا م الااجعيدم؛ و دو رعجدزة نباجلدم بدم عآجلدم علميدم
عمليم د على الت جليد ا هل اللم ع ليم حسيمع .املرد الساب ن.)22 ،22
تربية البيون واألمهان:
جل ددا علمنددا ع ربيددم البيددا د األسدداي الددو جلبددت عليدده رددا بعددد ع املرد د السدداب
ن .)24م جلد ددو ر أي د ددو اللبيد ددم د ددام هبد ددا –ن العد ددا ة -األر د ددا ؛ ولكد ددت األر د ددا ن
جمتمعا املسدلمني مل عدد – مدا اند ن السداب  -عارفدم بددجلن ا ولغدم جلن دا واعيدم باادبا دا
ورسدتوليا ا جا مدم بلبيدم أبنا دا علدى اخلدر وال ديلم؛ وإمندا أصدبح دا لدم عبكدم ردا تاجددل
عليدده اللبيددم رددت العل ددام وار اب الدجلنيددم والدنياجلددمع وفاجددد الو د ء ال جلعميدده؛ فلددت ددام هل دو
اللبيم جا مم را مل نره النساء ونعلم ت را عتمدد عليده ربيدم أبندا ت وردا ت ديه ردت ردت ال
رعرفيم وعمليم.
وجلن د رشيد راا عاة ورغبم بع املسدلمني ن علديم نسدا م علدى المرجل دم األوروبيدم
وجلص د ه ب ندده عد ددم بعلددم االدتمدداا وابددا األرددم عظدديم ،ويم د ن علددم اللبي دم واأليددال
ب ددر ،والص دااب أنن ددا هن دددم هب ددوا الت لي ددد ر ارا ن ددا وروزص ددا نا امللي ددم وال اري ددم....ع املردد د
السدداب ن .)22م جلدددعا ن ر ابددم دلددت إش ربيددم البنددا أر ددا املسددت بم) علددى ار اب
ا سالريم ،وال ا م واألحكدام الودرعيم ،ونعلم دت لغتندا و ارهندا وعلدم اللبيدم و ددبر املندز ،
ورا إش دلت.
وجلن ددد ددولت صددرف بع د الك د اء بتسددليم أا دداهلم رددت البنددني والبنددا إش املربيددا
األدنبي ددا جلتد دالني د دربيت م عل ددى ج دديم ت ولغ ددا ت و جل ددن ت ،و ددوا جلو ددكل م و ددكيال ن غ ددر
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رصلحم جمتمع م و جلن م؛ وجل ا إمنا اململاب ع ربيم نكاي هبا أردم حيدم عزجلدزة رتجدد ة غرندا
رت أرم احل ارة ،ولت ندرك وا عثم وا الت رنا الت ليد ع املرد الساب ن.)22
تربية املدارس:

جلدعا علمنا إش العناجلم باللبيم املدرسيم؛ ألي اللبيدم األساسديم الدن دام هبدا األر دا
رتعددورة بسددب د ددم النسدداء وعدددم جيددار ت هبددا ،ونتيجددم دلددت أي سددر إش أيددال الصددغار
ر اسدد وإش ع دداهلم يرافددا وأباايددم؛ وعلددى دلددت فيجد أي نددتالد دلددت رددت يددال اللبيددم
املدرسيم الدن اد أي تداش ربيدم ع داهلم علدى االسدت ال ن ال دم واالجتنداا الدوال بعيددا عدت
التبعيددم والت ليددد؛ ولكددت املددداري أجل ددا ت ددر إش املعلمددني األ دداء ال ددا رجلت علددى دو اللبيددم،
وجلدددعاا ردددراء املددداري واملعلمددني إش حماولددم ال يددام عددا جلسددتميعانه ن سددبيم حت ي د ربيددم ن سدديم
وع ليم جمدجلم .املرد الساب ن .)20 ،23
تربية املرء لنفسه (الرتبية الذاتية):

جلبدوا أي رصملح عاللبيم الوا يمع مل جلكت شا عا رعروفا ن ردت رشديد رادا ،ولدولت

قا ا ع ربيم املدرء لن سدهع وامل صدا واحدد؛ وال روداحم ن االصدمال مدا جل دا  ،و ربيدم املدرء
لن سدده – مددا جلااددح -اددرورة رلحددم؛ ألي املددداري ر صددرة ن أ اء ور ددا؛ وألهنددا رددت ناحيددم
أي ددر ال س ددتمي أي عل ددم الم ددالب ددم شد د ء؛ وإمن ددا دددهلم عل ددى العل ددام و عل ددى أبااهب ددا،
وعلددي م ددم إ مددا ب يددم املو داار ددد م الددوال ن ربيددم أن س د م و كميل ددا لينددالاا عالكمددا
املمكتع ،وجلاده يمابده إش المدالب النجبداء حاسدا هلدم علدى دلدت ب الده عربداا ع دالكم علدى
االسددت ال ن أن سددكم واالسددتدال علددى املمالد  ،لتكانداا علمدداء ب ن سددكم ال ن لددم حتكدداي
علددم غددر م ،لدديكت العلددم ص د م رددت ص د ا كم ال صددارا يارديددم عددرض علددى رددرآة أد ددانكم،
رب داا أن سددكم علددى ال دديلم والت ددا وعلددا اهلمددم وجدداة ا را ة ور دداء العزوددم لتكان داا ملددم ن
أن سكم وجدوة صاحلم ألرتكمع املرد الساب ن .)23 ،25
و ددا همددم املتعلمددني ن املددداري العاليددم رس ددتوليم يدرددم األرددم وب ددو الن د املتعددد
للغددر ،وأي جلكان داا جدددوة لغددر م رددت أف درا جمددتمع م ن االلت دزام األيالج د واأل ه وال يددام ع ددا
ت دديه املصددلحم العارددم واملسددالم ن ربيددم ا تمعددا ورف د ش د هنا؛ ولددولت هددث م علددى ربيددم
أن س د م ب الدده عفيج د أي راع داا ن دربيتكم ألن سددكم نسددبتكم إش أرددتكم ونسددبت ا إلدديكم
وأي ت داا الت ليددد الددو جلبعددد م عددت ر ارا ددا وروزصددا ا ،و اي داا أي كان داا رع ددا بيددا
النحم املسدسم الوكم؛ لكد جلتصدم بعد اب ا دا بدبع  ،وإي اداجلز المب دا أو األفدرا
ن أن سد ا ن العلددم واحلكمددم مددا تمداجلز بعد بيددا النحددم بادددا العسددم في ددا علدى رددا ال
عسم فيهع املرد الساب ن .)22 ،22
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فلبيم املرء لن سه هر ا شعار بالااد العام عليه وشعار عسدتوليته االدتماعيدم عدت
بت جمتمعه وأرته؛ أو كوا ا أي جلكاي.
وأرا ارجل ربيم املرء لن سده فرقده ب الده عأردا المرجلد الدو جلنبغد أي جلسدر عليده املدرء
ن ربيم ن سه ف ا أي) جللتزم األعما الن مبد رلكت دا ن الدن س وجلتكل دا وجلااظد علي دا،
وال جلتسا م ن بر وال صغر رن دا ،وأي اعدم لده رراجبدا ردت إياانده جلدو ر إدا نسدى وجلاملده إدا
سا م.....ع املرد الساب ن.)31
وجلت ددح رددت جالدده ددوا ر يددز علددى ا را ة ا ددا ة و دددرجل أو ددروجل ) الددن س علددى
رو ماألعما وعدم التسا م في ا؛ واالستعانم ن دلت ببع الزرالء أو األصدجاء .وجل درب
لولت رثال رت ن سه ر رفي له ن ال العلم؛ إد الد ردت دلدت الصددجل أي وسدت عليده
وبم واحدة ،فحلدا أرست عليه وبم جلعميه را جلمل ؛ جا له دلدت و دا يدا ل علدى ن سده
رت فلتا لسدانه أو نزغدا شديمانه؛ ولكدت فعده إش دلدت الرغبدم ن أي جلكداي دلدت عحدارال
له على شددة االحدلاي ردت الكدوب الدو دا شدر الردا دم وأشدد ا ادرراع مدا جل دا  ،وجلدو ر
أي دلت الصدجل مل وست عليه وبم ااا رعاشر ه له .املرد الساب ن .)35
الرتبية على الفضيلة:
جلندداج رشدديد راددا حت د عن دااي عال دديلم واللبيددم الدجلنيددمع األسدداي الددو بددري عليدده
ال يلم و ام عليه األيدال ؛ دم دا أسداي جلدت أو أسداي ع لد فلسد ؟! وجلعدرض ارراء
ن دلددت رااددحا ود ددم نظددر ب دداة ال ددر في ددا ب الدده عال ف دديلم إال بالددجلت؛ فمددت مل جلددلب
ربيم جلنيم ال جلكاي عل ش ء جلعتد به رت ركارم األيال ع املرد الساب ن.)35
و د ددا ن دلد ددت جلد ددر علد ددى بع د د امل د دربني الغ د دربيني ور ل د ددجل م الود ددرجيني ن جد دداهلم إند دده
با ركاي االستغناء عت الدجلت ن ربيم الن س وبا ركاي إجارم بنداء ال ديلم علدى أسداي العلدم
والع ددم؛ ودلددت بحلجندداا األف درا ب د ي الردا ددم اددارة لل ددر وا تم د  ،وربددل ال دديلم ن أد دداهنم
باملص د ددلحم العار د ددم واملن ع د ددم املباش د ددرة؛ د د ي جل د ددا لل د ددر بد د د ي الك د ددوب جل د ددتسر عل د ددى ركانت د ددت
االدتماعيم ،وجل عل الث م فيت فت ا ت فدرن عمليدم ثدرة وهت درك النداي .....اخ ،وجل دا
لده بد ي األرانددم رفد جدددرك ن ا تمد و كسدبت السددمعم احلسددنم و سددا لددت ال ددرن ،و كددوا
ب يم ال ا م والردا دم؛ وجلدزعم دتالء أي دوا ا جنداا املدا العملد أددد ردت اللبيدم الدجلنيدم
الددن ددام علددى التزاجلددل رددت ع دداب اريددرة .املرد د السدداب ن  )34 ،33وأجل ددا املنددار
جملد  5 10ن 153ص ر  1352د).
وسددب إ بدداا ددو األفكددار ن أوروبددا أهنددا ددداء ددر فعددم الاددم ا الكنيسددم لردددا
العلم ،فن روا عت م را جلر بل هبدا ،و رتداا إش الع دم وال لسد م رردعدا بددجلال هلدم؛ ورد دلدت
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جلادددد رددن م رددت ال جلدزا جلددره أبندداء ربيددم جلنيددم ،ورددن م رددت جلددر أي اللبيددم الدجلنيددم أدددد ن
غري ال يلم ن الن اي؛ ورت تالء عامل االدتماا واللبيم عسبنسدرع الدو جل دا مدا جلن دم
عندده رشدديد راددا عإي بع د الندداي جلرجلدددوي حتاجلددم ربيددم ال دديلم عددت أسدداي ال ددجلت إش أسدداي
العلددم ،وإدا وج د ددوا بال عددم جل د بدده الندداي ن فااددى أ بيددم ال جلعلددم أحددد عاجبت دداع املرد د
الساب ن.)32 ،32
والوددي رشدديد جل ددا إي النظددر والتجربددم ثب د أي ا جندداا ا ددر بن د ال دديلم واددرر الردجللددم ال
ددددو رندده وال سددبيم إليدده؛ فالصددغار جددد ال جلع لدداي دلددت ،والكبددار رددن م أغبيدداء ال جل تنعدداي
بددالكالم ا ددر ن ر ابددم رددا جلروندده فا دددة حمساسددم للردجللددم ،ورددن م أد يدداء جلسددتزدراي د دداء م
ن االحتيدا علددى ايدو ح ددا غدر م وجلاددددوي ألن سد م املد را واملعددادجلر ولدت جلددر ع م جمددر
االعت ددا ب د ي ال دديلم نافعددم والردجللددم اددارة ،وجددد جلت د سر ددجلر ا نس دداي أو سددر لل دديلم
والردجلل ددم برغبت دده و ددا ن س دده ،وجل دداف إش دل ددت اي ددتالف الن دداي ن رع د داجلر م الوزص دديم
لل ا م والردا م ،وجلثب الوي بمالي و النظرجلدم عدا ت دمنه إحصداءا حمكمدم ا ناجلدا
ن بددارجلس؛ حيددب جلن ددم رددا د ددر داسددتاف لابدداي ن تابدده رو االدتمدداا عددت بع د ج دداة
انكمددم جالدده ب د ي سالسددم أربدداا ا ددررني ال دوجلت حكم د علددي م انكمددم ددم رددت املتزددردني ن
املداري العاليم وربع م ف ل دم ردت العاردم ،وجل دا رشديد رادا عال جلكدا جلتع دل عدت الردجللدم
أح ددد دفع دده ش د ا ه إلي ددا و رب دده أس ددباهبا رن ددا إال املت ددجلت ال ددو جلراج د هللا ع دداش وهو ددا أو
ال يلسدداف العددا الددن س إدا سب د عنددد أهنددا ردجللددم ،وإال فحلننددا نددر سددرة ثددر رددت ال الس د م
مملاءة بالردا م الكثرة....ع املرد الساب  ،ن .)100 -32
فددالرا ا احل ي د الددو جلددرا الددن س عددت الردا ددم ددا را ا الع دداب األيددرو ؛ مددا أي
احلافز هلا على رباشرة ال ا م ا حافز الثااب األيرو ؛ وجلار الوي جصم هلا اللت ا هبدوا
الود ي؛ و د جصددم ف ددر بددا س رددت أ ددم بلد دده عال لمددايع دداي جلعددي حيدداة شددظل ورعاندداة،
وملا ودد ررة يسا مملاءا د با و ا ن ركاي يدا ردت النداي لده رعده ،وملدا رأ رددال روريدا
جلر باحثا عنه نا ا وسلمه له ومل جل يو رنه شيرتا ،و وا الرورد رعدروف بودر ويبثده؛ فلدم
جلعمه رت الكيس شديرتا ركافد ة لده؛ وملدا سدرتم دلدت ال در عدت سدب فعلده دوا جدا عإدا داي
ددا لددا جلعلددم أنددت أيددو الكدديس فددحلي هللا عددامل بددولت و ددا رمل د علد ع 0املرد د السدداب ن
.)105 ،101
و وا جلااح جاة وا ا الدجلت ن ربيم الن س على ال يلم.
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الرتبية اإلرادية:
حتدددحل عددت ددوا الندداا رددت اللبيددم حتد عندااي عالعزوددم و ربيددم ا را ةع ،ود ددر أهنددا رد
شدددة احلادددم إلي ددا د نددا رة الادددا ؛ بددم إندده جلكددا جلغيد كددر الكثددر رنددا في ددا ون أليت ددا
ون أليم إحكام التنورتم علي ا ،وجد حب أديا الملبم ياصدم علدى احلدرن علي دا؛ وجلك د
نددا ن ددم دددزء ممدا جالدده ن احلددب علي ددا؛ جل ددا ع الجلت ااددم الندداي ن شد ء ظ ددر بدده رزاجلددا م
ت اال م ن جداة ا را ة .وردا آ دى هللا ا نسداي جداة جلعلدا هبدا شد نه وجلظ در هبدا اسدتعدا داة
ا را ة .ب دداة ا را ة صددرف ا نسدداي ن المبيعددم وسددزر ملنافعدده أن دااا اخللي ددم ،وعمددم بع د
أفد درا ر ددت األعم ددا ر ددا ال عملد ده األر ددم ن األدي ددا ع املردد د الس دداب ن .)112 ،114
وجل ا
عاعلم داا أي رددت ف ددد إرا دده ف ددد ن سدده ،و دداي آلددم ن جلددد غددر أو ابعددا هلددا ن سدده،
وال وكت أي جلكاي ردال عظيما ،رباا إرا كدم حبمل دا علدى درك اهلدا الباادم و عاجلدد ا دم
املكددارة ن سددبيم احلد واخلددر لتكان داا رددالكني ألن س د م ال مملددا ني هلددا ،ورددت دداي عددادزا عددت
التصددرف ن ن سدده ف ددا دددجلر بد ي جلكدداي أعجددز عددت غددر  ،اددعيل ا را ة ال جلكدداي إال نددوال
دبان ددا ،وا ب دداي ال جلك دداي إال يا ن ددا أو رناف ددا ،فعل دديكم بالو ددجاعم والعزو ددم والنج دددة وعل ددا
اهلمم ،فبغر و الص ا ال ظ در رزاجلدا ا نسدانيم فديكم ،ال دالنكم الاادبدا الدن ملب دا
األرددم رددنكم ،فددحلي ا را ة الصددا جم ال جل ددل أرار ددا شد ء ،ا را ة الصددا جم أعظددم جدداة يل ددا
هللا ن ددو األرض فددال غ لداا عددت ربيت ددا ن أن سددكم واالسددت ا ة رن ددا ن بال ددم ،وجددم رددت
صدددج إرا دده ن الد شد ء مل جلنلدده؛ الل ددم إد البدده رددت أسددبابه و يددم عليدده رددت بابدده....ع
املرد الساب ن .)112 ،112
ورت يال وا النص ورا منه رت وصدل لدررا ة الصدا جم وأليت دا ن احليداة علدى
رستا ال ر وعلى رستا ا ماعدم جل دل ال لدم عدادزا عدت إادافم شد ء إش ردا د در ن بيداي
ركانت ا و ور ا وأليم اللبيم علي ا وعظم اخلسارة ن الت رجلل بو هنا.
الرتبية األخالقية:

جلعل د شدديزنا أليددم بددرة علددى اللبيددم األيالجيددم؛ أو دوجل األيددال

مددا جلسددمي ا

ف د سددب ال ددا باحليدداة الميبددم؛ نددا هبددا السددعا ة ،وجلكدداي علي ددا ردددار انتظددام حيدداة األفدرا
وا ماعددا واألرددم ،وب ددد ا هتددم داا ي احليدداة ،و ن صددم عددر التجمعددا  ،و ددنحل األرددم
ردددا  .واأليددال ددر بل باألعمددا و ددتسر في ددا حسددنا أو جبحددا؛ ردددحا أو درددا ،وال ا ددم
ددوا االر ب ددال بين م ددا إال ر ددت د ددم رع ددري األي ددال  ،واألي ددال – م ددا جل ددا  -مجد د يلد د
بال ددم) و ددا صد د م لل ددن س ،م ددا أي اخللد د ب ددال تح) صد د م ا س دددع ،وجلن ددم ع ددت علم دداء
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الت دوجل عرجل ددا للزل د ب ندده ع يرتددم راسددزم ن الددن س صدددر عن ددا األفعددا بس د الم رددت غددر
حادم إش روجلم وال كرع .املنار ،جملد 4 1ن 23دو ال عدة .)1312
وجلور وا التعرجلل ب الده عوبيداي دوا أي ا نسداي إدا عمدم عمدال هددحل لعملده أسدر
فص ددان ن رر ددز فص ددان ر ددت راغ دده ،و لم ددا أع ددا العم ددم جل ددا األس ددر ح د جلص ددر املر ددز
العص د ددا الددو جلنبدده لددولت العمددم وجلددزعا األع دداء ل علدده لم دا ددداء وجتدده أو عددرض سددببه
فيندددف ا نسدداي ل علدده بددال روجلددم وال كلددل ،و ددوا ددا الددو جلسددمى اخلل د وامللكددمع .املنددار،
جملد 52 5ن 12 ،433مجا اريرة.)1312 ،
و ددوا التعرجلددل جلنسد إش أه حارددد الغدزا مددا ن بعد تد اللبيددم؛ و ددا رادددا
فعددال ن تابدده إحيدداء علددام ال ددجلت؛ ولكددت الس دتا ددم سددب إليدده؛ أم أندده ددا الددو واددعه؟
الشت أي ا دابم –بالنسبم للباحب على األجم -حتتا إش حبب.
وجلبدددوا أي رشدديد راددا جلددر أي ال دديلم د عوسددل بددني اددرفنيع؛ و ددوا الاسددل ددا
العددد ع و ددا عغاجلددم دوجل األيددال ؛ بددم ددا انددار الددو دددور عليدده سدديارا ال ددا مع،
ورددا عدددا إفرااددا أو رجلمددا ف ددا عا ددارع؛ وا ددار يل د دردديم ،و ددا سددب ال سددا بالنسددبم
لافرا والدو .
م جلبدني ركانددم اخللد احلسددت ب ندده ع ددرة األ جلدداي السددماوجلم والودرا ا هليددم بدددليم جالدده صددلى هللا
علي دده وس ددلم إمن ددا بعث د د ألا ددم رك ددارم األي ددال )ع وأي ال ددرآي د دداء باحل ددب عل ددى ركارر د ددا
والتحدوجلر رددت س اسد ا ،والتح يددز إش التزلد بدداخلل احلسددت عددت ارجلد الثندداء علددى املتصد ني
بدده للت س د هبددم ،ودم فاسددد اخلددال للتن ددر رددت صددنيع م ،م جلددار اا ددم رددت األحا جلددب
الو د د درجل م ن ف د ددم س د ددت اخلل د د د واللغي د د د في د ددا .املن د ددار ،جمل د ددد 4 1ن 23دو ال ع د دددة
.)1312
م جلبني شديرتا عدت ادر اللبيدم األيالجيدم؛ و د أي األيدال ال اادلم وكدت أي كداي
راسددزم ن الددن س ظددا رة ن السددلاك عددت ارجل د التعاجلددد واملدراي واملراجبددم بالنسددبم للصددغار؛ وأرددا
بالنسددبم للكبددار ال دوجلت جل درا إحددال األيددال احلسددنم حمددم أيالج ددم الس ديرتم فددحلي ددوا ال جلكدداي
بددالاع ا ددر والكددالم ا مددم؛ وإمنددا جلكدداي جلكدداي با جندداا امل صددم الددو جلااددح رددت ياللدده
شرعا وع دال ردا نمدا عليده العدا ا واأليدال السديرتم ردت ادرر ن الددجلت والددنيا؛ م جلكداي
األرددر بعددد دلددت رنااددا بالوددزص ن سدده؛ حيددب أندده رد رددا حيددا هللا رددت ع ددم فحلندده جددد و
بحلرا ة عادب ا هاو كلل فعم اخلل أو العدا ة أو العمدم احلسدت ،وجلااظد علدى دلدت حد
جلستبد فعال ب عم وعا ة بعا ة ويل دا لد ؛ احلسدت ركداي السد ء ،وال رجلد أي ردت جلكداي
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رددت ال لددولت ددم أصددحاب ال مددر السددليمم والع دزا م الصددا جم؛ ور د دلددت وكددت لدده االسددتعانم
باسيلتني
األوش املداور ددم عل ددى استح ددار ج ددبح الردا ددم املد درا ر ددا ،وحس ددت ال ددا م ملد درا فعل ددا ن
الو ت.
الثانيددم ا دي لددبع األصدددجاء وامل دربني عراجبددم سددلا ه و نبي دده إدا عددا لعا ا دده الس ديرتم و نيبدده
عند احلادم .املنار ،جملد 52 5ن 12 ،433مجا اريرة.)1312 ،

نتائج الدراسة:
يف هناية هذا البحث حيسن إمجال أهم النتائج الك تو ل إليها الباحث من خنالل
هذه الدراسة؛ وذل كما يلي:
 -1أي حممددد رشدديد راددا ا ددتم ث درا ب دديم إصددال ا تمعددا العربيددم وا سددالريم؛ وأندده
دداي جلعددا ث درا ن ددوا ا صددال علددى ور اللبيددم والتعلدديم؛ ورددت نددا فحلندده سددعى
بكارم ااجته ود د حنا إصال اللبيم والتعليم.
 -5أي سد ددعيه صد ددال التعلد دديم اختد ددو عد دددة أنود ددمم عمليد ددم؛ ت سد دديس رع د ددد ا رشد ددا ؛
ورباشرة التعليم بن سده ،والتاعيدم بودتوي اللبيدم والتعلديم عدت ارجلد إصددار جملدم املندار
الن اي هرر أغل راا ا ،ورباشر ه إل اء اخلم و ددبيا امل داال و تابدم الكتد
حا اللبيم والتعليم وشتوهنما.
 -3أي تابا دده ور اال دده ن جملددم املنددار الددن اسددتمر ن الصدددور رددا جل ددارب األربعددم عث ددا
اند ن األغلد دا ادداب ربددا ن ر ددماهنا وحمتاا ددا ون أ ددداف ا وغاجلا ددا ون
رعا ا ا واةا ا.
 -4أي رو الن ددد اللبددا ن سددبيم حت يد علدديم نددادح و ربيددم فعالددم اند سددر ن ثددر
ر ددت ددو امل دداال والكتاب ددا ؛ مم ددا أ س ددب ا ناع ددا ر ددت التمي ددز واالس ددت ال ال ك ددر
لكا ب ا ن ريداي ال كر اللبا .
 -2أي ن د ددد اللب د ددا د دداي ممزود د ددا بعاا د ددم دياش د ددم ظ د ددر رن د ددا غر د دده الو د ددجلدة عل د ددى
ا تمعدا العربيددم وا سددالريم ورغبتدده ال اجلددم ن صددد عاارددم ال ددعل وال سددا ور اورددم
رجلا التغرجل واهليمنم األدنبيم عن ا.
 -2احتل املرأة و عليم ا و ربيت ا وإعدا ا للبيم األديا ركانم بدار ة ن دو الكتابدا
وامل اال إش احلد الو اعم رت املناس أي هصص حبب رست م لدراسدم رااداا
ربيم املرأة و عليم ا عند حممد رشيد راا.
 -2أي ر اال ه و تابا ه اللباجلم اند دا أفد واسد ار عد بده عدت ا جليميدا ال دي م
أو ال اريا اندو ة؛ حيب داي جلنودد في دا اخلدر والت ددم والسدعا ة للجميد ايدم
رصر ويارد ا؛ اهلند وإندونيسيا وأواسل آسيا وغر ا.
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أي أفك د ددار اللباجل د ددم ا ع د د عل د ددى راا د دداعا عليمي د ددم و رباجل د ددم عدجل د دددة؛ المبيع د ددم
ا نسانيم ،والعلم ورصا ر وررا به ورنا جه ،والتعلديم ورراحلده ورتسسدا ه ورنا جده
وارا دده ،واللبي ددم وأنااع ددا وعاا ددا وعاار ددم جناح ددا وإي اج ددا ،وامل ددره أو املعل ددم
وقا ه ورت ال ه وجناحه أو إي اجه؛ ورا إش دلت رت املاااعا .
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