












اابم،نممت

أنالكرم القارئ من الكاتب ؤيأمل التربوية، التجربة لهذه ممترآ أم عطاء 
تيلي ما يراعي 

أنممكن لا الفردي وارأي الناس، من قرئ رأى الورنات هدم ثل مم٠ 
صاحبهايأمل إمماهومحاولة بترواعليها، أن الناس س يطلب منارة يصح 

منشودةصورة إلى للوصول والخوار النقاش س مريد إثارة في نهم أن 
الصحوة.جيل ني للتربية 

تاليفهي ثم وس عامة، معالم إبراز إلى الورنات هذه هدف ت٠ 
والخهلواتالأساليب تناول عن يفيق والونت للتهلبيق، جاهزة برامج 

يتسعلا الإجمال س قدر س بد فلا العامة انمالم تناول نريد فمن العملية، 
التفصيلية.التساؤلات ص كثير عن للإجابة 

والبحثالتأصيل س أكثر والتأملات الخواتلر منحى الحديث حد ا٠ 
الكاتبتلافى هنا وس إثارته، س اطراد والهدف الموضع لطيعة العالمي 

والشواهد.القول في الامتطراد 

الصالحة،أعمالي ميزان في سطرته ما يجعل أن ~ دجل عز ~ الله أسأل 
•مجنب سمح إنه والزلل؛ التقصير يعفوعن وأن به، ينح وأن 

اتاوأووشعاوارأاانه بن د. 

،weesfi_weesfi.com



لق
|ابم^|؛لهورزواكضبم^ن 

سقكما — متميزة ثريت تحربة الإملأس للعمل التربوية التجربة تعد 
أومدا التجربة عده جوانب من جانب أي نتناول وحض ~ ذلك عن الحديث 

•التمز جواب إر الإشارة عن لنا ض أوتهلويرأفلا مرمما 
جلدمبالغة؛ي إلى يتحول فلا وظيفيا، يكون أن ينغي القد أن وكما 

التميزجوانب عن فالحديث، لها، ؤإهدار للجهود اط\ط إلى ولا ، الدائن، 

أوعامماوملاحاأوانشغالابايجزات،، لأتضأنيكونإ>اةص، 
•بالتغتر الْلالين وجه مح، يثير 

تعزيزئا5ا وتنمبه، النجاح تيمم إل5، يقود التميز دالوعكابجواب 
عنيكشف، كما الإيجابي، والتغير الناء في ودورها التربية بفاعلية الثقة 

.وتوظيفها لأستثمارها القوة جوانب، 

دراسةيستحق الإسلاعي للعمل التربوية التجربة في والثراء التميز إن 
,الحوائج، هده أبرز نثيرإل أن هنا وحينا متأنية، 

ا-ذموذجهمأد:

،عثر الأمة في والإصلاح التجديد دءوارت٠ أدوايتح تتوعتح 
التجديدمشروءاات« عايشتها التي والفلرونح باليثة الأدوارت٠ تللث، وارتدلت 



صحيزةئبوبْ 

والإصلاح.

مراحلمن وعدد العاصر واقعنا ُين الشبه وأوجه التقاطعات ورغم 
غير0؛عن تميزْ خصوصيات له المعاصر الواقع أن إلا الأمة، في الضعف، 

فحسب،خارجي غزو نتيجة ولا سياسية، أو حربية نكسة نتيجة ليس فهو 
وهونتاجومجتمعات، أفرادا الأمة حياة مجالات في جوهري هوتغير إنما 

٠الواغ هذه إلى السالمين مجتمعات أوصلت عدة تاريخية عوامل تراكم 
والواغ،التحدي ْع يتلاءم مشروعا الحاصر التجديد تهللب هنا ومن 

مهنالباتصي،حات أو وعقلي خلناب مجرد ذلك في كافيا يكن ولم 
يالحودة.

والخيلالمريع ورغم العاصرة، والتجارب الرؤى اختلاف، ورغم 
وميالةالتربية من اتخذ الحاصر الإسلامي العمل أن إلا التغيير مشرؤح حول 
الواغتحدي مع يتلاءم نموذج تْلوير وامتْلاع الإيجابي، والتغيير للبناء 

سا؛قلأ،.لمثال ينتمي لا فريدا كان النموذج هدا ومتهللبأته، 

م-حيلسددى:

الجتمعاتحياة في التغريب انتشار الحاصر الأمة واقع به تميز مما 
والتخلف.التدين لي؛؛ن الوالربهل التدين، وصمور الإسلامية 

^بمغ،إذصفىإًلاراتراهموالأدوات.



□
|ابمنشودةواكربية |كدوة 

منمتدين جل إيجاد من ~ وتأييده الله بتوفيق ~ الصحوة تمكنت وند 
هداظل في والصوارف، والأمواج القس رغم دينه بميش والفتيات الشباب 
والشبهات،الشهوات قس فيه مادت والذي والعريان، الليءبالفس العصر 

١لاديت.القيم وميهلرت 

فييعيش كافة، الإسلامي العالم أنحاء في الحل هذا رأبا 
متمسكفهو ذلك ومع جامعاته، وفي مدارسه في ؤيدرس المجتمع، 

بالحربيواجه وأحيانا ، والإيذاء بالحرية وهويواجه عليه، محافثل بدينه 
.والمضايقة 

كثيروتهلبعت، كثيرأ، تغير قد الأحترين العقدين قمح، الوا؛ع كان ولم، 
اليالسائقة العقود أن إلا الإسلامية، المجتمعات في التدين مفناهر من 

عاليهنحن عما كثيرا تختلف، كانت، وفتوته الإسلامي العمل نشأة صاحبت، 

يكونأن ممكن ولا القاعدة، من امحهتثناء والترا"أع التقهقر مماذج وتبقى 
التيالعوامل أحد كان ؤإن التربوي، الخلل هو لتفسيرها الوحيد الصدر 

تغفل.لا 

فيلك-ريس تعتن ض أنه اكيمب العمل عن مامد ص الأفاضل أحد يحدش ٢ '١ 
الخمعة.يصلي وشاب معالم فهو القرية، أهل استغراب مثار كانا القرى إحدى 



0هثخيزهيؤيرم 
هاعلة:٣-قيادات 

مجالاتفي أسهمت قيادات للأمة ينتج أن الإسلامي العمل امت3لاع 
واجتماعية،علمية، وءيادات< دعوية، ءياداتا فأنتج والبناء، الإصلاح 
٠وإدارية ، وسياسة 

بناءفي المصور ورغم والممللع، الطموح من بكثير أقل اكج أن ورغم 
والعلموح؛الواقع بغ، حدآ بعيدة تزال لا المسافة وأن ، القيادات، من العديد 

هوما تحقيق بإمكانية الشعور يعزز المجال هذا في إتحاز من تحقق ما أن إلا 
عيالأهمية على ويؤكد ، وتطويرْ به الاعتناء يستحق نحاحا وممثل ، أكثر 

.وءهلاء فاعلية أكثر قيادات إنتاج في حديدة روية وبناء لأستثماره 

شروٍلورفعت، القيادات،، أمام التحدى زادت، الحديدة التغيرات، إن 
المجالهدا في المتحقق فالإتحاز وعلبه؛ العمياء، على والقدرة التميز 

.انهللاقة نقئلة ممثل أن الواجب، بل المنتهى، هو يكون أن ينبغكب لا 
صعوة- ٤ 

تتجاهلتحديديه دعوة وأي والتجديد، الإصلاح قرين الشرعي العالم 
ولنالأمة، تْللعار، نحقق فلن شأنه؛ من وتقلل أوتهمشه الشرعي العلم 

القرون.حير لمنهج تعيدها 



R
1ابمنقءهةو1كرعية |كدءة 

الشرعيالعلم سوق كدت أن وتقهقرها الأمة عيية نتاج ْن كان ولقد 
بهذاالاهتمام والتربوية العالمية اتها ممرمحالصحوة فأيقفلت نوره، وحيأ 

واعتناءالعلم، حلق على اقبال من ذراْ وما سوقه، وأحيت اباتب، 
والموعة؛الكتوية العلمية للمادة رواج ومن الشرعية، يالتخصمات 

•العلمي الوعي هذا على دلل حتر 

الشرعي،بالعلم العناية ني وصمور القلق، على تبعث مؤشرات وثمة 
مزيدأتوح_، ومما والعلمي، الفكري الماء متهللبات في للتوازن وفقدان 

.وتطويرْ النجاح هذا تعرير من 

الإمكانات:يقوق نتاج - ٥ 

الماجنقارن حقن إلا أمامنا تكتمل لن فالصورة ما نتاج قياس نريد حين 
بالقدرات.والنجاح يالامكانات، 

الكافيةالضرورية الإمكانات في صعق من التربوي العمل عانى ولقل 
للنجاح.

منترم التربوية والرؤية كافية، غير التخصصة التربوية فالخيرات 

يفتقرونلكنهم وحمامة، وغيرة علما مملكون مفكرين أو علم تللبة أو دعاة 
عنها.محي لا التي المتخصصة المعرفة إلى 

محه؛الحديث سق كما سابق مثال على يكن لم جديا والنموذج 
كاب.غير وحده الترامث، على أوالاتكاء التاريخية، التجارب اخ فامتن



عهنج>بمسءينة 
وفيوالتخطيط، البناء ني دورآ تمارس تربوية مؤسسات ثمة وليس 

و١لتقويم.التنفيذ 

عنعائقا تمثل الإسلامية ايجتمعات س كثير في الحريات وأوص_اع 
الطموحات.س كثير تحقيق 

فيالعامة فالبيثة الآحرون؛ معه اختلف حيث س التربوي العمل وبدأ 
بهذاترحب لا التقليدية اكرعية والمدارس نحوالتدين، تدغ لا المجتمعات 
إليهيعي ما مع لاتتق العام الرأي وصناعة التوجيه ات وموصالنموذج، 

التيار.هذا 

والنجاح.الإتحاز هذا تحفق كله ذللت، ورغم 

والقصور،للخلل موغا لتكون المبررات تلك ارتقاء عن النتلر وبغضي 

فيالعمرية عن والتخلي الماصي، تحاوز علمينا يفرض النوم الواقع أن إلا 
القضية.كهذه جوهرية فضية مع التعامل 



لق
دقألهفي واكربعاة |لصوة 

منتوفيق الإسلامي العمل في التربوية التجربة حققته الذي إذالنجاح 
وهذهبالأساب، وأخذوا اتقوه الذين لأولثك ~ وتعالى تارك ~ الارى 
والعيوب.الثغرات انعدام نعتي ولا الكمال، تعني لا الشرفة الصور 

مفلهرهاسهرنا أن ينبغى فلا والنقاء الوصاءة من الصورة بالغت ومهما 
الثغراتمن لكسر الراجحة وعن النقاء، من لزيد التْلني عن فيمرفنا 

ومواطزالخلل•

ترا-،عناشئتها على الحريصة والأم العالية، التربوية ان الزمإن 
غزوالفضاءفي أمريكا السوفييتي الاتحاد سبق فمن وآخر، ض بض تربيتها 

فتمتالتربوية، للميرة شاملة كراجعة وبدروا بالتحدي الأمريكيون شعر 
معزصة)أمة بعنوان كتاب فى وصدرت الأمريكية للتربية واسعة درامة 

شاركدرامة على الباحثتن من ثلاثة عكف عديدة سنوات وقبل للخْلر(، 

منعديدة مجموعة آراء فيها واستهللعت خبيرا، وخمسون خمسة فيها 

الطلاب)إعداد بعنوان وصدرت والأكادممي؛ن الأمور وأولياء التربوي؛ن 
وألمانيااليابان وفي ترجمة، من أكثر وترجمت والعشرين( الحائي للقرن 

والمنظماتالدول تحريها كثيرة مراحعات ونمة ذللث،، من فريبة تحارب 



اابمو|جءةحتمية 

عليهتكون أن ثغي لما معالم الدراسات هذه وترسم الترسة، يشأن المهتمة 
المستقبلية.التربية 

الراجعة؟لماذا 

تمنها وصرورتها، المراجعة أهمية على توكل عدة عوامل ثمن 

بلغمهما اني الأنوالعمل بشرية، تجربة الدعوية التجربة ن أ٠ 
التهومعن له غض ولا والقصور، الخلل من بلم لا والإتقان التميز من 

*والمسديد 

وهمالصحوة رعتهم الدين والمربون عديدة، بعقود مرت التجربة ن أ٠ 
وهويتيحالتجربة، هوثمرة والتاج ، الحaلاء مواحلمن ش النوم أصبحوا ناشئة 

بينوالصلة وتغرب، تشرق والأفكار فارزى الموضوعي؛ للمموكر الفرصة 
تخلولا فيها والإثبات النفي أدوات ذهنية قرصية تبقى والعمليات الأهداف 

للعملياتقيمة فلا المحصلة؛ وهو الثمرة هو المنتج لكن عالية، ذاتية من 
•المتج تحقيق في إسهامها مجدى في إلا والأدوات 

لبناءمدخلا ليكون والتقويم المحمى يتهللب متتجا نملك اليوم نحن وها 
جديدة.رؤية 

منالأحرى هي رسمت التغيير ومشروعات الإصلاحية الرؤى ن أ٠ 
؛١^١^ا؛قة الالعقود في ومرت ذهنية، وتصورات نظرية روى خلال 



لقا
|ابمنقءهةواكوبية اكيوة 

الرؤىومراجعت فيها. التنلر إعادة أصحابها على مرض الذي والدان 
أداةمي إذ التربية؛ مراحعة بالضرورة التغتربمي ومشروعات الإصلاحية 

المشرؤع.في الفاعلة والعاصر القيادات صنع 

التغيراتوهدم ومحلية، ؤإتليمية عالية ت هائلة تغيرات من تعينه ا م٠ 

مواصفاتوعلى بالترية، التهدفن وعلى المجتمعات، على أثرها تترك 
وثيادتها.المجتمعات هذ0 »ى للإصلاح يرهلون من 

تتؤعأو ومملورها، المعرفة اتساع في مواء الواسع الحرفي لتغير ا٠ 
.معها التعامل أومصادر أدواتها، 

الطلوبة:الواجهات 

تعالت؛الدعوةقد الأصوات بل حافتا يعد لم المراجعة عن الحديث 
يلي:ما فيها يراعى أن من بد لا أهدافها المراجعة نحقق وحض إليها، 

باستحياء،تنادي التي فالدعوات واصحة؛ جريثة تكون أن أولات 
علىنادرة تكون لن بات؛ المكتعلى الخمائل بهاجس المكونة تلك أو 

وتحدياته.الوافر مواجهة 

فيالننلر نتعيد كبرى؛ تساؤلات وتثير جوهرية تكون أن ئانيات 
اتها.ومحرموومانالها أدواتها عن فضلا محتواها، وفي التربية، أهداف 
يجعلالهاتلة التغيرات ؤإلى وأداتها، التربوية المخرجات واقع إلى والننلر 

ذات؛ال(.ليت الهثة الحزتية المراجعات 



خعالهراس يتب 
التيوالأهداف الرؤى أن افتراض الفاعلة الراجعة عن يعوق مما ؤإن 
ومرجعةمحلك جعلها ثم ومن وقلعيات، ثوابت مل ذي من ئ<ّ،ت 
i فيالممارسة فالتريية والراجعة؛ للمتضم هي تخضع أن بد لا ل ب

البشريةورواها أدواتها نتحول أن ممكن لا بشري، عمل الدعوية الأوساط 
بينالخلط إلى عليها القائم^ن منهج سلامة يقود أن ينبغي ولا ثوان، إلى 

عنه.انحراف الأداء حول ازل النأن أوافتراض يحمله، ومن النهج 
القصورمواطن فترى شاملة، برؤية تنظر معتدلة تكون أن ثالثا; 
إماكاناتضوء في وتحمل والنجاح، الإنجاز مواطن ونرى والخلل، 

الواقع.

كلعلى والثورة السوداوية، والروية وذمه، الواقع نعي في البالغة إن 
•عملتما ٌشردع إلمح، تقود ولن علمية، منهجية لت قدم 

ومحكماتهالدين ثوابت ومن الشرعية، السلمايتح من تطلق أن ت رابعا 
منهجية.اهتزازات الرحلة هده في تشهد أننا وبالأخص وأصوله، 

علىالحرص لأيل.فعنا وأن العامة، بالنلواهر يعنى أن ت ا خام
ومشاهداتاالفردية الصور تعميم إلى الخلل مواطن تلمس في التدقيق 

•ُلواهم وتحويلها؛لتم، الشخصية 

منيزيد ومواطه مجالاته وتعدد التربوي الحمل نمناق اتسيع إن 
ممثلتفلهر حالة كل فليستا ثم ومن ، والأح-هلاء اللحوظات مقرئات 



لق
واكربيقاكيوة 

تماالعام، الإطار بملون لا الدين اربض أداء نتاج مها نكشر عامة، حالة 
بخماتصيتأثر والغرد رحبا، وامحع فضاء ْع يتعامل التربوي العمل أن 

أحدوكونه مدرسة، تعلمية وببيئة ومجتمعية، أسرية وممزترات نخصية، 
الخللحوانب، كل السؤولة-ءن هي تكون أن بمي لا دعوية تربية ءخرحاُتإ 

.شخهبته فى 









|ابمنسوءةو|اتٌسء اكيوة لق

»بمةامس

فهوالتربوي، الوقف في فاعلا دورأ للمربي أن حوله حلاف لا مما 
التعليم،مواقف على يشرف الذي وؤمو التربوي، اجلوقف عناصر يدير الذي 

وهوالذيأدائه، عن الراجعة ^ JUcJljوينويه الربي ْع يتواصل وهوالذي 
الخ..والتربص.الأداء قزم 

بدأكرالاعتناء من وحد>وثا قدمما نراه ما الدور هدا أهمية دلائل ومن 
التميز.عناصر أحد دلك وعد بل له، الترحم ميوخ 

،أثر0 يضعف الوهل غير فالربي ؛ والخودة الإتقان من النهج ومهمابلغ 
•المنهج ضرر جوانب من كمحر نجاوز بمتطع المؤهل فالمربي القابل وفي 

الربي؟ممارسه أن ينبغي الدي الدور ما ت الهم الموال لكن 

اكترض؛الدور وعن للممحالم، التقليدي الدور عن التربويون يتحدث 
افلونفعلى والسيهلر الملقن مهمة في المعالم يكون التقليدي الدور ففي 

التعليميالموقف وتوجيه التعلم تيسير مهمته تكون أن يتبغي بينما التعليمي، 
يتعلم.أن على الطالب ومساعدة 

يسيطرالدعوية التربوية الأوماط ففي كثترا تختلف الصورة تكاد لا 
وتأملاترمحة تلقى والذي التربي، مايجهله بملم الذي المقلميدي الربي دور 





TTj أااثثوو؛؛واكربية أكدوة

أنينبغي الطلوب التغير لكن السلبي، الرا؛غ هذا لتجاوز صادقة دعوات 
الربيدور ما ت مهم موال طرح إلى والمارمات المملببقيات دائرة يتجاوز 

مهمته؟وما 

التربوي؟الوقف وسيطرعلى هوملض هل 

وشريك؟موجه هو أم 

نهمإلى معه والوصول التعلم، على التربي لمساعدة بمس هو هل 
للمشكلات؟مشترك وحل للموانمح، مشترك 

لدىمما ممر ضحالة رغم ~ لدته ما كل التربي يعُلي أن مهمته هل 
ويرتقي؛شخصته؟قدراته بممي أن مهمته أم ~ الربئن بعض 

صالخاليصسومبم؟
منيسمعه ما بكل التسليم على الفرد يتربى أن الصحية الظواهر من وهل 

ثقة؟محل لأنه الربي 

الوقتوفي ويستنتج ويقارن يحلل التعلم، نه يمارس نشط هودور أم 
معه؟يختلف وأحيانا منه، ؤيستفيد ويستشيره الربي باراء يسترشد نفسه 

إلىبعضهم يدعو رمما بل الفقهيه، السائل في التقليد ننقد ما كثيرا 
منحالا بأحسن ليس مموذحا ممارس لكننا الفقهية، الدامر من التحرر 

التقيد.



نعاْصة|اسمبم 
وتخصصالعلم في مجتهدتبحر عالم آراء العلم ٍتالب يتبع التقليد في 

التربوياليدان في أما الواصحة، ومعالمها ها أملها فقهية ومدرسة فيه، 
أنهتأهيله غاية ثاب معدودة، سنوات إلا عنه يريد لا شان آراء يتع فهو 

.نفها بالطريقة تربى 

حيلافاعلا، جيلا يخنج لن التقليدي النموذج على الإصرار إن 
جديدةوحلولا جديدة، معرفة ينتج جيلا وستكثما، ؤيحلل يفكر 

للمشكلات.

العناصرمن ممرد حالة ت حالتين إر التقليدي النموذج هدا أدى ولقد 
غوذجفاعل، ولا إيجابي غير مموذج من استجابة وحالة والتميزة، الفاعلة 

والبادرة.الإ؛لاع يستهلح ولا والأمر التوجيه ينتظر 

تحدياعليناتحديامهما؛ يقرصن للمربي التقليدي النموذج من والانتقال 
فيالنغلر إعادة في وتحديا بآياتهم، والارتقاء ؤإعدائهم الربين تأهيل في 

أطرافها.بين العلاقة طيعة تحديد وفي وأهدافها، التربوية العلمية 



ثن
ااسأموةاوص^وة 

امويةاسرة

يمشالذي الحل ني ازشط، جل ني الفاعل التربوي العمل .ءكز 
اسم.راحل 

التعلمفيها يمارس مرحلة عدة، يمراحل صممر الإنسان أن شك ولا 
والترسة.انمناء ممارسة إلى فيها عي يومرحله والتلقي، 

منمجهماو\غ فالمالم تماما؛ صارمة تكون أن لاينبغي الفواصل هده لكن 
وفدبنفسه، والارتقاء التربية إلى بحاحة زال لا والإيمان والصلاح التقوى 

فيوالعلم . [ ١ ١ t ; طه ] ب علما زدني ب وئل ؤ لبيه.•' ~ تحار ~ الله تال 
وحده.العرفي الخاب على قاصرا ليس القرآن مصعللح 

كانتوتد القرآن، فيدارسه -صرل يلتقي وهو ه وفاته مل ؤإل 
•ه النص على أثرْ يترك تربويا ء»لاء الدارسة تلك 

ؤإممانهيالله صالته يتعلق فيما رعاية إلى بحاجة الإسان أن وكما 
إلىبحاجة وهو ، ومهاراته الشخصية قدراته تنمية إلى بحاجة نهو ا وتقواه 

*لسلوكه الهديب من عزمي 

تطويرومن معها، تكيف من تطله وما الثوم المعاصرة واكمحيرات 
المستمرالنمو يممللب ذلك كل منها؛ والإفادة وتقويمها نقدها لأدوات 



جاابمااسمرةاكرببة 
،عمرْ من مضى فيما تربية من تلقاه ما يكفيه ولن الداعية، لشخصية 

.التمرة بالتربية العناية يفرض مما 

إليها،بالحاجة شعور وثمت موجود، المستمرة التربية بأهمية الإيمان إن 
لهذهيقدم فيما ملاحنك يجب ما لكن المشكلة، لتلاقي عديدة ومحاولات 

ير:ها الفئات 

العمرية،ومرحلته نضجه مع يتلاءم مما المتربي مع الراٌج تتعامل ن أ٠ 
والتلقي.التعلم مراحل هور لن المتمة الأنماط ونتجاوز 

وفلروفه.وطيعته احتياجاته، راعي ن أ٠ 

التقيدوفي والتمميم، الخليط في فاعل دور له يكون ن أ٠ 
والممارسة،



لق
|ابمنقيءةواكءسة اكحي؛، 

العديدمنإنتاج ورغم الإمخص، العمل *ي التجربة طول رغم 
نقرمن نعاني زالت لا أنها إلا التجربة، ءذْ حول واموية الموعن ا،لواد 

وانطاعات،شخصية آراء في يتمثل اكاج فمعفلم العلمية؛ الدوامات في 
مثدة.لثكلأت نظرى تناول أو 

منالعديد ونضجت والاجتماعية، التربوية الدراسات تهلورت لني 

والدورياتالخامعية، ا،لكتيات رفوف وحفلت والحية، العالمية الأدوات 
الشالدراسات من بالعديد التخصمة والندوات والوثمرات، العلمية، 

الأسرية.أوالتربية اسم واقع تناولت 

إلىتفتقر زالت لا الدعوية التربوية التجربة أن إلا الإنتاج هدا ورغم 
المنهجية.العلمية الدراسات 

الكفيلةمي وأدواتها إجراءاتها تضيهل •من العلمية والدراسات 
بها.والثقة عليها الاعتماد يكن نتاج بالوصولإلمح، 

العالمية،الاعتتاء؛المنهجية إلى بحاجة الدعوية التربوية هتافالتجربة ومن 

ومنومشكلاته. التربوي الوانع درامة في العلمي الحث تونلف ؤإر 
Iيلي  ١٠علمية دراسات إلى تحتاج ام، الهمة المجالات 







I ج|اههيثةيات لاقط
ولكنهاملبية، نظرة وتنظرإليها الانحاهات، هذه من الإفادة جدوى حول 

التقليدي.المط على بالتاء مائي 

العترصنلدى تختزل الحديثة الأنحاهاُتا حول الذهنية والصورة 

التمثلالحديثة التربية أونتاج المحدودة، ايت، والمارّاكهلبيقايت، بعض في 
العاصرة.الغربية المجتمعات فى 

والسنة،القرأن في اكربية منهج إلى بالعودة الغتورون هؤلاء وينادى 
الكفايةففيه — عليهم الله رخوان ~ الصالح لف، العليه كان ما وإلى 

•والغية 

لكنحيل، محل ليمتا السالف، ومنهج والسنة للكتابه والعودة 
منهجالحديثة للانحاهات نسيما والسنة الكتاب، وجعل الصراع، افتراضي 

٠احفخر في سليم همر 

الانحاهاترفقي إلى يقود أن بل لا الحادة الثنائية بهدم الموال ؤإثارة 
سيختارحتما فهو والستة الكتاب، وبن بنها لم ميخير فحين الحدية، 
والسنة.الكتاب، 

أحرىمواطن في يثار أن ممكن ه نفالسؤال إن 

وتوظيف،الإعلامية الثورة من الإفادة إلى اليوم بحاجة نحن هل 
والسةبالكتابخ تكتفي أم الدعوة؟ في والتأثير والاتصال الإعلام نظريات 
لف،؟الومنهج 



|ابمنقووتو|كربية |كحوة 

منوالإنادة والدعوية الدينية الوسسأت تطوير إلى بحاجة نحن عل 

والمةصاّف؟ساس؟أمصاممب 

•• ٠ التعليمية ات والومحالعسكرية، والعلوم الجيرّى شأن وهكذافي 

إي-
هدهبعض يتبنى من سلوك ني حلل وجود أو مخالفات، ورنؤع 

•منها والتوجس رفضها مررأفي ليس أوفكره الانحاعات 
نظامنامن جزءا وأصبحت استقرت حياتنا ر تربوية أمور وثمن 

ونظمالتعليمي، فالثم الآخرين؛ من متوردة الأصل في وعي التربوي 
مماورثناهليت، والخامعات الوات في الإداؤية والنظم الدراصية، الخءل3ل 

جامعاتفي وندرس تدرس أصبحت، الشرعية العلوم إن بل ، السلف، عن 
والتقوبمالتعليم ونظم وممياتها، العلمية فالرسائل الغربي؛ النفنام ورثتإ 

.الغرب، من تلقيتاه مما كلها إلخ • . العلمية. والراتب، 

عنلنقلنا وممارساتنا حياتنا من جزءا اصبحت، هد0 أن عر والفارق، 
علىمز ثم الأحرون، ونحاوزه فدممأ أصح  ١٠نمل فكيفؤ مصدرها، 

الخديد؟رفقي 

سواء،لما لأخيار أمر الحديثة الأنحاuت التفتح.ع الواعي التعاطي إن 
■عما أمرين منا يتْللب وعو 





اينقودةو|كضبيق |كودوة و

الدعوى،العمل مجالات سعة عن الدعوية الأوساط ني يتكررالحديث 
العملمجالات تلائم الش الدعوية والكوادر الطاقات إعداد صروره وعن 

كانة.

تعدالدعوي العمل في التربوية البرامج هل هو! الهم الموال لكن 
كافة؟العمل لمجالأت ملائمة منانات 

علىبها تشهد ونعامة، مجالات في تميزت يحرجان كثيرا نحتج 
العناصر.هدْ تخريج في الدعوي العمل نجاح 

وإتاحةرغبتهم رغم الفاعل الحهلاء يستطيعوا لم الدين هم كم ولكن 

التميزأنه أم التربوي؟ الإعداد هو الفاعلة العنانات تميز مصدر وهل 
الشخصي؟والاستعداد 

.تأثيراأكثر الأحرى أن وأحب 

ويقدريتم؛الخصوصية طاع ذات الدعوي اليدان في التربوية البيثة إن 
معالتفاعل على ندرة أتل فتبدو الخرجان في أنره يترك مما الانغلاق من 

الفتوح.والفضاء الواقع 



مفاهيمعلى التأكد مجرد على يقتصر لا العامة للمجالأت والإعداد 
التربوية،الرامح محتوى صمن محاوره من عدد وتناول الدعوي، العمل 

٠الجالأت هده تمملليها وخماممس مات لالتربي اكتمحاب يتهللب هو بل 

تعليمؤلرق من التربوي الونف عناصر سائر توظيف يتهللب أنه كما 

•تربوي ونظام ربوية وبجة 

يحققمما التربوية الثرامج وبناء الجالأت تلك فى الروية وصرح إن 
ذلكسوى ما أما اللائم، المنتج إيجاد على سيعتز لها المهللوبة المواصفات 

نريد.ما وا يحقق فلن 









جاكلمن؟ئهعيق ام اكنصق بناء 
علىدليل فهو أنياته لكل " وجل م ~ الله اختاره مما الخم رعي وكون 

*بعضهم عاشها لبيثة تبعا أو اتفاقا، يحصل ولم مقصود، أمر أنه 

يتصللا الشخصية على أثرها فإن الخم رعي من الحكمة في قلنا ومهما 
ؤإعدادهمالأنبياء شخصيات بناء في يسهم مما فهو مباشر، يشكل بالتدين 

الهمة.لهده 

الهلفولةفي البعثة قبل وحياته محمد تبينا شخصية إلى نرحع وحين 
بناءفي أسهمت مواقف له ~ وجل عر ~ الله هيأ كيف نرى والشباب 

ورعيهامعد، بتي ني الغنم ورعي ش الرضاع من شخصيه.؛ 
الفجار،حرب في والدحول التجارة، إلى والمر مكة، لأهل أحرى مرة 

.. الحجر ورسر الكعبة بناء في القبائل ب؛ن والإصلاح الفضول، وحلف 

إلح•

الناس؟محمد. تبيتا ربى كيف - ٢ 

وأينلأصحابه؟ . الك، ترمحة لكنت كيفذ I مهم موال هنا ؤيدوها 
التدينبناء على قاصرة تربيته كانت، هل تربيته؟ في الأهدافح هذه موغ 

كافة؟بجوانبها للثخصية بناء كانت، أم قحسسإ؟ السلوكي يّج والتهن 

'■يلي ما ذللشر ومن ابسمي، ؛الجانب، عنايته. السنة كتب في نقرأ 

اللهعبد جابربن فعن بهم؛ يفر عما الأؤلفال بابعاد أصحابه يوجه كان 
أميمأو الليل جح كان *إذا • الله. رمول قال ~ عنهما الله صي ر~ 







لق
|رصإٌوْواكضببث |كم^ة 

إشكالات:

منها;عدة، بإشكالأت ذلك على الأفاضل بعض يعترض 

والإمكاناتالوقت وأن وأكد، أهم والتقوى والإيان التدين بناء ن أ٠ 
ننشغلأن علينا حينها كله؛ ذلك لتحقيق كافية غير لدى التاحة 
بهدهيتم لا الإنسانية الشخصية بناء 0ع التعامل لكن دونه، ما ونترك بالأهم 

على— فاليارة رتبة؛ هوأنل ما إهمال يعني لا الأهمية وتفاوت التجزئة، 
أهميتها،قي الأحرى هي تتفاوت عديدة وأجهزة قهلعا تحوى ~ الثال سل 

كامل.يكل الفلام أداء في أحزانه أحد في الخلل متكامل.>ثر لكنهانننام 

البسيهلالساذج فالتقي والتقوى؛ بالإبمان يتفاضلون إمما الناص ن أ٠ 
لكنحيل، محل ليس وهدا الفاجر، النابه الذكي ص الله عند أفضل 

الأدواروهذه فاعلة، أدوارا لنمارس للطاقات وبناء هوإعداد التربية مقام 
وعىولقد الأدوار، هده أداء على القدرة لها يهنئ بما النفس بناء تتهللب 

حديثهقبول و؛ين وتقواه الإنسان صلاح ب؛ن ^^١ الأمر هذا الحدين، أهل 
وروي-



ًجرويةI غياب 

ببناءالاعتناء الإسلامية للصحوة التربوي العمل خصوصية تتطلب 

هذاومثل التربوي، المنهج عناصر نه تتكامل العالم واصح تربوي غوذج 
جهردمن بد لا بل فردى، جهد خلال من يم أن يمكن لا والمرذج الجهد 

أسسعلى ؤيبنى والدعاة، العلم وطلة الختص؛ن جهد مها بمظانر جماعية 
٠وعلممية متهجية 

البناءعلى عمريعتمد في مجديا يعد لم العشوائي والعمل الارتحال إن 
ببناءفكيف المحدودة؛ الشخصية المشروعات فى حتى والمنهجى العلمي 

الأجي١لورءايتها؟

المربثنمن واسعة شريحة هناك ترى الوم التربوي الجهد يأمل ومن 
الاعتناءإلى التململ تحاوزت بل العشوائي، العمل من بدأت؛التململ 

التربويللعمل التخطي3ل يتجاوز أن إلى نْلمح لكننا والتنفليم، بالتخهليط 
فملأتغهلي بأهداف مصحوبة كانتا وربما للرامج، خارطة رمم مجرد 

إلىوتمتقر المباشر، الحرفي انمناء على تقتصر لكنها فميز، أو دراسيا 
التغيراتمجاراة انفصالهاعن فضلاعن المتكاملة، الشخصية جوانب، مراماة 

.العمرية شريحته مع وتلاومها ، الشاي، منها يعاني التمحا 



لق
افيسقودةواكربية |كدوْ 

القروءةالرساتل عير التربية هضابا تناول في ينكر لا جهدا هناك أن كما 
فيإما المقدمة المائة معفلم لكن العالية، الشبكة وعبر والمرية، والموعة 

مشكلأيت،وعلاج تهلبيقايت، تناول في أو الشخصية، والأداء الخواطر إطار 
محددة.

ربة،مادة يقدم التربوية التطبيقاُت، ونقاش الزمني، التخهليط إن 
فضيةحول الخوهرية الأسلة إثارة فى فقر من تعانى تزال لا الساحة لكن 

والتخيل\ّ\ت يقود الذي المنشر ممثل التي الأمثلة -يلقؤ التربية، 
الرُز(•

يعدالش الهمة *ع تتلاءم متكاملة تربوية نفلرية إيجاد إلى بحاجة إننا 
الذيالتربوي للمنتج واضحة صورة رمم إلى وبحاجة الصحوة، جيل لها 

*تحقيقه إل عى ن

هيبل اليدان، في العامالين من أداؤها ممكن لا بطبيعتها الأدوار وهده 
والمختمين.الرأي وأصحاب، بالممكرين منوطة 

ترمماش الكلية النفلرة من بقدر تتم أن تقتضي بعلييعتيا والروية 
المحددةالتفاصيل في تغرق أن دون التربوي، المنتج لشخصية العامة الأطر 

احتلاف،وستوعمتؤ والممارسة، التنؤع مساحة فيها تتسع أن ينبغي التي 
.والنلروف، ااثيثا>ت، 



آ؛~افابااءودق 
معديها،أذهان قي نحول ■حواطر نتاج نكرن أن يؤخ لا أنها كما 

عمقةدراسة نتاج تكون أن بد فلا أومناسة، محاصرة في طرأت فكرة أو 
أهمتها.مع يتلاءم جهد لها يتاح 

الفردبناء في الشرعي النهج بئن مصادرنجمع مجن تتهللق أن تتعللب وهي 
الخيل،هذا لها يعد الش المهمة وؤلبيعة وتحدياته، الواغ وظروف اللم، 

أهدافه.تحقيق في هم وتالإسلامي للعمل العامة الرؤى مع تنجم وأن 
،فردية احتهادات نتاج تكون فلا لها المعدين لدائرة اتساعا وتتطلمب 

جانباتتضمن التربوية فالرزية معثن؛ تخصص أصحاب أو فئة نتاج ولا 
مجالاتفي من العديد بنائه في هم يالذي التربية بمحتوى يتمل 

الختص؛نمن العديد فيه هم يالذي التربية بحمليات يتمل وجانبا المعرفة، 
التربوية.المجالات في 



لق
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بناءاممقوو

والتاجان، الإن— وجل عز ~ الله حباها هاظة طاقة البشرى العمل 
العقل،ثمرات من هوثمرة والتقنية المادية الأفكاروالمنتجات من اليوم الهائل 

العقل؛ثمرات من ثمرة هوالأحر والفساد اكدمير من الهائل التاج أن كما 
حدين•ذو ملاح فهو 

الضلالإلى يقوده وقد والأيمان، الهداية إلى الإنسان الحقل يقود وقد 
.الهلريق سلوك يسيء حان 

معالعامل منهجية على أثرت عدة عوامل الأمة تاؤيخ في مرت ولقد 
تعاملان أبرزها وكان وبنائه، العقل 

محلواتفبعض قبثل من وتوظيفه اليوناني المتعلق انتشار الأول؛ اكامل 
فيهونجاوزوا السرع، على عندهم مقدما صار حتى فيه، وغلوهم المبتدعة 
٠عندها يقف أن ينبغي التي الحدود 

منهجعن العقل مع العامل في الغالية المنهجية انحراف في شك ولا 
فيفاعل وغير عقيما، كان نفسه اليوناني المنْلق أن كما الصالح، السلف، 

.معها والحامل المعرفة إنتاج 

وحاميةالحقل، مع العامل في بعضهم لدى فعل ردة إلى ذللث، وأدى 



ثق—ًً=^سسوز[
اليومالعاصرة الفكرة المدرسة وصف ولعل منه، المؤنق في فيها مبالغ 

العقل.هع التعامل في اللي الموقف تاصيل من زاد العقلأنة يالمدرسة 

الماالونف،! هذاشيءمن إلى — الله رحمه — الإسلام وقدأمارمخ 
نحيهموالإكان، القرآن عن العمل وأرباب الكلام، أرباب ممرمن أعرض 

علمهمأصل وحده العقل يجعلون المتكلمة من ممر ثلمريق على العقل في 
يذمونالمتصوفة من وممر • له تا؛عين وامآن الإيمان ويجعلون ويقرئونه، 

ويقرونعدمه، مع إلا تحصل لا الرفيعة الهامايت، أن ويرون ويسونه العقل 
•• والوله والجون الكر ويمدحون العقل، صريح يكذبه يما الأمور من 

الأعمال،وكمال العلوم، محرفة في مرط- العقل بل مذموم، الهلرفتن وكلأ 
بهاتصل فإن انمن، في التي المر قوة فهويمزلة ' بدللث، مستقلا ليس لكنه 
.والنار، الثمى نور به اتصل إذا الع؛ن كنور كان والقرآن الإيمان نور 

المهلسيهلمرة وتهميشه العقل تغييب، في أمهم كما اادانس: العامل 
و١لعهلاءاكلق،ن علمي يعتمد التمهل وهذا والعليم، الربية في اكقاليدي 

وتنميتها.العقلية الهارايت، يناء ؤيتجاهل المباسر 

وتوطينهبالعقل العناية على اكاكيد محو الكرم القرآن إلى نعود وحن 
فمنها:، ذلك، على القرأن دلائل سوعت، وقد له، الملائم المجال في 

الننغظإ وجغل اننآكم الذي ئو قل ؤ ت العقول بنعمة لامتنان ا ٠
كلز أيضا ذللث، وجاء [، ٢٢]اص ئا قللا والأفدة والأبمار 
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العقلتوظيف من والخدر الانضباط صرورة على هنا يركد أن بد ولا 
الأحكامأوإنشاء الوحي، طريقه وما الغب كأمور فته؛ له مدحل لا فيما 

منهجيةثغرات فتمت النص؛ على ومهيمنا حاكما العقل عد أو الشرعية، 
ْعالتحامل في التهلرف نتيجة نراها عمرنا وفي التاريخ، عتر كبرى 

العقل.
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ًء
يناءامحيص

يحملهلم ما أهدافه يودي لن ونضجه إتقانه كان مهما منهج أى إن 
ُرُب

دونيزال لا با،|روين الاعتناء أن إلا وحطورته الربي دور أهمية ومع 
المبذولبالخهد يقارن لا ذلك في المبذول والحهد العللوب، المستوى 

٠^؛؛^ ٠٠٧

الإعداديتلقون لا وتربيتهم الشباب رعاية يتولون ممن كيرا أن والملاحظ 
التيالمايقة التجارب هو يملكونه ما وغاية الهمة، لهذه الكافي والتأهيل 
موصعني فيم سلبية مشاركة أنها والغالب مشاركون طلاب وهم عايشوها 

سفهمممن والإرشادات التوجيهات بعفى ذلك إلى يضاف المباشر، التلقي 
•لهم شخصية آراء مجرد مجتها وكير اليدان في 

وهمبامب للوالتوجيه التربية يباسرون هؤلاء أن يرى وحين 
بإعدادهمالاعتناء بأهمية شعورنا يزداد أعمارهم من مهمة مراحل في 

وتنميتهم.

يلىما الربان ببناء يتعلق فما النتفلرة التطالعات ومن 
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للمربهن؛ساييرؤبمواسات إعداد اولأ؛ 

أنإلا تأنرْ، وخطورة الر؛ي دور بأهمية وشعور حرص يجود مع 
السائدةوالعايير وواصحة، محددة سمات إلى يفتقر زال لا الرب؛ن اختتار 

والتحديد.الوضوح أويقصها كاب، غير أنها إما 

وصرويية؛مهمة معاير حاب على الاعتبارات يعفى نتمة وتعلو 

التواصلومهارات الخيد، التفكير على والقدرة وارانها، الشخصية فنضج 
الصفاتهدْ إلح، . • واكأيرصهم- الأفراد إدارة على والقدرة الفعال، 
الاعتبار.من الكافي حظها تأخذ لا والعايير 

فيالأخذ ْع لالمرuن، محددة معايير إعداد إلى ملحة الحاجة إن 
المثاليةوب؛ن ضعف،، باي والقبول بالواغ الرضا بين التوازن الحسبان 
الفرؤلة.

منينتنلر الذي الوقف مع تتلاءم مهنية تكون أن بيغى التوقعة والمعاير 
بينففرق المهمة، بيعة وولع واضح نمور من تشتق وأن ممارصته، المربى 

.مربيا يكون لأن صلاحيته و؛ين ومهاراته، بثخصيته يحجبنا من 
اسل:قبل ا1تاهيل ثانيا: 

والحبراتالمعرفة يتلقى أن بد لا مهمة لأي يعد من أن الملمات من 
بالإشرافالمصحوب العمالي التدريب نم لها، اللازمة والمهارات 

واص-



=ممء=======ٍ=^خإ
التربيةوكليات الممتية، والتخصمات الطب، زحريجي وهذانشهده 

الخ.. . العلم؛ن. ؤإعداد 

بالعماليةيتصل إعداد أي يتلقى يلكد لا فا،لربي الدعوي الميدان في أما 
ورغممتقيدا، بوصفه بذاته له موجها كان تالقاه الذي والإعداد التربوية، 

يتصلخاص إعداد عن يكفي لا أنه إلا إليه والحاجة الإعداد هذا أهمية 
التربوية.بالمهمة 

وانحاهات،ومهارات، والتقية، التربوية المعرفة قدرمن إلى بحاجة إنه 

•منهجي إشراف وئق يتم عملي وتديثب 
واثتطويواثتاءاثع«ل:اثتدييب ثالثا: 

وتبلالاختيار، في هم متوالي ليربي، العلمنة المعاير نضع من 
قبلنعده نم وتأهيله، الربي إعداد أهداف اشتقاق في معيرا ستكون ذلك، 
بكثيرأوسع واكأهيل الإعداد فمتطلمبات يته؛ لم المطاف فإن المهمة؛ نون 

الحدود.الحهد هذا خلال من ستوعّتا أن من 

يتركلهوتغر والتغير، التايع من هاتلمة وترة يعيش اليوم واقعنا إن 
اليوموالمتميزون والفكرية، والاجتماعية المائية الماس حياه على أناره 

•التاريخ من جزءآ بعد فيما مهاراتهم تمح ومعرفتهم بخرتهم 
مؤسسةأي بنية مهمافي عنصرا البشرية الموراد وتنمية المهلوير وقدأصبح 

والمنامة.انملماء في استمرارها عوامل وعاملامن نشاطها، مهماكان 
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المائي،المتج ني التحدي من بكير أكبر الإنسان بماء في والتحدي 
بهم،والارتقاء االرب؛ن بتطوير تعنى أن التربوية الومات على يفرض ثما 

عرحلةإلى النموؤينتقل الشاب فيها يويع فاصلة نقطة إلى الأمر وألايتحول 
انمناء.



|كوسع|اإوغم

العملرؤية عر آثارها الإسلامي العمل فتها نشأ اش الظروف تركت 
التطلعات•ع التربوي العطاء يتواءم ولم فيه، المستهدفة والفتات التربوي 

أنمن بكير أنل للشباب المتاحة التربوية الفرص زالت نلأ والطموحات؛ 
والتربية.الرعاية إر الحتاح؛ن الشباب تستوعب 

عدةمستويات في الاستيعاب دوائر تتسع أن إر ملمحة والحاجة 
أكثر.أعداد لاستيعاب الكمي الاستيعاب دائرة فتتسع 

وجدية،محافظة أنل فثات لتستوعب الوعي الاستيعاب دائرة ونتع 
المستوىإر لايصل ومن الحادين، من خاصة لفثة تقدم التربية زالت فلا 

لديه.بديل فلا متهم المفترض 

بالعلفل،فتعنى الانحاه؛ن؛ كلأ في العمري الاستيعاب دارة ونتع 

التربيةإر يحتاجون لن ملائمة فرصا كهش العام العليم مراحل ونتجاوز 
٠العمرية الرحلة هده نحاوزوا ثمن 

فالدورالفتاة، بتربية العناية الاستيعاب دائرة  ٤٢١مجالات ومن 
ألفتهحطاب على ركز دعوية جهود مجرد به تفي أن ممكن لا منها المنتنلر 

يتلاءملا تقليديا غالبه في زال لا الفتاة نحوربية الوجه والحهد واعتادته، 
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٠وتحدياتها الرحلة متطلمات •ع 

تقلديوممط مموذج على أصررنا إن العمل دواتر توميع في نمجح ولن 
تثلويرإلى سينما ذلك فإن الدائرة توسع بأهمية نشعر وح؛ن عليه، اعتدنا 
.والشكلأت المعوقات من كثير نحاوز ممكننامن حديدة وأدوات آليات 

ال3لاقاتفي تفكيرنا فصرنا إن المشكلة هده تحاوز في نتجح لن أننا كما 
الزمنةفالمشكلأت جديدة؛ أوصلع في التفكير وأهملتا التاحة، والإمكانات 

مفتوحتفكير إلى بحاجة هي بل تقليدية، حلول حلال من الغالب في لانحل 

٠إبداعية وحلول 

الحملأهداف في النفلر يعاد إلاحين النجاح له يتحقق لن التوسع كماأن 
مستوياتحسب تتنؤع الأهداف في عالية مرونة ممظلك وحين التربوي، 

مدعوينإلى الناس تقيم في اكلرفة الثنائية س ونتخلص المستهدفة، الفتة 

التربيةإلى فالحاجة صالحين؛ وغير صالحين أو وخاصة، عامة أو ومتربين، 
.لأنفسنا نرصمها مما بكثير أومحع 

والداعية،الحلم وؤنالب القائد فيه فنجد يتتؤع أن ممكن التربوي المن؛ج إن 
ونحدأصالهم، ميدان في الناجحين المتدينة والفتاة المتدين الشاب ونحي 

الفردونحي أهله، ْع ؤيقف، ويحبه الخير مملك الذي ه نففي القرط القصر 
٠وحبراته بتتأهياله الارتقاء استملحنا الذي العادي 





|ابمناثيدةواكرسْ اكيوة وت

اليالعرنة الادْ إلى الدهن بمرق التربوي المنهج عن نتحدث حنن 
فيالذهن بصرف كما بلقاها، التي المنوعة البرامج خلال من للشاب تقدم 

.النالب يدرسه الذي المقرر الكتاب إلى التعليم ميدان 

التعليموطرق والبرامج، فالومائل ذللتا، من وأثمل أومح والمنهج 
النهجمن يتجرأ لا جزء ص التربوية والمئة الخوار، وأساليب والتوجه، 
التربوي•

ماإل المعلن هويتجاوزالمنهج بل كافة، بعناصرْ للمنهج منتج والمتربي 
•الخفي بالمنهج التربويتن عند يس 

تحقيقفى نرغب، أو تربوية، مشكلأرت، نكتشف، فحان ذلاك< على وبناء 
للمتر؛انيقدم الذي العرفي المحتوى إر نتجه أن ينبغي فلا جديدة أهداف 

•الأخرى العناصر ونتجاهل 

العناصركافةهد0 نضع أن من بد فلا تربوية مناهج لإعداد عى نوجن 
هالني أن كتف رأى النبوي والتعليم التربية تأمل من ولعل حسباننا، في 

^لراتاتنمية في الباغ الأتر لها كان مما والتوجه، التعليم بْلريقة يعتني كان 
٠عليهم الله رصوان أصحابه 



=Gi|اإنغت1جممعر 
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اختلافعلى ااو،لمين مجتمعات بعض ني الحافظ المموذج سيطرة إن 
المجتمعشرائح بعض على سيطرته أن كما والانضباط، المحافظة درحة في 
تربيتنافي أثره ترك العامل هذا إن معها، ونتعامل إليها ننتمي التي اقه وأن

٠

التربي،في السلبية وافترصت الباتر، والتوجيه التربية اعتنت 

هذهجدوى عن النظر وبغض ؤيطيع، وينصت بع أن مهمته أن ورأت 
•جدوى ذات الثوم تعد لم فإنها السابقة المراحل في حتى الترية 

بالمتغيراتيعج واسع ففاء مع تعامل التربي أصح واليوم 
التغيرهذا أمام باهت؛ن ونفوا الذين المربتن أمام التحدى وازداد والتنانفات، 

فاعلون؟عساهم فماذا 

كافة،بفثاتهم الترب؛ن وحهلورتهاعلى التغيرات عن اليوم يكثرالحديث 
تكرارمجرد يتجاوز أن يجب الأمر لكن الحديد، الوانع من الشكوى وتتردد 

•التربية في والخيبة الحزم من ممزيد أوالمهنالة الشكوى، 

كافة،يعناصرها التربوية لمناهجنا شاملة مراجعة إلى بحاجة إنه 

وكانتمضى فما أعدت التي والأفكار والروي المناهج تكون أن ض ولا 
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الانفتاحلعصر ملائمق تكون أن ممكن لا ؛ خصوصيته له وعصر لوانع إفرازا 

سواجههمما إلى أصحابه يرشد أن ه المي منهج من لكن وغد 
حديثذلك فن معها، الصامل أساليب إلى ؤيوحههم مغيرات، محن 
بالأعمال®بادروا تال ه الله رسول أن — عته الله رصي ~ هريرة أبي 
مؤمناأوبمي كافرا، ويمي ما مؤ الرجل يصح ،  ١١٠٧^الليل كقطع فتتا 

. ٢١الدنيا١آمحن بعرض ديته يح لكنرآ، ويصح 
الني.عن ~ عته الله رصي ~ عود مان حديث أيضا ذلك ومن 

امرئ؟فا الله! رمول يا قالوا: تكرونهاء وأمور أثرة ئل:استكون 
اكمألآ؛.الذي الله وتمألون عليكم، الذي الحق أتؤدون لأل: 

الذيالتغير إلى أرشدأصحابه الني أن النصوص تلك من والشاهد 
•معه يتلاءم بما التمر هدا مع التعامل صرورة يإر ميواحهونه، 

منها،يحدرالناس أن مايكفي فمنها• وتفاوت، تختلن، التغيرات إن 
بها.النملة الشرعية الأحكام لهم وبن 

الناصنحلم أن واليان التحذير إلى يضاف أن ينبغي متغيرات ومنها: 
. ١٠٠٠ويتعاملون يواجهونها كيف 

(.١١٨منم)ا-؛م-أه )١( 
ومالم>'ااحا(.اوخارى)*ا'آم(، )آ(اءر-0 
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للتعاملالناس لنوهل تربيتنا نراجع أن منا تتْللب متغيرات ■ دمنها 

.سليمة يصورة معها 

فحنشتثا، مدم لن الانفتاح من والانزعاج \ص على الشاكي إن 

الهموالهللب والرقص، قراربالقبول أصحاب نا ولنصنعه، لم واع أمام 
الانفتاح.تحديات لاستيعاب يتربيتتا هوالارتقاء 

ممهاراتوتزويدهم ، الداحليبالبناء الاعتناء يتهللب وهدا 
الأوصاع*ع التكيف، على القدرة وتنمية واإلوازنة، والتمييز والنقد التفكير 

فييفترض لا مبررا مقنعا وحديثنا خ0لا؛نا يكون وأن ، نمها تفرض الني 
•فحء*بإ والإنهمحايت ميع الالآنمُن 

علىوالقدرة الإرادة بتقوية الاعتناء الإؤثار هدا في الهمة الأمور ومن 
والتقهقرالترا-»ع حالات من اليوم نراه فما المسؤولية؛ وتحمل النفس ضبط 
علىوسي3لرة إرادة صعفط ننتاج بأنه منه جزءا نفر أن نتهليع الشهوات أمام 

هدهمقاومة على الشاب قدرة عدم في أسهم الضعف، هدا أن أو النفس، 
المسرالؤمات.

أنوبين عنه، وتبعده عليه يور مجا الشاب تحنسبإ فى تحتهد أن بين وفرق 

•المدثرات مذْ إلمحا ّبمما أنه نفرض، ونحن نريه 

التعامحليعلى تربيته الانفتاح بعمر المحلة ذات المهمة الأمور ومن 
النفلرةتتحول أن وعلى التقنية، معطيات ومع الانفتاح، هع الإيجابي 



لق
افيسثودةو|لضببة |لصوق 

والمشكلأتالسليات محي الحديد تختزل اش أوالنظرة الحديد، من التوجسة 

للتوظيفوتسعى القرمز، عن تبحث المح، القائلة الإيجابية الوزية إلمح، 
للمتحدات.الإيجابي 

النجداتمن فكثير أوالإيجابيات السلبيات طغيان عن الطر ويغص 
فالخيارثم ومن أورفضها، واقعنا من إقماءها غالك ولا صنعنا، من لمت 

بإيجايية.معها لناهوالتعاطي العملي 



جاابمن|كمع |كءامل 

ات،عا«ل«عالءءاك

فيالعاصر الغير معالم أبرز من الخصوصية حواجز س كير زوال يعد 
يمحهما تناقص عديدة أفكارا ؤيقرأ مع يالشاب فأصح الدعوية، البيثة 

تخالفأفكارآ يحملرن من مع تواصله فرص زادت ثم ومن الربين، من 
٠يتناه ما 

الناسأن فسيرى الدعوة محيمارس العملي اليدان إلى ينتقل وحين 
متمتثنله يطرقون أو ، روومهم يهزون الذين أولئك يعودوا لم 

ويحارصه.ينانشه الكثير أن وسيجد 

تربيته،في الفلر يعيد أن الدعوى العمل على يفرض التغتر هذا إن 
يلي;ما ذلك في مراعاته ينبغي ومما 

فرغمالضيقة، الحزبية عن والخالي الخلاف، تقبل دائرة وسع ت٠ 
حقيقية؛أزمة من يعاني العملي الواغ أن إلا ذلك عن التحدد ايدث 

إطارفي الناس وحمر الخلاف تضييق على بعضهم س إصرار فئت 
•يقل لا دُا يقبل ٌا فته ؤيحددون هم، حدوده مون يرم

علىغياب س تعاني تزال لا الأحرى وهي الحوار، ؟هارات لاعتناء ا٠ 
ؤيركدونبالحوار ينالون ممن وكثير التربيني، عن فملأ القيادات متوى 





|ابممادةمع و|وتء1مو |وذ|تم اكطم 

^سااممشواها4و«عامج

وقدراتهم،الرب؛ن فتتجاوزإهانات إرالتعلم الخاحة دائرة سع 
ثمومن والتطور، التغيير في ارعت انلتالوتيرة »ع إلحاحا الأمر ؤيزياي 

كلللمتريين تقدم أن إمكانات من أوب مهما تربية لأي ممكن فلا 
.يحتاجونه ما 

بحيثالشباب، لدى الداني التعلم مهارات بتتمية الاعتناء فيتأكد لذا؛ 
الدانيللتعلم المتاحة الوسائل توخليف وعلى بنمه، التعلم علمي تنموهدرت؛، 

بمدآجر•تتمويوٌا الش 

حاجةدى الذاتي التعلم على تعتمد مواد إعداد إلى ملحة والحاجة 
اصيرءناكابفيالخالمالإّلأسسم

فيهاوالبحث، حفنلها تقيات وتْلور المعلومات دائرة اتسلمع أن كما 
التعاملعلى الشباب تربية برامجهم صمن يكون أن المربض على يفرض 
مرمةفيه تفترض الذي الومتا انتهى فمد المعلومات؛ مصادر مع الفاعل 
•يريد ما كل للمتعلم ستقدم أنها تعليمية أو تربوية 

المعلميفترض إذا اكلمار؛ ؤتجاوزعا كثيرأ تخفق اليوم تربيتنا إن 
وميمثلوالثقافة، المعرفة معها تعبر أن يجب اش الشاة صيبقى أنه والمربي 



لثا
||بمنقودةIكربيق و |كمْ 

والعقول.البوابة على حارسا 

يملوكيف المعرفة مصادر يتعلم أن إلى اليوم العاصر ابتل يحتاج 
المعرفةيوظف وكيف منها، ؤيتنبط ؤيحلملمها المعرفة يعالج وكيفا إليها، 

التزويديكثيرمن أولى ومهاراته العلم عمليات" وتعليم • الإيجابي التوظيف" 
•ادُرفى بالحتوى الماشر 



|اا.يماءو|ابمبادُة

Ci
اسعوادادرة

متلاحقة،فالتغيرات السرعة، عصر بأنه نعاينه الذي العصر م يت
فالذينالماضي؛ جزءامن تكون أن برهة لاتعدوبعد الثمرة الخليلة والفرص 

•غترهمم س أتل الإنجازدالجاح قمح، فرصهم سكون بايادرة يتسمون لا 
أثرهوترك للعصر سمة أصح الذي المتزايد التعمد ذلك إلى ؤيفاف 

اللائمةوالحلول بالدعوة. المتهدفة المجالات مها مما الجالأتكافة، على 

تفكيرإلى ملحة فالحاجة ٠ التقليد.ية الحلول هي ليت العقدة للمشكلات 

المألوف.تتجاوز وأفكارا مشروعات سج وبياعي 
تربيتناهل ت نتساءل والإ؛داع المبادرة إلى الملحة الحاجة هذه مقابل في 

والبادرة؟الإ؛داع سج 

وكثيرامحانمنالب؛البائرةعنها، وكثيرأمانتحل.ث إننانشعر؛الشكالة، 
لهاالعرفي التناول بمجرد يتحقق لن المشكلة هذه نحاوز لكن والابدلع، 
الوماتالساندفي والنغل١م التربوية فالبيثة نجاوزها؛ صرورة على أوالتأكيد 

.أوتثبي3لها والإ؛داع البادرة على التحفيز في الباغ أنره له التربوية 
وميهلمرةوالأستشارة، الانضباؤد مفاهيم ْع العقول غير فالتعامل 

،والإلجاز الثائرة حساب على سيكون والتوجيه؛ الإدارة فى المركزي النمط 



لق
|ابمنثءهتواكءبية اكيوة 

.المسؤولية يتحمل ولا يبادر لا لكنه وينضبط يستشير جيلا يخرج وقد 

الواقف،من كير حم في أثرها للميادرة كان الإسلامي التارخ وفي 
موته،غزوة فى ~ عنه الله رصي ~ الوليد بن حالي موقف ت ذللث٠ ومن 

ثابتابن وموقفانيد مكة، فى — عنه الله رصي ~ أسيد بن عتاب، وموشج 
•ه الحم، دفاة بعد ~ عنه الله محي ر~ 

أصحابهلدى البائرة روح بتنمية اعتتاءْ رأى الحم، سترة تام، ومن 
صنعهفيما كله هدا أثر فرأينا لهم العمل ميادين وفتح ذلك، على وتشجيعهم 

أولثالئا؛علوفاةالبيه.

والتتؤع،الحرية وغياب، والتفكير، الإدارة في التقليدي والنموذج 
ذلك،كل المربون؛ لايدركه U الصالح من يدرلث، وأنه للمربي الهالة ,امحناء 

الإبد؛ع.على الشجعة والبينة التفكير غياب في أثره له 



ع|اة1إبمة
اس

صاحبهاأنهاخواطروآراءيرى لايتجاوزكوته السطور هدم في محاكب 
البحثمن مزيد إلى يحتاج ذكر تما مجال كل وأن والناقثة، بالتأمل جديرة 

•والراجعة 

بناءفي يتمثل صخم، تربوى تحد أمام اليوم للإسلام العامين إن 
ويزدادمجتمعه، في الإيجابي التغيير إحداث على القادر الفاعل الإنسان 

الهاتل.والأنفتاح العاصرة التغيرات التحدى«ع هدا 

زمانلكل صالح فالإسلام الخهلوب وزادت اكحديات بلغت ومهما 
قادروزعرأنوالناص الخالدإريوماس، الله دين والإذم ومكان، 

والأزمان.الأحوال تغيرت مهما بدينهم يلتزموا 

نوعي،وجهد طويل، جهار لص الخهد، بدل تممللب القدرة هده لكن 
امتلالث،منا يت3للب بل أيدينا يئن المتاحة بالأدوات بالضرورة يرتب0ل لا وجهد 

١؟□^وصناعة الأدوات 

فيتفرط لا متزنة، واقعية تفلرة الماضية نحربتتا إلى ننظر أن يتهللب، وص 
منتنهللق ولا الذات، وجلد اللوم في تياغ دلا ، والأمجاد بالنجاح التغني 
.معتدلة غير فعل ردود 



لق
اربمنقود؛نو|اتيبية اكحوق 

الراغ،معطيات ومع \ح\ضي ،ع الوصرعي التعامل إلى بحاجة إننا 
المشكلات،من حشية والانغلاق التحمظ في لأيفرط الذي التعامل 

والتجربةالخهد إلى ينظر الذي التعامل . التغير. لدات التغير يفرط؛ير ولا 
العصمةتكسب أوأن ثوابت إلى تتحول أن ممكن لا بشرية أنها على الثرية 
الهويةويعزز الثوابت على يحافظ الذي التعامل • • أصحابها نية لصلاح 

الواغ.محهليات يتفاعل«ع ه نفالوثن وفي 

حقأالحق يرينا وأن لوجهه، خالصا الخهد هذا يجعل أن الله أسأل 
وصلىمجيب، سميع إنه اجتنابه، ويرزقنا باطلا والباطل اساعه، ويرزقنا 

وصمه.آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله 

اتدؤيشمدالله بى عصي • د 

dweesh@dweesh.com
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