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: هبذت ؾن امفعل امرابؽ 
أبخدئهتا امباحثة بخـريف امرتبية ,  مباحر 8 ظفحة و حيوي 130يخلكم امفعل امرابؽ ؾن امخأظيل اإلسبليم ملفِوم امرتبية يف

و ما سأثياوهل يف هلدي ُو املبحر , يف املـامج انولوية و اخذمتهتا بـرض مٌؼومة املفاُمي املرثبعة مبفِوم امرتبية و مس خوايهتا 

.  ظفحة 48ارلامس و امسادس املخضمن ؿىل 

 

: حللت امباحثة يف ُذا امفعل ما يًل  

  َاذلي وضـخَ مؽ  ( 30 )اكن ُذا امفعل ُو حواة امباحثة ؿىل امسؤال امثامر من أس ئةل ادلراسة يف ظفح

أس ئةل ادلراسة أو أس ئةل  )أمهية امبحر يف حني اكن من املس خوزم وضؽ األس ئةل حتت ؾيوان مٌفرد أال و ُو 

  .(امبحر 

  نٌل دجمت لك من املفاُمي امرتبوية و مفِوم امرتبية و أُداف امرتبية يف سؤال واحد ومو أهنا أفردث هلك مهنم 

 . سؤال هاكن أفضل 

  و مت دمج املفاُمي امرتبوية و أُداف امرتبية  ( 32 )يف أمهية امبحر يلؽ امفعل امرابؽ يف امرتثيب امثاين بعفحة

 .مـَ يف هفس امرتثيب أيضا 

  ( 33 )و يف حدود امبحر وكؽ مفِوم امرتبية اذلي ُو ؾيوان امفعل امرابؽ يف اجملال امثامر بعفحة 

  حير دل , هفس املسار اذلي اثبؽ هبذا امفعل من مباحر و مواضيؽ  ( 38 )و يف مهنج امبحر جند بعفحة

 .ذكل ؿىل فِم امباحثة و إثباؾِا ملهنج امبحر بدكة امباحر امـومي ادليد 

 

: سًبدأ أواًل بلبلف امفعل امرابؽ  
: رثبذَ امباحثة نٌل يًل 

 .ثـريف امرتبية يف املـامج انولوية  -1

 .ثـريف امرتبية يف املران اهكرمي  -2

 .ثـريف امرتبية يف امس ية اميبوية املعِرت  -3

 .ثـريف امرتبية يف امرتاج امرتبوي اإلسبليم  -4

 .و ارلوفاء امراصدين – ظىل هللا ؿويَ وسمل – ثـريف امرتبية يف ؾِد امرسول  -5

 .ثـريف امرتبية يف اهكذب امرتبوية امـربية و املربية املـارصت  -6

 .ثدبؽ سريت مفِوم امرتبية  -7

. ؾرض مٌؼومة املفاُمي املرثبعة مبفِوم امرتبية و مس خوايهتا  -8

 

:  يؤخذ ؿىل كبلف امفعل امرابؽ بأهَ 

  َ(ملفِوم  )بيامن اكن امعحيح ُو نخابَ ,  (نومفِوم  )ُياك خعاء إمبليئ يف امـيوان حير كامت بكذاب.  

  فكيف ثبدأ ,  (امخأظيل اإلسبليم نومفاُمي امرتبوية  ) اكن من املفرتض أن يكون ُذا امفعل ُو امثامر بدال من

  ! . (مفِوم امرتبية  )ابمفرع كبل ثأظيل األظل و ُو 

  و ارلوفاء – ظىل هللا ؿويَ وسمل – ثـريف امرتبية يف ؾِد امرسول )رأث امياكدت أن يكون املبحر ارلامس

يف هوهنا ادلاهب امخعبيلي مِا من هجة  (ابمس ية اميبوية املعِرت  ) ماكن املبحر امرابؽ الرثباظَ اموزيق  (امراصدين

ثـريف امرتبية يف اهكذب امرتبوية امـربية و )بػ  (ثـريف امرتبية يف امرتاج امرتبوي اإلسبليم  )و ملياس بة إثباع , 

 . من هجة أخرى  (املربية املـارصت 
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  بوضؽ أركام امعفحاث يف امفِارس مسِوت معوية امبحر ؿىل املارئ و ُذا كامت امباحثة ودث امياكدت مو أن

 .ؾيب يف امخًس يق 

 

 : كبلف امفعل امرابؽ ُو ما متزي بَ 

  اص امتل ادلراسة ؿىل ؾرض مليؼومة املفاُمي املرثبعة مبفِوم امرتبية ثـخرب من إبداؿاث امباحثة اميت يًبلي مفت

 .اميؼر إههيا يف ثكل ادلراسة 

 

 ( : و ارلوفاء امراصدين– ظىل هللا ؿويَ وسمل – ثـريف امرتبية يف ؾِد امرسول )املبحر ارلامس : اثهياً 

بـد اس خـراض مفِوم امرتبية يف املـامج انولوية و املران اهكرمي و امس ية اميبوية املعِرت و بـغ من نخب امرتاج امرتبوي جتد 

و ُو امـرص , امباحثة اهَ من امرضوري ثدبؽ ثعبيق ُذا املفِوم ؿىل أرض امواكؽ و يف ؾِد امرسول و ارلوفاء امراصدين 

حير أن امرتبية اإلسبلمية ميست ثـوامي حفسب بل مهناح حيات فِيي هؼام مذاكمل مبياء خشعية اإلوسان . اذلُيب مئلسبلم 

: يف مخس جماالث نٌل يًل حر و ثياومت امباحثة ُذا املب. املسمل يف ذاثَ و جممتـَ 
 

  : (حزهية امـلل  )امرتبية امـلوية و املـرفية : أوال 

: حمتزي امرتبية امـلوية يف امرتبية اإلسبلمية بـدت أمور 
 

ان أو دميل : حزهية امـلااد و األفاكر  -1  .و ذكل بخفريف امـلل من لك ارلرافاث و األوُام و املـخلداث اميت مل ثلم ؿىل بُر

فاميلد اذلايت ُو , و يف ُذا اجملال ال بد من امخدريب ؿىل اميلد اذلايت بدل امخفكري امخربيري : حزهية أساميب امخفكري  -2

 . حتمل املسؤومية يف مجيؽ ما يعيب اإلوسان من مضالكث و هوازل

نووظول إىل اذللااق اخملخوفة املادية و املـيوية بًبذ امؼن و امِوى و األخذ : ثدريب امـلل ؿىل مهنجية امخفكري اإلسبليم  -3

 .ابمخفكري امـومي و ازلاؾي بدل امفردي 

 

و مفِوم امـمل يف اإلسبلم واسؽ و هكن هواثَ و روحَ اميابضة ُو امفلَ ابدلين و , نٌل اكن نوـمل ماكهة ؾؼمية يف اإلسبلم 

و يذهر امببلذري أن ؿدد اهاكثبني من , ابهكذابة إدرباك مٌَ بأمهيهتا – ظىل هللا ؿويَ وسمل – و كد اُمت امرسول .ثـاهميَ 

– ظىل هللا ؿويَ وسمل – و هكن بـد امِجرت بوف ؿدد نخاة امييب , كريش ؾيد ػِور اإلسبلم اكن س بـة ؾرش رخبل 

.  وحدمه حوايل مخسني اكثبا 

 

 :  (امػخأديب  )امرتبية األخبلكية : اثهيا 

و .ه ابمخأديب دحير أكرتن ؾن (امرتبية األخبلكية  )اُمت امييب برتبية مجيؽ حواهب اإلوسان و يف ملدمهتا ادلاهب األخبليق 

ظىل هللا ؿويَ – و كد ريب امييب . حرثب ؿىل ُذا امرتنزي ؿىل امرتبية األخبلكية مراؿات حرمة حلوق اآلخرين و احملافؼة ؿوهيا 

فاكن مثاال نومريب ,  هللا ثبارك و ثـاىل هأحصابَ اهكرام اذلين اكهوا بدورمه كدوت ملن بـدمه ؿىل ُذا اميحو اذلي راب– وسمل 

 .اذلي يدرك أحواهلم و ما حبوهتم ؿويَ بيئهتم و ظبيـة حياهتم 
 

 

: امرتبية الاحامتؾية و الاكذعادية : اثمثا 

ؿىل -  ظىل هللا ؿويَ وسمل – و حرص امرسول , هيدف اإلسبلم إىل بياء جممتؽ مامتسم يـزت فيَ اإلوسان بكرامذَ و حريخَ 

و امخوازن بني , بدمنية روخ األخوت اإلسبلمية و امخاكفل الاحامتؾي , حكوين اجملمتؽ املسمل املامئ ؿىل املمي اإلسبلمية امعحيحة 

اكن من أول األؾٌلل اميت كام هبا مخأسيس ذكل اجملمتؽ ُو -  ظىل هللا ؿويَ وسمل – فبـد جهرثَ , حاخاث امفرد و اجملمتؽ 

و أن اٌكر بـغ , فأظبحت رابعة امـليدت يه األساس األول يف ارثباط امياس و ثآمفِم . املؤاخات بني املِاحرين و األهعار

ظةل أفراد امـضريت و أفراد املديية و ما يرتثب ؿويَ , و ظةل ادلوار , و امخاكفل الاحامتؾي , األرحام : األوارص األخرى مثل 
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و ُيا يخضح , ؿىل رنزيت هممة ثلوم ؿوهيا اجملمتـاث أال و يه امـمل – ظىل هللا ؿويَ وسمل – نٌل رنز امرسول . من ثضامن 

بخوحيَ أحصابَ حنو بياء اجملمتؽ – ظىل هللا ؿويَ وسمل – نٌل أُمت امرسول . حرظَ ؿىل امرتبية املِيية و جضجيـَ ؿىل امـمل 

. املسمل يف ػل مسؤومية امفرد و اجملمتؽ وفلا مخـاممي ادلين اإلسبليم 

 

: امرتبية امعحية : رابـا 

و حمتثل يف امعحة ادلسٌلهية اميت يلعد . أو املس خوى امضخيص , سواء ؿىل املس خوى امـام , فامعحة خاهب همم يف اجملمتؽ 

و وس يةل نولوت , و حمكن أمهية امعحة يف هوهنا وس يةل نوخلدم الاكذعادي . هبا خوو أهجزت امبدن من املرض و امـاُة 

و وس يةل مخحليق أُداف امرتبية ؛ الن امعحة ثخـوق ابإلوسان اذلي ُو حمور امـموياث امسابلة اميت ثخعوب , امـسكرية 

و كد اُمت . و ملد رنزث امرتبية اإلسبلمية ؿىل ُذا ادلاهب فلد اؾخرب اإلسبلم امعحة هـمة . أوساان حصيحا ميلوم بدورٍ فهيا 

أو امعحة امضخعية , بخـومي أحصابَ املبادئ امـامة نوعحة سواء امعحة امـامة يف اجملمتؽ – ظىل هللا ؿويَ وسمل – امرسول 

.  فأمر ابالسدياك و ثلومي األػافر و امخداوي و كري ذكل , 

و حـل إثباؾِا فروضا و , و امرايضة , امخـاممي امعحية املخـولة ابملذاء – ظىل هللا ؿويَ و سمل – و ملد وحض امرسول 

ظىل هللا ؿويَ وسمل – نٌل وضؽ امرسول . و امعوم , سًٌا ؛ فامعوواث امخلس رايضة هلك األؾٌلر و األبدان و نذكل اذلج 

و املرض حير اؾخرب , و نذكل وحض مٌؼورا ممتزيا نوعحة . آدااب نوعـام و امرشاة و حر ؿىل اموكاية من األمراض - 

. و ؿوو مزنةل هل ؾيد ربَ , املرض ظِورا مئلوسان من ذهوبَ 

 

 : (ادليًية  )امرتبية امروحية : خامسا 

ا من أمر هللا اميت ال خيوض فهيا امبرش فاكهت حربية امروخ ؾن ظريق  هؼر اإلسبلم نوروخ هؼرت ممتزيت ؛ حير اؾخرُب

– ظىل هللا ؿويَ وسمل – فلد هنج امرسول . و كد متزي اإلسبلم مبـادلخَ اميفس ية و امروحية امفريدت . امـباداث جبميؽ أهواؾِا 

و امخفريط حىت يف امعبلت ؛ ألن اإلفراط يفيض إىل املول فييلعؽ , بأحصابَ هنجا كوميا ملذعدا ؛ حير هني  ؾن اإلفراط 

.  فاملويل ادلامئ خري من اهكثري امليلعؽ , اإلوسان ؾن امـبادت 

إىل خاهب اميوافل اميت حر , أحصابَ ابمعبلت مخس مراث يف اميوم و انويةل – ظىل هللا ؿويَ وسمل – و كد ريب امرسول 

و فرض امعوم , نٌل فرض امزاكت ؿىل املسومني حربية ميفوسِم و ثـويدُا ؿىل امبذل و امـعاء . امرسول ؿىل املواػبة ؿوهيا 

. و فرض اذلج , اذلي يريب اإلوسان ؿىل جماُدت امِوى و إىاكر اذلاث 

و أرواهحم , و ؾلوهلم , و أحسادمه , لك ُذٍ املفاُمي فدسابلوا مزتهية أهفسِم – رضوان هللا ؿوهيم – و ملد فِم امعحابة 

إىل ُذٍ ادلرخة املعووبة من امزتهية امروحية و – يَ وسمل ؿلظىل هللا – و هبذا وظل امرسول . جبميؽ أهواع امـباداث 

  .(اميية يف امـمل  و إبراز حليلة اإلميان  ) :امـلوية و ادلسمية املخوازهة حير رنز ؿىل 
 

 

 

: من املآخذ ؿىل ُذا املبحر 

  هكون امرتبية  (امرتبية و امخـومي مفِوم واحد أساسَ امخـومي  ) ابن 414ختامف امياكدت امباحثة فامي ذهرثَ يف ظفحة

فكيف ميشء أمع أن يكون أساسَ يشء يخفرع مٌَ ؛ حير أن امخـومي ُو ادلاهب اإلحرايئ , امع من امخـومي 

 . نورتبية 

  بضلك ؿام ففي ؾِد امرسول  (املسمل  ) بػ 416يف ظفحة  (امـريب  )فضوت امياكدت مو أن امباحثة أبدمت لكمة

 . دخل يف اإلسبلم كري امـرة من امـجم و كريمه 

  ( يف ) حير وضـت ( يف فرتت كعريت يف معر امزمان ) ابزلةل امخامية  ( 418 )ُياك خعاء إمبليئ يف ظفحة

  .(من  )بدال من 

  هاكن أفضل دلواؾي امخًس يق و  ( 419 )مو وضـت امباحثة اميلعة األوىل يف بداية امسعر ادلديد بعفحة

 .امرتثيب 
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 ( 471 ) و يف ظفحة ) * ( وضـت امباحثة امفواظل بني اآلايث ابس خخداهما  (423 )يف اآلية املرآهية بعفحة 

آلايث معوما و ثفضل امياكدت اس خخدام فواظل او من األفضل الامزتام بضلك واحد يف نخابهتا ل (, )كامت بوضؽ 

 . مل  ثضؽ كوسني مآلية  ( 423 )نٌل يف ظفحة ,  ( * )

  ( .ثوفروساال )يف امللعؽ امثاين ابمسعر امثامر مل ثدع مسافة بني  ( 423 )و يف هفس امعفحة 

  ( وال يخَ ) ابمللعؽ امثاين يف امسعر امثاين اكهت ُياك مسافة بني أحزاء اهلكمة امواحدت يف  ( 457 )يف ظفحة

 .بدون أي مسافة  (واليخَ  )و األحص ُو نخابَ 

  و وس يةل مخحليق ) يف ( ؛ ) بدال من فاظةل مٌلوظة ( , ) ابمسعر امرابؽ وضـت فاظةل  ( 460 )يف ظفحة

حير أهنا ُيا أذللت جبمةل سبب مؤلوىل و ُذا من اس خخداماث امفاظةل  (... ألن امعحة , أُداف امرتبية 

و مل ثوحلِا بأخرى إلهناء امـبلمة  ( " )و يف هفس امعفحة ابمسعر امسابؽ وضـت ؿبلمة ثيعيط , امليلوظة 

 ! جفـوهتا مفذوحة ابإلضافة إىل ؿدم مٌاسبهتا يف املاكن 

  ابزلةل ( فهيا ) بدال من ( فيَ ) ُياك خعأ إمبليئ ابمسعر امثاين حير وضـت امباحثة  ( 468 )يف ظفحة

ا من أمر هللا اميت ال خيوض فيَ امبرش  )امخامية    (. حير اؾخرُب

  ( .امرأثيني   هل ) ابمللعؽ امثاين يف امسعر امثامر حرهت مسافة أنرث مما جس خوزم نٌل يًل  ( 470 )يف ظفحة 

  (أروهحم  )حير نخبهتا امباحثة  ( 474 )بعفحة يف امسعر امسابؽ  (أرواهحم  )ُياك خعأ إمبليئ يف لكمة 

 (أرواهحم  )بدال من 

  ن امعلريت ميسِل ؿىل من يبحر مـرفذَ و ويمو أن امباحثة كامت بخلميق امـيا ( 475 )ودث امياكدت يف ظفحة

 .دلواؾي امخًس يق و امخيؼمي نوعفحة مما يؤدي إىل جتميوِا و حرثيهبا 

  بدون وحود أي مرحؽ سابق يف هفس امعفحة  (املرحؽ امسابق  )يف ثوزيق املراحؽ اؾمتدث امباحثة دامئاً كومِا! 

  

 

 :ما متزي بَ ُذا املبحر 

  اكن ُذا املبحر موئ ابألدةل و امضواُد مما حـل املضمون ذو مـىن كوي و أنرث أكٌاؿا و ُذا هجد ؾؼمي جضكر

 - . وفلِا هللا - ؿويَ امباحثة 

 يف إيضاخ ُذا املبحر و يف متكهنا من مادهتا اميت ثـرضِا تأحسًت امباحر . 

  اس خخدمت ظريلة خاظة مخوزيق املراحؽ ذهرث فهيا امس اهاكثب و امس اهكذاة و رمق امعفحة يف هناية امعفحاث

 .ومل حرنز فهيا ؿىل امخوارخي , 

 

   :(ثـريف امرتبية يف اهكذب امرتبوية امـربية و املربية املـارصت )املبحر امسادس : اثمثاً 
 

و اهـاكس ُذا , بـد مٌاكضة مفِوم امرتبية و ما يخعل بَ من دالالث يف املران و امس ية و امرتاج امرتبوي اإلسبليم  

حتاول امباحثة أن ثدٌاول مفِوم امرتبية يف – امـرص املدوت – املفِوم بدالالثَ اخملخوفة ؿىل ميدان امرتبية يف ؾرص امرسول 

و احنراف , و املربية املـارصت مخوضيح امفرق بني املفِومني و ما حدج ملفِوم امرتبية من ثليري , اهكذب امرتبوية امـربية 

. سواء ؿىل مس خوى امخيؼري أو امخعبيق 

و املربية املـارصت ؛ ألن ُذا حيخاح إىل , و ملا اكن من امعـب أن ثدٌاول امباحثة مفِوم امرتبية يف مجيؽ نخب امرتبية امـربية 

مزيد من اموكت اذلي ال جسمح بَ ػروف ادلراسة اذلامية ؛ فأن امباحثة حكذفي بدٌاول بـغ امخـاريف نورتبية اميت ثؼن أهنا 

. أنرث ص يوؿا و ورودا 
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: من املآخذ ؿىل مدخل املبحر  

  ا نوخـاريف حير أهنا مل ثوحض ما اذلي ثوظل هبا إىل امؼن أهنا , مل ثذهر امباحثة املسار اذلي اثبـخَ يف اخذياُر

 !!األنرث ص يوؿا و ورودا 

  أهنا مل ثخعرق يف ؾيوان املبحر ثياومِا مخـريف امرتبية يف نخب امرتبية اإلسبلمية يف حني أهنا حتدزت ؾيَ مضن

 .املبحر اذلي س خدٌاوهل امياكدت ابمخفعيل فامي يًل 

  ثـريف امرتبية يف اهكذب امرتبوية املربية و امـربية املـارصت و ): ثلرتخ امياكدت أن يكون ؾيوان املبحر ُو

 .  ملياسبذَ و مشوميخَ اكفة ؾيارص املبحر (امرتبية اإلسبلمية 

 

 :ما متزي بَ مدخل املبحر 

  و املربية , و ملا اكن من امعـب أن ثدٌاول امباحثة مفِوم امرتبية يف مجيؽ نخب امرتبية امـربية )يف ُذٍ ازلةل

وسدضف معداكية  (املـارصت ؛ ألن ُذا حيخاح إىل مزيد من اموكت اذلي ال جسمح بَ ػروف ادلراسة اذلامية 

ا نوحلااق و ُذا ما جيب أن يخعف بَ امباحر امـومي   .امباحثة من خبلل ذهُر

 

 

: و ُذٍ بـغ امخـريفاث اميت وردث يف نخب قربية مـارصت ثضـِا امباحثة حتت امليؼور اإلسبليم فامي يًل 

نٌل ؾرف امباحر . " يه امـموية اميت يلوم هبا خشط ما بإرصاد خشط آخر و امـياية بَ يف ثـمل يشء ما : " امرتبية  -1

امـموياث و امخرصفاث اميت ؾن ظريلِا حياول اهاكئن امبرشي أن يعور بعورت مس مترت : " امرتبية يف ظفحة أخرى بأهنا 

 . "امـلوية نواكاياث امبرشية األخرى, بياء امخيؼاميث 

و . و إؿادت ثيؼمي ارلرباث اميت ثضيف مـىن نوخرباث اميت حزيد املدرت ؿىل ثوحيَ ٍلوؿة ارلرباث املخخامية, يه إؿادت بياء "  -2

يه امبيئة ارلاظة اميت ثـخين برتبية امعاكاث : أورد امباحر ثـريف حون ديوي يف هفس امعفحة اذلي يلول فيَ أن امرتبية 

 . " ارلام 

يه معوية كعديَ يمت ؾن ظريلِا ثوحيَ األفراد اإلوساهيني همنو األفراد اإلوساهيني : " أما امخـريف امثامر فأخرب بأن امرتبية  -3

". 

و اميت ثـخرب امعورت املثامية , و اميفس ية , ؾبارت ؾن منوذح يعف امخرصفاث امـلوية : " امخـريف املاال بأن امرتبية  -4

حبير جس خدؾي املريب نوخرصف سـيا مِذٍ امعورت املثامية املعووبة ؿىل كدر املس خعاع حبير متكن املربني أن . نومرتيب 

 . "أو ما يريدوهَ متاما , يدرهوا ُذٍ امعورت املثامية 

من خبلل اس خخدام مواد ذاث مـىن و ُدف  (األفـال , امسووهياث , املـخلداث  )يه جضكيل امخرصفاث اإلوساهية "  -5

 ."حير يمت اخذيار ُذٍ املواد وفلا ملـايري الامذياز 

ؾبارت ؾن هؼام احامتؾي يخضمن ٍلوؿاث من امـموياث امـديدت املخعةل ببـضِا بـبلكاث جسِم يف حتليق : " امرتبية يه  -6

 . "و امخلومي , امـمل , امخخعيط : ُذٍ اجملموؿاث ثخوخط يف زبلزة أظوار يه , كاايث حمدودت 

و من انحية ؿمل ..... هلل امرتاج اإلوساين : جضلك حوُر لك حلل و ميدان مخيؼمي امفكر اإلوساين فِيي اترخييا ثـين "  -7

معوية حكيف امعلري احامتؾيا حبير : و من انحية ؿمل الاحامتع امرتبية يه ............... امرتبية يه أوس ية : اإلوسان 

: و اكذعاداي امرتبية يه ...امرتبية يه اإلؿداد نومواظية يف امبدل اذلي يًمتي إميَ امفرد : و س ياس يا .... يخكيف مؽ املواهني 

 "اخل ... بندساة املـرفة 

و ُو أن ثعوق امرتبية ؿىل ممارسة حربية امعفل : مععوح امرتبية هل اس خخداماث ؿديدت مهنا الاس خخدام الاحامتؾي  "  -8

و إمنا امرتنزي فيَ ؿىل ثـريغ امعفل مثلافة اجملمتؽ , و ُذا اميوع ال خيط امخـومي امرمسي , من كبل األفراد و اجملمتـاث 

أما الاس خخدام اآلخر . و بذكل حكون امرتبية و امخًض ئة الاحامتؾية ُيا مرتادفذني ...... سواء اكهت حصيحة أو خاظئة  
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أو أي , أو املدريس حير يعوق املععوح ؿىل امخعوراث امياجتة من ثأثر امعامب ابملدرسة , ُو الاس خخدام املؤسيس 

أما الاس خخدام امثامر فِو امخيوير امـام و ُذا اميوع من الاس خخدام نوفغ يدل ؿىل أهَ ميس . مؤسسة ثـوميية أخرى 

و هكن ُو ؾبارت ؾن أجناز , أو يكون هديجة ثًض ئة احامتؾية , من امرضوري أن يكون امضخط فيَ كد ثـمل يف مدرسة 

 . "أوساين يـخرب أريق امخعوراث امـلوية مئلوسان اميت ثخعف ابمفِم و املـرفة 

 

: امخـليب ؿىل ُذٍ امخـريفاث  

 م و كامغ بَثوافق امياكدت امباحثة رأهيا يف قياة املفِوم امضامل نورتبية يف امخـريف األول حير أن املـىن ُيا م

ما اذلي حـل : و ثضيف إىل جساؤالث امباحثة ؾن من ُو امضخط األخر ؟ و ما املمي ُذا امدساؤل اآليت , 

 ُذا امضخط أُل مئلرصاد  ؟

  و هيف حعل ؿوهيا ؟! من أين حعل ؿىل ُذٍ ارلرباث ؟: نٌل ثضيف إىل جساؤالهتا يف امخـريف امثاين ما يًل !

 .حير أن امباحثة وفلت يف هلدُا مخـريف اهاكثب و ما حيمهل من فكر برحٌليت , 

  َذهرث امباحثة ُيا أن امخـريف امثامر خمخرص بعريلة ختل ابملـىن و ُذا رأي ثخفق مـِا امياكدت في. 

  يف امخـريفني امرابؽ و ارلامس ذهرث امباحثة وحود املموض و اذلاخة إىل امخوضيح بضلك أنرب و كد أحسًت

 .امباحثة يف هلدُا 

  نٌل برؾت امباحثة يف هلدُا مبايق امخـريفاث و ما فهيا من افذلار نومفِوم امضامل نورتبية و حاحهتا نوخوضيح و

 .امخحديد ابإلضافة إىل إؿادت امعياكة 

  هتذيب و حربية امروخ بضلك واحض بيامن متزي ديًٌا خاهب ثضيف امياكدت أن مجيؽ امخـريفاث امسابلة أقفوت

 .اإلسبليم امرص يد بذكل 

  إظبلع امباحثة و حرظِا ؿىل اذلعول ؿىل امـمل من معدرٍ و اهمتكن حسن وضـِا نوخـريفاث املربية دميل ؿىل

 - .وفلِا هللا – من مـرفذَ 

  حير اؾمتدث امباحثة ؿىل ذهر امخـاريف بدون ذهر ظاحهبا و بنخفت بخوزيق امبياانث اكمةل يف هناية امعفحة

.  و ماكن امًرش , و دار امًرش , و س ية امًرش ,و رمق امعفحة ,و امس اهكذاة , امس اهاكثب ذهرث فهيا ما يًل 

 

و يه , و ُيا جس خـرض امباحثة بـغ امخـاريف يف اهكذب امرتبوية امـربية املـارصت و ثضـِا حتت امليؼور اإلسبليم نورتبية 

: نٌل يًل 

 . "ثـِد اميشء و ثبويلَ إىل نٌلهل صيئا فضيئا : " امرتبية يه  -1

امرتبية معوية ثًض ئة أو ثعبيؽ احامتؾي نوفرد اذلي يرج ؾن أسبلفَ امسٌلث ادلسمية و : " أما امخـريف املاال أن  -2

و نثريا من املكوانث اميفس ية , و هكٌَ يكدسب ابمرتبية اكفة املكوانث و ارلعااط الاحامتؾية . أساس حكوييَ اميفيس 

و جتـهل ؾيرصا ؿىل كدر من الاوسجام الاحامتؾي مؽ أفراد , اميت ثعوغ خشعيخَ نفرد ممتزي ؾن كريٍ من اإلفراد 

 . "ٍلوؾخَ اإلوساهية اميت يًمتي إههيا 

نوخأزري ؿىل منو امعلار و ذكل ابخذيار ارلرباث اميت حمنو هبا املمي , يه حماوةل يلوم هبا األفراد اخملخعون : امرتبية "  -3

و يف ثـريف آخر ميفس . " ذاث أُداف و مبلمح حمدودت , و ثيؼمي ُذٍ ارلرباث مخًض ئة كومية , املعووبة نوفرد 

ييحرص ...... اميت مير هبا اإلوسان من ظفومخَ إىل هضجَ ثدرجييا , يه لك معوياث اهمنو : " اهاكثب وظف امرتبية كاابل 

 . "ميضلكوا ُؤالء امعلار , و اميت يلوم هبا اهكبار , يف ثكل امخأزرياث اميت ثمت ؾن كعد ؿىل ظلار اجملمتؽ 

أن امرتبية معوية هتدف إىل مساؿدت امفرد ؿىل بندساة أمناط امسووك املخوكؽ مٌَ ممارس هتا يف : " أما امخـريف املاال  -4

املواكف اذلياثية اخملخوفة حبير يعبح كادرا ؿىل حتليق امخكيف الاجيايب املمثر مؽ هفسَ و مؽ بيئذَ الاحامتؾية و امثلافية 

 . "و امعبيـية حكيفا يـود ؿويَ و ؿىل جممتـَ ابمسـادت و امفاادت 
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. حسميا و ؾلويا و اهفـاميا و احامتؾيا : يه معوية حيات يخـمل فهيا امفرد اذليات و حمنو خشعيخَ منوا مذاكمبل : " امرتبية  -5

أو كري امللعودت اميت يععيـِا اجملمتؽ مخًض ئة األحيال ادلديدت فيَ مبا جيـوِم ؿىل وؾي , مبـىن أهنا امـموية امللعودت 

و ُذٍ امعياؿة ثخعوب مٌخجا ؿىل درخة ؿامية , يه ظياؿة امفرد : و امرتبية . و بدور لك مهنم فيَ , بوػاافِم يف اجملمتؽ 

, ألهَ سيذحمل ثوحيَ حياثَ و حيات أمذَ فامي بـد يف مجيؽ امليادين اميت حتيط داخويا و خارحيا , من ادلودت و اإلثلان 

حبمك , خاظة إذا اكن ُياك فااغ , و الاخذيار بني امضـوة األخرى , نٌل أن ُذٍ امعياؿة س خوضؽ يف جمال امليافسة 

 . "كاهون امـرض و امعوب 

حىت يس خعيـوا أن , يف زمان و ماكن مـييني , معوية جضكيل و أؿداد أفراد إوساهيني يف جممتؽ مـني : " امرتبية  -6

يكدس بوا املِاراث و املمي و الاجتاُاث و أمناط امسووك اخملخوفة اميت ثيرس هلم معوية امخـامل مؽ امبيئة الاحامتؾية اميت 

 . "و مؽ امبيئة املادية , يًض ئون أفراد فهيا 

فِيي ثـييَ ؿىل حتليق , ؾون اإلوسان ؿىل امبلاء ابمضلك األوسب : امرتبية ابملـىن امفردي يه : " أما امخـريف املاال  -7

و , و ال يدٌاىف مؽ مذعوباث األخبلق , دوافـَ و كاايثَ و حوافزٍ و حاخاثَ و أُدافَ ابمضلك اذلي يرىض ؾيَ اجملمتؽ 

حترص ؿىل متكني اجملمتؽ من امخلدم و بذكل حيافغ ؿىل ذاثَ فامرتبية ثـني : و امرتبية ابملـىن الاحامتؾي . املثل األؿىل 

: و امرتبية ابملـين املثايل ..... امفرد و اجملمتؽ ؿىل اإلبلاء ؿىل امعاحل من حرازَ املفيد و مث اسدبدال ما ال يعوح مبا ُو خري 

 . "يه اذلفاظ ؿىل املثل األؿىل نومجمتؽ 

يه سوسة من املفاُمي اميت حرثبط ببـضِا بـضا يف إظار فكري واحد يسدٌد إىل املبادئ و املمي اميت جسود : " امرتبية  -8

و اميت حرمس امعرااق امخـوميية احملللة مِا حىت يسكل ساهكِا سوواك يخفق و ثعور اجملمتؽ نوكون و اذليات و , اجملمتؽ 

 . "اإلوسان 

 

: امخـليب ؿىل ُذٍ امخـريفاث  

  أحسًت امباحثة يف وظفِا نوخـريف األول بأهَ فضفاض حيخاح إىل حتديد و ثوضيح. 

 امياكدت من خبلل ميَبيًت امباحر أثر اميلل و امرتمجة من امفكر املريب يف امخـريف امثاين و ُو ما ثوظوت إ 

 .كرأهتا نوخـريف و ملارهخَ ابمخـريفاث املربية املـارصت و ما بيهنم من ثلارة 

  اكذرص امخـريف امثامر ؿىل امخأزري ؿىل منو امعلار و ؿىل امرتبية املومية و ُو ما مل يوحضَ اهاكثب أو حيدد

 او يف ثـريفَ امثاين مغوض واحض يثري جساؤالث ؿديدت ذهرثَ, أُدافَ و ُذا ما أخادث امباحثة يف اإلصارت إميَ 

 .امباحثة أيضا و أحسًت يف رسدُا 

  ثخفق امياكدت مؽ امباحثة يف أن امخـريف امرابؽ حرص معوية امرتبية ؿىل بندساة امفرد أمناط امسووك املخوكؽ و اهَ ال

 .فق مؽ املفِوم امضامل و املخاكمل نورتبية ثي

  و ُذا املفِوم يرحؽ دلون , يف امخـريف ارلامس أؾع  اهاكثب مفِوما فضفاضا نورتبية و ذكل بأهنا يه اذليات

 - .وفلِا هللا – و هكٌَ مل يوحض هيف حكون امرتبية اذليات ؟ و ُذا ما أصارث هل امباحثة و هلدثَ بإثلان , ديوي 

  نٌل رنز ؿىل ادلاهب الاحامتؾي , أما امخـريف امسادس رنز ؿىل دور امبيئة و جتاُل دور امورازة يف حكوين امفرد

 .بيامن امرتبية أمع و أمشل , و املادي نورتبية 

  َحفدد املزيان و ُو رضاء , يف امخـريف امسابؽ أوحضت امباحثة أن امباحر أؾعي مفِوما كامضا من مجيؽ حواهب

اخل من امدساؤالث مما يوحض أثر امرتمجة من ... اجملمتؽ و ُذا يثري جساؤل ؾن ما ُو ُذا اجملمتؽ ؟ و ما يه كميَ ؟ 

 .املرة نٌل يف امخـريف امثاين 

  و هكٌَ يرحؽ امخعور نوكون و اإلوسان و اجملمتؽ أي اهَ , يف امخـريف األخري ؾرض اهاكثب مفِوما سوامي نورتبية

 . و كد أخعاء اهاكثب ُيا بكوهَ مل يرحـَ ندلين اذلي يدين بَ اجملمتؽ و ُذا ما أوردثَ امباحثة .. هؼام وضـي 
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  حير اؾمتدث امباحثة ؿىل ذهر امخـاريف بدون ذهر ظاحهبا و بنخفت بخوزيق امبياانث اكمةل يف هناية امعفحة

 . و ماكن امًرش , و دار امًرش , و س ية امًرش ,و رمق امعفحة ,و امس اهكذاة , امس اهاكثب ذهرث فهيا ما يًل 

 

 

جند أهنا ثـدد امخـاريف نورتبية , و امخأميف يف امرتبية اإلسبلمية و ؾرفوُا , و حىت ؾيدما حاول بـغ اجملهتدين اهكذابة 

ذلكل اكن من مضن اهكذب , و مل يـعِا حلِا من امخـريف , فلك اكثب هؼر مِا هؼرت حزاية متثل حزءا مهنا , اإلسبلمية 

: و فامي يًل بـغ من امخـاريف اميت أوردهتا ؾن نخب امرتبية اإلسبلمية , املـارصت اميت راحـهتا امباحثة 

ا ٍلوؿة ارلرباث اميت ثلدهما مؤسسة حربوية , .....يه وهجة اميؼر اإلسبلمية يف املضااي و املضالكث "   -1 أو اؾخباُر

 . "إسبلمية 

ٍلوؿة املفاُمي اميت يرثبط بـضِا : " امرتبية اإلسبلمية : بـغ امـوٌلء حاول إؾعاء ثـريف صامل نورتبية اإلسبلمية مثل  -2

ببـغ يف إظار فكري واحد يسدٌد إىل املبادئ و املمي اميت أيت هبا اإلسبلم و اميت حرمس ؿددا من اإلحراءاث و امعرااق 

 . "يؤدي ثيفيذُا إىل أن يسكل امفرد سوواك يخفق مؽ ؾليدت اإلسبلم 

و ثيؼمي سوونَ ؿىل أساس مبادئ اإلسبلم بلرض حتليق أُداف اإلسبلم , حمنية مجيؽ حواهب امضخعية اإلسبلمية "  -3

 . "يف ص ىت جماالث اذليات 

فِيي معوية . و ظراالِا امـموية من وهجة هؼر اإلسبلم , إظارا فكراي و هؼاما مذاكمبل يدٌاول امرتبية يف أسسِا اميؼرية " -4

بعورت مذبلمحة مًسجمة ثؤدي إىل إؿداد امضخعية املسومة امـابدت اميت ثخجَ بلك ... حمنية مواُب اإلوسان حمنية مزتهة 

 . "ؿومِا و معوِا و خولِا حنو هللا س بحاهَ و ثـاىل 

هؼام حربوي صامل أو ٍلوؿة امخرصفاث امـموية و املومية املس خضيئة ابملران و امويح اميت ميارسِا اإلوسان مخحليق  -5

 . "املاايث و األُداف اميت حددُا اإلسبلم همنو املسمل و سـادثَ أو همنو كريٍ و سـادثَ 

و اآلراء و امخعبيلاث امرتبوية يف . ٍلوؿة من األظول ارلاظة ببٌاء اإلوسان املسمل و امواردت يف املران و امس ية املعِرت "  -6

 . "هبدف بياء امضخعية اإلسبلمية املخاكمةل اميت ثـمل رلري دهياُا و آخرهتا , أو ماكن , أي زمان 

 

: امخـليب ؿىل ُذٍ امخـريفاث  

  هلدث امباحثة اكذعار امخـريف األول ؿىل املضااي و املضالكث يف حني أن امرتبية اإلسبلمية امع و امشل و  

 .ثوافق امياكدت امباحثة يف ذكل

  ذهرث امباحثة أن امخـريف امثاين حصيح هكٌَ أؾعي رؤية حضةل ؾيدما حرص املاية يف أن يسكل امفرد سووك

و , يخفق مؽ اإلسبلم يف حني أن امرتبية اإلسبلمية ثًضد اهكٌلل يف امفرد حىت يس خعيؽ امليام خببلفذَ يف األرض 

 .ؾبادت هللا و ثـؼميَ 

  اكذرص امخـريف امثامر ؿىل خاهب واحد و ُو حمنية مجيؽ حواهب خشعية امفرد وفق مبادئ اإلسبلم بيامن امرتبية

 .و كد أحسًت امباحثة يف وظفِا ذلكل , يف اإلسبلم مهناح اكمل 

 و ختامف امياكدت امباحثة يف هون امخـريف امرابؽ حيخاح إىل ثوضيح و حتديد أنرث فلك ما ورد يف امخـريف واحض 

 .ثـريف فِو مٌاسب مللذىض اذلال و امخفعيل ميس من صأهَ هكوهَ 

  حـل امخـريف ارلامس امرتبية اإلسبلمية ؾبارت ؾن هؼام حربوي خايل من أي هوع من أهواع امرتبية املري ملعودت

 .و متكٌت امباحثة من إيعال ُذا املـين بلكٌلث كويةل بويلة يف املـين و ُذٍ مزيٍ مِا هباحثَ ؿومية

  و ثوافلِا امياكدت يف رأهيا ُذا إذ , أوردث امباحثة أن امخـريف األخري يخفق مؽ املفِوم امعحيح نورتبية اإلسبلمية

 .املـين امضامل نورتبية  يخفق مؽ اص متل ؿىل لك امـيارص اإلسبلمية و 
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  حير اؾمتدث امباحثة ؿىل ذهر امخـاريف بدون ذهر ظاحهبا و بنخفت بخوزيق امبياانث اكمةل يف هناية امعفحة

 . و ماكن امًرش , و دار امًرش , و س ية امًرش ,و رمق امعفحة ,و امس اهكذاة , امس اهاكثب ذهرث فهيا ما يًل 

 

:  بضلك ؿام 

  بيامن أوردث ست ثـريفاث فلط من , أوردث امباحثة مثان ثـريفاث يف لك من اهكذب امـربية و املربية املـارصت

حير أن ُدف رساههتا امخأظيل اإلسبليم فاكن مزما أن ال حكون ثيلد ؿويَ نخب امرتبية اإلسبلمية و ُذا ؾيب 

ا   .امخـريفاث اميت ثياومت ادلاهب اإلسبليم أكل من كرُي

  امـربية املـارصت  )يفضل مو أن امباحثة اؾمتدث ؿىل ؿدد مـني من امخـريفاث يف لك من اجملاالث امثبلج –

  .(امرتبية اإلسبلمية – املربية املـارصت 

  ببلكة امباحثة يف هلدُا نوخـاريف و ثيويؽ املفرداث و حرظِا ؿىل ظياكة لك هلد بضلك خمخوف مما يربز ببلقهتا

 - .وفلِا هللا - انولوية 

  بدون وحود أي مرحؽ سابق يف هفس امعفحة  (املرحؽ امسابق  )يف ثوزيق املراحؽ اؾمتدث امباحثة دامئاً كومِا! 

  بوضؽ أركام امعفحاث يف امفِارس مسِوت معوية امبحر ؿىل املارئ و ُذا كامت امباحثة ودث امياكدت مو أن

 .ؾيب يف امخًس يق 

  ظريلة امـرض ثفذلر نورتثيب و مو أهنا معدث إىل امرتكمي و امخعييف و امخًس يق نوخط و امخلس مي ملادت امـرض يف

 . بـغ امعفحاث ؿىل ملاظؽ هاكن أفضل ؾيد كرااخَ نوـني فييـكس ؿىل هفس ية كاراَ ميمكل املراءت 

 
 
 

 ..ومت حبمد هللا                                                                                                                   

 


