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 نظام الرتبية والتعليم اإلسالمي ودوره يف التنمية

اد، وصياغتهم صياغة اجتماعية منضبطة ملتزمة، حىت يكونوا يتفق املربُّون مجيًعا أن نظام الرتبية والتعليم ضرورة لتوجيه األفر 
بية والتعليم حسب م خيتلفون يف املناهج اليت تقود عمليهة الرته  لِبنات صاحلة قوية يف بناء اجملتمع القوي املفكر املنتج، غري أَّنه

 نظام ذلك اجملتمع، أو حسب نظريته احلضارية اليت تقود حركة التنمية والتطور.

شكه عند املريب اإلسالمي أن املبادئ العامة للرتبية والتعليم اإلسالمي تنبثق من املذهبية اإلسالمية يف الوجود كله يف  وال
 العامل املادي وخالقه واإلنسان واجملتمع.

نية قائمة وبناء على ذلك فإن أول مبدأ من مبادئ املذهبية اإلسالمية صياغة اإلنسان املوحد الذي يعرف خالقه معرفة يقي
على النظر والدليل، كي يعبده وال يعبد أحد سواه، ألن اإلميان العقلي اجملرد ال يكفي لتكوين السلوك املستقيم امللتزم، إذ ال 

 بد جبانب ذلك من عبادة اخلالق الواحد األحد وعدم الشرك به.

حد، من أجل إسالم الوجه إليه كله، وليتلقى ولقد استطاع اإلسالم أن يوحد وجهة اإلنسان املؤمن يف إميانه ابخلالق الوا
املنهج كله منه فيعبده، ويطيع شريعته الكونية اليت هي سننه اليت أودعها مبن يف الوجود، بتسخريها لصاحله يف النماء 

 احلضاري، ويتبع شريعته االجتماعية، كي تضبط له حركته يف ذلك التسخري.
الواضحة حقيقة األلوهية اليت ينفرد هبا هللا سبحانه وتعاىل، وجوهر العبودية اليت  ولقد أدرك املسلم يف ظلِ  عقيدة التوحيد

 يشرتك فيها الناس مجيًعا.

وكانت النتيجة احلتمية لذلك حترر املسلم من عبادة ذاته، بعدم اتباع هواه الذي يعرب عن النفس األمارة ابلسوء اليت مل 
ا ال تد هِبداية السماء، فإَّنه ا تُ ْعِمي صاِحبهها عن معرفة احلقِ ،  تتهذب، وَته مناصه من أن تقود إىل اهلالك واضطراب احلياة؛ ألَّنه
 وتسد عليه سبل املعرفة اليقينية كلها.

ومل يتحرهِر املسلم من عبادة نفسه فحسب، وإَّنها حترهر من عبادة غريه؛ ألن يف عبادة غريه إلغاء لعقله وروحه، وتعطياًل لطاقاته 
 وجتسيًدا للتسخري غري املشروع يف اجملتمع اإلنساين، ورفًعا للمسؤولية االجتماعية. املادية،

وحترر كذلك من عبوديته ملظاهر احلياة املادية، وأواثَّنا املتعددة من املال واألشخاص واملصاحل، فعبادة تلك املظاهر تؤدي 
افات الفردية واجلماعية، واحلروب املدمرة، وتتالشى أمامه إىل االصطدام والصراع العنيف بني أبناء البشر، فتنتج عنه االحنر 

القيم واحلقائق واملثل اإلنسانية، ويكون املعيار الوحيد حينئذ لتقومي األشياء هو احلصول عليها أبكرب كمية، وأية وسيلة دون 
 منهج إهلي ضابط يشرع اهلدف والوسيلة حبسب الفطرة، ويف ضوء مصاحل العباد.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/authorarticles.aspx?authorid=768
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2263#relatedArticles#relatedArticles


على كثري ِمهن  -عز وجل  -ذهبية اإلسالمية أن اإلنسان خليفة يف األرض؛ كما سبق شرح ذلك، كرمه هللا ومن مبادئ امل
ُ تهعاىل  فيه من خهلهقه، وكلهفه أبمانة تعمري األرض، وإقامة اجملتمع الفاضل عليها، وهلذا فإنهُه يتميهز على احليواانت مبا خلهقه اَّلله

 تعداد لالرتقاء العْقِليِ  واالجتماعي.السُّموِ  الرُّوحي، واالس

وز أن واملذهِبيهة اإلسالميهة تدعو إىل موازنٍة دقيقة يف كيان اإلنساِن بني جوانِِبه كلِ ها؛ النفسيهة والعقلية والروحية، حبهْيُث ال  َه
 لى الوجه األفضل.يهْطغهى جانٌب على جانٍب آخهر؛ لكي حيُصله التهواُفُق املطلوب ألداِء واجب األمانة ع

وهذه اجلوانب هلا استعداٌد دائم للرقي، إذا ما ُوجِ ههْت توجيًها شامالً أيخذ بعض أجزائها برقاب البعض اآلخر، فالنفسيهة 
يوجهها اإلدراك، ويضبطها الشعور، واحنراف العقل يقومه الوجدان، والروح يرب ِيه الوحي اإلهلي، فيهِصُل به إىل حالة االستقامة 

 لتقوى، والتقوى هي الكشاف الذي ينري الدرب أمام اإلدراك والشعور والوجدان.وا

ومن مبادئ املذهبية اإلسالمية، أَّنا تنظر إىل الكون نظرة مشولية من غري فصل بني أجزائه، وهذا يتحقق بتوظيف العلوم 
 كون.الطبيعية يف إميان اإلنسان، ألن تلك العلوم تكشف له عن حقيقة آايت هللا يف ال

ومن هنا فإن احلضارة اإلسالمية مل تشهد الفصل بني ما هو ديين وما هو دنيوي، وإَّنا انطلقت من النظرة املوحدة إىل الوجود  
موعًة من السُّنهِن اإلهليهة تتعاوهُن وتتآزهُر، لتنتج نظرة واحدة متكاملة، تقود اإلنسان إىل هللا سبحانه وتع  اىل.كلِ ه ابعتبارِه َمه

ا توظِ ُف العلوم الطبيعية يف إمياِن اإلنسان وسعادته وهذه ه ي حقيقُة وحدة املعرفة اليت تدعو إليها الرتبية اإلسالميهة؛ ألَّنه
 املادِ يهة والروحيهة، وتوظِ ُف العلوم االجتماعية واإلنسانية يف تطوير البيئة املالئمة لإلنسان كما يراها اإلسالم، كلُّ ذلك من

سالم وقواعده ونظرته إىل الكون واحلياة، واجملتمع واإلنسان، اليت تداخلْت يف كتاب هللا تعاىل تداُخالً خالل أصول اإل
يستحيل الفصل بينها، كما حصل يف املنظومة احلضاريهة الغربيهة احلديثة، ومنها انتقلْت إىل العامل اإلسالمي، فأدهى إىل الفصل 

 الدين والدنيا.التهامِ  بني الدين والعلم، أو بني 

إنه مفهوم الرتبية اإلسالمية يتلخهص يف صياغة الفرد صياغًة حضارية، وإعداد شخصيته إعداًدا شامالً ومتكاماًل؛ من حيث 
العقيدة، والذهوق، والفكر، واملادة، ليتحقق فيه الفرد الذي يكون األمة الوسط، وبذلك يصبح املسلم منذ طفولته، وعرب 

حب رسالة، كل حسب موقعه ومركزه، وحيرص كل احلرص على إتقان ما يعمله، واإلبداع فيه، ليزود أمته شبابه وكهولته صا
دائما ابملبتكر اجلديد، استجابة ألمر هللا تعاىل يف وجوب اإلعداد الدائم ما استطاع من مظاهر القوة املتنوعة، ومن جهاد 

 شامل على أصعدة احلياة كلها.

ال العام إىل اجملال اخلاص يف دراسة الرتبية اإلسالمية، وجدان أن أسسها ميكن أن تلخص على الوجه وإذا انتقلنا من هذا اجمل
 اآليت:

تربية تكاملية شاملة للروح والعقل واجلسد: ))إن لبدنك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، وألهلك عليك حقًّا، فأعط   -
 .[1]كل ذي حق حقه((

ُ الدهاره اآلِخرهةه تربية متوازنة جتمع بني خطي الدنيا واآلخرة؛ يقول هللا تعاىل: } - كه اَّلله تهنسه نهِصيبهكه ِمنه    وهاله    وهابْ تهِغ ِفيمها آاته
نْ يها  .[2]{الدُّ

ليست تربية نظرية؛ وإَّنا هي تربية سلوكية، َتيئ اإلنسان العملي الذي يلتزم بنظام واقعي يف األخالق والسلوك، يقول  -
ُعونه * وهالهِذينه ُهْم عهِن اللهْغِو ُمْعِرُضونه * وهالهِذينه ُهْم ِللزهكهاِة فهاِعُلونه * قهْد أهفْ لهحه املُْؤِمُنونه * الهِذينه ُهْم يف صهالَِتِْم خهاشِ تعاىل: }

ُْم غهرْيُ مهلُ  ذهِلكه فهُأْولهِئكه  وهرهاءه    وِمنيه * فهمهِن ابْ ت هغهىوهالهِذينه ُهْم ِلُفُروِجِهْم حهاِفُظونه * ِإاله عهلهى أهْزوهاِجِهْم أهْو مها مهلهكهْت أهمْيهاَُّنُْم فهِإَّنه

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2263#_ftn1#_ftn1
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2263#_ftn2#_ftn2


َِتِمْ  وهعهْهِدِهْم رهاُعونه * وهالهِذينه ُهْم عهلهى صهلهوهاَِتِْم حُيهاِفظُونه * ُأْولهِئكه ُهُم الوهارِثُونه * الهِذينه    ُهُم العهاُدونه * وهالهِذينه ُهْم آلمهاانه
 .[3]{يهرِثُونه الِفْردهْوسه ُهْم ِفيهها خهاِلُدونه 

   ت هعهاوهنُوا عهلهى اإِلثِْ    وهاله    وهالت هْقوهى   تربية فردية على الفضائل، ومجاعية على التعاون، يقول تعاىل: }وهت هعهاوهنُوا عهلهى الرِب ِ  -
، ويقول الرسول الكرمي: ))مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم؛ كمثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو [4]وهاْلُعْدوهاِن{

 .[5]تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى((
تربية لضمري الفرد ليكون رقيًبا على السلوك واألفعال، يقول الرسول الكرمي: ))اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة  -

 .[6]متحها، وخالق الناس خبلق حسن((

هها  - اله تربية للفطرة وإعالء هلا، ووضعها على خط االعتدال؛ حبيث ال إفراط وال تفريط: }ِفْطرهةه اَّللِه الهيِت فهطهره النهاسه عهلهي ْ
يُن القهيِ مُ   .[7]ْكث هره النهاِس اله ي هْعلهُمونه{ وهلهِكنه أه    ت هْبِديله خِلهْلِق اَّللِه ذهِلكه الدِ 

: ))ما من مولود إال يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو -عليه الصالة والسالم  -ويقول الرسول الكرمي 
 .[8]ه((مُيجِ سان

وهْلتهُكْن مِ نُكْم أُمهٌة يهْدُعونه توجيه اإلنسان حنو حتقيق اخلري والعدل لنفسه، وألسرته، وجملتمعه، ولإلنسانية مجيًعا، قال تعاىل: } -
أيهُْمُرونه اِبملهْعُروفِ    ِإىله اخلهرْيِ  ههْونه عهِن املُنكهرِ    وه  .[9]{وهُأْولهِئكه ُهُم املُْفِلُحونه    وهي هن ْ

، وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، لكننا نعين ابملصلحة يقول اإلمام الغزايل: "إن جلب املنفعة، ودفع املضرة مقاصد احلق
على مقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن 

 .[10]هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول اخلمسة فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"
 الرتبية اإلسالمية تربية مستمرة ال تقف عند حد معني، ومنافذها متنوعة يف البيت واجملتمع واملدرسة واملسجد. -

توجيه والتعديل ))احلكمة ضالة املؤمن؛ أينما وجدها وهي تربية أصيلة ومعاصرة مفتوحة على األساليب احلسنة، كلها يف ال -
 .[11]فهو أحق الناس هبا((

االاللييسياسيب خعاععهااللبغيضة  وهي تربية إنسانية عاملية، ال تعرف احلدود، وال تعرف الطائفية الضيقة، وال العنصرية -
وإَّنا هي يف خدمة اإلنسان أينما كان، تعمل خلريه وتبذر البغيضة، وإَّنا هي يف خدمة اإلنسان أينما كان، تعمل خلريه، وتبذر 

اُس ِإانه خهلهْقنهاُكم مِ ن ايه أهي ُّهها النه بذور احملبة بني أبنائه، أي إن اإلسالمي يريب أبناءه املؤمنني به على اإلنسانية، قال تعاىل: }
 .[12]{وهق هبهاِئله لِت هعهارهُفوا ِإنه أهْكرهمهُكْم ِعنده اَّللِه أهتْ قهاُكمْ    وهجهعهْلنهاُكْم ُشُعوابً    وهأُنثهى   ذهكهرٍ 

ا هو مفرتق الطريق بني الرتبية الغربية والرتبية اإلسالمية، ألن األوىل يف أعلى مستوايَتا تقوم على اإلخالص للوطن ال وهذ
لإلنسان، بدليل أن اإلنسان الغريب يف بلده يرىب على عدم السرقة، والنهب، والغصب، والكذب، والغش؛ بينما يف خارج 

األاننية البغيضة، واجلشع الكريه، والغش واخلداع، والكذب والدسيسة، والغصب  بلده، يف املستعمرات مثالً هو مثال
 .[13]والسلب والنهب، وإيثار صاحل القوم والوطن على كل القيم الرفيعة

 رتبية اإلسالمية فحينئذ ستكون أهدافها واضحة، نستطيع أن نلخصها على الوجه اآليت:وإذا عرفنا أسس ال
اإلسالم يف مبادئه وشريعته خيطط لرتبية اإلنسان تربية رابنية شاملة، عن طريق صياغته صياغة إميانية يف حدود سلوكه  -

امة، وإذا وصل اإلنسان بتوجيه الرتبية اإلسالمية اإلنسان الفطري، كي يندمج يف حياة عملية مستقيمة ونظيفة توجهها االستق
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تلك إىل درجة التقوى، دخل يف طريق العلم احلق الذي ينور حياته ويوصله حبركة الوجود الذي حوله، ويف هذا يقول سبحانه 
 .[14]{وهيُ عهلِ ُمُكُم اَّللهُ    وهات هُقوا اَّللهه وتعاىل: }

وهب هللا تعاىل اإلنسان عقالً مدرًكا للتمييز بني األشياء؛ من أجل اإلبداع يف املهمة اليت وكل ابلقيام هبا، وهي اخلالفة يف  -
 صول إىل التفكري.األرض، ولذلك فإن القرآن الكرمي يدعو اإلنسان إبحلاح إىل استعمال العقل، للو 

السديد، وربط السبب ابملسبب؛ متهيًدا للكشف عن حقائق الوجود، وما أكثر ما جند يف القرآن الكرمي: }ِلقهْوٍم ي هت هفهكهُرونه{، 
ٍت ِلقهْوٍم ي هْعِقُلونه و} هايه ُتْم ت هْعِقُلونه {، و}ِإنه يف ذهِلكه آله  {.رِ فهاْعتهرِبُوا ايه ُأويل اأْلهْبصها{، و}ِإْن ُكن ْ

ومن املعلوم أن اإلنسان الذي يفكر بعقله املنطقي يرفض اخلرافة والالسببية يف الوجود، وهذا املنهج الرتبوي حبد ذاته يريب 
 عقلية علمية تقود إىل احلضارة والتقدم يف احلياة.

يت متأل جوانب احلياة فضيلة إن اإلميان الصادق ابهلل وعبادته وحده ال شريك له، ال بد أن يؤدي إىل األعمال الصاحلة ال -
وقيًما وسعادة، وغاية الرتبية احلقة أن تكون أعمال اإلنسان صاحلة تعرب عن إنسانية اإلنسان، وتبعده عن الصراع الغريزي 

  احليواين الذي ينتهي به إىل َمتمع شبيه مبجتمع الغابة.
ل الصاحلة ابإلميان دائًما، من ذلك قوله تعاىل: }ِإنه ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف اجلليل، يقرن القرآن الكرمي األعما

ِإنه الهِذينه آهمهُنوا وهعهِمُلوا الصهاحِلهاِت تعاىل: } ، وقوله[15]الهِذينه آهمهُنوا وهعهِمُلوا الصهاحِلهاِت ِإانه اله ُنِضيُع أهْجره مهْن أهْحسهنه عهمهاًل{
ُْم جهنهاُت اْلِفْردهْوِس نُ ُزالً   .[16]{كهانهْت هله

صلى هللا عليه  -ع كذلك من االستقامة يف السلوك الذي جاء رسول هللا والعمل الصاحل كما ينبع من اإلميان الصادق، ينب
 .[17]إلمتامه يف قوله: ))إَّنا بعثت ألمتم صاحل األخالق(( -وسلم 

 ِمكنة من الكمال وذلك: إيصال اإلنسان إىل أعلى درجة -
 أواًل: برتبية الفرد الصاحل يف ذاته من النواحي الروحية، واالنفعالية، واالجتماعية، والعقلية، واجلسمية. 
 واثنًيا: برتبية املواطن الصاحل يف األسرة املسلمة، واجملتمع املسلم. 

 .[18]واثلثًا: برتبية اإلنسان الصاحل للمجتمع اإلنساين الكبري

وإذا حصل الكمال لإلنسان حتصل له السعادة يف الدارين؛ يف الدنيا بتكوين أفراد عاملني مؤمنني منضبطني مضحني، ويف 
 ز ابلدرجات العلى يف جنة النعيم.والفو  -سبحانه وتعاىل  -اآلخرة ابحلصول على رضا هللا 

توجيه الفطرة اإلنسانية يف إطارها الذي وضعه هللا تعاىل هلا، كي تتحرك يف داخله حركة متوازنة، دون إفراط وال تفريط؛  -
اإلنسانية، واحنراف هبا عن الغاية األساس اليت خلقت من أجلها، وكل  ألن خروج الفطرة من مسارها الصحيح إفساد للجبلة

احنراف ال بد أن يؤدي إىل احنرافات أخرى، وبذلك يفسد الفرد وتفسد معه احلياة، فالرتبية اإلسالمية يف مراحلها كلها حتاول 
 احملافظة على الفطرة اإلنسانية منذ الطفولة إىل أن يتحصهن اإلنسان بتقوى هللا سبحانه وتعاىل.

هدف من أعظم أهداف الرتبية اإلسالمية، وذلك برتبية أفرادها على عقيدة إن تكوين األمة الواحدة املؤمنة املتآزرة القوية  -
 واحدة هي عقيدة اإلسالم، وابلتوجه يف العبادة إىل إله واحد وقبلة واحدة، وابلتخلق أبخالق واحدة.

رْيه أُمهٍة ُأْخرِجهْت ُكنُتْم خه وهكذا ميتزج األفراد بعضهم ببعض، ليشكلوا يف النهاية األمة اليت قال عنها سبحانه وتعاىل: }
ِذِه أُمهُتُكْم أُمهةً ، وقال: }[19]{ِللنهاسِ  ةً    ِإنه هه  .[20]{فهاْعُبُدونِ    وهأهانه رهبُُّكمْ    وهاِحده
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وَممل القول أن الباحث املنصف إذا درس املبادئ الرتبوية اإلسالمية، وصل إىل أَّنا مبجموعها تشكل منهًجا متكاماًل يف 
م العامة وقواعده ومذهبيته الكونية واالجتماعية، اليت الرتبية والتعليم، وأن هلا أهدافًا وأسًسا واضحة تنطلق من أصول اإلسال

توقف اإلنسان يف حدود إنسانيته دون أن حتاول أن جتعل منه ملًكا، أو تسمح له ابالحندار إىل احليوانية اهلابطة، وإَّنا حتافظ  
 كما ذكران على توازن عجيب، يتصل أبعماق دوافعه امللحة.

ه بني املناهج الرتبوية املعاصرة، اليت َتتم ابجلانب العقلي واجلسمي دون االلتفات إىل وهذا النظام الرتبوي هو الذي نفتقد
 اجلانب الروحي، الذي هو اجلانب القوي املهيمن.

يقول الدكتور إسحق الفرحان: "إن النمو الروحي للفرد حاجة أصيلة يف أي إنسان، وخيطئ علماء النفس إذ يعتربون أن 
النمو االنفعايل، واالجتماعي، والعقلي، واجلسمي، فاحلاجة إىل النمو الروحي أقوى من احلاجة إىل  أبعاد النمو أربعة وهي:

 .[21]أي نوع من أنواع النمو األخرى" 
بقوله: ))أال وإنه يف اجلسد مضغة، إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -اليت أشار إليها رسول هللا  وهذا هو جوهر القضية الرتبوية

  .[22]صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب((
 
 

 
: ))صدق سلمان((؛ رواه -صلى هللا عليه وسلم  -فقال النيب  -رضي هللا عنهما  -قاله سلمان أليب الدرداء   [1]

  .103البخاري، انظر "رايض الصاحلني" للنووي: ص 
  .77القصص:   [2]
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  .141/ 2رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن، "جامع العلوم واحلكم" البن رجب:   [6]
  .30الروم:   [7]
  .143/ 6البخاري:   [8]
  .104آل عمران:   [9]
  .140، 139/ 1"املستصفى":   [10]
 - 1981وما بعدها، ط  38"الرتبية اإلسالمية: أصوهلا وتطورها يف البالد العربية" د . حممد منري مرسي: ص  [11]

  القاهرة.
  .13احلجرات:   [12]
  بريوت. -، ط دار الشروق 40"منهج الرتبية اإلسالمية" حممد قطب" ص   [13]
  .282البقرة"   [14]
  .30الكهف:   [15]
  .107الكهف:   [16]
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