
1



2



3



4

المقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني, و�لعاقبة للمتقني, و�أ�شهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �شريك له, و�أ�شهد 
�أن حممدً� عبده ور�شوله,  �شلى �هلل و�شلم  وبارك عليه, وعلى �آله و�شحبه �أجمعني  �أما بعد,

طغت  �لذي  �لزمن  هذ�  يف  خا�شة  �الإن�شان,  لبناء  �ل�شحيح  �ملنطلق  هي  �ليوم,  �لرتبية  فاإن 
فيه فنت �الأهو�ء و�ل�شهو�ت, فال �شبيل الإنقاذ �الأمة �إال بالرتبية, وال ي�شلح �آخر هذه �الأمة �إال 
مبا �شلح به �أولها, و�ملتاأمل يف �شرية �ملربي �الأول حممد  �شلى �هلل عليه و�شلم , يجد �هتمامه 
�لبالغ باأمر �لرتبية منذ �لبد�ية, بل كانت هي �لو�شيلة �الأوىل و�الأ�شا�س, يف �لبناء �ل�شلب يف 

تلك �لفرتة, فاأثمرت جياًل فريدً� جاهد يف �هلل حق جهاده, و�متاز عن �لعاملني.
�لكبو�ت  �أ�شباب حدوث  ومن  وعزتها,  �الأمة  لنه�شة  �لرئي�س  �لدعامة  �لرتبوي,  �لعمل  �إن 
و�الأزمات لهذه �الأمة, �شعف �لرتبية يف و�قعنا, وجمود �آليات �لعمل �لرتبوي �ملعمول بها يف 

كثري من �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية, وعدم �الهتمام بالتجديد يف �ملحا�شن �لرتبوية.
�حللول  وبيان  �مل�شكلة,  هذه  تو�شيف  جاهدً�  �لهام,  �الأمر  هذ�  يف  �أ�شارك  �أن  لذ�,�أحببت 

�ملنا�شبة �ملمكنة.
وال يفوتني �أن �أ�شكر كل من �أ�شدى �إيلَّ مالحظة �أو توجيه بعد قر�ءته لهذه �لر�شالة .

ع�شى �هلل �أن يوفقني فيما �أردت, و�أن يكتب �لنفع فيما زبرت, و�هلل �أ�شاأل, �أن يجعل �أعمالنا 
كلها �شاحلة, ولوجهه خال�شة, وال يجعل الأحد فيها �شيئًا, و�هلل �مل�شتعان, وعليه �لتكالن, 

وال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم, و�هلل ويل �لتوفيق, و�لهادي �إىل �ل�شر�ط �مل�شتقيم.

وكتبه
جماز بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الجماز
�ل�شعودية – �شقر�ء     1429/3/14هـ
�لرمز �لربيدي 11961/ �س.ب 524 
jamaz55@gmail.com  لربيد �الإلكرتوين�
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تعريف العمل التربوي

معنى �لعمل:
�لَعَمل حمّركة, �ملهنة و�لفعل, و�جلمع �أعمال, عِمل َعَماًل

وقيل: �لعمل لغريه, و�الإعتمال لنف�شه )1(
احِلَاَت } )2(. و�لعمل ي�شتعمل يف �الأعمال �ل�شاحلة و�ل�شيئة, قال تعاىل{ َوَمن َيْعَمْل ِمَن �ل�شَّ

�لعمل هو  �إذ  �لفعل   و�لعمل يختلف عن 
ِبِه ...})3( )4( ُيْجَز  �ُشوًء�  َيْعَمْل  َمن  وقال تعاىل { 

�إيجاد �الأثر يف �ل�شيء.
يقال: فالن يعمل �لطني خزفًا. )5(

معنى التربية:

�لرب يطلق يف �للغة على �ملالك و�ل�شيد و�ملدبر و�ملربي و�لقيم و�ملنعم ,
يقال: رب فالن ولده, يربه ربا, ورّببه ورباه, كله مبعنى و�حد )6( ,

وربَّ �لولد ربَّا: �أي وليه وتعهده مبا يغذيه وينميه ويوؤدبه )7( ,
و�لرب ياأتي على �أنو�ع, منها: �لرب �مل�شلح, رب �ل�شيء �إذ� �أ�شلحه )8( ,

يعني: توىل �أمره, و�شا�شه وقام عليه ورعاه.
قال �الأ�شفهاين)) �لرب يف �الأ�شل �لرتبية, وهو �إن�شاء �ل�شيء حااًل فحااًل �إىل حّد �لتمام(()9(

)1) ل�سان �لعرب, ال بن منظور ج 11 �ص566 �لقامو�ص �ملحيط, للفريوز �آبادي �ص1036
)2) �سورة �لن�ساء �آية رقم ) 123)
)3) �سورة �لن�ساء �آية رقم ) 124)

)4) مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن, للأ�سفهاين �ص587 
)5) �لفروق �للغوية , الأبي هلل �لع�سكري �ص153

)6) �لنهاية يف غريب �حلديث, ال بن �الأثري جـ2 �ص 180,179
)7) �ملعجم  �لو�سيط, ملجموعة موؤلفني ج1 �ص 321 

)8) معجم تهذيب �للغة, للأزهري ج2 �ص 1336 ل�سان �لعرب, البن منظور ج1 �ص 467 
)9) مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن, للأ�سفهاين �ص336 
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وقال �لبي�شاوي )) �لرب يف �الأ�شل مبعنى �لرتبية, وهي تبليغ �ل�شيء �إىل كماله, �شيئًا ف�شيئًا, 
ثم و�شف به تعاىل للمبالغة(( )1(

و�لرتبية تتكون من عنا�شر �أربعة:  )2(
1- �ملحافظة على فطرة �لنا�شئ ورعايتها.

2- تنمية مو�هبه و��شتعد�د�ته كلها, وهي كثرية متنوعة.
3- توجيه هذه �لفطرة وهذه �ملو�هب كلها, نحو �شالحها وكمالها �لالئق بها.

4- �لتدرج يف هذه �لعملية �لرتبوية.
ون�شتخل�س من هذ� نتائج �أ�شا�شية يف فهم �لرتبية: )3(

1- �أن �لرتبية  عملية هادفة, لها �أغر��شها و�أهد�فها وغايتها.
2- �أن �ملربي �حلق على �الإطالق, هو �هلل �خلالق: خالق �لفطرة, وو�هب �ملو�هب, وهو �لذي �شنَّ 

�شننًا لنموها وتدرجها وتفاعلها ,كما �أنه �شرع �شرعًا لتحقيق كمالها و�شالحها و�شعادتها.
3-�أن �لرتبية تقت�شي خططًا متدرجة ت�شري فيها �الأعمال �لرتبوية و�لتعليمية وفق ترتيب 

منظم �شاعد, ينتقل مع �لنا�شئ من طور �إىل طور, ومن مرحلة �إىل مرحلة.
4- �أن عمل �ملربي تاٍل وتابع خللق �هلل و�إيجاده, كما �أنه تابع ل�شرع �هلل ودينه.

�لرتبية  الأن  و�لدين,  �ل�شرع  معنى  �إىل  بنا  يوؤدي  ونتائجها,  �لرتبية  ملعنى  �لتحليل  وهذ� 
ت�شتمد جذورها منه.

و�لرتبية: نظام �جتماعي يحدد �الأثر �لفعال لالأ�شرة و�ملدر�شة يف تنمية �لن�سء من �لنو�حي 
يعي�س  �لتي  �لبيئة  يف  �شوية  حياة  يحيا  �أن  يـمكنه  حتــى  و�الأخالقية  و�لعقلية  �جل�شمية 
فيها,و�لرتبية �أو�شع مدى من �لتعليم �لذي يـمثل �ملر�حل �ملختلفة �لتي يـمر بها �ملتعلم 

لريقى بـم�شتو�ه يف �ملعرفة يف دور �لعلم . )4(
)1)تف�سري �لبي�ساوي » �أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل« للبي�ساوي ج 1�ص7

)2) مدخل �إىل �لرتبية, حما�سر�ت لطلب �ل�سنة �الأوىل يف كلية �لعلوم �الجتماعية لعبد �لرحمن �لباين ل�سنة 
1397هـ, �أ�سول �لرتبية �الإ�سلمية و�أ�ساليبها, لعبد �لرحمن �لنحلوي �ص13

)3) مدخل �إىل �لرتبية, حما�سر�ت لطلب �ل�سنة �الأوىل يف كلية �لعلوم �الجتماعية لعبد �لرحمن �لباين ل�سنة 
1397هـ, �أ�سول �لرتبية �الإ�سلمية, و�أ�ساليبها, لعبد �لرحمن �لنحلوي �ص 14-13

)4) �لتعريفات, للجرجاين �ص118
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مفهوم العمل التربوي

هو �لرب�مج �لرتبوية �ملاأخوذة من �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية و�آثار �ل�شلف, يف �ملحا�شن 
�لرتبوية, مثل �لبيت و�ملدر�شة, و�لبيئة و�ملجتمع كامل�شاجد و�ملكتبات و�ملحا�شر�ت و�الأندية 
و�جلمعيات وو�شائل �الإعالم باختالفها وتنوع �أ�شاليبها, لرت�شيخ �لعقيدة �ل�شحيحة و�إعد�د 
��شتعد�د�ته وتوجيه قدر�ته, وتنظيم طاقاته,  �مل�شلم �حلق علمًا وعماًل, وتفتيح  �الإن�شان 

ليتمكن من ممار�شة �لن�شاطات وحتقيق �لغايات �لتي يحددها �الإ�شالم . )1(

)1) �نظر, مذكرة �أ�سول �لرتبية �الإ�سلمية, لطلب �ل�سنة �لثالثة جلميع �الأق�سام بجميع �لكليات يف جامعة �الإمام 
حممد بن �سعود عام 1407هـ, ف�سل » مدخل عام للرتبية �الإ�سلمية » ملحب �لدين �أبي �سالح �ص8. وجملة �لبيان 

عدد )27) �ص 46,45
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واقع العمل التربوي

تمهيد:
�إن �لناظر يف و�قع �لعمل �لرتبوي, وخا�شة ما يتعلق باملحا�شن, يجد خلاًل وتر�جعًا ظاهرً� 
على م�شتوى �الأفر�د و�جلماعات, على نحٍو مما نرى �أو ن�شمع,وهكذ� �نتقا�س �لعمل �لرتبوي 
و�إثارة عدم �أهميته عرب �لو�شائل �ملقروءة و�مل�شموعة و�ملرئية, مما �أدى �إىل �شعف عمل �ملوؤ�ش�شات 
�لرتبوية وقلة �إنتاجها , و�لرتبية �لتي ال تتح�شن مثل �لطفل �لذي ال ينمو, كالهما يعاين من 
 فال بد  من �لوقوف على هذه �مل�شكلة. و�شوف نعر�س لهذ� �لو�قع, ببيان مظاهره 

م�شكلة )1(
و�أ�شبابه و�شبل �لعالج.

يكون  قد  ما  �ملظاهر  فمن  كبري,  تد�خل  بينهما  و�الأ�شباب  �ملظاهر  �أن  �إىل  �لتنبيه  ويجدر 
�شببًا, ومن �الأ�شباب ما قد يكون مظهرً�, فليعلم ذلك.

)1) �نظر  »حول �لرتبية و�لتعليم )) لعبد �لكرمي بكار �ص 240
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مظاهر ضعف العمل التربوي
1- ندرة �ملحا�شن �لرتبوية يف بع�س �الأقطار و�الأم�شار .

2- عدم �الهتمام باملحا�شن �لرتبوية من حيث �إن�شائها وحتديثها وتزويدها مبا حتتاجه.
3- عدم �هتمام بع�س �لعلماء وطالب �لعلم و�لدعاة بالعمل �لرتبوي و�إدر�ك حاجة �لنا�س 

�إليه.
4- �قت�شاب �لكتابات و�لر�شائل حول �أهمية �لعمل �لرتبوي و�شرورته.

5- قلة �لعاملني يف �ملحا�شن �لرتبوية من �لكفاء�ت �ملتخ�ش�شة وغريها ومتركزهم يف �أماكن 
معينة, قد تكون �أحيانًا غري موؤثرة .

6- قلة �لرب�مج �لرتبوية �ملقدمة يف �ملوؤ�ش�شات �لدعوية و�خلريية, و�شعف بع�س �ملقدم منها.
7- �لرتابة وعدم �لتجديد يف و�شائل �لعمل �لرتبوي و�أ�شاليبه.

8- بروز �لطرح �لرتبوي �لنظري �الأكاديـمي, وقلة �لطرح �لعملي �ملنا�شب.
9- وجود بع�س �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية �لقوية �ل�شلبية, ولها تاأثريها وح�شورها غري  �ملر�شي 

�شرعًا.
10- �لتباطوؤ يف حترير بع�س �مل�شائل �ل�شرعية �لرتبوية, وخا�شة ماله عالقة بو�قع �لعمل, 

مثل م�شائل �لثو�بت و�ملتغري�ت من حيث �لنو�حي �لتطبيقية �ملعا�شرة.
ومكانة  بالعلم  يتعلق  ما  وخا�شة  �ل�شرعية  �مل�شائل  لبع�س  �ملربني  بع�س  �شبط  عدم   -11

�لعلماء, و�لدعوة و�أحو�لها وو�شائلها, و�لرتبية ومر�حلها و�شو�بطها.
12- �شعف �لتدين لدى بع�س �ملربني و �لعاملني يف بع�س �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية, مما يعك�س 

�شورة غري الئقة.
13- ف�شو �الختالف و�لتفرق بني بع�س �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات يف �حلقل �لرتبوي, وجتاوز بع�س 

ذلك �إىل �لهمز و�ل�شباب و�لبهتان.
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أسباب ضعف العمل التربوي
تمهيد:

بني  م�شرتك  وي�شعب ح�شرها, وجمملها  ومتنوعة,  �لرتبوي كثرية  �لعمل  �أ�شباب �شعف  �إن 
�ملوؤ�ش�شة و�ملربي و�ملرتبي, ولكٍل ن�شيب,

وقد قسمتها على النحو التالي:
1- �أ�شباب خا�شة باملوؤ�ش�شة �لرتبوية.

2- �أ�شباب م�شرتكة بني �ملربي و�ملرتبي.
3- �أ�شباب خا�شة باملربي.

4- �أ�شباب خا�شة باملرتبي.

 
أواًل: أسباب خاصة بالمؤسسة التربوية)1(

1- عدم وجود �أ�شول ثابتة ر�فدة مالية للموؤ�ش�شة �لرتبوية, وعدم �الهتمام بتنمية �ملو�رد 
�ملالية, و�بتكار �الأ�شاليب و�لو�شائل �لر�فدة �ملمولة كاالأوقاف و�لو�شايا ونحوها, مما يوؤدي 

غالبًا �إىل �إفال�س و�نهيار �ملوؤ�ش�شة.
2 - عدم �أهلية �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شة, و�لوقوع يف بع�س �الأخطاء مثل:

�أ - عدم �لبحث عن كو�در وطاقات متميزة فاعلة.
ب - عدم و�شع �لفرد �ملنا�شب يف �ملكان �ملنا�شب.

 ج - عدم توظيف كافة �الأفر�د يف �لعمل و�إهمال �لطاقات.
د- عدم �اللتز�م بال�شو�بط �ل�شرعية �أثناء تنفيذ �لرب�مج.

3- �شعف �الإمكانات و�لطاقات لدى �ملوؤ�ش�شة,ويتجلى ذلك يف:
�أ- �شعف �لتخطيط و�ملتابعة و�لتقومي لرب�مج ومناهج �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية.

)1)�نظر حول �لرتبية و�لتعليم, لعبد �لكرمي بكار �ص 237 , 268 , 269, 270, 274 ,242 .
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ب - غياب �الأهد�ف �لرئي�شة عن �لعاملني لعمل �ملوؤ�ش�شة. 
ج- توقف بع�س �ملحا�شن �لرتبوية و�نقطاعها عن �لعمل, وعدم ��شتمر�رها, مما يجعلنا 

منار�س �الإهد�ر �لرتبوي.
وتاأثريها  ي�شعف ح�شورها  و�لتطوير,وهذ�  �الإتقان  من  �لرتبوية خالية  �الأعمال  �إخر�ج  د- 

ومناف�شتها لغريها.
هـ- عدم �الرتقاء مب�شتوى �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية من حيث �إقامة �لدور�ت و�الأن�شطة 

و�لزيار�ت و�لرحالت �لالزمة لهم.
و- �إ�شباع بع�س �جلو�نب لدى �ملرتبي و�إهمال جو�نب �أخرى.

ز- عدم �لقدرة على �حتو�ء �ملرتبي وتوجيهه.
ح - عدم متابعة �الأفر�د, و�إيجاد �حللول مل�شاكلهم.

�لعمل  وعو�ئق  م�شاكل  حول  و�لدر��شات  و�ال�شتبانات  و�لر�شائل  �لكتابات  ندرة   -4
�لرتبوي.

�الأجو�ء  ت�شمم  فهي  �لرتبوية,  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لعاملني  بع�س  بني  �لد�خلية  �ل�شر�عات   -5
وتكهربها, وتف�شد عالئقهم �الأخوية, وتورث �جلدل و�ملر�ء و�لنقد �لهادم للبناء, فيتفرق 

�ملربون ويت�شرر �ملرتبون.
6- �عتماد بع�س �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية يف بع�س �الأقطار جمانية �الن�شمام يف �ملح�شن �لرتبوي, 
حيث يت�شاهل �ملرتبي يف �حل�شور و�ملو�ظبة و�ال�شتفادة, بخالف �إذ� دفع �أجرً� فاإنه يهتم بذلك 

كله, و�حلاجة ُتقدر بقدرها.
7- قيام بع�س �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية, وت�شغيل بع�س �لعاملني لديها بدون �أجر, وعليه فال 
من  �ملح�شنني  على  ما  مقاله  ول�شان  تق�شري,  على  لومه  وال  متابعته  وال  حما�شبته  ت�شتطيع 

�شبيل.
مما  لهم,  كفايتها  �لرتبوية ,وعدم  �ملوؤ�ش�شة  يف  للعاملني  و�ملرتبات  �ملكافاآت  �نخفا�س   -8
يجعلهم ال يهتمون بالعمل, �أو يعملون يف جماالت �أخرى تز�حم عملهم, و�أحيانًا ال تتنا�شب 

مع �شهاد�تهم وخدماتهم وم�شتوياتهم.
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ثانيا: أسباب مشتركة بين المربي والمتربي 
كان  ملا  و�لتغيري  �ملهمة,  غري  باالأمور  و�الهتمام  ومتاهاتها,  �لدنيا  دروب  يف  �الن�شغال   -1

عليه, كتبديل �ل�شلوك وتغيري �لنو�يا .
2- �إهمال تزكية �لنف�س,وترك �الأجو�ء �الإيـمانية, و�النقطاع عن جمال�س �لذكر و�ل�شاحلني 

�لنافعة,و��شتبد�لها ب�شحبة ذوي �الإر�د�ت �ل�شعيفة و�لهمم �لدنّية.
3- ترك بع�س �لفر�ئ�س و�لو�جبات, و�لوقوع يف �ملعا�شي و�ل�شيئات, وخا�شة �ل�شغائر,وهذه 

تثخن �لقلب باجلر�ح.
�أظهرت خلاًل  �لعلمي و�لرتبوي, وح�شيلته تكاد تكون �شعيفة, مما  �لتاأ�شي�س  4- �شعف 

كثريً� ونق�شًا كبريً� �أثناء ممار�شته لعمله.
5- طغيان �لعلم �أو �لدعوة على �لرتبية, �أو �لعك�س, ومنه فقد �لتو�زن, فاإما تطّرف وغلو 
مثل: حتميل �لنف�س ما ال تطيق, �أو ت�شاهل وترخ�س يف بع�س �لق�شايا �ل�شرعية �ملن�شو�س 

عليها .
6- �لوقوع يف فتنة �لزوجة و�لولد و�ملال, وعدم �لتفطن خلطورة مثل هذه �ملحبوبات,حيث 

ت�شرفه عن عمله وتربيته .
7- �شغط �لبيئة, ومن ذلك:

�أ- �ملجتمع, فال ي�شمع �إال كلمات ُترِدي عزمه, وتوجيهات ُتثِني همه, ف�شاًل عن �الأذّية من 
�أبويه �أو زوجه �أو ولده.

ب - �شغط �حلركات و�لتيار�ت و�لتوجهات يف �ل�شاحة �لدعوية و�لرتبوية, فرت�ه يعمل بجد 
كك يف منهجه, وينتقد عمله, وتّبدع دعوته وتربيته, و�لنتيجة  ون�شاط, وفجاأة �إذ� هو ُي�شَّ

�ملوؤملة, ترك �لعمل و�النكفاء.
8- �نت�شار بع�س �الأمر��س �لقلبية مثل:

�أ- �الإعجاب بالنف�س و�لغرور وحب �لظهور,فرت�ه مطالبًا غريه بالتوقري و�الحرت�م و�لطاعة, 
م�شتع�شيًا على �لن�شيحة,ويعظم ذلك �لد�ء حني يكون مفتيًا �أو قا�شيًا �أو علمًا بارزً�, فريى 

نف�شه يف مكان, �أف�شل من غريه, ويت�شدر يف كل �شيء وما درى �أن ذلك قاتله.
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ب- �لغرية من �الآخرين, فريى �أقر�نه متفاوتون يف �لقدر�ت و�ملوؤهالت �ل�شخ�شية و�لنف�شية 
و�لع�شبية و�لفكرية و�لعلمية و�لرتبوية و�لدعوية,بع�شهم مبدع,و�آخر مرموق, و�آخر ذكي, 
و�آخر علم, وهكذ�, وهو ال �إىل هوؤالء, وال �إىل هوؤالء, فيعمد �إىل �أن يت�شلق ويدخل �لبيوت من 

غري �أبو�بها, و�لنتيجة �إما �أن ينتقم بالقول �أو �لفعل, و�إما �أن يقدح يف غريه.
من  كثيف  �شتاٍر  خلف  غريه,  على  و�لتبعية  �لالئمة  و�إلقاء   , �مل�شوؤولية  من  �لتن�شل   -9

�ملربر�ت .

ثالثا: أسباب خاصة بالمربي)1(
1- توقف �ملربي عن �الأخذ و�لتلقي,وبفعله هذ� يبتعد عن �الرتقاء و�لتطور �لذ�تي,و�لنتيجة 

ة و�الإبد�ع . فقد�ن �جِلدَّ
2- عدم ح�شور �ملربي �أو تاأخره �أو كرثة غيابه مما يرتك �أثرً� �شلبيًا على جودة �ملرتبي, و�إح�شا�شًا 
�ال�شتمر�ر يف  �أو ترك  �لغياب و�النقطاع  �إىل  باملرتبي  يوؤدي ذلك  �أهميته, وغالبًا  لديه بعدم 

�ملح�شن �لرتبوي .
نطاق  زيادة  ثم  ومن  تربوي,  حم�شن  من  �أكرث  على  �ملتميز  �ملربي  �إ�شر�ف  نطاق  تو�شيع   -3
�مل�شوؤولية عليه, مماينتج عنه �مللل و�ل�شاآمة,وعدم �إتقانه ملهامه �ملناطة به,وعدم قدرته على 

�إ�شتيعابها,وقلة تقدمي �لعطاء, وي�شري �لهدف هو�الإجناز فقط.
�الهتمام  وعدم  �ملرتبي,  لدى  �مل�شروعة  �أو  �ملباحة  و�الآمال  �لطموحات  �شناعة  �إهمال   -4
�إمكاناته  مع  تتنا�شب  وو�قعية  عقالنية  �أكرث  وجعلها  وجدت,  �إذ�  وتوجيهها  برت�شيدها 

ومو�هبه.

)1)�نظر حول �لرتبية و�لتعليم, لعبد �لكرمي بكار, �ســ116 .
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رابعًا: أسباب خاصة بالمتربي)1(
1 - �لتلقي �ل�شلبي و�ال�شتماع �خلايل عن �لتفكري و�لتقومي و�حلو�ر.

مربرً�  ذلك  �أن  ويرى  �لت�شاهل,  فيها  جو�نب  يف  �ملربني  من  يكربه  ملن  �ملرتبي  تقليد   -2
لت�شاهله.

3-  ظهور �لتن�شئة �لر�جعة لدى �ملرتبي, وذلك بتطبيقه مامور�س معه حيال تن�شئته على 
�شعفه وعالته, مما ولد لدينا خمرجات �أقل فعالية, و�أ�شعف كفاءًة و�أد�ًء.

)1) �نظر ))�ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة)) ملحمد �لدوي�ص, �ســ24 .
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 العالج والدور المطلوب
تمهيد:

�إن معرفة �أ�شباب �شعف �لعمل �لرتبوي, ب�شتى �أ�شكاله و�شوره, و�لعمل �جلاد على جتنبها, 
و�حلر�س على تخّطيها, من �أهم �لعالج.

ومن �لعو�مل �ملعينة على جناح �لعمل �لرتبوي, �ل�شرب على مر�رة �لعالج, مع �ملو��شلة دون 
�النقطاع.

وقد جعلنا �لعالج على �لنحو �لتايل:
* �ملبحث �الأول:�لقناعة باأهمية �لعمل �لرتبوي و�شرورته.

* �ملبحث �لثاين:وجوب �اللتز�م بال�شو�بط �ل�شرعية يف �ملنا�شط �لرتبوية.
* �ملبحث �لثالث:�لدور �ملطلوب من  �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية.

* �ملبحث �لر�بع:�لدور �ملطلوب من �لعلماء.
* �ملبحث �خلام�س:و�شايا للمربني.
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المبحث األول:
القناعة بأهمية العمل التربوي وضرورته  

ال�شك �أن تربية �لن�شاأ, هي �أ�شا�س �لتغيري , بل هي �حلل �لوحيد لالإن�شان �مل�شلم من �أجل 
�شعادته دنيا و�أخرى, وما حتققه هذه �لرتبية ال يحققه �لتعليم, �إذ �لرتبية تعتمد يف حتقيق 

�أهد�فها على �لقدوة و�ل�شلوك و�ملثل �حلي, �أما �لتعليم فهو تلقني وتبليغ معلومات )1(.
وحقيقة دور �ملعلمني من �الأنبياء و�أتباعهم هي در��شة �لعلم �الإلهي وتعليمه, قال تعاىل {
ا�ِس ُكوُنوْ� ِعَباًد� يليِّ ِمن ُدوِن �هلّلِ  َة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّ ُبوَّ ْكَم َو�لنُّ َما َكاَن ِلَب�َشٍر �أَن ُيوؤِْتَيُه �هلّلُ �ْلِكَتاَب َو�حْلُ

ُموَن �ْلِكَتاَب َومِبَا ُكنُتْم َتْدُر�ُشوَن})2(  نَي مِبَا ُكنُتْم ُتَعليِّ َوَلِكن ُكوُنوْ� َربَّاِنييِّ
فهذه تربية �لقر�آن, وقد �أ�شار �هلل تعاىل �إىل �أن من �أهم وظائف �لر�شول  �شلى �هلل عليه و�شلم  
تعليم �لنا�س �لكتاب و�حلكمة,وتزكية �لنا�س �أي تنمية نفو�شهم وتطهريها, بقوله تعاىل{
يِهْم �إِنََّك  ْكَمَة َوُيَزكيِّ ُمُهُم �ْلِكَتاَب َو�حْلِ ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتَك َوُيَعليِّ َربََّنا َو�ْبَعْث ِفيِهْم َر�ُشواًل ميِّ

�أَنَت �لَعِزيُز �حَلِكيُم })3( .
وقد بلغ من �شرف مهنة �لرتبية �أن جعلها �هلل تعاىل من جملة �ملهمات �لتي كلف بها ر�شوله  
ْن �أَنُف�ِشِهْم  �شلى �هلل عليه و�شلم , قال تعاىل { َلَقْد َمنَّ �هلّلُ َعَلى �مْلُوؤِمِننَي �إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُشواًل ميِّ
ِبنٍي}  ْكَمَة َو�إِن َكاُنوْ� ِمن َقْبُل َلِفي �َشالٍل مُّ ُمُهُم �ْلِكَتاَب َو�حْلِ يِهْم َوُيَعليِّ َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكيِّ

)4(وقد �أ�شارت �الآية �إىل �أن �ملربي له وظائف, �أهمها :

1- �لتزكية, �أي �لتنمية و�لتطهري و�ل�شمو بالنف�س �إىل بارئها و�إبعادها عن �ل�شر, و�ملحافظة 
على فطرتها.

2-  �لتعليم �أي نقل �ملعلومات و�لعقائد �إىل عقول �ملوؤمنني وقلوبهم ليطبقوها يف �شلوكهم 
وحياتهم. )5(

)1) �نظرمقالة »�لرتبية �الإ�سلمية ,�سرورة ح�سارية«,ملحمد �الإدري�سي بخات .جملة �لبيان عدد 33 �ص 31.
)2) �سورة �آل عمر�ن �آية 79 .

)3) �سورة �لبقرة �آية129 .
)4) �سورة �آل عمر�ن �آية 164 .

)5) �أ�سول �لرتبية �الإ�سلمية و�أ�ساليبها, لعبد �لرحمن �لنحلوي �ص155-154.
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ة ال ت�شتغني عنها �ملجتمعات, وبها ت�شتقيم �أمور �لنا�س و�أحو�لهم,  فالرتبية �شرورة ُملّحّ
�لعمل  �إىل  �لنظري  �حلّيز  من  �ل�شرعية  �الأحكام  لنقل  �لو�شيلة,  هي  بل  �أخالقهم  وت�شلح 

و�لتطبيق.
�أحد من  م�شوؤولية  �هلل  واّله  وو�جب كل من  و�الأ�شتاذ,  و�ملعلم  و�ل�شيخ  �الأب  و�جب  و�لرتبية 
�لنا�س ,وو�جب على م�شتوى �الأّمة جمعاء,)1( وقد بلغ �هتمام معظم دول �لعامل يف �ل�شنو�ت 
�لتعليم,  ب�شوؤون  �ملهتمة  ووز�ر�تها  موؤ�ش�شاتها  ت�شمي  جعلها  مما  مبلغًا  بالرتبية  �الأخرية 
بالرتبية بداًل من �لتعليم, وبع�شهم َقَرَن �لرتبية بالتعليم, حر�شًا منهم على �أهمية �لرتبية, 

وعلى �أن �لتعليم جزء من �لرتبية, و�لرتبية �أعّم و�أ�شمل)2(. 
وتنق�شها  تتخرج  و�الأجيال  بالرتبية,  تهتم  ال  �أنها  يجد  �لتعليم  مناهج  لبع�س  و�ملالحظ 
�لرتبية, وهذه حقيقة �أدركها �شلفنا �ل�شالح �إذ كانو� ي�شّمون معلم �الأوالد :�ملوؤديِّب و�ملربي, 
ويحر�شون على �أن يتحلى �أوالدهم برونق �لعلم من ح�شن �ل�شمت و�لهدي �ل�شالح ,من دو�م 
و�لتخلي عن  و�لباطن  �لظاهر  بعمارة  �ملحجة  ولزوم  و�لتو��شع  و�خل�شوع  و�لوقار  �ل�شكينة 
نو�ق�شها )3(,قال �بن �شهاب » �إن هذ� �لعلم �أدب �هلل �لذي �أدَّب به نبيه  �شلى �هلل عليه و�شلم, 
�إليه,  �أُديِّي  ما  على  ليوؤديه  ر�شوله,  �إىل  �هلل  �أمانة  �أمته,  و�شلم   عليه  �هلل  �شلى  �لنبي   و�أدب 
�بن �شريين  )4( ,وقال  �أمامه, حجة فيما بينه وبني �هلل عز وجل«  فمن �شمع علمًا فليجعله 
فنظر كيف  �شريين رجاًل,  �بن  وبعث  قال:  �لعلم,  يتعلمون  يتعلمون  �لَهْدَي كما  كانو�   «
هدي �لقا�شم وحاله؟)5(,وقال حبيب  بن �ل�شهيد البنه:يابني,�يت �لفقهاء و�لعلماء, وتعلم 
منهم,وخذ من �أدبهم و�أخالقهم وهديهم,فاإن ذ�ك �أحب �إيّل لك من كثري من �حلديث()6(,وقال 

, 
خملد بن �حل�شني البن �ملبارك:نحن �إىلكثري من �الأدب,�أحوج منا �إىل كثري من �حلديث()7(

)1) �نظر مقالة«�فتقار �لعمل �لرتبوي �إىل �ل�سو�بط �ل�سرعية«ملحمد �لدوي�ص,جملة �لبيان عدد 94 �ص52 .
)2) �نظر مقالة » �لرتبية,�لو�قع و�لبديل«لعدنان حممد عبد�لرز�ق ,جملة �لبيان عدد )27) �ص42.

)3) حلية طالب �لعلم, لبكر �أبوزيد �ص 12.
)4) �جلامع الأخلق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع, للبغد�دي ج1 �ص119 رقم »7«.

)5) �جلامع الأخلق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع, للبغد�دي ج1 �ص 121 رقم »10« 
)6)�جلامع الأخلق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع, للبغد�دي ج1 �ص 121 رقم »11« 
)7)�جلامع الأخلق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع, للبغد�دي ج1 �ص 122 رقم »12«
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وقال بع�شهم البنه يابني:الأن تعلم بابًا من �الأدب �أحب �إيّل من �أن تتعلم �شبعني بابًا من �أبو�ب 
, 

�لعلم(( )1( ,وقال �إبر�هيم )) كنا ناأتي م�شروقًا فنتعلم من هديه ودله(( )2(
هذه �الآثار ونحوها, تدل داللة �شريحة على �شرورة تربية �لن�شاأ على �الأخالق �حل�شنة, و�أنها 
مالزمة لتعلم �لعلم, ال تنفك عنه, فاإذ� �أخفق �لبيت يف تربيته, �أو �أهمل �ل�شيخ ذلك, �أومل 
تهتم به �ملد�ر�س �لنظامية, فال منا�س من �لقيام بهذ� �لو�جب عرب �لو�شائل �ملمكنة, وفق 
بر�مج تربوية هادفة نافعة, عرب �ملحا�شن �لرتبوية, قال �حل�شن) �إن كان �لرجل ليخرج يف �أدب 
 ,وقال �بن �ملبارك))تعلمنا �الأدب ثالثني عامًا وتعلمنا �لعلم 

يك�شبه �ل�شنني ثم �ل�شنني(()3(
 ,وقال �بن �ملبارك))كاد 

ع�شرين(( )4(,وقال �بن �ملبارك ))طلبنا �الأدب حني فاتنا �ملوؤدبون(( )5(
�الأدب يكون ثلثي �لدين(( )6( .

�شار  ينفعهم,  مبا  و�أخذهم  �حلميدة,  �الأخالق  �لنا�س على  تربية  و�أهمل  �الأدب  ُتِرك  ومتى 
تعلمهم كما يقول �أبو زكريا �لعنربي))علم بال �أدب, كنار بال حطب, و�أدب بال علم, كروح 

  
بال ج�شم..(( )7(

فال بد من �لعمل �لرتبوي �ملنظم �ملخطط له, حتى يوؤتي �لعلم ثمرته, وتوؤتي �لرتبية ثمارها, 
�لعمل  بر�مج  على  �لقائمون  يكون  �أن  مبكان,  �الأهمية  ومن  مرتبيًا,  متعلمًا  جياًل  ون�شنع 
�لرتبوي و�آلياته و�أ�شاليبه ومتابعته, �لعلماء و�لدعاة وطالب �لعلم, كل بح�شبه, وال يخلو 
حم�شن من هوؤالء �أو بع�شهم, ويكونو� قدو�ت مربون, �شاحلون م�شلحون, �أقو�لهم و�أفعالهم 

, 
حتدث يف نف�س �ل�شامع و�لناظر و�ملرتدد و�لز�ئر �آثارً� قد ال يحدثها قر�ءة �ألف كتاب )8(

وقد جاء)) �أنه كان يجتمع يف جمل�س �الإمام �أحمد زهاء خم�شة �آالف �أو يزيدون, نحو خم�س 

)1) تذكرة �ل�سامع و�ملتكلم يف �أدب �لعامل و�ملتعلم,  البن جماعة �ص39-38 
)2) جامع بيان �لعلم وف�سله, ال بن عبد �لرب ج 1 �ص510 رقم »820«.

)3) تذكرة �ل�سامع و�ملتكلم يف �أدب �لعامل و�ملتعلم, ال بن جماعة �ص38.
)4) �سفة �ل�سفوة, البن �جلوزي ج 4 �ص379 .

)5) حلية �الأولياء, الأبي نعيم �الأ�سبهاين ج 8 �ص169 .
)6) �سفة �ل�سفوة, البن �جلوزي ج 4 �ص379 .

)7) �جلامع الأخلق �لر�وي و�آد�ب �ل�سامع, للبغد�دي ج1 �ص122 رقم »13« .
)8) �نظر)) معامل يف طريق طلب �لعلم )) لعبد �لعزيز �ل�سدحان �ص 46-45.



19

مئة يكتبون, و�لباقون يتعلمون منه ح�شن �الأدب و�ل�شمت(( )1(  
وقال �أبوبكر بن �ملطوعي)) �ختلفت �إىل �أبي عبد �هلل ثنتي ع�شرة �شنة, وهو يقر�أ »�مل�شند«على 

�أوالده, فما كتبت عنه حديثًا و�حدً� �إمنا كنت �أنظر �إىل هديه و�أخالقه(( )2(
ومتى �قت�شرت �لدعوة على �لعلم وترك �لرتبية �أو �إهمالها, فهذ� يوؤدي �إىل �آثار �شلبية ت�شبه 

يف جمملها �الآثار �لناجمة عن ف�شل �لقول عن �لعمل, ومن جملتها: 
1 - ق�شور �لروؤية لدى �ملرتبي, و�شعف �الإبد�ع و�لتعامل �حل�شن مع خمتلف �ملو�قف ل�شعف 
م�شاندة بقية �جلو�نب �ملختلفة �الأخرى يف �ل�شخ�شية للجانب �لذهني, ويف حديث �لنعمان 
و�إن  �أال  بن ب�شري-ر�شي �هلل عنهما- قال,�شمعت ر�شول �هلل  �شلى �هلل عليه و�شلم يقول )) 
وهي  �أال  كله,  �جل�شد  ف�شد  ف�شدت  و�إذ�  كله,  �جل�شد  �شلح  �شلحت  �إذ�  م�شغة,  �جل�شد  يف 

 وم�شلم  )4(وغريهما. 
�لقلب(( خّرجه �لبخاري )3(

خماطبة  بني  �لتو�زن  يف  �خللل  نتيجة  �ملرتبي,  �شخ�شية  يف  و�الأمر��س  �لعلل  بع�س  بقاء   -2
ِبَقْلٍب   َ �هللَّ �أََتى  َمْن  �إِالَّ   - َبُنوَن  َواَل  َماٌل  َينَفُع  اَل  َيْوَم   } يقول  وجل  عز  و�هلل  جو�نبها,  كافة 

�َشِليٍم})5(,و�ملر�س �إذ� طال بقاوؤه ��شتفحل و�شعب عالجه.
نتيجة �شعف  و�ل�شلوكية,  �لقلبية  �الأمر��س يف �جلو�نب  �ملزيد من  �لقابلية الكت�شاب   -3

�لتح�شني بالرتبية و�لتهذيب �لعمليني, ويف �ل�شورة �ملقابلة: 
فاإن �الهتمام بالكيف, �أو باجلانب �لرتبوي فقط, و�إهمال �لكم, �أو �ملادة �لعلمية, �أو غ�س 

�لطرف عن تثبيتها يف �أذهان �لطالب, له مثالب عديدة, منها:-
1-  تخريج مناذج ح�شنة �ل�شلوك, �شعيفة �لثقة يف �لنف�س, ال يقوم �شلوكها على �أ�شا�س 

ر��شخ من �لعلم, وقد قيل “فاقد �ل�شيء ال يعطيه”. 
2- �شريان هذ� �ل�شعف �إىل �الأجيال �لقادمة, مما يوؤثر �شلبًا على �ملجتمع باأكمله, وقد يوؤدي 

)1) �سري �أعلم �لنبلء, للذهبي ج 11 �ص316 .
)2) �سري �أعلم �لنبلء, للذهبي ج 11 �ص316.

)3) �سحيح �لبخاري رقم » 52« �الإميان .
)4) �سحيح م�سلم رقم » 1599« �مل�ساقاة .

)5) �سورة �ل�سعر�ء  �آية 89,88 .
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. 
�إىل �شياع �لعلم بفقد �أوعيته من �حلفاظ و�لعلماء و�ملحققني )1(

فظهر بذلك �أن �لعمل �لرتبوي �شرورة, و�حلاجة �إليه ما�شة,ومتى �قتنع �لقائمون على م�شرية 
�لعمل �لرتبوي بهذ� ,فهذ� جزء من �لعالج,حيث ُت�شّمر �ل�شو�عد, وُت�شّخر �الإمكانات,وُتوّجه 
طاملا  ُثلمة  �الإ�شالمية,و�شّد  �ل�شاحة  يف  دورها  �لرتبوية,و�إبر�ز  �ملحا�شن  �لطاقات,لتفعيل 

تنا�شد �لرتبويون �إىل رتقها.

المبحث الثاني:
وجوب االلتزام بالضوابط الشرعية في المناشط التربوية   

تمهيد   
�أن هناك جتاوز�ت عدة يف ميد�ن �لعمل �لرتبوي خمالفة  �إن �ملتاأمل يف �ل�شاحة �الإ�شالمية يرى 

لل�شريعة, ومن �أهم �أ�شباب ذلك:
1 -�شعف �لعلم �ل�شرعي, وقلة �لعناية به, وجتاوز بع�شهم ذلك, �إىل تهمي�س دوره و�لتقليل 

من �شاأنه.
�إىل جتاوز �حلدود  �ملربي  �ملربي وبيان و�جباته, مما ي�شطر  �لغلو و�ملبالغة يف تعظيم دور   -2

�ل�شرعية لتاأدية �لدور �لذي يعتقد وجوبه عليه.
3- �شعف �لورع ورقة �لدين, مما جعل بع�س �لعاملني يف �حلقل �لرتبوي يتجر�أ على بع�س 

�ملحرمات,�أو يتهاون يف تاأدية بع�س �لو�جبات.
4- �الإغر�ق يف �لتنظري , و�الأ�شباب �ملادية , و�لغفلة عن �الإخال�س هلل تعاىل.

رئي�شة  �شورً�  هناك  �أن  كثرية,�إال  �ملخالفات  �أن  وجدنا  �لرتبوي  �لعمل  و�قع  تاأملنا  و�إذ� 
جتمعها,ومنها:

النظر  دون   - المجملة  العامة  الشرعية  القواعد  على  االعتماد  أواًل/ 
للنصوص الخاصة في المسألة-

ومن ذلك ))درء �ملفا�شد �أوىل من جلب �مل�شالح(( و�ملعنى �الإجمايل للقاعدة: �أنه �إذ� تعار�شت 
�مل�شالح و�ملفا�شد يف فعل �شيء �أو �لكف عنه, فاإنه يقدم دفع �ملفا�شد على جلب �مل�شالح, 

1 �نظر » �حللقات �لقر�آنية, در��سة منهجية �ساملة )) لعبد �ملعطي حممد ريا�ص طليحات �ص254- 255 .
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وبع�س �ملربني ميار�س �لتج�ش�س, و�ال�شتماع حلديث �الآخرين دون علمهم, و�الطالع على 
�لتنقيب  �ل�شرعي,�الأخذ بظو�هرهم وعدم  و�ملبد�أ  �مل�شلحة,  با�شم  �إذنهم  ما يخ�شهم دون 
عما ور�ء ذلك, فاملربي عليه �أن يحر�س على �إ�شالح �لقلوب وخماطبة �لباطن ويدعو لتنقية 
�ل�شر�ئر, لكنه بعد ذلك يتعامل مع �لظاهر ال مع �ل�شر�ئر, وبع�س �ملربني يدفعه حما�شه 
د�خل يف  �ملربي, وهذ�  �إ�شالح  منه على  �لظاهر, حر�شًا  ور�ء  ما  �لتطلع وحماولة معرفة  �إىل 

�لتج�ش�س وتتبع �لعور�ت وتلّم�س �لعرث�ت.

ثانيًا/ التهاون في اتباع األحكام الشرعية حاًل وحرمة,
ومن ذلك ما يحدث يف بع�س م�شائل �الجتهاد و�شمن و�شائل �لدعوة و�لرتبية,فاإذ� كان �خلالف 

ي�شع,فريى بع�س �ملربني �أن �الأمر على م�شر�عيه دون �شو�بط,في�شلك ما يتنا�شب معه.
وهكذ� م�شائل �خلالف, ترى بع�س �ملربني يرتخ�س يف �الأخذ باالأي�شر على �الإطالق.

ثالثًا/ إهمال الورع:
فبع�س �ملربني يتو�شع يف بع�س �لق�شايا, فقد يتحدث عن طالب مبا يكرهه وال حاجة لذلك, 
وقد يخو�س يف �أعر��س بع�س �لنا�س, وال م�شلحة من ذلك, ف�شاًل عن ن�شرها وتعميمها, 

وال �شرورة تدعو لذلك.
�إن �لعمل �لرتبوي �ل�شخم �لذي ميار�س يف �ملحا�شن �لرتبوية يجب �أن يكون مو�فقًا لل�شرع, 

وال يجوز �لتهاون يف هذ� �أو �لتغا�شي, الأ�شباب عدة منها:
1- �أن �لرتبية عبادة هلل عز وجل, وما كان عبادة فال بد �أن ُيحاط ب�شياج �ل�شريعة.

2- �أن �لرتبية تعتمد على �لقدوة و�لعمل, و�ملربي عليه �أن يربي �لنا�س بفعله قبل قوله, 
و�إذ� خالف قوله فعله, و��شتهان بحدود �هلل َرّبى من ور�ءه على �ال�شتهانة بال�شو�بط �ل�شرعية, 
وغر�س فيه �جلر�أة على �رتكاب �ملحرمات وجتاوز �حلدود, وجعل �لفر�شة مو�تية للطعن فيه 

ويف تربيته ويف بيئته �لتي يعمل فيها.
3-�أن �لتوفيق و�لنجاح لي�س مرده �إىل �جلهد �لب�شري وحده, بل ,�إىل توفيق �هلل وعونه وتاأييده, 
قوله  يف  �هلل  حلرمات  �ملربي  رعاية   , وجل  عز  وت�شديده  توفيقه  به  ي�شتجلب  ما  �أعظم  ومن 
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وعمله,فالذين ال ير�عون �حلرمات,حرّيون بالبعد عن توفيقه وتاأييده �شبحانه وتعاىل )1(.
ِ َفُهَو َخرْيٌ لَُّه ِعنَد َربيِِّه ... })2(  ومتى كان �لعمل �لرتبوي  ْم ُحُرَماِت �هللَّ قال تعاىل{...َوَمن ُيَعظيِّ
ُمعّظمًا باأال يكون خمالفًا لل�شرع,وذلك برتك �ملحرمات و�جتناب �ملحظور�ت,فذلك �لتعظيم 
خري من خري�ته ُينتفع به, وهي ِعدة بخري)3(,فالعمل �ل�شرعي �لنقي موعود باخلريية,ومنها 
جودته وجناحه,ومن هنا يظهر جليًا �أن �اللتز�م بال�شو�بط �ل�شرعية يف ميد�ن �لعمل �لرتبوي 
�إىل  لِبنة كربى يف عالج �شعفه,فال �شبيل  �إىل جناحه وتقومي �عوجاجه, بل هو  �ل�شبيل  هو 

خرمه باملخالفات و�ملحرمات.
ومن  كثرية  �لرتبوي,وهي  �لعمل  يف  �ل�شرعية  �ل�شو�بط  لبع�س  نعر�س  �شوف  ولغريه  ولهذ� 

�أهمها:
أواًل: وجوب اتباع األصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع

�إذ هي مبنى دين �مل�شلمني, وهي مبنزلة �لدين �مل�شرتك بني �الأنبياء, لي�س الأحد خروج عنها 
�إن �لعمل بهذه �الأ�شول  وال منازعة فيها.وهذ� هو �لذي مييز �أهل �ل�شنة من �أهل �لبدعة, 
ُيحّقق �ال�شتقامة على �ملنهج, ويكفل بقاء �لعمل �لرتبوي على �جلادة, و�نت�شاب �أ�شحابه 
�ملتوعدة على  �ل�شالة  �لفرق  فيه  وقعت  فيما  �لوقوع  من  و�جلماعة,ويقيهم  �ل�شنة  �أهل  �إىل 
ل�شانه �شلى �هلل عليه و�شلم , الأن �شعارهذه �لفرق هومفارقة �لكتاب و�ل�شنة و�الإجماع )4(. 
و�ملربون يربون �لنا�س بو�شائل و�أ�شاليب يتفق �لنا�س عليها, وكل و�شيلة و�أ�شلوب جائز ما 
�إىل  �أو �ل�شنة بالنهي عنه, الأن �لو�شيلة لي�شت عبادة, لكنها طريق  مل يرد ن�س من �لكتاب 
بة للمرتبني, ُتفعل �أحيانًا مع تربية �لنا�س وتوجيههم  هدف مق�شود. وهذه �لو�شائل �ملرغيِّ

�إىل �لكتاب و�ل�شنة )5(.

)1) �نظرمقالة “�فتقار �لعمل �لرتبوي �إىل �ل�سو�بط �ل�سرعية” ملحمد �لدوي�ص,جملة �لبيان عدد)94)  �ص 
52-58 بت�سرف و�خت�شار . 

)2) �سورة �حلج �ية رقم )  30  )
)3) �نظر �جلامع الأحكام �لقر�آن, للقرطبي ج12 �ص 37 , تف�سري �لقر�آن �لعظيم, البن كثري ج4 �ص 431 ,روح �ملعاين 

للآلو�سي ج17 �ص 192 , 193 .
)4)  �نظر))�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر))  ل�سلح �ل�ساوي �ص310-309 .

)5) �نظر ))�ل�سحوة �الإ�سلمية, �سو�بط وتوجيهات)) , ملحمد بن عثيمني �ص101-99 ,161 .
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وال ميكن لعمل تربوي ر��شد �أن يقر �أحدً� على �شيء من �ل�شرك �أو �لكفر, قال تعاىل{�إِنَّ �هلّلَ 
اَل َيْغِفُر �أَن ُي�ْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن َي�َشاء })1(.

و�لرتبية �لتي ال تت�شمن ��شتيفاء هذ� �لقدر يف �أفر�دها, بل ويف كل من ينت�شب �إليها, ويت�شل 
بها من �لنا�س, مدعوة للمر�جعة و�لتد�رك �لفوري لهذ� �خللل, �إذ ال يقبل �هلل من �أحد �شرفًا 
وال عداًل, �إال �إذ� �شح �إقر�ره باالإ�شالم ت�شديقًا و�نقيادً� و�شحت �شهادته هلل تعاىل بالوحد�نية, 
�أر�ده �هلل يف كتابه وبينه ر�شوله   وملحمد  �شلى �هلل عليه و�شلم  بالر�شالة, على �لوجه �لذي 

�شلى �هلل عليه و�شلم  يف �شنته )2( .
ثانيًا: ضرورة االهتمام بالتربية والعلم معًا:

ب �لبخاري يف �شحيحه: باب  و�لو�جب �لبدء بالعلم, ثم �ال�شتغال بالدعوة و�لرتبية, وقد بوَّ
َوِلْلُموؤِْمِننَي  ِلَذنِبَك  َو��ْشَتْغِفْر   ُ �إِالَّ �هللَّ �إَِلَه  �أَنَُّه اَل  �لعلم قبل �لقول و�لعمل. قال تعاىل { َفاْعَلْم 

َو�مْلُوؤِْمَناِت..})3(.
و�إال فكيف يكون �لد�عية و�ملربي دلياًل �إىل �ل�شريعة وهو ال يعرف �ل�شريعة, ومن يهتم بالدعوة 

و�لرتبية وال يهتم بالعلم,فهذ� �جتاه خاطئ ويجب تركه.
فاإنه  �لعلم و�لدعوة و�لرتبية, وال تنايف بينها, بل كل طالب علم  �لعلم يجمع بني  وطالب 

يجب عليه �أن يكون د�عيًا �إىل �هلل عز وجل, فالدعوة �إىل �هلل تعاىل من ثمر�ت �لعلم )4( .
ثالثًا:ضرورة مراعاة فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد

وهو �أحد �ملعامل �الأ�شا�شية للرتبية �لر��شدة يف هذه �ملرحلة, وهو من �لثو�بت �ملحكمة يف هذ� 
�لباب, ذلك لكي يدرك �لقائمون على �أمر هذه �لرتبية ومن �نت�شب �إليها كافة, من �لقادة 
و�شناع �لقر�ر �أومن �لعامة, �أن �ل�شريعة قد جاءت بتح�شيل �مل�شالح وتكميلها, وتعطيل 
�مل�شلحتني  �أعظم  وحت�شل  �ل�شرين,  و�شر  �خلريين,  خري  ترجح  و�أنها  وتقليلها,  �ملفا�شد 
بتفويت �أدناهما, وتدفع �أعظم �ملف�شدتني باحتمال �أدناهما, و�أنه �إذ� �زدحم و�جبان ال ميكن 

)1) �سورة �لن�ساء �آية 48.
)2) �نظر ))�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر)) ل�سلح �ل�ساوي �ص309 .

)3) �سورة حممد �آية 19 .
)4) �نظر ))�ل�سحوة  �الإ�سلمية, �سو�بط وتوجيهات)), ملحمد بن عثيمني �ص173-171.
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م �أوكدهما مل يكن �الآخر يف هذه �حلال و�جبًا,ومل يكن تاركه الأجل فعل �الأوكد  جمعهما, فقدَّ
تاركًا لو�جب يف �حلقيقة, و�إذ� �جتمع حمرمان ال ميكن ترك �أعظمها �إال بفعل �أدناها, مل يكن 
فعل �الأدنى يف هذه �حلال حمرمًا على �حلقيقة, و�إن كانت �ملنازعة يف جمرد �لت�شمية, فهو خالف 

ي�شري ال ي�شر, ولكن �ملق�شود هو نفي �الإثم عن هذ� وذ�ك.
�إن �إحياء وجتديد �ملفاهيم علمًا وعماًل, �شرورة مهمة, الأنه يف �الأزمنة و�الأمكنة �لتي نق�شت 

فيها �آثار �لنبوة وخالفة �لنبوة يكرث هذ� �لتعار�س.
و�إذ�  و�حد,  مناط  يف  وتتالقى  و�ملفا�شد,  �مل�شالح  وتزدحم  بال�شيئات,  �حل�شنات  وتختلط 
فريجح  �حل�شنات  �إىل  ينظر  من  �ملربني  فمن  و�لتالزم,  �ال�شتباه  وقع  �الختالط  هذ�  حدث 
جانبها و�إن ت�شمن �شيئات عظيمة, ومنهم من ينظر �إىل �ل�شيئات فرُيجح �جلانب �الآخر, و�إن 
�أف�شى �إىل ترك ح�شنات عظيمة, ومن �ملربني من ين�شد �لتو�زن ولكن قد ال يتبني له مقد�ر 
�ل�شيئات,  وترك  �حل�شنات  فعل  يعينه على  من  فال يجد  له  يتبني  �أو  و�ملف�شدة,  �مل�شلحة 
لكون �الأهو�ء قد قارنت �الآر�ء, ويقع يف ذلك من �لتجاذب و�لتهارج ما ال يعرف مد�ه �إال �هلل 

تعاىل.
يف  �لر�شد  مفتاح  وهي  �ملرحلة,  هذه  فقه  �إىل  �ملدخل  هي  و�ملفا�شد  �مل�شالح  بني  �ملو�زنة  �إن 
�لتعامل مع و�قعنا �ملعا�شر بكل علله ومتناق�شاته, وهي �ل�شبيل �إىل مد ج�شور �لتو��شل مع 

خمتلف ف�شائل �لعمل �لرتبوي على تفاوت مناهجها يف �لعمل و�أ�شاليبها يف �لتغيري.
�إنها تت�شمن �الإجابة على كثري من �ملقاالت و�الأعمال �لتي تن�شب لبع�س �لقادة من �لعلماء 
و�لدعاة و�ملربني, وتع�شر على �لفهم, وتاأبى �لتاأويل فيمتهد بهذه �لقاعدة �شبيل �إىل ح�شن 
تاأويلها, وحملها على �أح�شن وجوهها, و�لتما�س �لعذر الأ�شحابها, يف �إطار من �ال�شتم�شاك 

مبقا�شد �ل�شريعة  )1( .

)1) بت�سرف من))�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر)), ل�سلح �ل�ساوي �ص 318-317 .
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العمل  مجموع  مستوى  على  التربوي  العمل  شمول  حتمية  رابعًا: 
اإلسالمي

فالرتبية يجب �أن تكون �شاملة, و�لبالغ يجب �أن يكون عامًا ومبينا, وهذ� �ل�شمول ال يلزم 
حتققه يف كل جتمع تربوي بعينه, و�إن كان يح�شن ذلك, ال �شيما �إذ� �ت�شعت قاعدته وتعددت 
للعمل  يحل  ال  �إذ  كله,  �الإ�شالمي  �لعمل  م�شتوى  على  يتحقق  �أن  يلزم  ولكنه  جماالته, 
�الإ�شالمي يف �شعب من �ل�شعوب, �أو يف دولة من �لدول �أن يرتخ�س يف �إغفال جانب من جو�نب 

�الإ�شالم, وتعطيله من �لرتبية و�لبيان )1(.

)1)  �نظر ))�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية  �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر )) ل�سلح �ل�ساوي �ص 311-310 .
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المبحث الثالث:
 الدور المطلوب من المؤسسات التربوية 

1- تخ�ش�س بع�س �ملوؤ�ش�شات �خلريية يف �جلانب �لرتبوي و�الهتمام به.
2- �إ�شد�ر �لر�شائل و�لكتب �خلا�شة بالفر�س و�لو�شائل �لرتبوية وجتارب �لعمل �لرتبوي.

3 �الهتمام باإجر�ء �لدر��شات و�الأبحاث حول �لعو�ئق �لرتبوية و�الأ�شاليب و�حللول �ملنا�شبة 
للم�شاكل �لرتبوية.

4- �إقامة �لدور�ت �لطويلة و�لق�شرية �لتاأهيلية للعاملني يف حقل �لرتبية مبختلف �أنو�عها.
5- ��شتقبال �أ�شئلة و��شت�شار�ت �ملربني, و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة لها.

6- �لر�شد و�ملتابعة لفنون �لرتبية �حلديثة و�أ�شاليبها, و�لقيام بدر��شتها ومدى مالئمتها 
نافع  برنامج  لكل  و�ملر�جعات  �لتجديد  على  و�لعمل  منها,  و�ال�شتفادة  �لرتبوي  للعمل 

مفيد.
7- �الهتمام باختيار قياد�ت تربوية فاعلة موؤهلة ومدربة, قادرة على �إد�رة �ملحا�شن مع 

�لتوجه نحو �الإد�رة بالفريق, و�العتماد على �أ�شلوب تنمية �الإبد�ع وحل �مل�شكالت.

8- �الهتمام بتطوير �لعمل �لرتبوي وحت�شينه وتوجيهه نحو حتقيق �الأهد�ف �ملاأمولة.
ثو�بت  على  �ملحافظة  مع  �مل�شتقبل  متطلبات  تو�كب  تطويرية  تربوية  خطط  تقدمي   -9

�ملجتمع �الإ�شالمي, تز�منًا مع �لتطور �لعلمي, و�النفجار �ملعريف �مللحوظ.
10- منح فريق �لعمل �لرتبوي �ملكلف بعمل ما, �ل�شالحيات �لالزمة �لتي متكنه من �تخاذ 

�لقر�ر�ت �ملفعلة للعمل, دون �نتظار �لتعليمات من �جلهة �لعليا. )1(

)1) �نظر هذ� وما قبله رقم 7-10,)) ورقة عمل حول مدر�سة �مل�ستقبل �إعد�د:  �الإد�رة �لعامة للتعليم مبنطقة 
ع�سري)).
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المبحث الرابع:
الدور المطلوب من العلماء:

1- �شرورة دخول �لعلماء يف جمال�س �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية لت�شحيح م�شارها و�شبغها �شبغة 
�شرعية توؤهلها للقيام بدورها, وتوثيق للموؤ�ش�شة وبر�جمها,ومرجع للمربني و�ملرتبني.

تاأ�شياًل  وتاأ�شيلها  �لرتبوية,  و�ال�شرت�تيجيات  و�خلطط  �الأهد�ف  �لعلماء مبر�جعة  قيام   -2
�شرعيًا �شحيحًا, للعمل بها, بعد �إعد�دها و�شياغتها من �ملتخ�ش�شني.

�ل�شلف,  و�آثار  و�ل�شنة  �لكتاب  من  بالرتبية  �خلا�شة  �لن�شو�س  ��شتخر�ج  على  3-�لعمل 
و�لبحث و�لتنقيب يف كتب �ل�شلف �الأو�ئل عن موروثهم �لرتبوي, وتقديـمه للموؤ�ش�شات 

�لرتبوية لن�شره وتعليمه.
ومن  وكتاباتهم,  ولقاء�تهم  وحما�شر�تهم  درو�شهم  يف  باملربني  �لعلماء  �هتمام  �شرورة   -4

ذلك:�حلو�ر معهم,ورحابة �ل�شدر يف مناق�شتهم, و�تخاذ بع�شهم �شديقًا وعدم �إهمالهم .
5- �لعمل �جلاد على �إعد�د ن�شاأ متميز يف تربيته وتعليمه ودعوته من خالل �لدرو�س وغريها, 

ليكونو� مربني نا�شجني.
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المبحث الخامس
وصايا للمربين

تمهيد 
�إىل معرفة �لذي ي�شعى  �لرتبوي, هو  �لناجح �لذي ين�شد �شالح جمتمعه ورقي عمله   �ملربي 
) �أ�شول �لرتبية �الإ�شالمية و�أ�شاليبها( )1( ويحر�س على تطبيق ) منهج �لرتبية �الإ�شالمية(  )2(  
ويتد�ر�س ) �لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�شرية �لعمل �الإ�شالمي )3( ( ويعرف كيف تكون ) فاعلية 
�مل�شلم �ملعا�شر()4( ويطلب ) �لهمة �لعالية( )5(  ويحذر من �لك�شل ) حتى ال يكون كال( )6( 
ومن خلق ) �لفو�شوية يف حياتنا ( )7(و�لتي نعي�شها ومنار�شها, وجنده د�ئمًا يطلب ) �حلما�س 
�شاحب  عناهم  ممن  يكون  �أن  ويحذر   )9( �شرورة(  �جلادة  �لرتبية   ( �أن  )8(وي�شعر  نريد(  �لذي 
ر�شالة ) عجز �لثقات( )10(, �ملربي �لناجح جدير �أن يّطلع على ) �ل�شحوة �الإ�شالمية �شو�بط 
وتوجيهات( )11(لعله يفقهها, وير�جع ) تاأمالت يف �لعمل �الإ�شالمي( )12(  لعله ي�شتوعبها, 
ويطلب جوهر �لرتبية ) حول �لرتبية و�لتعليم( )13( فاإنه عزيز, ويبحث عن ت�شخي�س بع�س 
مر�شه يف ) ظاهرة �شعف �الإيـمان( )14( و)�لفتور مظاهره و�أ�شبابه وعالجه( )15( ويكرث يف مطالعة 

)1) لعبد �لرحمن �لنحلوي 
)2) ملحمد قطب 

)3) ل�سلح �ل�ساوي 
)4)�بن عي�سى باطاهر. 

)5) ملحمد �حلمد.  
)6) لعو�ص �لقرين .

)7) لعادل عبد �لعايل. 
)8) لعادل عبد �لعايل .

)9) ملحمد �لدوي�ص.
)10) ملحمد بن ح�سن بن عقيل مو�سى . 

)11) ملحمد �لعثيمني .
)12) ملحمد �لدوي�ص.

)13) لعبد �لكرمي بكار .
)14) ملحمد �ملنجد.

)15) لنا�سر �لعمر. 
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د�ئمًا يجدد  وتر�ه  �ملفيد,  و�لعالج  �لدقيق  بالت�شخي�س  )1(  ليخرج  �لطريق(   �آفات على   (
�لعهد بـ) �الأخوة( )2( ويجتهد يف ) �لثبات( )3( ثم تر�ه �شاخمًا منطلقًا بـ) 92 و�شيلة دعوية )4( ( 
و ) 46 طريقة لن�شر �خلري يف �ملد�ر�س )5(( حري�شًا على ) فتح �آفاق للعمل �جلاد( )6(م�شطحبًا 
( غري غافل عن   )8( �لعائلية  �لدعوة   ( بـ  د�ئمًا  )7(مهتما  �لدعوية(  و�لو�شائل  �لفر�س  )دليل 
�الهتمام بامل�شجد ) من �أجل م�شجد فاعل( )9( فاإنه يرى �أنها من �الأولويات و �لقو�عد �ملهمة 

�لفاعلة.

)1) لل�سيد حممد نوح.
)2) جلا�سم �ليا�سني. 

)3) ملحمد بن ح�سن بن  عقيل مو�سى . 
)4) البر�هيم �لفار�ص.

)5) ملحمد �حلمد  .
)6) لفهد �لعماري .

)7) خلالد �لدبيخي .

)8) حلجاج �لعريني .
)9) لعبد �لرحمن �للعبون.
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وهذه وصايا للمربين:
1- ��شت�شعر �أيها �ملربي م�شوؤوليتك �أمام �هلل عز وجل, و�أن بينك وبني عامة �مل�شلمني فرق, 
وال يغرنك تر�جع بع�س �ملربني عن �أد�ئهم �أو مبادئهم, فاأنت قدوة لغريك, وو�جب �لرتبية 

متعني عليك.
2- رب نف�شك تربية ذ�تية, وتعاهدها مبا ينفعها, وزّكها بالطاعات, ونقها من �لذنوب, 
ورّقها بطاعة �هلل تعاىل, وعّلها بالعلم �لنافع و�لعمل �ل�شالح, و�علم �أن حّبالة �ل�شيطان �لتي 

تقعدك عن عملك هي �لذنوب و�إن �شغرت, فاحذر ت�شلم.
3- �هتّم بتكميل جو�نب �لنق�س يف �شخ�شيتك �لرتبوية,و�حر�س على تطوير ذ�تك وزودها 

باجلديد.
4- ليكن �شعارك))�جلدية طريق �جلودة(( وعليك بالعزم �ل�شادق يف �لتغيري, و�ترك �لرتخ�س 

و�لت�شاهل و�لتمّيع.
5- �علم �أن �لرتبية �لناجحة تعرف �لرجال باحلق وال تعرف �حلق بالرجال, الأن �حلق يوؤخذ 
من كل �أحد, و�لرجل ال توؤمن عليه �لفتنة, فاإذ� فقدته �لرتبية الأي �شبب كان, ��شتمر �أنت 

على عملك, ولي�س �حلق دومًا عند رجل ال يتعد�ه.
باجلو�نب  �هتمامك  مع  �لرتبوية,  �الإ�شرت�تيجيات  و�أبِرز  �الأهد�ف,وبنّي �خلطط,  �ر�شم   -6

�ملهّمة �ملهملة.
7-  تذكر د�ئمًا �أن �لعمل �ملنا�شب, و�ملكان �ملنا�شب, و�لزمان �ملنا�شب, هو طريق �لنجاح, 

فاجتهد يف حتقيق ذلك.
8- �حرتم ر�أي �ملرتبي, ومّن فيه روح �لبحث و�الإبد�ع,و�هتم باالجتاهات و�لقيم و�ملهار�ت,كما 

تهتم باملعلومات.
9- �ترك �لفر�شة للمرتبي كي يرتّبى بنف�شه, ر�قبه وهو يبحث ويتعلم, قّدم له �خلربة �لتي 

يحتاجها, وّجهه و�شّحح �شلوكه, ��شتك�شف �ملو�هب لديه وعززها ومنّها.
10-  تو��شل مع �ملرتبي, وزّوده بالتغذية �لر�جعة عن �أد�ئه .
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11- ال ُتغفل �لتلقني, و�أكرث من �لتوجيه, و�شاركه موقفه بجدية وفاعلية.
منهاج  ر�شم   على  و�ل�شنة  �لكتاب   �أ�شا�س  على  �لتاآخي  �آ�شرة  و�شّد  �لتع�شب  �نبذ   -12
وحمية  ع�شبية  ذلك,فهي  دون  بها  �لنا�س  يتد�عى  �آ�شرة  كل  �أن  و�علم  غري,  ال  �لنبوة, 
جاهلية, فالعالقة بني �ملربني من حمد وذم, وقرب وبعد, وعد�وة ووالية, وحمبة وبغ�س, 
�شياج  تخرتق  ال  و�ل�شنة,حتى  �لكتاب  �أ�شا�س  على  �إال  عقدها  وتهاجر,اليجوز  وتعارف 
�الآفات وعلة  �آفة  �إن  �نتماء�ت حزبية,  �أو  �ملربني, باجتهاد�ت فرعية  �الإيـمانية بني  �الأخوة 
من  �لدين,  �أخوة  من  �أخ�س  هو  مبا  و�لرب�ء  �لوالء  ربط  يف  تتمثل  �ملعا�شر,  و�قعنا  يف  �لعلل 
�الآر�ء و�الجتهاد�ت �لفرعية, ملا ي�شّببه ذلك من ت�شقيق �الأمة, و�لتغرير باجتماع كلمتها, 
�ل�شدر و�حرت�م عبوديتهم هلل عزوجل,  �ملربني, �شالمة  �إخو�نك  �ملربي جتاه  �أيها  �إن و�جبك 
�لدين  �إقامة  �أجل  من  وطاقاتهم,  �جتهاد�تهم  ح�شب  �أعمال  من  به  يقومون  ما  وتقدير 
و�لتمكني ل�شرعة �هلل, و�إ�شاعة �أجو�ء �لتو�د و�لرت�حم وخف�س �جلناح يف �لتعامل مع �ملوؤمنني 
�ل�شعي  ينتهجونها يف  �لتي  �إليها, وطر�ئقهم  ينتمون  �لتي  ف�شائلهم  كافة, على �ختالف 
الإيجاد عمل تربوي ر��شد, و�لعناية مبهار�ت �حلو�ر, وذلك ليتجاوز �لعمل �لرتبوي عقدة 
�لت�شرذم, و�لتمحور حول �لذ�ت وكر�هية �الآخرين )1( ,ولي�س الأي مرب �أن ي�شعى الإحباط 
ما  �مل�شلحني, بل يجب عليه بذل  �الألغام يف طريق  �ملُربَّون, وال يزرع  �لتي يبذلها  �جلهود 
ي�شتطيعه لالجتماع على �خلري, و�لتعاون مع �لغري , ومن ذلك تنمية �لقدرة على �لتعاون 
�لقدرة  وتنمية  �لنظرة �حلزبية.  �لر�أي و�الجتهاد,وجتاوز  يتفق معه يف  و�لتو��شل مع من ال 
�ل�شر�ع و�ملو�جهة  �لتعاي�س مع �ملخالفني ب�شورة يتحقق فيها �العتد�ل و�لتو�زن بني  على 
مناهج  �خللل يف  معاجلة هذ�  �إن  �حلق)2(,  و�ملد�ر�ة على ح�شاب  �ملجاملة  �ملجدية,وبني  غري 
�لرتبية ويف و�قع �ملربني �أحد معامل �لر�شد �الأ�شا�شية يف هذ� �ملجال, و�أحد �لثو�بت �ملحكمة يف 

كل عمل تربوي معا�شر )3(  .      

)1) �نظر “�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر”, ل�سلح �ل�ساوي �ص 317-316.
)2) �نظر«�ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة« ملحمد �لدوي�ص �ص 63 ,64 . 

)3) بت�سرف من »�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر«, ل�سلح �ل�ساوي �ص 319-318.
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13- ت�شافر مع �إخو�نك �ملربني يف مو�رد �الإجتهاد فاإنها مبثابة ما تنوعت فيه �شر�ئع �الأنبياء, 
وهي كل مامل يرد فيه دليل قاطع من ن�س �شحيح �أو �إجماع �شريح )1(,ومن �أ�شول �أهل �ل�شنة 
ي�شوغه  مما  �جتهاد,وكان  عن  �شادرً�  فيه  �خلالف  كان  ما  �أن  �خلالفية,  �مل�شائل  يف  و�جلماعة 
�الجتهاد, فاإن بع�شهم يعذر بع�شًا باخلالف, وال يجعلون هذ� من �الختالف  �ملوجب للتفرق 
�ملنهج و�حد, فهم  الأن  مل يخالف,  �أنه  �لدليل, فاحلقيقة  و�لعد�وة, ومن يخالف مبقت�شى 
متفقون يف �لو�قع, لكنهم خمتلفون يف فهم �لدليل ,وما ز�ل �خلالف يف �الأمة منذ عهد �لر�شول  

�شلى �هلل عليه و�شلم  �إىل �ليوم )2(,فاالإنكار على �ملخالف يف �مل�شائل �الجتهادية ال ي�شوغ.
جمتهد  كل  �ملذهبني  �أحد  على  الأن  فيه,  �إنكار  فال  فيه  �ملختلف  و�أما   ...(( �لنووي  قال 

م�شيب..(�.هـ )3( وقال �ل�شيوطي) ال ينكر �ملختلف فيه, و�إمنا ينكر �ملجمع عليه)4(( �.هـ 
ومن ذلك خالف �لعلماء يف �لو�شائل و�لرب�مج �لرتبوية, مثل: هل تنطلق �لرتبية من كتب 
�لرت�ث, وتكون هي �ملحور, �أم من �لكتب �حلديثة �لتي �قتب�شت من هذه �لكتب,ل�شهولة 
ُيكتفى  �أم  �لنا�س يف حلقات و�شعب,  �لعامة و�ملبتدئني؟ هل ينّظم  �لتعامل معها من قبل 
�لتجمعات  و  �لتنظيم  ل�شبهة  و�إبعادً�   , �حلزبية  عن  �بتعادً�   , �مل�شجد  يف  �لعام  بلقائهم 
جر�ئم  وتعرية  �لو�قع  ك�شف  حول  و�لرب�مج  و�لدرو�س  �ملحا�شر�ت  تتمحور  هل  ؟  �ل�شرية 
�لقائمني عليه,�أم ُيكتفى بالبناء �لعقدي و�لعلمي �لهادئ بعيدً� عن هذه �لتوتر�ت, حتى 
ين�شج �ملرتبي؟ ما هي �ل�شيغة �لتي يجب �أن حتكم عالقة �لعمل �لرتبوي باملوؤ�ش�شات �ل�شرعية 
�لر�شمية, هل هي �لتجنب و�العتز�ل, �أم �لتن�شيق و�لتعاون؟ وما �ملوقف بالن�شبة ملا متار�شه 
هذه  وتن�شر  بذلك,  عليها  ي�شّنع  هل  و�لتخاذل؟  �ملد�هنة  مو�قف  من  �الأحيان  بع�س  يف 
�ملو�قف على �ملالأ, �أم �الأف�شل هو �الإعر��س و�لتجاهل وعدم �إثارة �لنا�س على �ملوؤ�ش�شات؟ 
و�إعالن  �ملفا�شلة  �ملحلية؟ هل هي  �حلكم  باأجهزة  �لرتبوية عالقتها  �ملوؤ�ش�شات  م  ُتنظيِّ كيف 
�لرتبوي يف  �لعمل  مع  يتعاطف  نتعاون مع من  �ال�شتمالة؟ هل  �الخرت�ق وحماولة  �أم  �لرب�ءة, 
هذه �الأجهزة,ونقوم ببع�س �لرب�مج �لرتبوية �أو �الجتماعية, �أم �أن ذلك ي�شو�س على طبيعة 

)1) �نظر«�لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي �ملعا�سر«ل�سلح �ل�ساوي 313-256.
)2) ))�ل�سحوة �الإ�سلمية,�سو�بط  وتوجيهات)), ملحمد  بن عثيمني �ص 156-148-147

)3) �سرح �لنووي على م�سلم ج2 �ص 383
)4) �الأ�سباه و�لنظائر, لل�سيوطي �ص292 
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�لعمل �لرتبوي ويعمق �اللتبا�س ؟
هل و�شائل �لرتبية و�أ�شاليبها توقيفية ؟ 

�أم هي جائزة ما مل يكن منهيًا عنها يف �لكتاب �أو �ل�شنة ؟.
�إن �الإجابة على هذه �الأ�شئلة و�أمثالها من مو�رد �الجتهاد, وم�شائل �ل�شيا�شة �ل�شرعية, �لتي 
تدور يف فلك �ملو�زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد, وال وجه فيها لتبديع �ملخالف �أو �لقدح يف دينه 
وعد�لته,ويجب �أن ينطلق �لعمل �لرتبوي فيها مبا يقرره �أهل �ل�شورى من �أهل �لعلم و�خلربة, 
و�أن ُيدَرك �أن تفاوت �الجتهاد�ت فيها, �إمنا هو من قبيل �لتفاوت يف تقدير �مل�شالح و�ملفا�شد, 
وهو جهد ب�شري ال ع�شمة فيه الأحد, وال قد��شة فيه الجتهاد دون �جتهاد, وال ثبات على 

�جتهاد فيه �إىل �الأبد, بل هو مما تتغري فيه �لفتوى بتغري �لزمان و�ملكان و�الأحو�ل.
و�إن من �لر�شد �أال ُيتنازع ب�شببه, و�أن يفو�س �لنظر فيه �إىل �أهله, و�أن ُيعلم �أن خطاأ �جلماعة 
يف هذه �مل�شائل, �أوىَل من �شو�به لنف�شه, و�أن ما يكره من �لطاعة و�جلماعة خري مما يحب من 
�إىل �جتهاد �جلماعة ف�شيلة ومنقبة, و�أن رعاية  �لفرقة و�ملع�شية, و�أن �لنزول عن �جتهاده 
�أوىل من رعاية ما يظن رجحانه من هذه �لفروع, فاإنه بهذ� ير�شد �مل�شار,  معنى �الجتماع 

وُي�شدل على �لفنت �ل�شتار! )1(
فيما  بع�شًا  بع�شنا  ويعذر  فيه,  �تفقنا  فيما  جنتمع   [ �ل�شائعة  �ملقولة  �إىل  �لتنّبه  وينبغي 
فيما  بع�شًا  بع�شنا  يعذر  و�أما  حق,  هذ�  فيه  �تفقنا  فيما  جنتمع  فكوننا  فيه[  �ختلفنا 
�ختلفنا فيه,فهذ� فيه تف�شيل, فما كان �الجتهاد فيه �شائغًا فاإنه يعذر بع�شنا بع�شًا فيه, 
ولكن ال يجوز �أن تختلف �لقلوب من �أجل هذ� �خلالف, و�أما �إن كان �الجتهاد غري �شائغ, 

فاإننا ال نعذر من خالف فيه, ويجب عليه �أن يخ�شع للحق.
وال يجوز للمربني �أن يتهاجرو� فيما بينهم, ب�شبب �ختالف �أ�شاليب �لرتبية, ولكن على كل 

و�حد منهم �أن ينتفع باأ�شلوب �الآخر, �إذ� كان �أجدى و�أنفع. )2(

)1)  ينظر, )) �لثو�بت و�ملتغري�ت يف م�سرية �لعمل �الإ�سلمي)) ل�سلح �ل�ساوي �ص 324-321.
)2) �نظر)) �ل�سحوة �الإ�سلمية �سو�بط وتوجيهات)), ملحمد بن عثيمني �ص 106,171.
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مستقبل العمل التربوي وآفاقه

تمهيد:
و�الأد�ء  �لعالية,  �لكفاءة  ذي  �ملنتج,  �ملتميز,  �ملربي  �إىل  بحاجة  �الإ�شالمية  �الأمة  تز�ل  ال 
يفر�س  فهو  ثم,  ومن  �ملرتدية,  الأو�شاعها  �لرتبوي  �الإ�شالح  ر�ية  �الأوىل بحمل  الأنه  �ملتقن, 
�أنه هو �ملعول عليه د�ئمًا يف �إجناح �الأعمال  نف�شه على �الآخرين بتميزه و�إنتاجه, ويت�شور 

و�إمتامها, وهو كذلك.
و�لناظر �إىل خمرجات �لعمل �لرتبوي, يرى �أنه حقق �جناز�ت متميزة, ومن ذلك:

�ل�شباب و�ل�شابات,و�لفتيان و�لفتيات, وحر�شهم على دعوة ذويهم,  1- تدين فئام من 
ووَلعهم برتبية �لن�شئ �ل�شاعد.

2- �إن�شاء �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية ودعمها عرب �ملوؤ�ش�شات �لدعوية �الأخرى.
وبروز  بع�شها,  وتخ�ش�س  موؤ�ش�شاته  �أغلب  يف  �حلياة  ملناحي  �لرتبوي  �لعمل  �شمول   -3

�الهتمام بالق�شايا �لرتبوية على �ل�شاحة �لدعوية.
4- ظهور �ل�شوت �لرتبوي �ملتنوع كالكتاب و�ل�شريط ونحو ذلك.

5- �إحياء روح �الحت�شاب يف كثري من جماالت �لعمل �لرتبوي.
�لق�شايا  بع�س  حول  �لنا�شج  �لر�أي  و�إبد�ء  �لقائمة  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  تقومي   -6

�لرتبوية �ل�شاخنة.
و�إبد�ء  �إ�شالمي,  �لغربية, وعر�شها من منظور  �لنظريات �لرتبوية  �إعادة �شياغة بع�س   -7

�لر�أي �ل�شرعي حول بع�س �لنظريات �لرتبوية �لغربية �ملحرمة.
هذ�, وُيعّد �لعمل �لرتبوي من �أجنح جماالت �لعمل �لدعوي �ملعا�شر, �إال �أنه ال ز�ل يفتقر �إىل 
روؤية و��شحة �شاملة حول معناه و�أهميته و�أهد�فه و�أدو�ره وطبيعته ومنهجه و�أطره, وحتتاج 
�إىل مزيد در��شة وبحث, الأنه يطفو فوق �ل�شاحة تباينًا متفاوتًا, وروؤى خمتلفة, وممار�شات 
تقليدية غري مدرو�شة, وخو�طر حا�شرة خطرية, حول بع�س �لق�شايا �لرتبوية, وهذ� �خللل 

قد ظهر يف �مليد�ن ب�شورة جلية.
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�أن تت�شم بقدر من �ل�شمول و�لتكامل  �إن �لروؤية �ملوؤملة لدفع عجلة �لعمل �لرتبوي, يجب 
�لتي تر�شم �الأطر �لعامة للمنهج �لرتبوي, وفق در��شة م�شتفي�شة عميقة, يجمع لها فحول 

�لرتبية وعظمائها من كل م�شر وقطر.
ومتهيدً� لهذ�, �شوف نعر�س لبع�س �لتطّلعات �مل�شتقبلية �ملرجّوة, ومن �أهمها:

أواًل: أهمية النظر إلى المستقبل
�إن �لتطلع �إىل �مل�شتقبل �شروري للخروج من �أية مع�شلة, �إذ �أنه �لكوة �ل�شغرية �لتي نتنف�س 

منها.
�الإمكانات �حلا�شرة,  �لو�شيلة لتنظيم �ال�شتفادة من  بامل�شتقبل, قد يكون هو  �لتفكري  �إن 
�حلا�شر,  و�شعه  �أن يح�شن من  دون  و�لرجاء  �الأمل  بروح  �مل�شتقبل  �إىل  ينظر  �لنا�س  وبع�س 
ما  جن�س  غري  من  يكون  �أن  يح�شد,ميكن  ما  وكاأن  يوم,  بعد  يومًا  �شوءً�,  �أحو�له  فتزد�د 

يزرع!
علينا �أن ندرك �أن كل ما نتطلع �إليه ونتمناه, لن يكون كاماًل ما د�مت �أحو�لنا غري كاملة, 
�لكثري,  �إجناز  ي�شتطيعون  �ملربني وحدهم, ال  فاإن  باملجتمع كله,  �مل�شكلة حني حتدق  و�إن 
ولذ� فاإن ما ندعو �إىل �إجنازه يف حقل �لرتبية, لن يتحقق مامل نح�شن من �جلو�نب �الجتماعية 

و�ل�شيا�شية و�القت�شادية.
�أن  �الأيدي  ولكل  تتفتح,  �أن  �الإمكانات  لكل  �لفر�س  �شيهيئ  �لذي  هو  �ل�شامل  فالنهو�س 

تعمل )1(.

ثانيًا: حتمية الدقة في تصوير األزمة
�إن وجود �أزمات وطموحات وتطلعات, من �الأمور �لطبيعية يف حياة �لب�شر, لكن �مل�شكلة 
تكمن يف عدم فهم �الأزمات على نحو �شحيح, ويف بناء تطلعات كبرية على �إمكانات ه�شة 

غري مالئمة, وهذ� ما يحدث لدينا بكرثة.
مهار�ت  نتعلم  �أن  �إىل  بحاجة  �إننا  بدقة,  �ملعاناة  مو�شع  تو�شيف  يف  نرتبك  ما  كثريً�  �إننا 

)1) �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص429-430 بت�سرف و�خت�سار .
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تو�شيف �الأزمات و�شرحها وحتديدها وبيان �رتباطاتها وتاريخها,�إن كل م�شكلــة يـمكــن 
تو�شيفها على نحو جيد, هي م�شكلة حملولة جزئيًا, ولو �أنا �أح�شنا �ال�شتفادة مما بني �أيدينا 

من �إمكانات, لق�شي �الأمر, ولكن ..
ومما ي�شاعدنا على ذلك �أن نقارن بني مالدينا وبني ما لدى �الآخرين, فالوعي بالذ�ت كثريً� ما 

ينبع من �لوعي باالآخر.
�شوء  �شببه  يكون  قد  �لرتبوي  �الإخفاق  فمثاًل  و�أعر��شه,  �ملر�س  بني  نفرق  �أن  د�ئمًا  و�ملهم 
طريقة �لرتبية �أو �شوء �ملنهج �أو �شيق �شوق �لعمل, و�الأهم من ذلك, �أال ن�شخم �مل�شكالت 
حتى نرى �أنف�شنا عاجزين عن عمل �أي �شيء لها, و�أال نب�شطها �إىل درجة �ل�شعور باأنه لي�س 

هناك ما ي�شتدعي �لقلق.
– كما  �شيق  �أو حميط  �أفق حمدود  من  �نطالقا  م�شكالتنا,  ت�شور�ت عن  نّكون  �أُن  لنا  ولي�س 
يحدث د�ئمًا – و�إذ� ر�أينا حاالت �شيئة يف حم�شن تربوي �أو بيئة تربوية, لي�س لنا �أن نعمم 
�حلكم على جميع �ملحا�شن و�لبيئات يف منطقة �أو دولة, �إذ �لعو�مل �لتي تتحكم يف وجود 

ظاهرة ما, كثرية جدً�, و�لوقوف عليها وتقديرها لي�س باالأمر �لي�شري كما يظنه �لبع�س.
و�لو�جب علينا �أن نرتّيث كثريً� يف �إطالق �الأحكام �مل�شورة ملع�شالتنا, الأن فهم �لو�قع على 
وقلة  �ملعلومات  �شح  ظل  يف  �شيما  وال  كثرية,  العتبار�ت  وخا�شع  ن�شبي  �شيء  دقيق,  نحو 
�لدر��شات يف معظم ما يخ�س �ملوؤ�ش�شات و�الأن�شطة �لرتبوية. وعلينا �أن نهيئ �أنف�شنا لتقبل 

وجهات نظر عديدة - و�أحيانًا فجة – يف كل ما ميّت �إىل ت�شوير �لو�قع وفهمه )1(.

ثالثًا: المنهج المطلوب في التعامل مع المشكالت
�إذ� �شعرنا �أن هناك مع�شلة, فاإنه يجب �لبحث عن حل لها, وما �خرتعه �لب�شر من مناهج 
و�أ�شاليب لفهم �مل�شكالت, يـمر هو �الآخر مبع�شلة, وهذ� طبيعي, �إذ كل ما يخ�شع لقو�عد 
وقو�نني حمددة, يتعر�س خلطورة �لت�شلب و�لق�شور عن �أد�ء مهامه, �إن �لعقدة يف حقل حل 

�مل�شكالت د�ئمًا, هي: �لعثور على منهج مالئم لطبيعة �مل�شكلة.

)1)  �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 430-431 بت�سرف و�خت�سار .
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�إن من �شمات �لنظرية �جليدة, و�ملنهج �جليد, فتح �لطريق �أمام �لعمل و�لتطوير, وال تكون 
– �أي قابلة للدر��شة و�لنقد وتوليد �ملزيد من �لبحث  �إذ� كانت منتجة  �إال  �لنظرية جيدة 
�لعلمي – وعلى هذ�, فلي�س لنا �أن نحّمل �الأفكار �لتي نتو�شل �إليها من �جلزم و�لقطع, 
�أكرث مما تتحمله طبيعتها, و�لالئق بنا �أن ن�شوغ �أحكامنا باأ�شلوب �جتهادي مرن, ومنفتح 
على ما يـمكن �أن ي�شتجد من خرب�ت ومفاهيم جديدة,ومن �ملهم ونحن نعالج م�شكالتنا 
�لرتبوية �أن منلك �لقدرة على �النتظار, و�ل�شرب على �لت�شحيح,�إذ �مل�شائل �لرتبوية ذ�ت بعد 
�إن�شاين عميق, وكل ما يت�شل باالإن�شان يت�شم بالتعقيد و�لعناد, ويحتاج عالجه �إىل وقت, 
�أطر�ف �مل�شكلة,  ف�شاًل عن �الهتمام بالق�شية ورحابة �الأفق و�إعمال �لذكاء يف �لتعامل مع 

فهل نفهم ذلك )1( ؟.

رابعًا: لنتحدَّ الدفق المعلوماتي
�إن �لدفق �لهائل للمعلومات يف ع�شرنا �حلا�شر يزد�د �شدة, وال يدري �أحد حجم �لتحديات 
�شالح  هو  �ملعلوماتي  �لتو��شل  وهذ�  �لقادمة,  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  عنه  �شتنبثق  �لتي 
ذو حدين, مما يوجب على �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية �أن تركز جهودها, وت�شاعد من�شوبيها على 

�لتعامل مع هذ� �ل�شيل �جلارف من �ملعلومات بحكمة وفاعلية, ومن �الأمور �ملتعينة:
�ملعارف  �ملعلومات, كاملر�جع و�مل�شادر ودو�ئر  �لتعامل مع م�شادر  �ملرتبي على  ـ تدريب  �أ 
يف  �ليوم  تتفجر  �لتي  �لهائلة  �لثورة  �عتبار  مع  �ملعلومات,  و�شبكات  �ملعلومات  وبنوك 
�لتخزين  �شعة  ذ�ت  �ل�شوئية  �لو�شائط  ��شتخد�م  نتيجة  و��شرتجاعها  �ملعلومات  تخزين 

�لهائلة و�أ�شلوب �لن�س �لفائق )2(.
�لتقنية,  ومعطيات  �النفتاح,  مع  �الإيجابي  �لتعاطي  على  و�لنا�شئة  �ل�شباب  تربية  ـ  ب 
�لنظرة  تتحول  �أن  وعلى  نف�شها,  تفر�س  �لتي  �الأو�شاع  مع  �لتكيف  على  �لقدرة  وتنمية 
�ملتوج�شة من �جلديد, �أو �لنظرة �لتي تختزل �جلديد يف �ل�شلبيات و�مل�شكالت, �إىل �لروؤية 
للم�شتجد�ت,  �الإيجابي  للتوظيف  وت�شعى  �لفر�س,  �لتي تبحث عن  �ملتفائلة  �الإيجابية 

)1)  �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 432 -433 بت�سرف و�خت�سار.
)2)  �نظر ) �لعرب وع�سر �ملعلومات ) لنبيل علي �ص 393.
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و�قعنا  من  �إق�شائها  منلك  وال  �شنعنا,  من  لي�شت  �مل�شتجد�ت  من  كثريً�  �أن  �ملربي  وليعلم 
�أو رف�شها,ومن ثمَّ فاخليار �لعملي لنا هو �لتعاطي معها باإيجابية)1( .

جـ  �العتناء بالبناء �لد�خلي للمرتبني, وهو ما ُيعرف بـ ))بناء �لعقول((وتكوين عقلية ر��شدة 
لدى �ملرتبي, قادرة على �لفهم �ملو�شوعي لالأ�شياء,وعلى �لنقد و�لربط بني �لعلة و�ملعلول, 
و�ل�شبب و�مل�شبَّب, وعلى �النتقاء, و��شتخر�ج �ملغزى �لذي ُتلمح �إليه �الأفكار و�ملعلومات 
�ملتد�ولة,وتنمية �الجتاه نحو ممار�شة �لتفكري مع �لقدرة على �حلكم على �الأخبار �لو�ردة, 
وغربلتها ومتييز �لغث من �لثمني منها, وتعليم �ملرتبي, �لدقة يف �لفهم و�لتعبري, وحماولة 
�لطرق  بطرق جديدة خارج  �الأ�شياء  روؤية  �لقدرة على  ذلك  ومن  �لتفكري,  مهار�ت  متليكه 
وحديثنا  خطابنا  جعل  مالحظة  مع  و�ملرونة,  و�الإن�شاف  �لو�شوح  على  وتروي�شه  �ملاألوفة, 
ُمقنعًا مربيِّرً�, ومامل تفعل �ملوؤ�ش�شات ذلك, فاإن كثريً� من �ل�شباب �شيكونون معر�شني للغرق 
�مل�شارب,  خمتلفة  بدو�فع  تذ�ع  و�لتي  و�ملت�شاربة,  �ملتقاطعة  و�ملعارف  �ملعلومات  بحار  يف 
وتخلو من �لدقة و�ملو�شوعية كثريً�, ولي�س للموؤ�ش�شات �لرتبوية تغييب �لعقل وتهمي�شه, 
و�لعطاء  �لتلقني  على  يعتمد  و�لذي  و�لتعليم  �لرتبية  يف  �لتقليدي  �لنمط  يف  يحدث  كما 

�ملبا�شر, ويتجاهل بناء �ملهار�ت �لعقلية وتنميتها )2(.
�أوحال �لثقافة �لغربية, فالتدفق �ملعلوماتي, ال ينقل  �إىل  د- حت�شني �ل�شباب من �النزالق 
�إلينا �أ�شر�ر �لتقنية �أو �لتفوق �لغربي, و�إمنا ينقل مظاهر �لتفوق �لغربي, كما ي�شيع بيننا 
�أجز�ء  معامل ثقافة �أجنبية ومغايرة لثقافتنا, وهي ثقافة مت�شقة د�خليًا, وذ�ت جاذبية يف 

عديدة منها.
و�ملوؤمل �أن �أد�ء بع�س �ملحا�شن يف هذ� �ل�شاأن لي�س على �لوجه �ملطلوب, حيث نرى لدى كثري من 
�ملرتبني �إح�شا�شًا �شعيفًا بهويتهم �الإ�شالمية �إىل جانب �شيطرة �لنزعة �ال�شتهالكية عليهم, 
مع ما يعانونه من �ل�شياع و�لعزلة و�لفقر �لروحي, ومل يقف �الأمر عند هذ�, بل ظهر �النبهار 

بالتقنية, و�شاع حب �لتقليد, و�شاد �لتعلق بالق�شور و�ملظاهر �لفارغة!

)1) »�ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة« ملحمد �لدوي�ص �ص 61 -62 بت�سرف.
)2) »�ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة« ملحمد �لدوي�ص �ص 46 - 49 بت�سرف .
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هـ - �الهتمام بتقوية �الإر�دة, و�لقدرة على �شبط �لنف�س وحتمل �مل�شوؤولية حتى ال يرت�جع 
ويتقهقر �ملرتبي �أمام �ل�شهو�ت �أو �ملوؤثر�ت )1(, �إن �ملرتبي بحاجة �إىل نوع من �الإحياء �لكلي: 
�لعقلي و�لنف�شي و�لروحي و�ل�شعوري, مع مالحظة �لتو�زن و�الن�شجام بني هذه �جلو�نب, 
مع حماولة زيادة فاعلية �لتعلم لدى �ملرتبي, و��شتثمار كل طاقاته, مع �ملحافظة على كر�مته 
يتحمل  �أن  على  و�لرتكيز  �ملرتبني,  بني  و�لتعاون  �مل�شاركة  روح  �إ�شاعة  جانب  �إىل  وحريته, 
�ملرتبي �ملزيد من �مل�شوؤولية يف تثقيف نف�شه و�إثر�ء �شخ�شيته )2(.�إن �لذي يحتاجه �ملرتبي هو 
ما يعينه على �ل�شمود و�لتفوق يف )) حومة  �لعوملة(( من �لقدرة على �لتفكري �ل�شليم وحل 

�مل�شاكل, و�الإبد�ع يف مو�جهة ظروف �حلياة �جلديدة )3(.

خامسًا:ضرورة إنشاء محاضن المستقبل الذكية
�إن حاجة �لعمل �لرتبوي �إىل حما�شن ذكية فريدة, حاجة ملّحة حيث تقوم �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية 

ببناء �ملرتبني بناء �شاماًل.
و�إد�رة  �لرتبية  عملية  وت�شهل  وقيم,  �شلوك  �إىل  و�أهد�فها  �لرتبية  غاية  ترجمة  �إىل  وتهدف 

�ملحا�شن ب�شكل فاعل عرب معامل �حلا�شب �الآيل ذ�ت �ملو��شفات �لعالية.
�لهند�شية  و�الأ�ش�س  �لتخطيط  معايري  مر�عاة  �لذكي  �ملح�شن  موقع  �ختيار  عند  �ملهم  ومن 
للمباين �لرتبوية, ويتم ت�شميمه وحتديد متطلباته و�شكله �ملعماري و�خلدمات �مللحقة به, 
�لرتبوية  �ملعايري  تطوير  ُبغية  تربوي  فريق  ومب�شاركة  به,  �ملحيطة  و�لبيئة  موقعه  على  بناء 

ومالئمتها.

)1) »�ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة« ملحمد �لدوي�ص �ص 61 بت�سرف.
)2) �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 433- 436 بت�سرف و�خت�سار. 

)3) �نظر ) روؤية م�ستقبلية للتعليم يف �لوطن �لعربي ) لنادر فرجاين. 



40

�ملتغري�ت  مع  وجتاوبها  �ملحا�شن  ��شتجابة  ب�شرعة  يقا�س  �لرتبوي  �لعمل  جناح  و�إن 
�مل�شتقبل,  ملحا�شن  �الإ�شرت�تيجية  و�لو�شائل  �الأهد�ف  �أهم  من  و�لتقنيات  �الجتماعية, 
�إليكرتوين يخدم �لقطاع �لرتبوي مرتبط  ومن ذلك )�ملح�شن �الإليكرتوين(  وهو �إيجاد موقع 
ب�شبكة �النرتنت, وتبنى فيه �ملعلومات على �شكل �شفحات تربوية متنوعة �شاملة جلميع 

�حتياجات �ملرتبي)1(.
�إن حما�شن �مل�شتقبل �لذكية الأجيال �لغد, يجب �أن تتو�فر فيها �لكفايات �الأ�شا�شية �ل�شرورية 

للتعاي�س يف �لعامل �ملعقد �لذي نح�سُّ �رها�شاته,
مثل : حيازة �للغة �ملنظمة, منو �لقدر�ت �لعقلية, تو�شعة فهم �لفرد للعامل �ملحيط به, مع 
�أهمية تطوير �ملهار�ت �ملهمة مثل: �لكفاية يف ��شتعمال �للغة ومهار�تها �ملتنوعة, كالقر�ءة 
و�لتمكن  �أخرى,  عاملية  لغة  المتالك  تاأهيلهم  مع  و�ملالحظة  و�الإ�شغاء  و�لكالم  و�لكتابة 
�لتفا�شلية  و�لعمليات  و�لتقدير  و�لتخمني  كالقيا�س  �الأ�شا�شية,  �لعلمية  �لعمليات  من 
و�لتمرين على ��شتعمال �ملبتكر�ت �لرمزية مثل: �حلا�شب �الآيل و�الأدو�ت �لعلمية �الأ�شا�شية, 

وهي �أدو�ت �لتحليل �لرمزي .
�إن �لنموذج �ملعياري للرتبية يف �لع�شر �جلديد, هو ) �لتحليل �لرمزي( و�شتقا�س قوة �الأمم 
�لعلمية يف �لقرن �لقادم بعدد ) �ملحللني �لرمزيني ( و�شتكون �الأمة �لتي متتلك �أكرب عدد من 
�ملحللني �لرمزيني, هي �الأقدر على حتليل وت�شخي�س وحل م�شاكل �القت�شاد و�الإنتاج, بل 
�شتكون لها �ملعرفة و�ملعلومات �لالزمة لتحليل �مل�شاكل �الجتماعية و�الأو�شاع �لع�شكرية 
حملليها  وكفايات  خرب�ت  و��شتثمار�ت  بيع  مقدورها  يف  و�شيكون  �ملفاجئة,  �أو  �ملحتملة 

�لرمزيني يف �ل�شوق �لدولية الأغر��س متنوعة.
��شتيعابها:  �لرتبية  على  يتوجب  عنا�شر,  �أربعة  على  �لرمزي(  �ملحلل   ( تربية  وتقوم 

�لتجريد, �لتفكري – وفق منطق �لن�شق- �لتجريب, �لعمل �مل�شرتك.
و�ملاأمول من �لعمل �لرتبوي �أن يربي �الأفر�د عليه, هو ��شتيعاب ما ميكن حت�شيله من مفاهيم 

)1) �نظر ) ورقة عمل حول مدر�سة �مل�ستقبل ) �إعد�د: �الإد�رة �لعامة للتعليم مبنطقة ع�سري. 
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�جتماعية,  كيانات  يف  وكاأع�شاء  فردية,  كذو�ت  متكنهم  ومهار�ت,  وخرب�ت  تفكري  ونظم 
�ملعركة  ند�ء  هما  �لذين  �لرمزي  و�لتحليل  �القت�شاد  ميادين  يف  �الأخرى  �الأمم  مناف�شة  من 

�حل�شارية يف �لقرن �لقادم.
وحتى تتكامل �ملقا�شد �لرتبوية لهذه �ملحا�شن, فاإنه من �ل�شروري تاأ�شي�س حق �ملرتبي يف 
فهم كيانه, حيث ت�شتهدف �لرتبية منوه �جل�شدي و�لوجد�ين و�الجتماعي و�ملعريف يف تكامل 

و�ن�شجام,بيد �أن �إغفال �جلانب �ملادي من وجوده و�حتياجات منائه من مف�شد�ت �لرتبية.
�حلايل, �لقرن  لرتبية  �لكونية  �لروؤى  من  �لرتبوي  �لعمل  غايات  ت�شتق  �أن  ويجب 
 وملا كان ع�شرنا حمكوم مببادئ علمية, فاإنه يلزم �أن تكون مهمة �لعمل �لرتبوي يف �لقرن �لقادم 

هو تهيئة �الأفر�د لتحقيق طاقاتهم �لد�خلية, و�ل�شعي من �أجل دور نافع لهم يف �ملجتمع.
�إىل م�شتقبل  �لتطلع  �إىل  �لنا�شئة  �أن يقود  �لرتبوي من خالل هذه �ملحا�شن يجب  �لعمل  �إن 
�ملرونة ملو�جهة هذ�  �كت�شاب  �لنا�شئة على  �لرتبوي م�شاعدة  �لعمل  غام�س, وتكون مهمة 

�مل�شتقبل, ويف عملية ت�شكيله.
ومن �مل�شاو�ة �لرتبوية, فاإنه يجب على �ملحا�شن �لرتبوية �أن توفر جلميع �الأطفال فر�شًا تربوية 
�لعدد من  نف�س  وال  و�لتعليم,  �لرتبية  من  �لكمية  نف�س  �إعطائهم  ذلك  يعني  وال  متكافئة, 
�إىل  �لطفل  جميء  قبل  �لرتبوية  �مل�شاو�ة  ممار�شة  تبد�أ  �أن  ويجب  �لرتبوية,  �ملنهجية  �ل�شنو�ت 
�أن  يجب  �لرتبوي  و�لعمل  �الأ�شا�س.  �لرتبية  نظام  من  جزء  �أنه  باعتبار  �البتد�ئية,  �ملدر�شة 

ي�شاعد �الأطفال و�لر��شدين على تفهم �أف�شل, لثقافتهم �خلا�شة, �ملا�شي منها و�حلا�شر. )1(

سادسًا: أهمية إعادة النظر في المناهج
�لد�ئمة,و�أخ�شها  �ملتكرر و�ملر�جعة  �لنظر  �إىل  �لرتبوية حاجة  �لعنا�شر  �أكرث  �ملناهج من  �إن 
فهي  �لرتبوية)2(,  و�لبيئة  �حلو�ر,  و�أ�شاليب  و�لتوجيه,  �لتعليم  وطرق  و�لرب�مج  �لو�شائل 
مرتبطة �إىل حد كبري بعمليات �إعادة �لتو�زن للمجتمع, وتاأهيل �ملرتبني ملعاي�شة �مل�شتجد�ت

)1) �نظر ) روؤية م�ستقبلية للتعليم يف �لوطن �لعربي ) لنادر فرجاين, بت�سرف و�خت�سار.  
)2)  �نظر)) �ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة)) ملحمد �لدوي�ص, �ص 58 .
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هو  �لفي�شل  بل  �لقدمي,  من  �أجود  �جلديد  يكون  �أن  ي�شرتط  وال  �حلياة,  جماالت  جميع  يف   
�ملناهج  و�قع  يف  �لعلمي  �لبحث  ب�شرورة  �لعميق  �لوعي  �شرورة  مع  و�لتطوير,  �لتجديد 

�ل�شائدة وحتليلها, و�لتعرف على �أوجه �جلمود و�لق�شور فيها.
ومما ينبغي أن يالحظ ما يلي:

وتاريخية  ح�شنة,  دينية  معرفة  لتاأ�شي�س  كافية  غري  �لطالب  يدر�شها  �لتي  �ملناهج  أ- 
�أن حا�شل  وح�شارية جيدة, وغري فّعالة يف �ل�شو�د �الأعظم من �لدول �الإ�شالمية, و�لعجيب 
ما يتعلمه �لطالب عن تاريخ �الأمة وح�شارتها, هو �شئيل, مع �أن �الأمم تتخذ من تاريخها 
وح�شارتها �أد�ة يف تربية �لنا�شئة, و�أد�ة لتوكيد �نتمائها, و�لو�فد�ت �الأجنبية تهدد �لثقافة 
�الإ�شالمية مما ي�شتلزم تركيزً� جيدً� على �لعلوم �ل�شرعية و�الإن�شانية, و�شياغة مناهج على 
نحو يرفع من درجة �لتز�م �ل�شباب باحلالل و�حلر�م, ويب�شرهم بالتحديات �لتي تو�جه �أمة 

�الإ�شالم يف �لع�شر �حلديث )1( .
ب- من �لركائز �لرئي�شة يف بناء منهج �لعمل �لرتبوي, �جلمع بني �ملنهج �ل�شرعي وظروف 

�لو�قع وحتدياته, وطبيعة �ملهمة �لتي يعد لها �جليل �ملنتظر.
�لبلد  ذلك  ل�شيا�شة  عنو�نًا  وجدناه  وموؤ�ش�شة  بلد  كل  يف  �لرتبية  هدف  يف  �لنظر  �أمعنا  و�إذ� 
�أهد�ف  تختلف  �أن  وبدهي  وتطلعاته,  طموحاته  له  يحقق  جمتمعًا  يبني  لكي  و�ملوؤ�ش�شة, 

�لرتبية من بلد الآخر, ومن موؤ�ش�شة الأخرى.
�أن ت�شاغ وفقًا لالأهد�ف من قبل متخ�ش�شني يف �ملو�د �لعلمية وعلماء  �إذً�, يجب  فاملناهج 
�لنف�س و�لرتبية وذوي �خلرب�ت �لطويلة يف �شلك �لرتبية �لعملية ال �لنظرية, و�إذ� فت�شنا يف 
�ملناهج �لتي بني �أيدينا, نرى �أنها مرتجمة ومنقولة عن غرينا ب�شلبياتها دون �إيجابياتها, 
وبع�س �لنظريات �أو �لفر�شيات قد تركها �أ�شحابها, ونحن ما زلنا متعلقني بها جمودً� �أو 

�إهمااًل �أو غري ذلك. )2(

)1)  �نظر ) حول  �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 442-443. بت�سرف و�خت�سار. 
)2)  �نظرمقالة ) �لرتبية, �لو�قع و�لبديل) لعدنان حممد عبد �لرز�ق , جملة �لبيان عدد 27 �ص 47-46
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ج- �شرورة �إيجاد مناهج معا�شرة يف طبيعة ت�شميمها, ويف نوعية مو�شوعاتها,وداللة �ملرتبي 
على مو��شع �خللل يف �ملعارف �ملتد�ولة, و�مل�شكالت �لتي مل تظفر بحلول ناجحة.

د- �لتخفيف من �لتز�م �لكتاب �لرتبوي �ملدر�شي, و�إعطاء م�شاحات �أو�شع للحو�ر و�لنقا�س 
خالل �حل�ش�س �لدر��شية �أو �ل�شاعات �لرتبوية, وتكليف �ملرتبني بكتابة �لبحوث و�لتقارير 

�لعلمية عن بع�س �ملو�شوعات.
و�لربط,  و�لتعليل  �لتحليل  تقوم على  ور�شينة,  رفيعة  معرفة  �ملناهج على  �حتو�ء  هـ- 

لي�س فقط على �لو�شف و�ل�شرد �لتقريري )1(.
و-  ِ�طالع �ملرتبي على ما ي�شتجد يف �لق�شايا �لكربى �لهامة, وخا�شة ما يتعلق باالجتاه �لعام 
للنظم �لدولية �جلديدة وم�شائل �لبيئة و�ل�شر�ع على �ملو�رد, وم�شائل �لعن�شرية و�لهند�شة 
�لور�ثية, حتى يكت�شب �ملرتبي وعيًا عامًا بالتطور�ت �لكربى ذ�ت �الأثر يف حياة �لب�شرية, 

وغري ذلك.
وهناك جماالت وم�شائل تتطلب معارف جديدة, وخا�شة يف �ملجال �الأخالقي و�الإن�شاين, ومع 

�لتغري�ت �ل�شريعة يف كل �شيء, فاإن �ملرتبي يحتاج �إىل �أن يتعلم من خالل �ملناهج:
كيف يتخذ �لقر�ر�ت �لر��شدة �ملتعلقة ب�شخ�شه؟

كيف يتعامل تعاماًل �شحيحًا مع �ملتغري�ت؟
�إن زماننا هذ�, يتطلب جياًل و�عيًا يعرف خ�شو�شيته �الإ�شالمية و�حل�شارية, ويتمتع بدرجة 
�شمن  للعمل  و�ال�شتعد�د  �ملدى,  �لبعيدة  �لنظرة  جانب  �إىل  و�ملرونة  �لعقالنية  من  جيدة 

فريق, وهذ� هو �ملحك �حلقيقي لفعالية �أد�ء �ملناهج لوظيفتها �لتثقيفية و�لرتبوية )2( .

)1)  �نظر ) روؤية م�ستقبلية لدور �لتعليم و�لبحث �لعلمي من �أجل حتقيق �لتنمية �مل�ستقلة )
لعمر حممد علي �س 40.

)2) �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار, �ص 443-444 بت�سرف و�خت�سار. 
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سابعًا:ضرورة تطوير نظم التربية
ال ميكن �أن نحل م�شكالت �لرتبية, و�أن نزيد من فاعليتها من غري �أن نطور نظمها, فال�شكان 
يف زيادة م�شتمرة, و�ملهار�ت �لتي يحتاجها �ل�شباب, �أكرث بكثري مما كان مطلوبًا يف �ل�شابق, 
كله  وهذ�  رفاهية,  و�الأكرث  فقرً�  �الأ�شد  �لبالد  يف  �شيما  وال  كبري,  �ملحا�شن  من  و�لت�شرب 
نظم  �ليوم من  �شائد  ملا هو  وبد�ئل عديدة,  متنوعة,  �أطرً�  �أمامهم  �لنا�س  �أن يجد  يتطلب 

�لرتبية.
علم  من  يحتاجونه  ما  تقدم  �لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شة  يجد  �أن  فتاة,  و  فتى  كل  حق  من  �إنه 
ومهارة, مهما كلف �الأمر, فذلك �شرط �أ�شا�س للق�شاء على �الأمية باأنو�عها, ولنف�س غبار 

�لتخلف �لذي نعاين منه.
�إنه من �ل�شروري �إعمال �ملرونة يف �أوقات دو�م �ملحا�شن و�أ�شلوب �ملناهج �لتي تقدمها, لتالئم 

�أكرث قدر ممكن.
ويتعني على كل قطر �أن يجرب ما تتطلبه �أو�شاعه �خلا�شة من تطوير وجتديد يف نظمه �لرتبوية, 

تلبية للحاجات �ملعرفية و�لعملية لل�شباب و�لنا�شئة.
و�الأحو�ل  �لظروف  من  �ملرتبني  بع�س  يعانيه  ما  مع  �لرتبوي,  �لعمل  يف  �لق�شور  جو�نب  �إن 

�ل�شعبة, جتعلنا نت�شاءل:
خارج  يقعون  �لذين  و�ل�شباب  �الأ�شبال  الأولئك  �لرتبوية  �حلاجات  ن�شبع  �أن  يـمكن  كيف 

م�شوؤولية �أية وز�رة حكومية يف �لبلد, وهم كرث؟ ونت�شاءل �أي�شًا:
كيف يـمكن تطوير نظم �لرتبية �لر�شمية, وحتقيق �لتعاون بينها وبني �لرتبية غري �لر�شمية 
وغري �لنظامية, ملعاجلة حاالت �لت�شرب بني �ملرتبني, �ل�شائعة و�لكثرية يف طول �لعامل �الإ�شالمي 

وعر�شه؟ )1( 

)1)  �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 440- 442 بت�سرف و�خت�سار. 
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 �إنه يتحتم تطوير نظم �لعمل �لرتبوي, ومو�كبته للع�شر �حلديث بكل ما منلك.

ثامنًا : تفعيل المشاركة االجتماعية في العمل التربوي
�إن �ل�شمان �لوثيق لنجاح �أي م�شروع, تكمن يف تبني �ملجتمع له, فال جناح الأية خطة مامل 

ي�شتطع �لقائمون عليها, �إقناع �ملجتمع بها ليجعلها جزءً� من همومه و�هتماماته.
و�جتماعية  ثقافية  مل�شكالت  �إال جت�شيد�ت  هي  ما  �ملعرفة,  و�كت�شاب  �لرتبية  م�شكالت  �إن 
و�شيا�شية و�قت�شادية, تعاين منها �أمة باأكملها, وينبغي �أن يكون لكل فرد منها وظيفة ما, 
يف �لتخفيف من وطاأتها, وينبغي �أن يكون من �لهموم �لكربى لقادة �لفكر و�لر�أي و�مل�شرفني 
�لتثقيف  من  �ملزيد  بتقبل  جمتمعهم  يف  �لفرد  �إقناع  يف  �لنجاح  �لرتبوية,  �ملوؤ�ش�شات  على 

و�لنمو �ملعريف يف �ملجال �لذي يهمه, �أو �حلرفة �لتي يعمل فيها. 
�مل�شتويات,  جميع  وعلى  جميعًا  �لنا�س  م�شاهمة  �إىل  ما�ّشة  بحاجة  بالرتبية  �لنهو�س  �إن 
وينبغي على ) �لر�أي �لعام( �أن ي�شدد على �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية, ويحملها على تطوير نف�شها 
ملا فيه �مل�شلحة �لعامة, وماد�مت �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية قد قامت خلدمة �أوالد �لنا�س, فمن حق 

�لنا�س �أن يثمنو� تلك �خلدمة, ويك�شفو� عن مو�طن �خللل فيها. 
و�أفكار �لتطوير, كثريً� ما تاأتي من جهات بعيدة, ويحتاج جمال �لعالقة بني �لبيت و�ملح�شن 
�إىل  �لو�شول  �شبل  ت�شهل  �أن  �ملحا�شن  وعلى  �لت�شاور,  لتفعيل  �آليات  و�إيجاد  تنظيم  �إىل 
بني  �ملتبادلة  و�لزيار�ت  �لرتبية,  �أ�شدقاء  وجلان  �الآباء,  جمال�س  خالل  من  �ملثمر  �لتعاون 
�أن �قرت�حاتهم توؤخذ ماأخذ �جلد و�الهتمام, جّدو�  �الأهايل  �ملحا�شن و�لبيوت, ومتى �شعر 

يف �مل�شاركة و�لت�شحية. 
نحن بحاجة �إىل عالقة �شفافة بني �ملجتمع و�ملح�شن, لتحقيق �لطموحات, وحتى يتعرف 
و�إبد�ء  �الأهايل  م�شاركة  يتحتم  و�لرتبوي,  و�ل�شلوكي  �ملعريف  �أد�ءه  م�شتوى  على  �ملح�شن 
�آر�ئهم, وفق ��شتبانات وغريها, و�شتكون �لفائدة �أعظم, �إذ� �شكلت جلان م�شرتكة لتحليل 

تلك �ال�شتبانات و��شتخال�س �لنتائج منها, ثم �تخاذ �لقر�ر�ت �الإ�شالحية �ملنا�شبة. 
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�إن �لرتبية بحاجة �إىل �لعون �ملادي من �الأهايل, و�حلكومات �الآن, تو�جه �شحًا يف �ملو�رد �ملادية 
�ملخ�ش�شة للرتبية و�لتعليم, و�شتزد�د متطلبات �لعمل �لرتبوي على م�شتوى �لكم و�لكيف, 

و�لنا�س �أمام خيارين: 
�إما �نحطاط �لعمل �لرتبوي وتر�جعه, و�إما �إيجاد �شبل و�أطر مل�شاركة �الأهايل يف دعمه. 

و�ملرتبي �إذ� دفع مبلغًا ي�شريً� من �ملال �شهريًا, فهو يوؤدي �إىل حت�شني م�شتوى خدمات �ملح�شن, 
وي�شاعده على تنظيم بر�مج و�أن�شطة مفيدة وكثرية, وهكذ� تاأمني بع�س �لتجهيز�ت �لرتبوية, 
مثل �ملكتبات و�ملعامل و�أجهزة �حلا�شب ونحوها, و�إذ� قنع ويل �ملرتبي �أن �لنتيجة �شتكون 

�إيجابية متميزة يف نوعية �إعد�د �بنه للحياة, فاإنه يبادر وال يرتدد. 
حاجات  �إدر�ك  من  �شيمكنهم  �ملحا�شن,  عن  �مل�شوؤولني  من  �ملرتبني  �أمور  �أولياء  قرب  �إن 
�ملحا�شن على نحو �أف�شل,وهذ� �شوف ي�شهل عملية �لبذل و�لدعم �ملادي �ملطلوب منهم )1( 
�إن م�شاركة جميع فئات �ملجتمع يف دفع عجلة �لعمل �لرتبوي �إىل �الأمام, �شرورة ملّحة يف 

كل زمان ومكان. 

تاسعًا: صناعة المربي والعناية به،مطلب أساس
�ملربي هو �لر�أ�س, �إذ� �شلح �شلح �جل�شد كله, و�إذ� ف�شد ف�شد �جل�شد كله, �إذ ي�شتطيع �ملربي 
�إيجابيات  يغطي  �أن  ي�شتطيع  �لفا�شل  �ملربي  �أن  كما  �ملناهج,  �شلبيات  يغطي  �أن  �لناجح 

�ملناهج. 
باملربني  �لرتبوي, و�العتناء  �لعمل  لي�شنع جياًل و�عيًا �شاحلًا من �شرور�ت  �ملربي  ف�شناعة 
ال يز�ل دون �مل�شتوى �ملطلوب, وينبغي �أن نعلم �أن �ملرتبي ال يرتبى على يد �ملربي من خالل 
�لدرو�س و�لتلقني و�لتلقي فقط, بل ياأخذ عنه �أ�شعاف ذلك, من خالل �لن�شاطات و�الإعجاب 

�ل�شخ�شي و�ملحاكاة, حتى يف �للبا�س و�مل�شي و�لكالم. 
�لناهية عن  باملعروف  �الآمرة  �لقدوة,  �لطيبة  �ل�شخ�شية  �ملّتزن,  �ملوؤهل  �ملربي  �إن �شخ�شية 

)1) �نظر ) حول �لرتبية و�لتعليم ) لعبد �لكرمي بكار �ص 436-440 بت�سرف و�خت�سار. 
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هذه  حاملًة  عينيها,  ن�شب  وعال  جل  �هلل  خمافة  ت�شع  �لتي  تعاىل,  �هلل  �إىل  �لد�عية  �ملنكر, 
�الأمانة,مدركة الآثارها, عارفًة ب�شعوباتها, �شخ�شية نادرة يعز وجودها يف بع�س �الأقطار, 

وحاجة �لعمل �لرتبوي ملثل هذه �لقدو�ت و�لقياد�ت, �أحوج من مائة موعظة �أو توجيه. 
و�ملوؤهالت �لعلمية �لالزمة للمربي هي نوعان: 

1- �ملوؤهل �لعلمي: وهو �الإملام �جليد باملادة �لتي ُيدّر�شها. 
2-�ملوؤهل �لرتبوي: وهو �الإتقان الأمرين: 

�أ- طرق تدري�س �ملو�د, وكيفية �إي�شالها للطالب ومعرفة فن �لتدري�س. 
�لتي  �لنف�شية و�النفعالية  �ملر�حل  �لنف�س, وهي معرفة  �لرتبية وعلم  ب - �جتياز در��شة 

يـمر بها �ملرتبي, وطريقة �لتعامل �الأمثل معها, و�إدر�ك حاجات �ملرتبي و�لنهو�س به. 
�أحد �ملوؤهلني فال يعترب مربيًا, وال يكتفى بذلك, بل ال بد من �شخ�شية  ومتى فقد �ملربي 
متزنة نا�شجة,من �شفاتها: �إتقانها ملهار�ت �لتو��شل �لفّعال, و�لقدرة على �لتفكري �جليد, 
وعلى �إد�رة �الأفر�د و�لتاأثري عليهم, �شخ�شية �شلوكها قومي, ومنطقها جميل, تظهر �آثارها 
�لرتبوية على �أقو�له و�أفعاله, ويتم معرفة ذلك من خالل �ملقابلة �ل�شخ�شية ملن يتقدم للعمل 
يف �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية, و�إذ� مل ت�شع �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية الختيار �ملربي �لكفء, فهي تهدم بيتها 

بيدها, مهما طال �لزمن �أو ق�شر. 
وعلى �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية �أن تاأخذ حذرها من بع�س �ملتقدمني للعمل �لرتبوي يف بع�س �ملحا�شن, 
فبع�شهم ت�شيق عليه �ملهن �الأخرى, وبع�شهم �الآخر يطمع يف �ملرتبات �لعالية, وبع�شهم له 

مقا�شد �شيئة, ومثل هذ� �ملربي ال ي�شلح �أن يكون مربيا �شانعًا جليل متميز. 
�إن مهنة �لرتبية و�لتعليم على جميع �الأ�شعدة, مهنة �شعبة, يندر من يح�شنها ويبدع فيها, 

فم�شوؤوليتها عظيمة, و�شاأنها كبري.ومن �الأمور �ل�شرورية فيما يتعلق ب�شناعة �ملربني :
�أ -تاأهيله قبل عمله,من تلٍق للمعرفة و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة, ثم �لتدريب �لعملي 

�مل�شحوب باالإ�شر�ف و�لتقومي .
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ب - تدريبه وتطويره �أثناء عمله, و�الرتقاء به �إىل مرحلة �لن�شج و�مل�شوؤولية و�لقيادة)1(.
�ملز�رع  بني  تعلمي  جو  يف  �ملرتبي  يكون  �أن  �لرتبوي,  �لعمل  يف  �إليه  ن�شبو  �لذي  و�لطموح 
و�ملخابر, و�ملعامل و�ملنابر, تر�ه تارة يبحث يف �ملعمل و�ملخترب, وتارة يعظ ويعلم ويربي 
لتلقي  و�لقاعات,  �لف�شول  يف  يرتبى  وهكذ�  ويبدع,  يخرتع  �أخرى  وتارة  �ملنرب,  على 
�ملحا�شر�ت وعقد �ملوؤمتر�ت,ويف �لفيايف و�لقفار, يبيت �ليوم و�ليومني, يرّو�س نف�شه على 
�ل�شد�ئد ومو�جهة �ل�شعاب, وهكذ� ي�شحب �لعلماء و�أويل �لنهى يف �حل�شر و�ل�شفر, يرتبى 

باأخالقهم, وينهل من علمهم. 
و�ملربي �إذ� �أدرك هذ� �لهدف �الأ�شا�س, وت�شور حال �ملرتبي �ملاأمولة, نح�شب �أنه يحر�س كل 

�حلر�س على متابعة عمله و�إتقانه و�إح�شانه. و�إظهاره باملظهر �لالئق به. 
�ملر�حل  تويل  �أن  �أنو�عها,  بجميع  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  جميع  يدعو  �مل�شتقبل  فا�شت�شر�ف 
�ملربني  خرية  لها  وتختار  بالغًا,  �هتماما  لل�شغار,  �ملتقدمة  وخا�شة  و�لتعليمية  �لرتبوية 
�لرو�تب,  �أعلى  ورو�تبهم  متميزة,  حو�فزهم  وتكون  �لعالية,  �ملوؤهالت  ذوي  �ملوؤهلني 
و�حرت�مهم و�جب �جلميع, الأن �الأ�شا�س و�لبناء يف هذه �ملرحلة لالإن�شان, �أهم بكثري من بناء 

�لبنيان! ومتى مل ينل �ملربي �ملوؤهل مثل هذه �مليز�ت, فباأي نف�شية يربي؟ !
وباأي عطاء يعطي؟!

و�أي قدوة ُترى يكون؟!
بعد هذ�, لنا �أن نت�شاءل: 

هل ميكن من خالل هذ� �لو�قع, �إعادة ترتيب �الأور�ق, و�أن يقوم عمل تربوي متكامل, يجمع 
بني متطلبات �لو�قع, و�آخر ما و�شل �إليه �لعامل من جتارب, وبني تعاليم ديننا �حلنيف؟ 

)1) » �ل�سحوة و�لرتبية �ملن�سودة« , ملحمد �لدوي�ص �ص 51- 54 ,بت�سرف و�خت�سار.
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الجواب/ 
نعم, باإذن �هلل, فاإذ� �شيغت �الأهد�ف �شياغة جديدة لبناء جمتمع �إ�شالمي, قائم على �لف�شيلة, 
�ملناهج تخدم هذه  �لعلم �حلديث, غدت  لركب  �لكونية, مو�كب  و�ل�شنن  باالأ�شباب  �آخذ 
�الأهد�ف, و�ختري �ملربي �لكفء �لذي يتقي �هلل تعاىل, ليحمل هذه �الأمانة, وتعاونت كاّفة 
�ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالرتبية من بيت ومدر�شة وحم�شن, و�إعالم وجمعيات وم�شاجد ومر�كز, 

نح�شب �أن ذلك يحقق �لعمل �لرتبوي �ملن�شود. )1( 

)1)  �نظر مقالة )�لرتبية, �لو�قع و�لبديل) , لعدنان حممد عبد �لرز�ق , جملة �لبيان عدد )27) �ص 49-46 
بت�سرف مع زياد�ت. 
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الخاتمة
ق�شاياه  بع�س  على  �ل�شوء  و�إلقاء  �لرتبوي,  �لعمل  حول  �ملوجز  �ل�شريع  �لعر�س  هذ�  وبعد 
�عتقادي  مع  �لرتبوي,  �لعمل  بناء  يف  �شاحلة  لبنة  يكون  �أن  وتعاىل  تبارك  �هلل  �أرجو  �ملهمة, 
�جلازم �أين مل �أوِف �ملو�شوع حقه, مع �لقناعة بال�شعف و�لنق�س, و�العرت�ف باأن هناك �أ�شياء 

كثرية مهمة مل �أنتبه �إليها, �أو مل �أوفها حقها من �لبحث و�لتاأمل و�ملعاجلة. 
ولكن ح�شبي �شالمة �لق�شد و�إفر�غ �جلهد, و�هلل �ملوفق. 

و�ملوؤمل يف �جلهود �لكثرية �ملباركة �لتي تبذل يف معاجلة ق�شايانا �لرتبوية, �أنها تكمل �لنق�س, 
وت�شد �لثغر�ت, وتقدم ما هو �أف�شل و�أدق. 

�آله و�شحبه  �أواًل و�آخرً�, ظاهرً� وباطنًا, و�شلى �هلل و�شلم على نبينا حممد وعلى  و�حلمد هلل 
�أجمعني.
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