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 مقدمةال
مشكالت التعميـ في الوطف العربي كانت وما زالت عميقة ومتعددة  وال يألو أصحاب الفكر 

 التربوي واإلسالمي  عف بحث دائب ومستمر إليجاد حموؿ ليذه المشكالت. 
ولكف العالقة المشتركة واليامة ليذه المشاكؿ ىي المناىج الدراسية في المدارس ، فيي ال تغطي 
احتياجات المواطنيف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ألنيا ال ترتبط بالبيئة التي ينتموف إلييا ، 

لطالب أو المتعمـ ، مما قاد إلى انعداـ العالقة بيف ىذه المناىج الدراسية وىذه االحتياجات لدى ا
 أي عدـ الصمة بيف التربية مف جية  والنمو الشامؿ لمبيئة مف جية أخرى . 

كما أف عدـ وجود عالقات وقنوات سميمة بيف المناىج الدراسية والعقيدة عند الناس في معظـ 
 المواد حجبيا عف دورىا في المجتمع ، وكذلؾ عدـ استقرار خطط التربية ومتابعتيا وعدـ وضوح
عالقاتيا بالتربية أدى إلى افتقار التخطيط التربوي السميـ في جميع مناحي الحياة االجتماعية 

 واالقتصادية والسياسية والتربوية . 
ذا رجعنا إلى الخمؼ قمياًل فإننا نجد أف حركة التعميـ كانت بطيئة قبؿ استقالؿ الدوؿ العربية  وا 

ؿ واألمية. وبعد االستقالؿ بدأت ىذه الدوؿ تجاىد التي كانت مستعمرة مما أدى إلى انتشار الجي
لمخروج مف ىذه األزمة ، ولكف كانت ىنالؾ بعض المشكالت التي رافقت ىذه المجاىدة مثؿ عدـ 
وجود تخطيط تربوي منيجي وعممي سميـ مما قاد لالقتباس واالرتجاؿ في الييكؿ التربوي 

 واالجتماعي. 
ريع ليذه المشكمة التي يرتكز عمييا حؿ معظـ مشكالت ليذا كاف البد مف إيجاد حؿ سميـ وس

عداد لألساتذة واستقرارىـ .  التعميـ مف تخطيط سميـ وتدريب وا 
لقد شيد التعميـ في الدوؿ العربية في السنوات األخيرة اىتمامًا واسعًا . فقد انتشرت المدارس 

لعممية التربوية يجب أف تواكب والجامعات وبصورة كبيرة وسريعة في كؿ أرجاء العالـ العربي . فا
ىذا التوسع والتوجو الحضاري وأف تكوف مبنية عمى القيـ اإلسالمية السمحة والعقيدة اإلسالمية 
الحقة.والتي ىي أصال نتاج ىذه البيئة التي ينتمي ليا كؿ مف المعمـ والمتعمـ عمى حد سواء ، 

طالب ضرورة ممحة لتحقيؽ بيذا أصبح التركيز عمى وضع مناىج تربوية صالحة لجيؿ ال
األىداؼ اإلسالمية لبناء اإلنساف المسمـ حتى يحقؽ سعادتو في الداريف ، الدنيا واآلخرة .أو عمى 
األقؿ يمتحؽ بالركب المتطور في الدوؿ األخرى والتي كؿ يـو نسمع عنيا إنيا تحقؽ انجازا تمو 

سالمية يمارس بيا المسمـ ما يتعممو االنجاز، فيصبح بذلؾ نافعًا لمجتمعو ولنفسو. فالتربية اإل
ويحوؿ كؿ ذلؾ إلى سموؾ يمارسو في حياتو ، وبيذا يكوف سموؾ التربية الداعية لإلصالح والتي 

 ينعكس نتاجيا عمى األسرة والمجتمع  .
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إف مستقبؿ المجتمع المسمـ يبنى عمى أىداؼ التربية اإلسالمية في مؤسساتو التعميمية والتي تيتـ 
لفعمية والتربية اإليمانية والتربية الجسدية والتربية االجتماعية والتربية الخمقية والتربية بالتربية ا

النفسية بصورة متوازنة ومتقاربة. ليذا كاف ال بد مف وضع منيج يحقؽ ىذه األىداؼ المرغوب 
 فييا. 

ؿ في ىذه ال أحد ينكر أف التربية اإلسالمية ىي األساس المتيف لحضارة المسمميف ، وأف المث
التربية تتفؽ معيا االتجاىات الحديثة والتي تتحدث عف التربية مف جميع جوانبيا خاصة بعد 
االكتشافات الجديدة والتي ساعدت عمى اكتشاؼ جوانب نمو الفرد العقمية والجسمية والخمقية 

في  وكذلؾ االجتماعية ، ولكف رغـ  ذلؾ نجد لألسؼ أف المادة العممية لعناصر المنيج اآلف
المؤسسات التعميمية العربية انطمقت مف منطمقات أصحاب المبادئ واألفكار غير اإلسالمية ، 
مع أننا نعرؼ أف لممسمميف منيج لمحياة كاماًل مف جميع الجوانب ، وليـ مفيوـ كامؿ وشامؿ 
لمحياة وما فييا مف مبادئ وقيـ وأفكار وخبرات ومعمومات بناءة ليا استقالليا وخصوصيتيا. 
فالمنيج يجب أف يكوف" معالجة لمكائف البشري كمو معالجة شاممة ، ال تترؾ منو شيئًا وال تغفؿ 
عف شيء ، جسمو وعقمو وروحو ، حياتو المادية والمعنوية وشاممة لكؿ نشاطو عمى األرض. 

 1منبثقا مف بيئتو التي ولد فييا ومنعكسا كذلؾ عمييا .
لـ ومالمح ومقومات يمكف تمخيصيا في العناصر الخمسة ولمنظاـ اإلسالمي معا                

 اآلتية:
عنصر تربوي يعني بالطفؿ في مختمؼ مراحؿ تكوينو ونشأتو منذ تكوينو إلى أف يولد فما  -1 

 بعد ذلؾ ، مما سيتناولو ىذا العرض .
و عنصر عممي يقوـ عمى مفاىيـ وتوجييات مكممة لمعممية التربوية وفاعمة فييا عمى نح - 2 

 ما سنوضحو في ىذا البحث .
   عنصر سياسي يقوـ عمى الشورى إبعادا لكؿ مظير لمطغياف واالستبداد. - 3
عنصر اقتصادي يقـو عمى أف الماؿ ماؿ اهلل و أف اإلنساف مجرد متصرؼ فيو : } و  - 4

 .  آتوىـ مف ماؿ اهلل الذي آتاكـ {
باعتبارىا الخمية األولى لممجتمع ، مع االىتماـ عنصر اجتماعي يقـو عمى العناية باألسرة  - 5

بالمرأة التي ىي أساس ىذه األسرة كما يتضح فيما بعد . ويقوـ ىذا الجانب االجتماعي كذلؾ 
  عمى التضامف والتكافؿ حتى ال يكوف في المجتمع اإلسالمي مف يمد يده بالتسوؿ أو السرقة .

                                                 

الكيالني ، ماجد عرساف: "تطور مفيـو النظرية التربوية اإلسالمية" الطبعة الثانية، وارد كثير، دمشؽ، دار  (1)
 ـ1985التراث، المدينة المنورة، 
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  وخصوصياته :  المنهج التربوي اإلسالمي 
سعادىا ا  إلسالـ ىو خاتـ الرساالت السماوية ، أي آخر األدياف التي بعثيا اهلل ليداية البشرية وا 

صمى اهلل عميو  في الدنيا واآلخرة . وقد كمؼ بتبميغ ىذا الديف سيدنا محمد رسوؿ اهلل
ى . بواسطة الوحي الذي أنزلو الحؽ تعالى عميو ، وىو القرآف الكريـ ، معجزة اإلسالـ األول وسمـ

وتكفؿ العمي القدير بحفظو فمـ يقع تبديؿ وال تحريؼ مثمما وقع في بقية الكتب : } إنا نحف نزلنا 
صمى اهلل عميو  ، ىو المصدر األساسي لمديف . ثـ عمؿ الرسوؿ1الذكر و إنا لو لحافظوف {

فكانت عمى تبينو بالسنة ، وىي ما صدر عنو عميو السالـ مف أقواؿ و أفعاؿ وتقريرات ،   وسمـ
 .2بذلؾ المصدر الثاني والمكمؿ : } و أنزلنا إليؾ الذكر لتبيف ما أنزؿ إلييـ

 ىو عقيدة يقوـ عمييا نظاـ :  واإلسالـ عقيدة ونظاـ ، أو
أما العقيدة فتدعو إلى توحيد المطمؽ ، أي عبادة اهلل وحده ال شريؾ لو : } قؿ ىو اهلل أحد اهلل 

وفي ذلؾ إبعاد لكؿ المعتقدات الخرافية ،  3 ؤا أحد {الصمد لـ يمد ولـ يولد ولـ يكف كف
 األوىاـ واآلراء المضطربة واألفكار التي ال يقبميا العقؿ والمنطؽ . ولجميع

وتوحيد اهلل عز وجؿ يستمـز اإليماف بأنو تعالى خالؽ الكوف ومنظمو ومسيره بإرادتو وقدرتو . وال 
ىذا الكوف بتأممو بالعقؿ المفضي إلى االقتناع ،  تحتاج مف يريد التأكيد مف ذلؾ إال أف ينظر في

 . 4بؿ يكفيو أف ينظر إلى نفسو :} وفي أنفسكـ أفال تبصروف {
وباليوـ اآلخر الذي والتوحيد يفضي إلى اإليماف بالمالئكة والكتب والرسؿ ، وبالقدر خيره وشره ، 

ىو يوـ الحساب والمصير . ولو لـ يكف ىذا اليـو لكاف وجود الخمؽ والتكاليؼ مجرد عبث ، 
 5وحاش اهلل أف يكوف عممو كذلؾ : } أفحسبتـ أنما خمقناكـ عبثا وأنكـ إلينا ال ترجعوف {

مشكالت الغيبية ىذا جانب اإليماف في العقيدة ، وىو يحؿ لمفرد المسمـ كؿ ال                
التي أثارىا اإلنساف وطرحيا عمى فكرة منذ بدء الخميفة ، والتي ظؿ فييا غير المؤمنيف محتاريف 

 ومضطربيف .
 

                                                 

 ( 9الحجر ) اآلية سورة (1)
 ( 44سورة النحؿ ) اآلية (2)
 سورة اإلخالص(3)
 ( 21سورة الذاريات ) اآلية  (4)
 ( 116سورة المؤمنوف ) اآلية (5)
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إال أف ىذا اإليماف  المتبمور في القوؿ والتعبير يقتضي العمؿ ، أي يتطمب بعض          
و منو و رقابتو عميو ، حتى يتـ لو التكاليؼ التعبدية التي تجعؿ المسمـ متصال بربو وشاعرا بقرب

 .   1 اإلحساف الذي ىو " أف تعبد اهلل كأنؾ تراه إف لـ تكف تراه فإنو يراؾ "
و إف ىذه التكاليؼ التي ىي الصالة والزكاة والصوـ والحج لتحرؾ الوجداف                 

ا يستطيعو وتوقظ الضمير وتربي في النفس كؿ ممكات الخير ، وىي مضبوطة في نطاؽ م
اإلنساف ويتحممو ، ولكؿ منيا معناه ومغزاه والحكمة منو في سباؽ العبادة التي تعتبر الغاية مف 

 . 2 إيجاد الخمؽ : } وما خمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف {
ىذا جانب العقيدة في اإلسالـ ، وىو ييدؼ إلى إصالح ذات الفرد وتطيير روحو 

عنصرا صالحا مستعدا لمعمؿ والتعايش مع اآلخريف ، وقادرا عمى والسمو بفكره وجعمو في النياية 
 أف يكوف في مجتمع سميـ ومنتج ، وعمى أف يتشكؿ منو ىذا المجتمع .

مف ىنا يأتي الجانب الثاني ، وىو النظاـ الذي يقوـ عمى ىذه العقيدة أي النظاـ الذي يبنى      
ضيمة المتمثمة في مجموعة مف المبادئ عميو المجتمع اإلسالمي . إنو مجتمع مؤسس عمى الف

والقيـ ، في طميعتيا الحرية واإلخاء ، والعدالة والمساواة ، واحتراـ كرامة اإلنساف و إرادتو ، 
والصدؽ في التعامؿ ، والتسامح وحسف الجوار ، ومنع جميع أشكاؿ الظمـ واالعتداء ، وتحريـ 

 3.  كؿ أنواع الفواحش والمنكرات
ب في الجاىمية قبائؿ متفرقة ومتنافرة تستبد بيـ النعرات العصبية ، ويعيشوف لقد كاف العر    

تحت رحمة الفرس والروـ ، ويعانوف القمؽ واالضطراب ، وقد انتشرت فييـ الفواحش والمنكرات ، 
وطغت عمييـ حياة البداوة والترحؿ بحثا عف الكأل والماء وكذا حياة التجارة في قريش ، وسادتيـ 

 صناـ واألوثاف تزاحميا الييودية والنصرانية في بعض األماكف .عبادة األ
محمد صمى اهلل عميو   وبزغ فييـ فجر اإلسالـ فقاوموه أوؿ األمر ، إال أف الرسوؿ       
و أصحابو الكراـ تابعوا الرسالة وكشفوا الحقائؽ و أزالوا األوىاـ و أبانوا الحجج صابريف  وسمـ

انتصر الحؽ وعمت كممة اهلل . فكاف أف تكونت دولة إسالمية موحدة ثابتيف و مثابريف إلى أف 
وقوية وتـ القضاء عمى اإلمبراطوريات وجميع قوى الظمـ والبغي . وكاف أف اتسعت رقعة ىذه 
الدولة في ظروؼ سنوات محدودة لتشمؿ مناطؽ و أقاليـ ممتدة في مختمؼ أنحاء الكوف . ثـ 

                                                 

 مف حديث رواه البخاري ومسمـ و أبو داود والترمذي والنسائي عف عمر بف الخطاب (1)
 ( 56سورة الذاريات ) اآليات (2)
عمواف ، عبد اهلل ناصع: "تربية األوالد في اإلسالـ"، الطبعة الثانية، دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع،  (3)

 وما بعدىا 28ـ ،ص 1981حمب، بيروت، 
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إلسالـ تكويف حضارة وثقافة متميزتيف كاف ليما النفوذ كاف أف أتاحت ىذه الدولة في ظؿ ا
 والسؤدد عمى مدى قروف في وقت كاف العالـ غارقا في الجيؿ والتخمؼ .

لقد أظير اإلسالـ ما كاف في المغرب والشعوب التي اعتنقتو مف قدرات عقمية وطاقات     
نتجوا في مختمؼ المجاالت لمعمؿ ، فأبدعوا في ظؿ الحرية و األمف والرخاء واالستقرار ، وأ

العممية واألدبية والفنية والتقنية ما أغنوا بو تراث اإلنسانية ، وما طعموا بو ىذا التراث مف سمات 
إسالمية باقية خالدة عمى مدى األزماف ، وكانوا بذلؾ سادة و أساتذة لألمـ والشعوب األخرى 

 1التي تممذت عمييـ واقتبست منيـ .
 ممسمميف باعتبار دينيـ عقيدة ونظاما أي باعتباره منيجا .وقد تسنى ىذا ل     

 و أنو لمنيج يتميز بخصائص أىميا :
 أنو منيج إليي مترو ؾ أمر تطبيقو لمبشر . - 1
 أنو يتسـ باالتساع والشمولية والتكامؿ . - 2
 أنو جرب عمى مدى خمسة عشر قرنا فأثمر و أنتج . - 3
 وف مالئمة مع مختمؼ الظروؼ واألحواؿ .أنو يقوـ عمى قواعد و أصوؿ تك - 4
 أنو بذلؾ صالح لكؿ زماف ومكاف . -5
 . مصطمح المنهـج2

لست في حاجة لمحديث عف معنى المنيج في المغة ذلؾ ألف معناه في غاية الوضوح مع أنو 
أبرز قضايا التربية والفكر وىو الذي تصاغ فيو المادة التربوية وفؽ الرؤية الفمسفية المشكمة ليوية 
ووجداف أي أمة ويعتبر االختراؽ في مناىج التعميـ أولى الخطوات التي حرص ويحرص عمييا 

داء األمة قديمًا وحديثًا وما الدعوات الحالية بضرورة مراجعة مناىج التربية والتعميـ في العالـ أع
اإلسالمي إال دليؿ ألىمية موضوع المنيج وما يمثمو مف بؤرة حامية لوجداف وخصوصيات أمتنا 

الت وقد سمؾ األعداء العديد مف محاوالت تغريب المناىج مف خالؿ البعثات الخارجية أو محاو 
التدخؿ مف خالؿ وكالء الغرب في عالمنا اإلسالمي مف المغتريف بثقافة ومدينة الشماؿ ، وكذلؾ 

 2حمالت المستشرقيف . 

                                                 

 121ص ( 1975وت : دار الكتاب المبناني أنور الجندي ، التربية وبناء األجياؿ في ضوء اإلسالـ ، ) بير  (1)
 ومابعدىا

  22المصدر نفسو ، ص (2)



   

 
 

8822 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلىم اإلسالمية  

إسالمية املنهج يف الفكر الرتبىي  احملىر الرابع 0 العقيدة والدعىة والفكر

 اإلسالمي

استمرار تطور سبؿ حياة اإلنساف وازدياد المعرفة وانفجارىا أدى إلى تطور معنى المنيج  ، كما 
وف في تعريؼ المنيج تبعًا لذلؾ أدى إلى تطور المفاىيـ التربوية األخرى . وقد اختمؼ المفكر 

 ارتكازًا عمى عدة عوامؿ نذكر منيا:ػػػ 
ػػػ التطور الذي حدث في مفيـو المعرفة مما أدى إلى التغيير الواسع الذي طرأ عمى فمسفة التربية 
في المجتمعات المختمفة. وحسب درجة تطور المعرفة في المجتمع المعموـ ووضعيت فمسفة 

 ع .  التربية لذلؾ المجتم
ػػػ التطور والتغير الذي حدث في أحواؿ المجتمعات في العصر الذي يعيشوف فيو ، مما أدى إلى 

 وجود مطالب متغيرة لممجتمع تبعًا لميوليـ ورغباتيـ واىتماما تيـ لموصوؿ إلى حاجاتيـ. 
ية الطالب ػػػ التطور الكبير الذي حدث في عممية التعميـ والتعمـ نتيجة التوسع في دراسة سيكولوج

وجوانبو المختمفة لربط ما يتعممو في مجتمعو بما يدرسو في المؤسسة التعميمية لمواكبة ما يحدث 
 وما يتطمبو المجتمع لحياتو. 

ػػػ وأخيرًا النتائج المستمرة يومًا بعد آخر والتي تتوصؿ إلييا البحوث والتجارب العممية في عمـ 
أظيرت ىذه الدراسات أىمية نمو الفرد حسب متطمبات  النفس التربوي خاصة والتربية عامة، وقد

 نمو المجتمع والتي تتغير حسب المجتمع المتغير باستمرار. 
ويعرؼ المنيج إجرائيًا بتعريفات حدية كثيرة شأنو شأف كؿ المصطمحات التربوية بؿ و اإلنسانية 

سيياًل لمدرس وتقريبًا لفيـ وذلؾ انطالقا مف خمفيات الباحثيف والدارسيف وقد اخترت ىنا تعريفيف ت
 المعنى ذي الصمة بالموضوع .

 جاء تعريفو عند عبد الرحمف النحالوي عمى النحو التالي : 
ىو )مجموعة مف الخطط واألىداؼ القريبة واألساليب التربوية ، وخالصة مف المواد والمعمومات 

وسموكو ونشاطو لنبمغو  والمسائؿ والمشكالت التي يجب أف نؤثر بيا في عقؿ الناشئ ووجدانو
تحقيؽ األىداؼ الكبرى الفكرية واالعتقادية واالقتصادية والسياسية والتشريعية التي رسمتيا األمة 
ألبنائيا ولمستقبميا أو ورثتيا عف حضارتيا ودينيا تحقيقًا تدريجيًا يناسب مستوى كؿ مرحمة مف 

 .1العمر الزمني والعقمي والثقافي وكؿ بيئة مف البيئات (

                                                 

ناصر، محمد: "قراءات في الفكر التربوي"، الجزء األوؿ، الطبعة األولى، وكالة المطبوعات، الكويت، ص (1)
 ومابعدىا.  124
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 اإلسالمي

وكما يالحظ القارئ فإف التعريؼ عميؽ جدًا ويتضمف كؿ عمميات التربية وليس تعريفًا إجرائيًا 
 1فقط .

أما التعريؼ اآلخر فيمكف القوؿ بأنو ) مخطط تربوي يتضمف عناصر مكونة مف أىداؼ 
ومحتوى وخبرات تعميمية وتدريسية وتقويمية مشتقة مف أسس فمسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية 

رتبطة بالمتعمـ ومجتمعو ومطبقة في مواقؼ تعميمية داخؿ المدرسة وخارجيا تحت أشراؼ منيا م
بقصد اإلسياـ في تحقيؽ النمو المتكامؿ لشخصية المتعمـ بجوانبيا العقمية والوجدانية والجسمية 

 ( 2وتقويـ مدى تحقؽ ذلؾ كمو لدى المتعمـ ()
ارة إلى النشاط الالصفي والذي يعد ميمًا جدًا ويالحظ في التعريؼ المينية والتي تتضمف أإلش

 خاصة في مثؿ ىذا العصر. 
 التربية في معاجـ المغة تعني أصوال ثالث : أ

 األوؿ : ربا يربو ، بمعنى زاد ونما )) وما أتيتـ مف ربا ليربو في أمواؿ الناس فال يربو
 .29عند اهلل (( الروـ  

 ، ومعناىا نشا وترعرع كما قاؿ ابف اإلعرابي :الثاني : مف ربى يربي عمى وزف خفي يخفي 
 فمف يؾ سائال عني فاني                   بمكة منزلي وبيا ربيت 

 الثالث : مف رب يرب بوزف مد يمد ، بمعنى أصمحو وتولى أمره وساسو وقاـ عميو ورعاه .
تعريؼ التربية كما  وقد اشتؽ الباحثيف والمفكريف تعريؼ التربية مف ىذه األصوؿ الثالث ، ويمكف

 جاءت عند اإلماـ البيضاوي في تفسيره )) أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ (( :
الرب باألصؿ بمعنى التربية ، وىو إنشاء الشيء حاال فحاال إلى حد التماـ . وىكذا تتكوف التربية 

 3مف العناصر التالية :
 المحافظة عمى فطرة الناشئ ورعايتيا . -
 فطرية ، وىي كثيرة ومتنوعة .تنمية المواىب ال -
 توجيو ىذه المواىب نحو صالىا وكما ليا الالئؽ بيا  . -
 التدرج في ىذه العممية شيئا فشيئا أو حاال فحاال . -

 ونستخمص مف ذلؾ نتائج أساسية في فيـ التربية :

                                                 

الجبػػػار، سػػػيد إبػػػراىيـ: "دراسػػػات فػػػي تػػػاريا الفكػػػر التربػػػوي"، الطبعػػػة األولػػػى، وكالػػػة المطبوعػػػات، الكويػػػت،  (1)
 67ـ، ص1984

 85بؽ نفسو ص المصدر السا(2)
 12 -9، ص  1999النحالوي : عبد الرحمف : أصوؿ التربية اإلسالمية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  (3)
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 اإلسالمي

 إف التربية عممية ىادفة ليا إغراضيا وأىدافيا وغايتيا . -
 الفطرة وواىب المواىب .إف المربي الحؽ ىو اهلل خالؽ  -
إف التربية تقتضي خططا متدرجة تسير فييا األعماؿ وفؽ ترتيب منظـ ، ينتؽ الناشئ  -

 أو الطفؿ مف مرحمة إلى مرحمة ومف طور إلى طور .
يجاده ، كما انو تابع لشرع اهلل ودينو . -  1إف عمؿ المربي تابع لخمؽ اهلل وا 

لمعقؿ السميـ الذي يؤدي إلى المعرفة التي تضمف وبذلؾ يمكف القوؿ باف التربية ىي إعداد 
السموؾ لممتعمـ وسط مجتمعو ، إذ إف تطور المجتمعات يعتمد عمى ما توفره تمؾ التربية مف 

 2رعاية واىتماـ لعقوؿ المتعمميف .
 أهداف التربية اإلسالمية :

الروح وتثقيؼ  مف ىذا المفيـو نقوؿ إف التربية اإلسالمية جمعت" بيف تأديب النفس وتصفية
العقؿ وتقوية الجسـ. فيي تعنى بالتربية الدينية والخمقية والعممية والجسمية دوف تضحية بأي نوع 

. وفي ىذا يتضح أف التربية اإلسالمية قد وازنت بيف حاجات المتعمـ 3منيا عمى حساب اآلخر"
الفرد ليكوف نافعًا في  الروحية والمادية واالجتماعية. فالفيـ اإلسالمي ليدؼ التربية ىو إعداد

مجتمعو ونفسو وسعيدًا في الدنيا واآلخرة . فاألىداؼ العامة لمتربية اإلسالمية " تتصؼ بأمريف: 
األوؿ أنيا تبدأ بالفرد وتنتيي بالمجتمع اإلنساني عامة ، والثاني أنيا تبدأ بالدنيا وتنتيي باآلخرة 

دؼ ىو إعداد الفرد المسمـ فالتعميـ يأخذ بيد " ففي األمر األوؿ فاف الي4بأسموب متكامؿ متناسؽ"
الفرد في طريؽ التقدـ ، وفي نياية األمر يييئ الفرد نفسو لمحياة االجتماعية السعيدة. األمر 
الثاني فأىدافو ىي تنمية وترسيا العقيدة اإلسالمية عند الفرد المسمـ وتحقيؽ العبودية هلل تعالى 

 ع". وتزكية نفسو وتيذيب األخالؽ والطبا
كذالؾ فإف اإلسالـ قد وضع لنا عناصر لممناىج في المؤسسات التعميمية تمثؿ حجر الزاوية في 
العممية التعميمية. وقد تطرقت ىذه العناصر لجميع التغيرات المتوقع حدوثيا في كؿ جوانب النمو 
في الفرد المسمـ . ونجد أف اإلسالـ اعتبر أف خطوة وضع األىداؼ بصورة سميمة حسب 

تطمباتو يساعد عمى تصميـ معيار مناسب الختيار المحتوى والخبرات وطرؽ التدريس ووسائمو م
والنجاح بعد ذلؾ في التقويـ ، وبذلؾ يصؿ الفرد المسمـ المتعمـ إلى ىدؼ التربية اإلسالمية أال 

 وىو سعادتو في الدنيا واآلخرة وتحقيؽ مجتمع يسوده المحبة واإلخاء والتعاوف . 

                                                 

 13النحالوي : أصوؿ التربية اإلسالمية ، ص (1)
،  1باعباد : عمي ىود ، والسامرائي ، ىاشـ : التربية اإلسالمية فكرا وسموكا ، مكتبة اإلرشاد ،صنعاء ، ط(2)

 19، ص 2115
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ىذا فإف  المدارس والجامعات أصبحت لألسؼ غير قادرة عمى إعداد الشباب  وفي عصرنا
الناشئ لمحياة في عالـ سريع التحوؿ والتغير، ولذلؾ فإف العمؿ المستمر اإلضافي لمتربية خارج 
النطاؽ المدرسي ، يجب أف يكوف متواصاًل في صورة نشاطات حية عمى جبية عريضة واسعة 

ي كؿ مستويات التطور. فالتربية اإلسالمية تمتاز عف التربية الغربية في كؿ الدوؿ والبمداف وف
الحديثة باليدؼ البعيد الذي يحفظ لمفرد المسمـ سمو روحو وعزة نفسو ونشاط جسمو وسالمة نموه 
الفكري والعممي والعقمي . فاليدؼ البعيد يرنو إلى العالقة االجتماعية بيف أفراد المجتمع وبينيـ 

سبحانو وتعالى . وبالتالي يكوف اليدؼ ىو اإلنساف المسمـ نفسو وفي جميع أجزاء وبيف الخالؽ 
 1تكوينو الجسمي والعقمي والروحي والخمقي وبالتالي السموكي. 

 2ليذا كمو عمى المناىج أف تضع أىمية كبرى لما يمي :ػػ 
يجب أف تأتي في ( الطالب ىو مركز االىتماـ في ىذا المنيج ، وليست المادة الدراسية التي 1)

المرتبة الثانية. فالمنيج يجب أف يساعد الطالب عمى النمو المتكامؿ مف جميع جوانبيـ الجسمية 
والعقمية والخمقية ، كما يساعد عمى اكتشاؼ استعداداتيـ وقدراتيـ وميوليـ ورغباتيـ وتأىميـ بذلؾ 

شده ويكوف ىذا الطالب لموصوؿ إلى حاجاتيـ . فالطالب يعيش في جو يوجيو فيو األستاذ وير 
إيجابيًا ونشطًا يختار ما يناسبو مف المادة الدراسية التي يشعر أنو بحاجة إلييا ، كما أنو يتدرب 
عمى التعاوف مع زمالئو وعمى النقد البناء وتحمؿ المسئولية ، كما يعتمد عمى نفسو ويثؽ بيا ، 

نمي فيو أيضًا اإلقداـ واالبتكار كما أف ىذا المنيج ينمي فيو الميؿ إلى البحث واالطالع وي
 والتطبيؽ واالستنباط . 

وال ننسى أف يكوف المنيج مدركًا لما بيف الطالب مف فرؽ فردية ومراعيًا ليا. كما ينمي في 
الطالب قدراتو ومياراتو. كما واف المنيج الموضوع يجب أف يييئ الفرصة أماـ الطالب لالستفادة 

عقيدتيـ اإلسالمية كما يستفيدوف منو في نموىـ االجتماعي الذي مف أوقات فراغيـ فيما ترتضيو 
يشعروف فيو أنيـ ينتموف إلى الجماعة التي تحترميـ ويحترمونيا في أوجو النشاط االجتماعي 
المختمفة. وىذا الشعور باالطمئناف في المجتمع والشعور باالنتماء يقوداف الطالب إلى االتزاف 

 كامؿ الذي ىو ىدؼ التربية اإلسالمية. النفسي والنمو الكامؿ المت
( جميع الخبرات والمعمومات التي توضع في شكؿ مواد دراسية يجب أف تبحث في جوانب 2)

حياة األفراد المختمفة في المجتمع مثؿ الحياة السياسية واالقتصادية والقانونية واألمنية والدينية 

                                                 

 55أحمد فؤاد االىواني ، التربية في اإلسالـ) القاىرة : دار المعارؼ، بدوف تاريا (.ص   (1)
عمي، عمر محمد: "رؤية مستقبمية لدور التعميـ والبحث العممي مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستقبمية في الوطف  (2)

 وما بعدىا 89ـ، ص1988الكويت،  العربي"، الطبعة األولى، دار طالس والمعيد العربي لمتخطيط،
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 اإلسالمي

قات التأثيرية المتبادلة بينيا جميعًا مف والصحية والترفييية ... الا. لذا وجب توضيح العال
جانب، وبينيا وبيف التربية مف جانب آخر .وال بد أف يوضع كؿ ذلؾ في شكؿ مترابط ومتصؿ 

 ترابطًا واتصااًل منطقيًا لبياف ىذه العالقات التأثيرية المختمفة بيف ىذه النظـ جميعًا. 
ئمو مف النظـ االجتماعية المختمفة منفردة إف النظاـ التربوي يجب أف يستمد أىدافو ومادتو ووسا

ومجتمعة ومف أىدافيا ومف ثقافاتيا ومف أنشطتيا المختمفة وعقيدتيا. وبما أف ىذا الترابط ميـ ، 
فكاف ال بد مف وضع المعمومات والخبرات في شكؿ مواد دراسية مترابطة ليس بينيا فواصؿ ما 

 دامت كميا تبحث في أمور حاجات المجتمع. 
مما سبؽ نقوؿ بأف االىتماـ عند وضع الخبرات والمعمومات لمطالب يجب أف ينصب عمى ( 3)

النواحي االجتماعية والبيئية بالصورة التي تجعؿ مف الطالب مرتبطًا بيا ومدركًا لجميع ما يحيط 
 بيا. 

اليدؼ ( وبيذا تكوف العالقة بيف المؤسسة التعميمية والمجتمع واألسرة عالقة تعاوف وبناء ألف 4)
واحد ىو تنمية الطالب التنمية الكاممة المتكاممة مف جميع جوانبو. فالمدرسة تقوـ بإعداد الطالب 
عدادًا اجتماعيًا يوجو ىذا  وتنمية قواه ومواىبو إعدادًا فرديًا ، وتتيح لو الفرص لمنمو الكامؿ ، وا 

ويتقبميا ويحترميا ويعمؿ النمو لينسجـ مع نمو بقية أعضاء المجتمع ليحقؽ رغباتو وليفيـ نظمو 
عمى إصالح الفاسد منيا. والمجتمع لو نظـ وحضارة وقوانيف متغيرة ، وليذا يجب أف تساير 
ال فقد قصرت في وظيفتيا ، إذ ليس مف  المدرسة المجتمع في ىذا التغير وأال تتخمؼ عنو ، وا 

 1المعقوؿ أف تكوف تجارب المتعمـ ومعارفو وأخالقو تمثؿ الماضي فقط . 
( لتحقيؽ ما سبؽ كاف البد مف إيجاد طريقة تدريس تناسب الوصوؿ ليذا اليدؼ والطريقة 4)

المناسبة ىي أف تكوف الدراسة مف خالؿ نشاط الطالب الذي يقوـ عمى خبراتيـ الذاتية المبنية 
عمى أفكار وخبرات لدييـ اكتسبوىا سابقًا بنفس الطريقة. ىذا النشاط الذي يقوـ بو الطالب يتيح 
ليـ القياـ بدور إيجابي وفعاؿ. وذلؾ مف خالؿ قياـ الطالب وتعاونو مع زمالئو في وضع األفكار 
والخطط التي يحوييا المنيج ، حيث يشترؾ الطالب في اختيار الموضوع أو المشكمة التي تدور 
ء حوليا الدراسة ، وفي تحديد األىداؼ ورسـ الحموؿ وتنفيذىا وتقويميا ، ويتـ ذلؾ كمو في ضو 

ميولو ودوافعو ومقدراتو العقمية ومشاركتو اآلخريف وتعاونو معيـ في وضع القيـ الدينية لممجتمع 
الذي يعيش فيو الطالب موضع االعتبار. لذا تصبح طريقة التدريس المناسبة ىي الطريقة التي 

                                                 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ، إستراتيجية تطوير التربية العربية ) بيروت: مؤسسة دار الريحاني  (1)
 ومابعدىا 112(.ص1979لمطباعة والنشر، 
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وىي توفر لمطالب مجااًل لمنشاط الذاتي . ومثؿ ىذه الطريقة تتمثؿ في الوحدات والموضوعات 
 تنظيـ لمخبرات يقود إلى نشاط الطالب. 

( في ىذه الحالة يصبح دور األستاذ ىو اإلرشاد والتوجيو لمطالب والعممية التربوية كميا ، ألف 5)
العمؿ أساسًا ػػػ كما ذكرنا ػػػ يقوـ عمى نشاط الطالب. فيو يشجع الطالب عمى أف يقدـ األسئمة 

مور، وعمى األستاذ أف يوجو إلى المصادر التي يمكف واالستفسار عما كاف غامضا عميو مف األ
أف يجد فييا اإلجابة الصحيحة والكافية والكاممة ألسئمتو واستفساراتو ، كما يدربو عمى عممية 
تنظيـ وربط الخبرات واألفكار المختمفة ومعرفة العالقة بينيا. وقدرة األستاذ عمى ذلؾ تقود إلى 

ب ومداركيـ . وأيضًا عمى األستاذ أف يشجع الطالب جميعيـ تقريب الحقائؽ إلى أذىاف الطال
عمى تقديـ اقتراحات فيما يدرسونو ، ويسمح ليـ بحرية الحركة والكالـ ما داـ ىذا ال يؤدي إلى 
تعطيؿ سير النشاط والتعميـ ، ويدربيـ عمى ما يناسبيـ مف أساليب النقد البناء ، كما يدرب كاًل 

 مف مواىب ويييئ ليـ الفرص لتنميتيا.  منيـ عمى استغالؿ ما لديو
وبما أف التوجو الحضاري العاـ في الدوؿ اإلسالمية ىو نحو بناء اإلنساف المسمـ الحؽ ، فيجب 
أف تبنى المناىج عمى تأصيؿ كؿ الخبرات والمعمومات التي تعطي لمطالب. فعممية التأصيؿ ىذه 

 1لتوجييـ اإلسالمي . أصبحت مف القضايا اليامة في الدوؿ اإلسالمية نسبة
إذف يجب الرجوع إلى القيـ التي في الجذور اإلسالمية لنستمد منيا ما نضمف أنو يبني اإلنساف 
الكامؿ المتكامؿ مف جميع جوانبو الخمقية والعقمية والجسدية واالجتماعية عمى أساس إسالمي 

ر واالنفجار حقيقي ، ويجب أف توضع كؿ المناىج مف منظور إسالمي متجدد حسب التطو 
المعرفي والتكنولوجي الذي حدث في عالـ اليوـ مع التمسؾ القوي باألصالة في النشأة والوجود 
مع االستمرارية ، حتى ال يتيـ المنيج الدراسي بأنو جامد في قوالب ال تتغير بظروؼ الزماف 

وف نتاجا والمكاف ولكف يجب أف يظؿ األصؿ ثابتًا ميما تغيرت األنماط واألشكاؿ والتي تك
طبيعيا لتوجو المجتمع المعيف وجيده ، فكمما تغيرت حياتو بتغير الظروؼ تغير الشكؿ دوف 
المضموف ػػ وىو األصؿ ػػ ألنو يظؿ مرتبطًا بتصورات المجتمع العامة في الحياة والمعتقدات 

 2والتقاليد والمثؿ التي يتمسؾ بيا المجتمع وىو التوجو الحضاري. 
اإلسالمي صبغة خاصة ال تتغير وال تتبدؿ عمى الرغـ مف اختالؼ ظروؼ  وبيذا يكوف لممجتمع

الزماف والمكاف ، وىذه الصبغة الخاصة ىي نتاج لوحدة التصور النابغ مف وحدة العقيدة 

                                                 

 المصدر السابؽ نفسو(1)
مية ، عماف : جمعية عماؿ المطباع التعاونية ماجد عرساف الكيالني ، تطور مفيـو النظرية التربوية اإلسال (2)
 122، ص1978، 
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اإلسالمية. وىذا التصور معناه المنظار الذي يرى بو المسمـ األشياء مف حولو ويميزىا ليدرؾ 
التصور ىو عبارة عف انعكاس القيـ والمفاىيـ في عالـ الواقع الصواب مف الخطأ بمعنى آخر 

 1لتكوف سموكًا وأعرافًا وتقاليد ونظـ الحياة االجتماعية. 
فالمنيج الدراسي يجب أف تكوف لو ثوابت ال يحيد عنيا لبناء اإلنساف المسمـ المتمسؾ بعقيدتو 

 بت ما يمي :ػػ لتأتي الثمرة في النياية كما ذكرنا سابقًا ، ومف ىذه الثوا
 وجود الخالؽ بصفاتو وانعكاس التوحيد عمى سائر جوانب الفكر والعمؿ .· 
 عبودية اإلنساف هلل سبحانو وتعالى وغاية وجود اإلنساف ىي عبادة اهلل تعالى. · 
 يكوف اإليماف باهلل شرطًا لقبوؿ األعماؿ وصحتيا. · 
 اإلسالـ ىو ديف اهلل القويـ .· 
 اإلنساف مخموؽ مكـر عمى سائر الخمؽ. · 
 العقيدة ىي رابطة التجمع اإلنساني ال العرقي وال الجنسي. · 
 الدنيا دار ابتالء وعمؿ واآلخرة دار الحساب. · 
 اإلنساف مستخمؼ في األرض والكوف مسخر لو . · 
 اإليماف بكامؿ الوحي ىو المصدر لممعرفة والعقؿ وسيمة ليذه المعرفة. · 
 اإليماف بكؿ ىذه الحقائؽ في الزماف والمكاف واإلنساف. · 

مف ىذا كمو نخمص إلى أف المنيج الدراسي يكوف شامال والشموؿ مف أىـ خصائص التصور 
اإلسالمي المبعوث مف الربانية ، فالمنيج الذي تمقاه البشر مف اهلل سبحانو وتعالى شامؿ لكؿ 

نما اشتمؿ عمى كؿ مجاالت الحياة. وبالتالي شيء ، لـ ييتـ ببعض األمور وييمؿ األخر  ى وا 
يمكف أف يكوف المنيج الدراسي وفي جميع المياديف يقوـ عمى ىذا األساس . ىذا كمو يقودنا إلى 
عممية تأصيؿ المعرفة في المدارس جميعًا ألف اليدؼ ليس مدرسة واحدة إذا أردنا أف يكوف البناء 

مطموب ىو تأصيؿ العمـو التي تقدـ لمطالب المدرسي لنموه الصحيح لكؿ أفراد المجتمع . إذ أف ال
نموًا صحيحًا ألنيا أساسًا نشأت لتتناوؿ المشاكؿ التي تدور في المجتمع، ليذا يجب أال تكوف 

 وىي يجب أف .ىذه الخبرات والمعمومات غريبة عمى مف تقدـ لو حتى يسيؿ عميو استيعابيا 
 
 

                                                 

إبراىيـ، نجيب اسكندر وآخروف،: "الدراسة العميمة لمسموؾ االجتماعي"، دار النيضة العربية، الطبعة الثالثة،  (1)
 133القاىرة، بدوف تاريا، ص
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ي ىو القيـ االجتماعية والثقافية العامة السائدة في تكوف مبنية عمى األصؿ اإلسالمي الذ
 1المجتمع ، وىذه ىي قيـ اإلسالـ وأعرافو وتقاليده. 

عممية تأصيؿ وأسممو المناىج ىامة فيي تعطي المناىج البعد والصيغة اإلسالمية ، بربط المواد 
 2اة الطالب في مجتمعو. الدراسية بمبادئ اإلسالـ ، مثؿ القيـ الخمقية والدينية وربط ىذا كمو بحي

لذلؾ فاف عممية التأصيؿ ىذه تتطمب إعادة صياغة المناىج الدراسية الحالية عمى ضوء اإلسالـ 
مف حيث المعمومات وتنسيقيا وربط بعضيا ببعض ربطًا منطقيًا .ىذا كمو يتطمب صياغة 

الطالب ليكوف  األىداؼ بطريقة تجعؿ فروع المعرفة المختمفة تثرى التصور اإلسالمية لتربية
 عاماًل ومشاركًا في بناء مجتمعو بصورة جادة ونشطو ويتمكف مف أداء دوره بإيجابية وفعالية. 

وبما أف المؤسسات التعميمية كميا بما فييا الجامعات ىي المؤسسات التي تيتـ ببناء الفرد المسمـ 
عدؿ مف سموكو واتجاىاتو ، مف جميع جوانبو االجتماعية والنفسية والعقمية والخمقية والجسدية وت

كاف ال بد مف مراعاة عوامؿ التغيير والبناء وربطيا بالمؤثرات والمتغيرات الثقافية والحضارية ، 
 3وربط ىذا بواقع التمميذ وعقيدتو. 

 أسس المنهج من منظور إسالمي :ــ
 ــ األساس المعرفي :1

أنواع معارؼ العموـ التي يجب أف األساس المعرفي في اإلسالـ يعني النظرة اإلسالمية لجميع 
يتعمميا الفرد المسمـ أو الجماعة حسب فائدتيا ودرجة نفعيا ليـ مع عدـ معارضتيا لمتعاليـ 
اإلسالمية التي تنطمؽ منيا. ليذا فطبيعة المعرفة التي تكوف المنيج تكوف مأخوذة مف التعاليـ 

 اإلسالمية. 
نما ىي وسيمة لغاية وىي بناء اإلنساف الكامؿ المتكامؿ  إذف التربية اإلسالمية ليست غاية وا 

القادر عمى أف يحمؿ رسالة اإلسالـ بعد إيمانو بيا ويمـ بعقيدتو ويطبؽ شرع اهلل في نفسو ويأمر 
 غيره لتطبيقو ثـ نشره بيف التالميذ ليكونوا صالحيف محققيف ألىداؼ اإلسالـ في المجتمع . 

سالمية يقوـ عمى مقومات العقيدة اإلسالمية وفمسفتو إذف األساس المعرفي لمنيج التربية اإل
تشكؿ الخبرات والمعمومات المكونة لممنيج الدراسي ، كما أنيا تستمد مف األدلة العقمية والنقمية 
والحسية التي تسعى إلسعاد المجتمع المسمـ في الدنيا واآلخرة. ومما الشؾ فيو  أف اهلل ىو المثؿ 

                                                 

عباس محمود العقاد، أثر العرب في الحضارة األوربية ، منقوؿ مف حسف الساعروي ، "تأصيؿ العمـو  (1)
 . 19االجتماعية"،ص

السػػػيد، محمػػػد فػػػايز: "مشػػػاكؿ التنميػػػة فػػػي العػػػالـ الثالػػػث"، دار الػػػوطف لمنشػػػر والطباعػػػة واإلعػػػالـ، الريػػػاض  (2)
 131ـ، ص1984

 وما بعدىا 22المصدر السابؽ نفسو ص (3)
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ية القصوى التي يجب أف تنتيي إلييا كؿ غايات التربية والتعميـ وأف األعمى لممسمميف وىو الغا
القرآف الكريـ ىو نقطة االنطالؽ لبناء النفس اإلنسانية في الفرد وبناء األسرة ثـ بناء اإلسالمية 

قامة نيجو الباني المصدر الرباني اإلنساني اليدؼ مف األرض  . 1القائمة عمى شرع اهلل بالحؽ وا 
 الفكري والفمسفي : . األساس  2

يمتاز التصور اإلسالمي عف الكوف والحياة واإلنساف والعقيدة التي يجب أف يؤمف بيا اإلنساف 
 بمميزات أىميا :

وضوح األفكار التي يبنى عمييا نظاـ الحياة والتي أصبحت الضابط لجميع سموكيات المسمـ  -1
 وتصرفاتو .

 المعتقدات ومالئمتيا لمفطرة اإلنسانية .ومنطقية ومعقولية ىذه األفكار وتمؾ  -2
 عرضيا عرضا مقنعا إذ يستنبطيا القراف مف لفت األنظار إلى الواقع المحسوس . -3

 نظرة اإلسالـ إلى اإلنساف :
 حقيقة اإلنساف وخمقو : -

 ترجع حقيقة اإلنساف واصؿ خمقو إلى أصميف ىما :
 هلل ونفا فيو مف روحو .األصؿ البعيد وىو الخمؽ األوؿ مف طيف حيث سواه ا

األصؿ القريب وىو الخمؽ الثاني خمقو مف ماء مييف )) نطفة (( )) الذي أحسف كؿ شيء خمقو 
وبدء خمؽ اإلنساف مف طيف ثـ جعؿ نسمو مف ساللة مف ماء مييف ، ثـ سواه ونفا فيو مف 

ذلؾ قولو تعالى وك 9 -7روحو وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة قميال ما تشكروف (( السجدة 
 77)) أو لـ ير اإلنساف أنا خمقناه مف نطفة فإذا ىو خصيـ مبيف (( يس 

 اإلنساف مخموؽ مكـر : -
لقد كـر اهلل اإلنساف باف منحو العقؿ يفكر ويفرؽ بيف الخير والشر وبيف اليدى والضالؿ وبيف 

اىـ مف الطيبات وفضمناىـ الكفر واإليماف )) ولقد كرمنا بني ادـ وحممناه في البر والبحر ورزقن
 71عمى كثير ممف خمقنا تفضيال (( اإلسراء 

 ومف خالؿ ذلؾ يدرؾ اإلنساف ويشعر بالكرامة والعزة التي منحيا اهلل لو . 
 اإلنساف مميز مختار : -

وينتج عف ذلؾ إف اإلنساف في ىذه الدنيا يستطيع أف يميز بيف الخير والشر ومف خالؿ ذلؾ 
التمييز يستطيع أف يختار ما مف شانو أف يحقؽ لو الخير في ىذه الدنيا وينشر العدؿ والمساواة 
ويقيـ الحضارة )) ونفس وما سواىا فأليميا فجورىا وتقواىا ، قد افمح مف زكاىا وقد خاب مف 

                                                 

 88( ص1982) الرياض : دار المريا ، 1( لطفي بركات أحمد ، في الفكر التربوي اإلسالمي ،ط (1)
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، وىناؾ مف البشر مف اختار طريؽ الرذيمة والشر فكانت عاقبتيـ باف  11 -7ساىا (( الشمس د
 أذاقيـ اهلل لباس الخوؼ والجوع بما صنعوا وذلؾ في الحياة الدنيا وفي اآلخرة عذاب شديد .

 قدرة اإلنساف عمى اكتساب العمـ والتعمـ : -
حيـ عقال يفكر ونفس تتدبر وقمب يبصر وأذاف وىي إحدى المنح الربانية لإلنسانية جمعاء باف من

وىناؾ مف ال  5 -3تسمع )) اقرأ وربؾ األكـر الذي عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ (( العمؽ 
يستفيد مف تمؾ المنح الربانية باف يبقى في غياىب الجيؿ والظالـ وىؤالء ىـ الغافموف كما 

، وطبعا كؿ إنساف مسئوؿ عف كؿ تمؾ النعـ باف وصفيـ اهلل سبحانو وتعالى في كتابو الكريـ 
يجعميا في طاعة اهلل ورضوانو وفي ذلؾ يقوؿ الرسوؿ الكريـ محمد )) صمى اهلل عميو وسمـ (( : 
ال تزوؿ قدـ عبد يوـ القيامة حتى يساؿ عف أربع عف عمره فيما أفناه وعف عممو ما فعؿ فيو ، 

 سمو فيما أباله (( .وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو وعف ج
 الميمة الكبرى لإلنساف عبادة اهلل :-

الميمة األولى لإلنساف في ىذه الحياة ىو عبادة اهلل الواحد األحد ، وشكره عمى نعمو ونشر 
الخير بيف الناس ، )) وما خمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف (( فكانت نتيجة ذلؾ أف الجزاء مف 

 8 -7رة خير يره ومف يعمؿ مثقاؿ ذرة شرا يره (( الزلزلة جنس العمؿ )) فمف يعمؿ مثقاؿ ذ
 جاءت الشريعة مكتممة الجوانب لبناء اإلنساف المسمـ الذي يعمؿ إلسعاد نفسو ومجتمعو .

فقد ضمنت تعاليـ اإلسالـ العقيدة والعبادة وتشريع الحكـ والفقو ونظاـ األسرة والمجتمع وجميع 
مي . فاإلسالـ بيذه المفيوـ ىو أيدلوجية المجتمع المسمـ وىو مياديف الحياة وفؽ التصوير اإلسال

عقيدة الفرد والجماعة ىو توجيو وتشريع  . وىذا ىو األساس الفمسفي لمتربية اإلسالمية الذي 
ينادي بعبادة اهلل سبحانو وتعالى واإليماف بوحدانيتو وىو الذي خمؽ اإلنساف وكرمو واستخمفو في 

بأف األرض والكوف جميعو مسخر لإلنساف كما أنو عامؿ ىاـ وميداف األرض لتعميرىا عالمًا 
واسع لمتأمؿ والتفكير لمعرفة اهلل سبحانو وتعالى . ىذا كمو يتطمب مف الفرد المسمـ أف يمتـز بما 
فيو مع اإليماف الكامؿ بأف اإلسالـ جاء بآخر الرساالت وىو منيج حياة كامؿ وأف الرسوؿ صمى 

 آخر األنبياء والرسؿاهلل عميو وسمـ ىو 
 كما قاؿ تعالى ) وابتغ فينا أتاؾ اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبؾ مف الدنيا (. 

مف ىذا كمو يتضح أف ىذا األساس ىو أساس يستمد أىميتو مف نظرة اإلسالـ إلى الكوف 
وف واإلنساف والحياة عامة . كما يقوـ ىذا األساس يستمد أىميتو مف نظرة اإلسالـ إلى الك

واإلنساف والحياة عامة. كما يقوـ ىذا األساس عمى اإليماف بالقيـ والمثؿ العميا التي أنزليا اهلل 
سبحانو وتعالى واإليماف بأف الكوف وما فيو مف ماديات يخضع في تطوره لعوامؿ يجب عمى 
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األفراد اإلنساف أف يفكر ويجتيد في الكشؼ عنيا ، وكؿ ذلؾ مبني عمى مبدأ الفروؽ الفردية بيف 
 1المتعمميف . 

وقد اىتمت التربية اإلسالمية  بالنفس اإلنسانية  حتى تكتشؼ مقدرات واىتمامات وميوؿ ورغبات 
المتعمـ حتى تتوفر لو الخبرات والمعمومات المناسبة لو لكي يستفيد منيا في نموه الكامؿ 

ربية اإلسالمية ، وبيذا والمتكامؿ في جميع جوانبو ليكتسب سعادة الدنيا واآلخرة وىو ىدؼ الت
يوفر عمـ النفس أفضؿ الطرؽ لتعميـ الفرد المسمـ الذي يمبي حاجاتو العقمية والجسدية والخمقية 

 2واالجتماعية في توازف. 
فعمـ النفس يتعامؿ مع اإلنساف ككائف حي يرغب ويحس ويدرؾ وينفعؿ ويتعمـ ويتخيؿ ويفكر 

 ذي يعيش فيو كما يؤثر ىو أيضًا في ذلؾ المجتمع . ويعبر ويريد ويفعؿ مع تأثيره بالمجتمع ال
المقصود مف كؿ ىذا التدرج في المفاىيـ مع مراعاة القدرات العقمية لممتعمـ حتى تتحقؽ 
الشخصية اإلسالمية المتزنة .. قاؿ اإلماـ الغزالي في االىتماـ بعمـ النفس لمراعاة قدرات المتعمـ 

دفعة واحدة ، بؿ يراعي الترتيب ويبتدئ باألىـ ، فإف  : ) أف ال يخوض في فف مف فنوف العمـ
ويصرؼ  3العمر إف كاف يتسع لجميع العموـ غالبًا ، فالحذؽ أف يأخذ مف كؿ شيء أحسنو ...

قدرتو في الميسور مف عممو إلى استكماؿ العمـ الذي ىو أشرؼ العموـ وىو عمـ اآلخرة .... وال 
، فإف العموـ مرتبة ترتيبًا ضروريًا وبعضيا طريؽ  يخوض في فف حتى يستوفي الفف الذي قبمو

إلى بعض ...وعمى المعمـ أف يقتصر بالمتعمـ عمى قدر فيمو فال يمقى إليو ما ال يبمغو عقمو 
فينفره أو يخبط عميو عقمو اقتداًء بسيد البشير صمى اهلل عميو وسمـ حيث قاؿ : ) نحف معشر 

 نكمميـ عمى قدر عقوليـ ... ( .األنبياء أمرنا أف ننزؿ الناس منازليـ و 
 .األساس االجتماعي :4

األسس االجتماعية تمثؿ الجانب العممي واإلجرائي لألسس المذكورة سابقًا والتي تمثؿ الجانب 
النظري ألسس المناىج . وفي ىذا األساس توضع األىداؼ الرئيسية التي تحدد حاجات وقيـ 

 يا في الفرد المتعمـ والذي ىو جزء مف ذلؾ المجتمع. ومتطمبات المجتمع التي تسمى التربية لغرس
مف ىنا يتضح أف التربية يجب أف تقوـ عمى أساس متكامؿ مف القيـ والمبادئ واألسس 
اإلسالمية .والتي ينادي بيا اإلسالـ والتي تسير كؿ شئوف الحياة. قاؿ تعالى:) يا أييا الذيف آمنوا 

                                                 

أبػػو العينػػيف، عمػػي خميػػؿ مصػػطفى: "التربيػػة اإلسػػالمية والتنميػػة"، مكتػػب التربيػػة العربػػي لػػدوؿ الخمػػيج، رسػػالة  (1)
 98ىػ. ص1417الخميج، 

 ومابعدىا  55القاىرة : دار الشروؽ ، ص. )4. ط3محمد قطب : منيج التربية اإلسالمية ج  (2)
( 1991) دمشؽ : دار المعارؼ لمطباعة،5محمد مصطفى الزحيمي ، طرؽ تدريس التربية اإلسالمية، ط (3)

 ومابعدىا . 135،ص
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مر منكـ فإف تنازعتـ في شيء فردوه إلى اهلل والرسوؿ إف أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األ
 كنتـ تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر ذلؾ خير وأحسف تأوياًل ( . 

وىدؼ األساس االجتماعي في اإلسالـ ىو التطبيع االجتماعي والتنشئة االجتماعية لمطالب 
كسابيـ العادات وطرؽ التفكير عندما تقابميـ مشكالت في حياتيـ وكي فية التعامؿ مع أفراد وا 

المجتمع اآلخريف وتنمية روح التعاوف مع البعض واحتراـ الواجب وبذؿ النفس رخيصة في إعالء 
 كممة اهلل وفي سبيؿ العقيدة وحمايتيا والمساىمة في تطوير المجتمع اإلسالمي وتقدمو. 

قاؿ تعالى  ولقد ىذا األساس االجتماعي مبني عمى اعتماد أف اإلنساف خمقو اهلل مكرمًا حيث 
كرمنا بني آدـ ( . وأف اإلنساف مخموؽ اجتماعي حيث قاؿ تعالى: ) إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى 
وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ لتعارفوا إف أكرمكـ عند اهلل اتقاكـ ( . بيذا تصبح العالقة بيف أفراد 

تمع مف أعدائو والمتربصيف المجتمع المسمـ عالقة ود وتراحـ وتعاوف لمتأميف والحماية ليذا المج
بو ولتأميف نشر الدعوة اإلسالمية في المجتمعات األخرى قاؿ تعالى: ) وما أرسمناؾ إال كافًة 

 بشيرًا ونذيرًا ولكف أكثر الناس ال يعمموف( .
ليذا كمو تصبح العالقة بيف الفرد والمجتمع اإلسالمي عالقة مبنية عمى أسس تحمي الفرد 

التوغؿ مف المجتمعات الجائرة األخرى ، وأصبحت مسؤولية الفرد نحو  ومجتمعو اإلسالمي مف
مجتمعو اإلسالمي قائمة عمى  أف تنمي في الفرد وذاتيتو ، مسؤولية في الوقت ذاتو عف أف تنمي 
فيو عضويتو في المجتمع مف العالقات والعوامؿ االجتماعية وأف األدوار التي يقـو بيا األفراد في 

 متعددة ومتشابكة ومتنوعة ، ومختمفة باختالؼ الظروؼ والمواقؼ .جماعاتيـ أدوار 
 : توجيهات إسالمية لتنشئة الطفل

انطالقا مف ىذا الرباط المقدس تتوالى مظاىر اىتماـ اإلسالـ بالطفؿ بدء مف مرحمة الحمؿ بو   
رضاعو عمى نحو ما مر . اإلسالـ إلى وحتى تكوف تنشئة الطفؿ مقرونة بتكويف ممكاتو يدعو   وا 

تكوينيا مف خالؿ التعامؿ معو بما يتناسب مع المرحمة التي يجتاز : " مف كاف   مساعدتو عمى
و عمى ، كما يدعو إلى العناية بالجانب السموكي عبر تدريب (1)  لو صبي فميتصاب لو "

ممارسات يريدىا أف تكوف سميمة ودالة عمى مستوى مف التيذيب راؽ ومختصر ، وكذا عمى 
: " يا غالـ سـ اهلل وكؿ بيمينؾ  2مستوى عميؽ مف اإليماف والوعي بحقيقة الحياة وكنو الوجود

                                                 

 رواه ابف عساكر عف معاوية .(1)
ىرة، بيػػػػروت، نجػػػػاتي، محمػػػػد عثمػػػػاف: "الحػػػػديث النبػػػػوي وعمػػػػـ الػػػػنفس"، الطبعػػػػة األولػػػػى، دار الشػػػػروؽ، القػػػػا (2)

 وما بعدىا 98ـ،ص1989

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn70
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" يا غالـ إني أعممؾ كممات : أحفظ اهلل يحفظؾ ، أحفظ اهلل تجده تجاىؾ ،  ( 1) وكؿ مما يميؾ "
ذا استعنت فاستعف باهلل ، واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ  إذا سألت فمتسأؿ اهلل ، وا 

يء قد لـ ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ ، ولو اجتمعوا عمى أف يضروؾ لـ يضروؾ إال بش
 . ( 2)  كتبو اهلل عميؾ، رفعت األقالـ وجفت الصحؼ "

ويكتمؿ ىذا التوجيو السموكي في تييئ الطفؿ لإلقباؿ عمى الديف وتدريبو عمى أداء        
مع السعي إلى تكويف شخصيتو والشعور بكيانو حتى ينشأ  فروضو بالتدريج / وترغيبو في ذلؾ

الطفؿ في سياؽ رجولة ال تأنيث فييا وال تخنيث وال انحراؼ ، وكذلؾ حتى تنشأ األنثى في 
)  إطارىا الطبيعي : " مروا أبناءكـ بالصالة لسبع واضربوىـ لعشر وفرقوا بينيـ في المضاجع

3).  
ولـ يكف لممنظور اإلسالمي لمتربية أف ييمؿ جسـ الطفؿ والحاجة إلى تقويتو بالتدريب عمى      

مختمؼ أنوع الرياضات عمى نحو ما كاف معروفا في العيد النبوي مف رماية وسباحة وركوب 
  " عمموا أوالدكـ السباحة والرمي " ( 4)  والرماية "الخيؿ " عمموا أوالدكـ السباحة 

 . (5) " حؽ الولد عمى الوالد أف يعممو الكتابة والسباحة والرماية و أال يرزقو إال طيبا "
في منظور اإلسالـ لمتربية يجد أف اإللحاح كبير عمى العناية بالجسـ والروح ،   والمتأمؿ        

 ألف العناية بيما في آف واحد ىي التي تجعؿ تربية الطفؿ سوية ال خمؿ فييا وال اضطراب.
متسمة باليدوء والسكينة واالتزاف ، والمقصود ىدوء النفس وسكينة وحيف تكوف سوية فإنيا تكوف 

 الضمير واتزاف الذات . وفي ىذا التوازف وبو يتحقؽ كياف الفرد في نطاؽ الفطرة التي

                                                 

أخرجو البخاري عف عمر بف أبي سممو ، وكذا مسمـ والدرامي والترمذي و ابف ماجة وابف حنبؿ ، وكاف  (1)
 بف أبي سممو قد قاؿ ذلؾ لربيبو عمر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

 رواه أحمد عف ابف عباس ، وكاف رسوؿ اهلل قد قاؿ لو . (2)
 أخرجو أحمد في مسنده وأبو داود في سننو والحاكـ في المستدرؾ عف ابف عمرو بف العاص (3)
رواه ابف مندة في كتاب معرفة الصحابة ، و أبو موسى المدني في كتاب الذيؿ ،والديممي في مسند الفردوس  (4)

 ر بف عبد اهلل بف الربيع األنصاري .عف بك
 رواه البييقي في الشعب عف حديث ابف عمر مرفوعا .

" ، والبييقي في الشعب عف حديث أبي رافع . وروى أبو  الثواب أخرجو الترمذي ، وابف حياف في كاتب " (5)
عمموا أوالدكـ  يعقوب القراب مف طريؽ مكحوؿ أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كتب إلى أىؿ الشاـ أف

 السباحة و الفروسية .
 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn71
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn72
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn73
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn73
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn73
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn74
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD1partie5.htm#_ftn76
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فطره اهلل عمييا ، وىي مجبولة عمى الوسطية واالعتداؿ كما مر . فال بد لمروح حتى تنيض 
افى ، والبد لمجسـ كي يكوف كذلؾ أف تسكنو روح تواقة بدورىا أف يكوف الجسـ قويا سميما مع

 لمفضيمة والكماؿ .
ثـ إف مف شأف ىذا التوازف أف يصوف النفس مف اآلفات الجسدية والعمؿ النفسية ، وما       

كالقمؽ والشؾ   أكثرىا في كؿ زماف ومكاف ، السيما ىذه التي شاعت في المجتمعات المعاصرة
تئاب . ويدخؿ في ىذه الصيانة جانب آخر يتجمى في السعي لكسب العمـ والضياع والحيرة واالك

 والمعرفة ، وكذا الكتساب العيش والقوت .
وفي سياؽ ىذا المنظور ضمف القرآف الكريـ جماع التوجييات المنصوح بيا في تنشئة      

البنو وىو يعظو الطفؿ ، سواء في عالقتو بربو أو عالقتو بوالديو أو بمجتمعو } و إذ قاؿ لقماف 
يا بني ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ ووصينا اإلنساف بوالديو ، حممتو أمو وىنا عمى وىف 
ف جاىداؾ عمى أف تشرؾ بي ما  ، وفصالو في عاميف أف اشكر لي ولوالديؾ ، إلي المصير ، وا 

إلي مرجعكـ  ليس لؾ بو عمـ فال تطعيما وصاحبيما في الدنيا معروفا ، واتبع سبيؿ مف أناب
فأنبكـ بما كنتـ تعمموف . يا بني إنيا إف تؾ مثقاؿ حبة مف خردؿ فتكف في صخرة أو في 
السماوات أو األرض يأت بيا اهلل ، إف اهلل لطيؼ خبير ، يا بني أقـ الصالة وأمر بالمعروؼ 

س وانو عف المنكر ، واصبر عمى ما أصابؾ ، إف ذلؾ مف عـز األمور ، وال تصاغر خدؾ لمنا
مف  ، وال تمش في األرض مرحا ، إف اهلل ال يحب كؿ مختار فخور ، واقصد في مشيؾ واخفض

 . 1)  صوتؾ ، إف أنكر األصوات لصوت الحمير {
لفرد المسمـ جسميا وعقميا واجتماعيا ، وىي إنيا نصائح تمخص ما ينبغي أف يكوف عميو ا      

، وقد قدـ لقماف البنو ىذه الوصايا التي بدأت بالتحذير مف الشرؾ  ( 2) الحكيـ صادرة عف لقماف
ذيره مف الشرؾ وصاه أف يشكر اهلل نعمة الوجود باهلل وىو أكبر الذنوب وأعظـ الكبائر . وبعد تح

واإليماف و أف يشكر لوالديو حسف عنايتيما و تربيتيما ، ونبو إلى أف مرجع اإلنساف ومآلو إلى 
 اهلل الذي يعمـ كؿ كبيرة و صغيرة مف أعماؿ ؿ العباد ، ثـ أوصاه بإقامة الصالة

ئب وعدـ التكبر والتبختر والعجب واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر والصبر عمى المصا
 3واالختياؿ ، مع االعتداؿ في المشي وخفض الصوت .

                                                 

 ( . 18 - 12سورة لقماف ) اآليات  (1)
لـ يكف كما يظف نبيا ولكنو رجال حكيما ، ففي الحديث : "لـ يكف لقماف نبيا ولكف كاف عبدا كثير التفكير  (2)

 عف ابف عمر . في " مجمع البياف "حسف اليقيف أحب اهلل تعالى فأحبو فمف عميو بالحكمة " ذكرة الطبرسي
 88ـ،ص1982فخري، رشيد خضر: "تطور الفكر التربوي"، دار الرشيد لمنشر والتوزيع، الرياض،  (3)
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وال يخفى أف كنو ىذه التوجييات يتمثؿ في السمو الروحي الذي ىو أساس اإليماف وحقيقة       
الوجود وجوىر رسالة اإلنساف في الحياة .وىؿ تكوف الحياة حقا بدوف ىذا السمو الروحي الذي 

شخصية الفرد ويبنييا عمى قيـ فاضمة ؟ فتكوف النفس عزيزة ، وتكوف اليمة عالية ، ويكوف يقوـ 
إباء الضيـ ورفض الظمـ ، ويكوف صوف الحرية والدفاع عف الكرامة ، ويكوف الصبر والتحمؿ 
في سبيؿ الحؽ ونيؿ المرامي وبموغ األىداؼ ميما تكف وعرة وصعبة ، وبذلؾ يحصؿ الرضا 

نب الوسائؿ الالمشروعة إلدراؾ الغابات فيتـ االبتعاد عف الشبيات ودنايا األمور والقناعة وتتج
 وسفاسفيا .

وينطمؽ ىذا السمو عف مراعاة أمر ميـ ، وىو أف الفرد أحد مخموقات اهلل ، وأنو بالتالي في 
حاجة إلى أف يحافظ عمى صمتو بخالقو. وتبدأ ىذه الصمة تتربى في نفس الفرد منذ طفولتو 

ولى ، فينشأ عمى عقيدة التوحيد بشكؿ تمقائي ، سرعاف ما ينمو بتقميد الوالديف في أداء األ
الواجبات الدينية وفي التحمي باألخالؽ الحميدة. وشيئا فشيئا تكبر ىذه الصمة وتتقوى كمما تدرج 

 -ديفأي عمى الوال -في مراحؿ التكويف والتعميـ . والمسؤولية في ذلؾ تقع عمى األسرة أوؿ األمر
قبؿ أف تتحمميا المدرسة ثـ المجتمع كمو : "كؿ مولود عمى الفطرة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو 

       .(1) يمجسانو"
 مكانة المرأة واألسرة ودورهما في بناء المجتمع :

 :   ة بالطفل تبدأ باألمالعناي -
النحو ، مف خالؿ ظواىر   إذا كاف المجتمع اإلسالمي متسما بالتكامؿ عمى ىذا                

ومظاىر متعددة تتجمى عمى مستوى الفرد ثـ عمى مستوى الجماعة عبر خمية األسرة ، فإف الفرد 
ح الكؿ و إذا فسدت فسد في كؿ ىذه المستويات يبقى المبنة األولى واألساسية إذا صمحت صم

 الكؿ .
أىـ ما تبدأ بو المجتمعات  -أي في تربيتو  -مف ىنا كانت العناية بالفرد في تكوينو وتنشئتو    

المتماسكة والمتحضرة . والمقصود بالتربية ىو غير ما يظف الكثيروف حيف يربطونيا بالتعميـ ، إذ 
لؾ فأف التربية تسبؽ الكتاب حيث يتعمـ ىي عممية موازنة لو ومستوعبة لو وسابقة عميو ، لذ

 الطفؿ مبادئ القراءة والكتابة وأساسيات الديف .

                                                 

 أخرجو أبو يعمى في مسنده والطبراني في الكبير والبييقي في السنف عف األسود بف سريع. (1)
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إف التربية توقظ الضمير وتقوي اإلرادة وتصفي النفس وتيذب السموؾ . بيا تكوف التقوى      
 واالستقامة ، وتكوف التعبئة ألداء الواجبات ، وبيا تتحرؾ مشاعر الخير في اإلنساف ، وىي التي

 تدفعو لمعمؿ المثمر الجاد .
ومف ىذا المنظور عني اإلسالـ بالتربية عامة ، وبما يتعمؽ منيا بالطفؿ خاصة ، باعتباره       

 الغرس الذي سينمو إلمداد المجتمع بأجياؿ صالحة .
ونظرا ليذه المكانة التي لألطفاؿ ، فقد أوالىـ القرآف الكريـ تشريفا منقطع النظير وصؿ إلى     
د القسـ بيـ وتمكينيـ مف الحكمة : } ال أقسـ بيذا البمد و أنت حؿ بيذا البمد ووالد وما ولد لقد ح

 ( .2)  } يحيى خذ الكاتب بقوة ، و آتيناه الحكـ صبيا ( 1)  خمقنا اإلنساف في كبد {
وتبدأ عناية اإلسالـ بالطفؿ قبؿ أف يولد ، أي بأمو التي ستخرجو لموجود والحديث عف األـ في  

تتجمى في كثير منظور اإلسالـ يبدأ حتما بمكانة المرأة في ىذا المنظور وما ليا فيو مف أولوية 
مف الموافؽ ، انطالقا مما كاف عميو وضعيا في السابؽ ، سواء عند العرب أو غيرىـ ، إذ كاف 

حيف  يشؾ في كونيا إنسانا ، وكاف ينظر إلييا باعتبارىا متاعا يباع ويورث ، وكانت تحرؽ
وف نسياف يموت زوجيا ، وكانت في أحسف أحواليا تعد لعبة في ممؾ الرجؿ يميو بيا ويعبث ، د

 3الوأد الذي كانت تتعرض لو  .
ليذا وغيره كانت المرأة معرضة لمظمـ ، فجاء اإلسالـ وحاربو و أعطاىا االعتبار الالئؽ        

بيا مف حيث ىي عنصر مكوف لمحياة والمجتمع ، عمييا تقوـ األسرة وبيا تكوف . مف أىـ ما 
لممرأة جاء في القرآف بسور خاصة بيا ىي : " ينبغي لفت النظر إليو أف اإلسالـ مف بالغ رعايتو 

النساء " و " مريـ " و الممتحنة " و "الطالؽ " ، باإلضافة إلى أحكاميا المتفرقة في بقية السور 
. ثـ إنو سوى الرجؿ والمرأة في الحقوؽ والواجبات ، وخاطبيا في الشريعة بمثؿ ما خاطب بو 

ما تستحقو مف جزاء ، وسعى في  -كالرجؿ  -يا الرجؿ ، وجعميا مسؤولة عف أعماليا ، ومنح
كؿ ما جعؿ ليا إلى تحقيؽ كرامتيا والمحافظة ليا عمى وظيفتيا االجتماعية )) إني ال أضيع 
عمؿ عامؿ منكـ مف ذكر وأنثى بعضكـ مف بعض (( ، وكذا إلى صوف عفافيا وعفاؼ الرجؿ : 

زكى ليـ إف اهلل خبير بما يصنعوف ، } قؿ لممؤمنيف يغضوا مف أبصارىـ ويحفظوا فروجيـ ذلؾ أ
 . ( 4)  وقؿ لممؤمنات يغضضف مف أبصارىف ويحفظف فروجيف {

                                                 

 أوؿ سورة البمد(1)
 ( 11سورة مريـ ) اآلية  (2)
رشاد المسمـ" ، سمسمة الدعوة ، السنة العاشرة، العدد  (3)  . 117عبد المجيد سيد أحمد منصور، " توجيو وا 
 ( 31 - 31سورة النور ) اآليتاف (4)
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} وليف مثؿ الذي عمييف بالمعروؼ ، ولمرجاؿ عمييف درجة  ( 1)  " إنما النساء شقائؽ الرجاؿ "
ض وىي درجة موضحة بأف } الرجاؿ قواموف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيف عمى بع ( 2)  {

. فالتفضيؿ راجع إلى طبيعة كؿ مف الجنسيف وما المرأة في ذلؾ مف ( 3)  وبما أنفقوا مف أمواليـ {
وضع خاص نظرا لما تتعرض لو كؿ شير وما تعانيو في الحمؿ والوالدة واإلرضاع . ثـ إف 

بحمؿ أعبائيا والقياـ بجميع التكاليؼ  -في المنظور اإلسالمي لمسؤولية األسرة  -الرجؿ مكمؼ 
     ذات ماؿ.والنفقات حتى ولو كانت الزوجة 

إف المرأة تتحمؿ رسالتيا في المجتمع باعتبارىا زوجة و أما ، ثـ تنيض بدور فعاؿ في ىذا    
المجتمع بما تمارسو فيو مف أعماؿ إلى جانب الرجؿ . ففي نطاؽ الزوجية يكوف التساوي 

حتى  والتكافؤ بينيا وبيف الرجؿ ، فميس أف يقبؿ ويرضى ولكف ليا كذلؾ : " ال تنكح األيـ
هلل وكيؼ إذنيا ؟" قاؿ : أف يا رسوؿ ا  تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذف " فقالوا : "

  . (4) "تسكت
الدة و اإلرضاع ، وفي مجاؿ األمومة وقع تنويو كبير بما تعانيو المرأة في الحمؿ و الو      

باإلضافة إلى ما تقاسيو ىي و زوجيا في سبيؿ تربية األبناء : } حممتو أمو كرىا ووضعتو كرىا 
امميف لـ أراد أف يتـ } والوالدات يرضعف أوالدىف حوليف ك ( 5)  وحممو وفصالو ثالثوف شيرا {

} وقضى ربؾ أال تعبدوا إال إياه ، وبالوالديف إحسانا ، إما يبمغف عندؾ الكبر  ( 6)  الرضاعة {
واخفض ليما جناح الذؿ   كريماأحدىما أو كالىما فال تقؿ ليما أؼ وال تنيرىما ، وقؿ ليما قوال

 . ( 7) مف الرحمة وقؿ ليما رب ارحميما كما ربياني صغيرا {
ف فقاؿ : " يا رسوؿ اهلل مف أحؽ الناس بحس وجاء رجؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ     

قاؿ  قاؿ " أمؾ " قاؿ : ثـ مف ؟ قاؿ : " أمؾ " قاؿ : " ثـ مف ؟ " قاؿ : " أمؾ"«"  صحابتي؟
 . ( 8)  ثـ مف ؟ قاؿ : " أبوؾ "

                                                 

 أخرجو أبو داود والترمذي وابف حنبؿ والدرامي عف عائشة (1)
 ( 226سورة البقرة ) اآلية (2)
 ( . 34سورة النساء ) اآلية  (3)
" إف  صمى اهلل ليو وسمـ لبخاري عف أبي ىريرة . وفي حديث آخر عف عائشة أنيا قالت لرسوؿ اهللأخرجو ا (4)

 : سكاتيا إذنيا " . صمى اهلل عميو وسمـ البكر تستأمر فتستحي فتسكت " قاؿ
 ( 14سورة األحقاؼ ) اآلية  (5)
 ( 231  سورة البقرة ) اآلية(6)
 24 - 23سورة اإلسراء ) اآليتاف (7)
 أخرجو البخاري ومسمـ عف أبي ىريرة حسف الصحابة : حسف العشرة واإلحساف (8)
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بعض النساء الالئي كاف ليف وفي ميداف الحياة العامة تحدث القرآف الكريـ عف     
وشخصية ودور . فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا عمى رأي مخالؼ لزوجييما المؤمنيف ، فدخمتا  رأي

النار مع الداخميف ، وضرب اهلل مثال لمذيف آمنوا امرأة فرعوف إذ قالت رب ابف لي عندؾ بيتا في 
  .  ( 1)  الجنة ونجني مف القوـ الظالميف {

صمى اهلل عميو  وبمغت مكانة المرأة في اإلسالـ أنيا تقدـ البيعة ، وقد قدمتيا لرسوؿ اهلل      
 }يا أييا النبي إذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ عمى أال يشركف باهلل شيئا وال يسرقف وال يزنيف وسمـ

وال يقتمف أوالدىف وال يأتيف ببيتاف يفترينو بيف أيدييـ و أرجميف وال يعصينؾ في معروؼ فبايعيف 
 . (2) إف اهلل غفور رحيـ { اهلل واستغفر ليف

رىا يضاؼ التكريـ الذي يزيف المرأة إذ يجعميا في مكانة إلى ىذه المظاىر وغي                
" ال يفرؾ مؤمف مؤمنة ، إف كره منيا خمقا رضي  ( 3) تقدير عالية " استوصوا بالنساء خيرا "

 . ( 4)  آخر " منيا
في إطار ىذه المكانة تتكوف األسرة قائمة عمى الرجؿ والمرأة ، وعمى السكوف الجامع بينيما      

برباط المودة والرحمة والمحبة والحنو : } ومف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إلييا 
، وىي عالقة مثمت بالمباس ، مع ما يعنيو مدلولو مف ستر وحفظ  (5) وجعؿ بينكـ مودة ورحمة {

وقد ربطت ىذه العالقة بأحكاـ دقيقة ( 6) وصيانة وجمالية " } ىف لباس لكـ و أنتـ لباس ليف {
الزواج ميثاقا كبيرا وممزما : } و   تراعي فييا عوامؿ إنسانية واجتماعية كثيرة تمخص في اعتبار

 . ( 7) أخذف منكـ ميثاقا غميظا {
تبدأ مف الزوجيف ، وتنطمؽ مف حسف اختيار  -وىي الخمية األولى في المجتمع  -فاألسرة     

أف الزوجة . ومف ثـ أباح اإلسالـ لمرجؿ أف ينظر إلى المرأة قبؿ الزواج " انظر إلييا فإنو أحرى 
، وداعاه إلى أف يتخيرىا صالحة " تنكح المرأة ألربع ، لماليا ولحسبيا  ( 8)  يؤدـ بينكما "

                                                 

 ( 11- 11سورة التحريـ ) اآليتاف (1)
 ( 12سورة الممتحنة ) اآلية (2)
 رواه البخاري ومسمـ عف أبي ىريرة . (3)
 أخرجو مسمـ عف أبي ىريرة . يفرؾ : يبغض (4)
 ( . 21سورة الرـو ) اآلية (5)
 ( . 186ة ) اآلية  سورة البقر (6)
 ( 21سورة النساء ) اآلية (7)
أنو خطب امرأة ، ورواه لبف ماجة عف أنس متحدثا   رواه الترمذي عف المغيرة بف شعبة وقد أخبر النبي (8)

 عف المغيرة ورواه النسائي مف حديث أبي ىريرة والمغيرة .
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" ال تتزوجوا النساء لحسنيف فعسى  ( 1)  ولجماليا ولدينيا ، فاظفر بذات الديف تربت يداؾ "
حسنيف أف يردييف ، وال تتزوجوىف لماليف فعسى أمواليف أف تطغينيف ، ولكف تزوجنيف عمى 

 . ( 2)  الديف ، وألمة سوداء ذات ديف أفضؿ "
ف تفضيؿ اإلسالـ لذات الديف يعني أف الرجؿ لف يتزوج المرأة طمعا في ماليا أو جاىيا ،       وا 

 -وال تعمقا بجماؿ عارض قد يزوؿ ذات يوـ ، والحياة الزوجية عمر ممتد ، وحتى إذا لـ يزؿ 
ند الرجؿ أمرا عاديا يألفو ، ولكنو يتزوجيا ألف ىدفو أف فإنو يصبح ع -وىو البد زائؿ مع األياـ 

يقيـ أسرة تؤسس عمى الفضيمة . وكما أف األمر ييـ المرأة فيو ييـ الرجؿ كذلؾ " إذا جاءكـ مف 
 . ( 3)  ترضوف دينو وخمقو فأنكحوه ،إال تفعموه تكف فتنة في األرض وفسادا "

إف اإللحاح عمى عنصر الديف في الزواج بالنسبة لمطرفيف ىو الذي يجعؿ مف العالقة    
الزوجية رباطا مقدسا قائما عمى االقتناع والرضى والقناعة كذلؾ ، وىي كميا عوامؿ بيا يتسنى 

مية قصوى ألف قصوى ألف بو تيدأ النفس الدواـ واالستمرار . و إف أمر الرضي يعتبر ذا أى
. وليذه   (4) وتطمئف وتسكف ويزوؿ طمعيا وتذىب وساوسيا : } ولسوؼ يعطيؾ ربؾ فترضى{

 .افؤ والتعادؿ بيف االثنيفساس مف التكالعالقة المتبادلة تقـو األسرة في المجتمع اإلسالمي عمى أ
 منظور اإلسالم لمفرد والمجتمع 

في سياؽ مقومات المنيج اإلسالمي وخصوصياتو عمى وجو العموـ ، وتمييدا إلدراؾ البعد     
التربوي في ىذا المنيج ، يمـز توضيح مفيوميف يرتبطاف بيذا البعد ، ويبدواف متناقضيف وىما 

الفردية الجماعية ، باعتبار الفردية نابعة مف أف الديف مسألة تخص الفرد مف ليسا كذلؾ ، إنيما 
عالقة بيف اإلنساف وخالقو بكؿ ما تقتضيو ىذه العالقة مف خشوع  -أي الديف  -حيث ىو 

وتأمؿ ؛ وباعتبار الجماعية قائمة عمى أف اإلسالـ جاء لتكويف مجتمع تشممو نظـ وقوانيف، وأنو 
 حيث ىو يرتبط بالجماعة في كؿ شيء . بذلؾ ديف جماعي مف

والحقيقة أف اإلسالـ ديف يتجو لمفرد والجماعة في نفس الوقت ، بؿ ىو ينطمؽ مف الفرد     
ليصؿ إلى الجماعة . إال أف المقصود بيذه الفردية ىو الفمسفي و النفسي الذي ىو رديؼ 

تباره وحدة ضمف الوحدات الشخصية ، وكذا بعدىا االجتماعي الذي يجعميا حالة الفرد باع
المكونة لممجتمع بكؿ ما في ىذه الوحدة مف صفات ومؤىالت تجعميا صالحة لمحياة في ذلؾ 

                                                 

 رواه البخاري ومسمـ وأبو داود والنسائي وابف ماجة عف أبي ىريرة (1)
  أخرجو ابف ماجة عف ابف عمر . (2)
 رواه الترمذي عف أبي حاتـ المزني . (3)
 ( . 5سورة الضحى ) اآلية  (4)
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إسالمية املنهج يف الفكر الرتبىي  احملىر الرابع 0 العقيدة والدعىة والفكر

 اإلسالمي

المجتمع ، ومف ثـ فميس المقصود بالفردية ما قد يؤديو مدلوليا السموكي الذي يجعؿ الفرد أنانيا 
 منعزال عف اآلخريف ، يعتبر نفسو الغاية التي يمغي اآلخر .

 اإلسالـ بالفرد عناية فائقة تتمثؿ في عدة مجاالت ، أبرزىا ثالثة : وقد عني
أوال : تمتيعو بجممة مف الحقوؽ ، بيا يعيش الفرد إنسانيتو في حرية وعزة وكرامة ومساواة مع 

   اآلخريف .
ثانيا : تكميفو بواجبات ىي التي تحدد دوره وتجعؿ منو شخصا مسئوال في المجتمع،          

 مات تخوؿ لو مكانتو و أىميتو ، وقبؿ ذلؾ تجعمو يفيد منافع في ىذا المجتمع .ينيض بمي
ثالثا : إعداده إعدادا صالحا لكي يكوف قادرا عمى االستفادة مف حقوقو والقياـ بواجباتو.         

و إف ليذا اإلعداد أىمية قصوى ، إذ ىو يتجمى في تربية الفرد وفؽ مبادئ اإلسالـ وتعاليمو 
 و مقوماتو وفضائمو .وقيمو 

وتتـ ىذه التربية في تكامؿ يراعي العنصريف المكونيف لفردية اإلنساف وىما : الجسد         
 والروح ؛
وحتى يتحقؽ ىذا التكامؿ بيف الجسـ والروح نبو اإلسالـ إلى مراعاة مطمبييما: } وابتغ         

 ". ( 1)  {فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبؾ مف الدنيا 
فإذا كانت العناية بالجسـ تقتضي تغذيتو وتطييره وترويضو وعالجو وما إلى ذلؾ ، فإف العناية 

إلى حد أف الجسد  بالروح تقوـ عمى األخالؽ والعبادات واحتراـ الحدود ، وىما تسيراف متوازنتيف
إذا أصابو مما يحوؿ دوف أداء العبادات عمى وجييا األكمؿ رخص لو في التخفيؼ بأمور 
كقصر الصالة ، وصالة المريض والعاجز ، واإلفطار في رمضاف لممسافر والمريض ، والحج 

 حسب االستطاعة .
كؿ طيب يتمتع بو دوف وفي نطاؽ التوازف القائـ عمى الوسطية واالعتداؿ ، أتاح اهلل لإلنساف 

إسراؼ ، ولكف في حدود ما يقيـ الجسـ ويحفظ لو قوتو ويمنع عنو عوامؿ الوىف والضعؼ : } يا 
بني آدـ خذوا زينتكـ عند كؿ مسجد وكموا واشربوا وال تسرفوا، إنو ال يحب المسرفيف ، قؿ مف 

وا في الحياة الدنيا خالصة حـر زينة اهلل التي أخرج لعباده والطيبات مف الرزؽ، قؿ ىي لمذيف آمن
وبيدؼ تحقيؽ نفس التوازف في مجاؿ الروح نيى اإلسالـ عف الرىبانية نية ،   ( 2)  يوـ القيامة {

ما كتبناىا عمييـ إال ابتغاء رضواف  لما تقتضيو مف انصراؼ كمي لمعبادة : } ورىبانية ابتدعوىا

                                                 

  ( 77سورة القصص ) اآلية (1)
 ( . 31 - 29سورة األعراؼ ) اآليتاف  (2)
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 اإلسالمي

إذ " أف اهلل أبدلنا   ومعروؼ أنو " ال رىبانية في اإلسالـ " ( 1)  اهلل فما رعوىا حؽ رعايتيا {
 .( 2) بالرىبانية الحنيفية السمحة"

 ىذا عف األعداد ، أما عف الواجبات فيي عمى ثالثة أنواع :
 أوال : واجبا ت نحو اهلل

 ثانيا : واجبات نحو المجتمع 
  ثالثا : واجبات نحو النفس

لمتمثؿ في الوجبات نحو النفس ، الرتباطو بالفردية وتكتفي اإلشارة إلى ىذا النوع األخير ، ا 
وتعرض ىذه الواجبات باعتبار  ( 3)  التي يساؽ حوليا الحديث: } وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة {

عمييا ويصونيا ، فال يغامر بإتالفيا كأف ينتحر مثال النفس أمانة عمى الفرد أف يحافظ 
 حدا لحياتو ، والسبب كامف في أمريف اثنيف :  ليضع

 حرمة النفس - 1
 كونيا ممكا اهلل ، والفرد إنما ىو مؤتمف عمييا . -2

وليس يخفى ما يكوف لممنتحر مف مصير : " الذي يخنؽ نفسو يخنقيا في النار ، والذي يطعف 
. " مف تردى مف جبؿ فقتؿ نفسو فيو في نار جينـ يتردى خالدا   ( 4)  في النار " نفسو يطعنيا

فييا أبدا . ومف تحسى سما فقتؿ نفسو فيو في نار جينـ يتردى خالدا مخمدا فييا وأبدا . ومف 
ؿ نفسو فسمو في يده يتحساه في نار جينـ خالدا مخمدا فييا أبدا ، ومف قتؿ نفسو تحسى فقت

 .( 5) أبدا"  بحديدة فحديدتو في يده يجأ بيا بطنو في نار جينـ خالدا مخمدا فييا
ال تكوف فقط بالمحافظة عمى حياتيا ، ولكف تكوف كذلؾ بحفظ التوازف  عمى أف صيانة النفس

 6بيف الجسـ والروح .
فقد شرع لو  -سواء مع نفسو أو مع ربو والمجتمع  -وحتى يتمكف الفرد مف القياـ بواجباتو كميا  

اهلل حقوقا بيا يؤكد ذاتو وسيادتو وكرامتو وعزتو ؛ وىي عناصر قد تعرض أصحابيا لمشطط 
اهلل ومراعاة اآلخريف ،  والزلؿ ، ولكف حيف يكوف الفرد المسمـ بفضؿ إعداده لمحياة محصنا بتقوى

 الفردية. فإنو ال يخشى عمييا مف شيء ، عمى الرغـ مف أنيا مظير لممارسة
                                                 

 ( .  26سورة الحديد ) اآلية  (1)
 رواه البييقي عف سعد بف أبي وقاص (2)
 أخرجو البخاري عف أبي ىريرة ، (3)
 أخرجو البخاري عف أبي ىريرة (4)
 رجو البخاري عف أبي ىريرة كذلؾ .أخ (5)
 ـ. 1982خضر، فخري، رشيد: "تطور الفكر التربوي"، دار الرشيد لمنشر والتوزيع، الرياض،  (6)
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 اإلسالمي

و إذا كانت الحقوؽ التي شرع اهلل لإلنساف كثيرة كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ ، فإنو يمكف القوؿ  
 يعا تتمحور حوؿ الحرية والعدؿ والمساواة .بأنيا جم

وحيف يكوف اإلعداد صالحا ، فإف الفرد يتوقؼ بحريتو عند حرية اآلخريف ؛ وبذلؾ تتحقؽ حرية  
تصبح المساواة  جميع األفراد ، أي حرية المجتمع . وحيف ينسحب األمر عمى بقية الحقوؽ ،

 األمة . لالستقرار السياسي واالجتماعي فيشاممة لمجميع ، فتتحقؽ بيا وبالعدؿ دعامتاف 
ومف أبرز مظاىر تمتع الفرد بحقوقو أف يكوف لو رأي خاص ومستقؿ ، وأف تكوف لو القدرة عمى 
معة ، وحث عمى أف تكوف لو شخصيتو  التعبير عنو ، في نيي عف أف يكوف مجرد تابع ومقمد وا 

كونوا إمعة ، تقولوف أف أحسف الناس أحسنا ، وذاتيتو وحريتو في الرأي والتفكير والتعبير : " ال ت
ف ظمموا ظممنا ، ولكف وطنوا أنفسكـ إف أحسف الناس أف تحسنوا ، و إف أساءوا فال تظمموا  وا 

" (1 ) . 
عداد وتؤدي الواجبات وتعطى الحقوؽ ، فإف ذلؾ كمو يتوج ىذا ، وحيف يكوف اإل                

بأكبر مظير لمفردية وىو تحمؿ المسؤولية والمحاسبة عمى العمؿ : } ال يكمؼ اهلل نفسا إال 
} وكؿ إنساف ألزمناه طائرة في عنقو ونخرج لو  ( 2)  وسعيا ليا ما كسبت وعمييا ما اكتسبت {

 3يـو القيامة كاتبا يمقاه منشورا ، اقرأ كتابؾ كفى بنفسؾ اليوـ عميؾ حسيبا {
 ( 4)  } مف عمؿ صالحا فمنفسو ومف أساء فعمييا {

} وأف ليس لإلنساف إال ما سعى و أف سعيو سوؼ يرى ثـ يجزاه  (5 )}وال تزر وازرة وزر أخرى{ 
 .( 6)  الجزاء األوفى {

و إذا كاف ىذا وضع الفرد في منظور اإلسالـ ، فإف وضع المجتمع ىو الفرد في آخر المطاؼ، 
ألنو ىو األساس والمبنة األولى والنواة التي تعطي الثمار بعد . لذا ، فإف أعد الفرد أو األفراد 

نطاؽ األفراد شيئا فشيئا في خاليا  إعدادا صالحا ، كاف ذلؾ إعدادا لمجتمع سميـ صحيح .ويتسع
 تتسع بالتدريج وتكبر إلى أف يتـ الوصوؿ إلى المجتمع .

ولعؿ أوؿ ما يمفت النظر في الجماعة اإلسالمية ىو ما يكوف ألفرادىا مف روابط وعالقات  
تجمعيا صفتاف تبدواف متناقضتيف ولكنيما في الحقيقة متكاممتاف ، الشدة عمى األعداء بما 

                                                 

 رواه الترمذي عف حذيفة . (1)
 ( . 285سورة البقرة ) اآلية  (2)
  ( . 14 - 13سورة اإلسراء ) اآليتاف  (3)
 ( 45سورة فصمت ) اآلية (4)
 ( . 22سورة الحجرات ) اآلية (5)
 ( . 37( والنجـ )  8( والزمر )  18( وفاطر )  15( واإلسراء )  166سورة األنعاـ ) اآلية  (6)
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 اإلسالمي

مف قوة اإليماف ورفع لواء الحؽ والحماس المتدفؽ مف أجؿ نصرة كممة اهلل وما ينتج عف  تقتضي
ذلؾ مف نور مضيء لموجوه والقموب مف جية ، ثـ الرحمة بما تستوجب مف رأفة وتواضع ومودة 
و أخوة و حنو و إشفاؽ مف جية ثانية : } محمد رسوؿ اهلل والذيف معو أشداء عمى الكفار رحماء 

، تراىـ ركعا سجدا يبتغوف فضال مف اهلل ورضوانا ، سيماىـ في وجوىيـ مف أثر السجود ، بينيـ 
ذلؾ مثميـ في التوراة ، ومثميـ في اإلنجيؿ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغمظ فاستوى عمى سوقو 

 . ( 1)  يعجب الزارع ليغيظ بيـ الكفار {
فإذا كانت عالقة أفراد المجتمع اإلسالمي مع أعدائيـ وخصوميـ تقـو عمى الشدة، فإنيا فيما 

} و ( 2)  بينيـ تقوـ عمى المحبة والمودة واألخوة : } والمؤمنوف والمؤمنات بعضيـ أولياء بعض {
} والذيف تبوءوا الدار واإليماف مف قبميـ يحبوف مف ىاجر إلييـ وال  ( 3)  إنما المؤمنوف إخوة {

" مثؿ  ( 4) بيـ خصاصة { ف عمى أنفسيـ ولو كافويوثرو   يجدوف في صدورىـ حاجة مما أوتوا
المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد 

 . ( 5) بالسير والحمى "
وبنفس الصفات الحميدة يكوف السموؾ مع غير المسمميف الذيف يعيشوف في المجتمع اإلسالمي  

مف غير أف يخاصموه أو يعادوه : " مف آذى ذميا فأنا خصمو ، ومف كنت خصمو خصمتو يـو 
 . ( 7)  " مف قذؼ ذميا حد لو يـو القيامة بسياط مف نار " ( 6)  القيامة {

يشعر كؿ فرد أنو يتحمؿ األمانة و أنو مسئوؿ : " ثـ إف حياة المجتمع اإلسالمي تقتضي أف 
بيتو ، والمرأة راعية  كمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو ، واألمير راع ، والرجؿ راع عمى أىؿ

 .( 8)  عمى بيت زوجيا وولده ، فكمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو "
يحاسب عمييا  ىذه المسؤولية تمس ظاىر الحياة وباطنيا وما يعمف اإلنساف ويخفيو ألنيا مسؤولية

 . ومف ثـ فيي تقتضي ضميرا حيا يقظا يراعي اهلل والناس والنفس مف خالؿ المبادئ والقيـ : 

                                                 

 ( 29الفتح ) اآلية آخر سورة (1)
 ( . 72سورة التوبة ) اآلية  (2)
 ( . 11سورة الحجرات ) اآلية  (3)
 ( 9سورة الحشر ) اآلية (4)
 نعماف بف بشير .أخرجو البخاري ومسمـ عف ال (5)
 رواه الخطيب البغدادي عف النعماف بف بشير . (6)
 أخرجو البخاري ومسمـ و أبو داود والترمذي عف أبي ىريرة (7)
 أبو داود وابف حنبؿ عف ابف عمر .أخرجو البخاري ومسمـ و  (8)
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 اإلسالمي

عالـ الغيب والشيادة فينبئكـ بما } وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف وستردوف إلى 
 . ( 1)  كنتـ تعمموف {

ويتميز المجتمع اإلسالمي بمممح آخر يتمثؿ في التكافؿ ، وىو أف يكوف الفرد في كفالة الجماعة 
ترد عنو األضرار : " المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا بأف تحفظ لو مصالحة الحيوية و 

لمخراب ، فإف ليـ  . فكما أف لألفراد واجبات يؤدونيا ، و إف لـ يؤدوىا تعرض المجتمع  ( 2)  "
نييار كذلؾ . و إذا كاف المقصود ىو حقوؽ جميع األفراد ، فإنو في وقع اال  حقوقا إف لـ تسدد

حاؿ التكافؿ يختص األمر بالعجزة والضعفاء ومف إلييـ مف األرامؿ واليتامى والمساكيف . وبيذا 
تأخذ الحقوؽ والواجبات مجراىا الطبيعي في نطاؽ تحقيؽ إنسانية الفرد والمجتمع ، بكؿ ما 

يماف ، وبكؿ ما تتطمع إليو النفس   ف غذاء وأمف وعدؿتتطمبو ىذه اإلنسانية م وحؽ وفضيمة وا 
 ( 3) اإلنسانية .

 وأخيرًا نخمص إلى :
إلييا في  إف لمجماعة المسممة سماتيا الخاصة بيا ومرجعيتياومنطمقاتيا التي تتحاكـ -1

قضاياىا العقدية والتشريعية والسموكية وبالتالي فال ينبغي أف نستورد الحموؿ أو نبحث عنيا خارج 
 4المنظومة القيمية التي تضبط حركة الجماعة المسممة. 

إف المنيج التربوي اإلسالـ ىو منيج يقوـ عمى التوازف بيف مطالب الروح والجسد كما يقوـ  -2
ف ضعفت النفوس  عمى الشفافية والدقة ، وأنو ال يتحمؿ الخمط أو التمفيؽ  في بعده التشريعي وا 

 في التطبيؽ تكميفًا . 
اـ الدروس والعبر عمى العامميف لإلسالـ ضرورة الرجوع إلى سير سمؼ األمة واستمي -3

واالقتداء واالنطالؽ مف محراب القرآف دوف الوقوؼ عند عتبة التاريا اجترار الماضي والتحسر 
 عميو دوف عمؿ كثيؼ وبصورة جادة وقوية لتحقيؽ أىداؼ عمى األرض. 

إف المنيج اإلسالمي منيج فريد يجمع بيف المثالية في أبيى صورىا والواقعية المستقيمة عمى  -4
رة في أرفع درجاتيا، فيو ليس منيجًا انعزاليا أو منيج فردًي إلصالح الذات أو منيج قابؿ الفط

                                                 

 ( 116سورة التوبة ) اآلية (1)
 رواه البخاري ومسمـ والترمذي والنسائي وابف حنبؿ عف أبي موسى . (2)
 أخرجو الطبراني عف أنس .(3)
 87ـ،ص1986عثماف، عمي عيسى: "فمسفة اإلسالـ في اإلنساف"، الطبعة األولى، دار اآلداب، بيروت،  (4)
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 اإلسالمي

نما ىو منيج يحمؿ رؤى إلصالح الحياة المجتمعية كميا وىو منيج جماعي  لمذوباف في غيره وا 
 1في معظـ شعائره وكذلؾ فإف عطاءاتو وفوائده تحمؿ الجماعية أكثر مف الفردية.

ؼ عمى النماذج والدروس التربوية يمكف القوؿ بأنو قد حقؽ الفرد في المنيج مف خالؿ الوقو  -5
درجة السموؾ المعياري المثالي وكذا الجماعة المسممة األولى مما يعني إمكانية تحقؽ ذلؾ في 

 2البشر في العصور كافة. 
 الخاتمة:

والصيغة  عممية تأصيؿ وأسممت المناىج ىامة في المدارس ، فيي تعطي المناىج البعد
اإلسالمية بربط المواد الدراسية بمبادئ اإلسالـ مثؿ القيـ الخمقية والدينية وربط ىذا كمو بحياة 
الطالب في مجتمعو . وىذه العممية تتطمب إعادة صياغة المناىج الحالية عمى ضوء اإلسالـ مف 

ىداؼ بطريقة حيث المعمومات وتنسيقيا وربطيا ببعضيا منطقيًا . ىذا كمو يتطمب صياغة األ
تجعؿ فروع المعرفة المختمفة تثري التصور اإلسالمي لتربية الطالب ليكوف عاماًل ومشاركًا في 

 بناء مجتمعو بصورة جادة ونشطو ، ويتمكف مف أداء دوره بإيجابية وفعالية. 
 ليذا يجب أف يتسـ المنيج بالثبات الذي يشتؽ مف ثوابت القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة
وسير الصحابة وعمماء المسمميف واإلجماع والقياس . كما يجب أف يكوف منيجًا متكاماًل ييتـ 
بحياة الفرد والجماعة وينمييا مف جميع جوانبيا المختمفة . وعمى المنيج أيضًا أف يعالج التعميـ 

انبو بناًء في ظؿ أىداؼ التربية اإلسالمية التي تبني الفرد البناء الكامؿ المتكامؿ مف جميع جو 
 متوازنًا .

كذلؾ يجب أف يكوف المنيج متوازنًا ومرنًا وقاباًل لمتعديؿ باإلضافة أو الحذؼ فيما يتعمؽ بالفروع 
وفؽ ما تتطمبيوتقتضيو مصمحة المجتمع المسمـ وبيذا يواكب المجتمع المسمـ التطور الذي 

 يحدث مف حولو في المجتمعات األخرى. 
يتضح أف ىنالؾ توجيات لطبيعة المنيج التوجو األوؿ، ىو مراعاة طبيعة الطالب، وىو توجو 
سيكولوجي ، والتوجو الثاني، ىو مراعاة طبيعة المجتمع وىو التوجو االجتماعي، فالمنيج يجب 
أف يجمع بيف الطالب والمجتمع، كما ال يجوز فصؿ المؤسسة التربوية كمؤسسة اجتماعية عف 

وما يدور فيو ألنيا ىي جزء ال يتجزأ عف المجتمع، فاالىتماـ بالنواحي االجتماعية المجتمع 
                                                 

مدكور، عمي حمػد: "المفػاىيـ األساسػية لمػنيج التربيػة"، الطبعػة األولػى، دار أسػامة لمنشػر والتوزيػع، الريػاض، (1)
  131ـ،ص1989

ا ػ تاريخيا ) القاىرة: مكتبة النيضة أحمد شبمي ، التربية في اإلسالـ ، نظميا ػ فمسفتي (2)
  95-91(ص1978المصرية،
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 اإلسالمي

ًً صالحًا مستنيرًا مدركًا لجميع  ودراسة البيئة والظروؼ المحمية لمشكؿ الذي يجعمو مواطنًا
األوضاع المحمية بو ال يكوف إال بالتعاوف بيف المجتمع والمؤسسة التعميمية، عميو يجب أف تكوف 

عالقة وثيقة بيف المنيج وكؿ مف خصائص المجتمع وحاجاتو وأىدافو الرئيسة ومشكالتو، ىناؾ 
ليذا عند وضع أي منيج يجب أف تدرس ىذه النواحي جميعيا وتوضع في شكؿ خيارات يكتسبيا 
الطالب حسب رغبتو واىتمامو وقدراتو واستعداده لموصوؿ إلى حاجاتو المنبثقة مف حاجات 

فيو والتي ال تتعارض وعقيدتو اإلسالمية. وىذا معناه أف نأخذ ما نراه المجتمع الذي يعيش 
صالحًا لحياتنا مف المجتمعات األخرى عمى أال يتعارض مع القيـ والعادات والتقاليد المستمدة مف 

 الشريعة.
لتجنب األسرة المسممة ظاىرة    ما ىي الخطوات التي أشار إلييا  المنيج التربوي اإلسالمي 

الحرمانالعاطفي،التي ال تيدد فقط مصير الطفؿ وشخصيتو بؿ ليا تأثيرات تدميرية عمى مستوى 
 األسرة وتخريب البناء والتماسؾ االجتماعي؟

ألسرة المسممة ظاىرة في ىذا الموضع سنكتفي فقط باإلشارة إلى أىـ تمؾ الخطوات التي تجنب ا
  :الحرماف العاطفي

إشاعة مبدأ التعاطؼ والتسامح واألخوة والتكافؿ والتعاوف بيف أفراد المجتمع اإلسالمي والحث * 
عمى ما يزيد مف ىذه الروابط المبدئية بيف مكونات المجتمع اإلسالمي سواء أكانوا أفرادًا جماعات 

وتكريس جزء ميـ  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية كافة،أـ مؤسسات وعمى المستويات الدينية 
شاعة ىذا المبدأ. وىذا ما يجعؿ األسرة اإلسالمية وأفرادىا ضمف  مف الجانب ألعبادي لترسيا وا 

 .التربوي اإلسالمي المنيج نسيج حي مف العاطفة االجتماعية التي يدعو إلييا
ىناؾ تشريعات اقتصادية تكفؿ حياة كريمة لميتيـ في المجتمع اإلسالمي ، وىناؾ تشريعات ** 

اجتماعية وتربوية تكفؿ حياة طبيعية تمكف لميتيـ أف ينمو سميمًا معافى مف أي انحراؼ نفسي أو 
 .اجتماعي 

اإلسالـ بصورة عامة وتحمي حقوؽ اليتيـ وىناؾ تشريعات قانونية تحمي الطفؿ وحقوقو في  *
 .بصورة خاصة ، وتوفر سورًا مف الرعاية واالىتماـ بو

التربوي اإلسالمي أف فترة اإلعداد النفسي واالجتماعي  في اإلسالـ تبدأ مف  المنيج يعتبر*** 
ولة ، ومف أساسيات التربية اإلسالمية في كيفية التعامؿ مع الجنس اآلخر وميمات فترة الطف

 .ووظائؼ كؿ جنس ودوره في الحياة ورسالتو
رىا في بناء التربوي اإلسالمي فمسفة خاصة بمفيـو األسرة ورسالتيا ودو  المنيج قدـ**** 

المجتمع وتكميؼ المسمـ أو المسممة إزاءه ودور المجتمع في تكوينو وديمومتو ، مف إف لكؿ فرد 
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 اإلسالمي

مسؤوليتو انطالقا مف قوؿ الرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ )) كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ 
ع اإلسالمي عف رعيتو (ارتبطت بإعدادات أسرية  واجتماعية ونفسية يحافظ مف خالليا المشر  

عمى صورة األسرة وديمومة أثرىا بما ال يؤدي إلى تدمير الروابط االجتماعية وتخريب شخصيات 
 . األطفاؿ

الحقيقي التربوي اإلسالمي عمى أىمية العاطفة األسرية واعتبرىا األساس  المنيج ركز***** 
ف ضعفيا أو انعداميا يؤدي إلى تفكيؾ وتدمير العالقات  لمتكويف االجتماعي مف خالؿ الزواج وا 

 األسرية
 المصادر والمراجع

 ف الكريـآالقر 
 . 1986صحيح البخاري ،دار الفكر العربي ، القاىرة ، .1
ضػػػة إبػػػراىيـ، نجيػػػب اسػػػكندر وآخػػػروف،: "الدراسػػػة العميمػػػة لمسػػػموؾ االجتمػػػاعي"، دار الني .2

 العربية، الطبعة الثالثة، القاىرة، بدوف تاريا،
أبػػو العينػػيف، عمػػي خميػػؿ مصػػطفى: "التربيػػة اإلسػػالمية والتنميػػة"، مكتػػب التربيػػة العربػػي  .3

 ىػ.1417لدوؿ الخميج، رسالة الخميج، 
 االىواني : أحمد فؤاد ، التربية في اإلسالـ) القاىرة : دار المعارؼ، بدوف تاريا(. .4
ود ، والسامرائي ، ىاشـ : التربية اإلسالمية فكرا وسموكا ، مكتبة اإلرشاد باعباد : عمي ى .5

 ، 2115،  1،صنعاء ، ط
الجبػػػػػار، سػػػػػيد إبػػػػػراىيـ: "دراسػػػػػات فػػػػػي تػػػػػاريا الفكػػػػػر التربػػػػػوي"، الطبعػػػػػة األولػػػػػى، وكالػػػػػة  .6

 .1984المطبوعات، الكويت، 
دار الكتػػػػاب الجنػػػػدي: انػػػػور ، التربيػػػػة وبنػػػػاء األجيػػػػاؿ فػػػػي ضػػػػوء اإلسػػػػالـ ، ) بيػػػػروت :  .7

 ( 1975المبناني 
خضػػػػر: فخػػػػري رشػػػػيد، "تطػػػػور الفكػػػػر التربػػػػوي"، دار الرشػػػػيد لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، الريػػػػاض،  .8

 ـ. 1982
) دمشػػؽ : دار المعػػارؼ 5الزحيمػي :محمػػد مصػػطفى، طػرؽ تػػدريس التربيػػة اإلسػالمية، ط .9

 (.1991لمطباعة،
لػػػوطف لمنشػػػر والطباعػػػة السػػػيد، محمػػػد فػػػايز: "مشػػػاكؿ التنميػػػة فػػػي العػػػالـ الثالػػػث"، دار ا.11

 ـ،1984واإلعالـ، الرياض 
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 اإلسالمي

شبمي :أحمد  ، التربية في اإلسالـ ، نظميا ػ فمسفتيا ػ تاريخيا ) القاىرة: مكتبػة النيضػة .11
 (1978المصرية،

مي، عمر محمد: "رؤية مستقبمية لدور التعميـ والبحػث العممػي مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة .ع 12
طبعػػة األولػػى، دار طػػالس والمعيػػد العربػػي لمتخطػػيط، المسػػتقبمية فػػي الػػوطف العربػػي"، ال

 .ـ1988الكويت، 
لمنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو ، إسػػتراتيجية تطػػوير التربيػػة العربيػػة ) بيػػروت: .ا 13

 (.1979مؤسسة دار الريحاني لمطباعة والنشر، 
السػاعروي العقاد :عباس محمود ، أثر العرب في الحضػارة األوربيػة ، منقػوؿ مػف حسػف . 14

 .1985، "تأصيؿ العموـ االجتماعية"،
عثمػػػػاف، عمػػػػي عيسػػػػى: "فمسػػػػفة اإلسػػػػالـ فػػػػي اإلنسػػػػاف"، الطبعػػػػة األولػػػػى، دار اآلداب، . 15

 ـ.1986بيروت، 
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