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  الوساطة بني الفكر والتربية
  الشثري سعد بن مشاري

  

، ليسعوا بعد ذلك يف عالجها هاها، وخيلعون عليها أكمََّتال يزال الناس خبري ما داموا يعرفون لآلفات أوصاَف
إلصالح، ا ، فتستطيل حينئذ عمليةالدواء جبََّة الداُءمنها، ولكن البليَّة حني يستحيل الَفتُق رتًقا، ويلبس  واخلالص

 الناس إشكالَ  تلقُنييكون من مقدماا ، ولتسمَّى باِمسها الروح يف حقائق األشياء بعُث ويكون من ضرورا
  !آفات :اآلفات بأا اإلشكال، وتعريُف

 مثة آفة تلصَّصت زمًنا على خمتلف حقول املعرفة وَسَرت بينها على ُمْكث، حىت إذا ما متكَّنْت منها وطوَّقتها صرَّح
جزًءا من كل حقل معريف، ترتبط به ارتباًطا عضويا، وجيهر ا  -على حني غفلٍة  -شرُّها واستبان، وأضحت 
ْسِر ها َمن تعرَّضت ألليست دولة اخلالفة وحَداحلدود الفاصلة بني (دويالت املعرفة)، فأربابه دون نكري .. إا آفة 

ها، ومواطنوها، ها، وساسُتالفاصلة بني أجزائها، بل إن دولة املعرفة كذلك، فصار لكل معرفة حدوُد هذه احلدود
مواطن حيمل جنسية معرفته، ال يقبل أن ُينسَب لغريها، وال جيد يف  وحرُسها، وما شئَت وراء ذلك، وصار كلُّ

 معارفِ  تقطَّعت أوصاُل: ْلل املعارف، أو ُقنفسه لغري دولته ميًلا ونزوعا .. فكان من شؤم ذلك أْن تقطَّعت أوصا
  قِدمة ا يقرِّب من املقصود.والقصة تطول، وليس عن هذه اآلفة أردت احلديث، ولكن التَّ، املخلصني يف وطنيتهم

*****  

 

   



 وصلة تارخيية
  

ليس ختصًُّصا معزوًلا، فإمنا ُتستنَبت بذوره يف أراضي  - عقلية معرفية ال أدواٌت مفاهيُممن حيث هو  -  الفكُر
الفكر  تربية فكُرها، وهلمَّ جرا، وإماتُةه، وللاملعارف املختلفة، فلالقتصاد فكُره، وللسياسة فكُرها، وللفقه فكُر

وعليه فالنفرة من (الفكر) كمفهوم معريف ليست ذات ِعماد موضوعي، ، مواقع املعارف املختلفةتتحقق بعزله عن 
باحلقل الذي ولَّده، وهذه اجلناية على كل ما كان فكرا، والتزهيد يف كتبه وأعالمه  اتصال وثيقملا أن الفكر ذو 

تحدثوا عن أجنبت لنا تأخًرا يف احلراك املعريف الفكري، كما مهَّدت السبيل للدخالء على علم الشريعة ألن ي
ا) .. وملا ارتاضت كثري من العقول على هذا الفكِّ اجلائر بني ا شرعيا) ال (علًممفاهيمها حبجة أم يعاجلون (فكًر

  .، مبتذالالعلم والفكر صار اسم الفكر ثقيال، منفِّرا

جملة البيان  العدد الثامن والعشرين من ، ففي افتتاحيةاملعرفيةا يف الساحة ا قدًميا، وحضوًرا زمنيوجند هلذه اآلفة بعًد
  هـ) حتت عنوان (صناعة الفكر) جند ما نصُّه: ١٤١٠ - (شوال 

رائجة، فال تزال  غُري دت فإا بضاعةٌ ِجفإن هذه البضاعة ال تزال عزيزة، وإذا ُو ،إننا يف بالد املسلمني الزلنا حباجة إىل التخطيط الفكري(
ثقيليت الظل  "املحاضرة الفكرية"، و"املجلة الفكرية"وصاحب احلديث اجلذاب والبالغة األدبية، وال تزال  املرتلة األوىل للخطيب والواعظ،

  ).أو لكسر الروتني السائد "حلُّ التَم"ي مفكر لندوة أو حماضرة فهي من باب ِعث ودُ َدعلى السامع أو القارئ املسلم بشكل عام، وإذا َح

، فيكتب يف مقالة تشكُّل هذه اآلفةأحد أسباب عبدالكرمي بكار بتسليط الضوء على أ. د. ويف حماولة مبكرة يقوم 
  :ما نصُّه هـ)١٤١٦ - (شعبان  ذات املجلةبعنوان (الفكر .. طبيعته وأمهيته) نشرت يف 

ا منهم أن ذلك ظن ، وقضاياها من الشيوخ والشباب عن االهتمام مبناهج الفكر تأكيد كثري من مفكري املسلمني على أمهية الفكر كثًري صدَّ(
ا يف اإلصالح نلح عليه ا معيًنتوجًه وسبب هذا الظن أننا حني نتبىن، واألخالق والسلوك "التربية"االهتمام سيكون على حساب العمل و

ا عن ه ليس بديًلالفكر ونقاَء إن استقامَة فإنين أبادر إىل القول: مَّومن َث ،عداه نرى سواه، وأننا مل ما خرين بأننا الا يوهم اآلإحلاًح
  )وال احلركة الدعوية ،وال أعمال اخلري ،وال األخالق "،التربية"

الشيخ املريب د. حممد الدويش حتت عنوان (التكامل يف  كتب ،وعن التربية خصوصا، وعن الفكر يف جانبه األدايت
  :هـ) ١٤٢٥ –ُنِشرت يف (شعبان  التربية بني مفهومني)

عن هذه  احلديثُ =  ... إخل عن بناء القدرات العقلية ومهارات التفكري لدى الفرد، واملهارات االجتماعية، والصحة النفسية احلديُث(
  .١)فضًال عن االعتناء بذلك يف التطبيق واملمارسة ،اال زال نادًر "التربية الدعوية"اجلوانب يف 

                                                             
  ).٢٠٤العدد (جملة البيان،  ١



أن ما حيتِّم علينا ، العشرين األعوام املاضيةختلَّلت أعطاف  ،من شكاية التأخر الفكري منتقاة مناذج فهذه ثالثُة
، بني (الفكر والتربية)عاقلٍة  )اطٍةَس(َو يف فحصها، ونشرع يف مداواة جزء من َعَرض (دويالت املعرفة) عرب نسعى

  ا كانت هذه الكتابة.وهلذا الغرض حتديًد

*****  

  

   



 بني ثنائيتني
  

العقل التربوي مهجوًسا بثنائية (التربية/العلم)، وكم وجد كثٌري من املربني أنفسهم أمام  يف سنواٍت خلت كان
، العشرين سنًة املاضيةيف الكتابة التربوية يف حاضرًة التربية، وتلحظ هذه الثنائية  إىل العلم أو إىلمفترق طرق، إما 

يف الذبول، وميكن التعليق  أخذت هذه الثنائية ، لكناملحاضرة الصحوية والسؤاالت الواردة يف ذيلهاوكذا يف 
  مبا يلي: ذلكعلى 

يف هذه الثنائية ليست التربية قسيًما للعلم بإطالق، بل كلٌّ منهما مكمٌِّل لآلخر، وليست املقابلة بينهما  .١
 القدر الزائد على حدِّ بني  واقعة واملصري إىل أحدمها يعين إهدار اآلخر وعدم العناية به، بل املقابلة

دفع التشغيب املوجَّه حنو املحاضن التربوية حبجة بيان هذا األمر من األمهية مبكان، ل، واإلجزاء
إعراضها عن العلم الشرعي وتزهيدها فيه، وهذا جتنٍّ ال يصدر إال من ناقٍد ال يشترط يف بناء نقده 

يف السياق العام، ولو والعدَل يف التقومي، وإن كانت هناك شواهد لذلك فهي شاذَّة  التصور سالمَة
والدوائر  - طالبا وأساتذة  -  تتبعنا خمرجات التربية لوجدنا الساحة العلمية العامة والكليات الشرعية

 ا. القضائية طافحًة
وأيًضا فإن من آثار الفهم اخلاطئ هلذه املقابلة أْن كفَّ كثٌري من طلبة العلم يد العون ملحاضن التربية 

ن العلمي، لكنها مل تتخصص كلا (على ثغر)، والواقع أن البيئة التربوية ليست خلوا من املكوِّ حبجة أنَّ
ا من عطائه هلا بالقدر الذي ينضج رسالة التربية ويسدِّد فيه، وبوسع طالب العلم أن خيصص جزًء

  .، وذلك من زكاة علِمه ووسائل تثبيتهمسريا
ا يف فتوًر التربية خصوصا، والدعوة عموما، ولَّد لديهم كما أن انصراف كثري من طالب العلم عن

اهلمَّة العملية، فتوًرا يف اهلمِّ اإلصالحي والسعي يف تكوين قيادات من رحم املجتمع التربوي 
  والدعوي، يف مقابل شرٍَّة مباركة يف اهلمة العلمية.

العلم الشرعي،  منها طلُب اختزل كثري من املربني اهتمامام يف حدود ضيقة ليس ومن ناحية أخرى
ٍة عن صلب أو ذاك، بل يف هوامَش نادَّ اجلانبوما فقهوا أن املقابلة ليست يف أصل االهتمام ذا 

  املنت. 
ة من بني مسارات عدَّ فإن التفكري اجلاد يف حتديد مسارٍ  كان حضور هذه الثنائية صحِّيا فيما أحسب، .٢

على الرقي باملدارك والدفع بالنفس ملراتب  صادقًة ا وعزميًةا داخليأن هناك باعًث إىلبالضرورة  يشري
 ،.. فتأفُّف املريب ضجرا من عدم وضوح الطريق له الحبًة ، ومن هنا كان ذبوهلا أمارة ضعفعالية



؟ وقلُقه الذي يبعثه الستثمار ما ميلك تطويقه من يومه = خٌري من اطمئناٍن ميكِّنه من  آلعلم أم التربية
 .اخلمولاالتكاء على أريكة 

قبل النظر يف مفرداا والبحث عن صيغة مالئمة تضبط عالقة ف التربية)،الفكر/( ثنائيةه أوىل الثنائيتني، وأما هذ
التربية) يف زمٍن مضى ن جهٍة نلحظ حضور ثنائية (العلم/بني الثنائيتني، فماملريب ما حنتاج لنظرٍة مقاِربٍة مقاِرنة 

  :ألسباب، منها) خجوال، وذلك التربية/الفكر(عند شرحية عريضة من املربني، بينما جند حضور ثنائية 

شخوَص  -حني تفكريه  -خبالف الرموز الفكرية، ما جيعل املريب يستحضر بروز القيادات العلمية  .١
هذه الثنائية بدأ يبدِّد محرة اخلجل بعد أن هل الفكر وروَّاده، على أن حضور أ دونأهل العلم وطالبه، 

وعمروا الساحة املحلِّية بكتابات  ،ةمرحلة البواكري اإلعالمي اإلسالمي من نشطاء الفكر جاوز ثلٌة
 نة لفتت نظر املهتمني من املربني وغريهم.رصي

، وعالج هذا ليست كذلكوقف دوافُع منطقية، وأخرى املوقف املتحِّرز من الفكر واملفكرين، وهلذا امل .٢
 املوقف هو حملُّ حبث الفقرة التالية.

مكابدة املقابلة عدم عن حيز النظر و حتييدهب يف حقيقة الفكر وجماالته، وهذا تسبَّ ضمور التصور عن  .٣
 ،شديدعن املألوف ( - كما يقول أبو حامد الغزايل  - والفطاُم، املألوفعهود التربية املبينه وبني جمال 

 .٢)عن الغريب نافرة والنفوُس

*****  

 

   

                                                             
  .)٤٣ :١املستصفى ( ٢



 عن أيِّ فكٍر نتحدَّث؟
  

من االشتباه،  (الفكر)مفهوم ينضبط حديثنا، ال بد من ختليص ا)، وِليف رسم حدود ما يسمَّى (فكًر مثة مأزٌق
ذهن املقالة الفكُر الذي تعاجل  ليتميَّز يف حمدَِّدينولن أسترسل مع القيود املنطقية، لكين سأحاول أن أضع 

  العالقة بينه وبني التربية:

.. فاألدايت يشمل ما يتعلق بأدوات التحليل والنقد ومهارات التفكري  مفاهيمي، وأدايتللفكر جانبان:  .١
 ممارساتِ  والواقع الثقايف هو مظاهرُ . من البحث يف الصلة بني الواقع الثقايف واملنهج ضرٌب( وحنوها، أما املفاهيمي فهو

ا تصوًر للواقع الثقايف، رؤيٍة صياغِة ولةُ الفكر بالتحديد: حماو. داب والفنون والسياساتاس املتعلقة بالدين والعادات واآلالن
مث لصناعة النماذج اليت يتم التعامل مع الواقع  فيستعمل املنهج لصياغة وحتليل املفاهيم، من خالل منهج معني،، اا وتغيًريوحكًم

 .٣)على أساسها
عن جمموعة الرؤى والتحديدات والطروحات واالجتهادات الذي توصل  عبارٌةوالفكر اإلسالمي بشكٍل أخص هو (

تغاله على النصوص واألحكام واألدبيات الشرعية واإلسالمية، وذلك بغية استيعاب الواقع شإليها العقل املسلم من خالل ا
  .٤)املوضوعي واالرتقاء به وحل مشكالته

جبانبه  وإن كان له مساٌس ،هنا املقصوُد حبُثه ، أعين الفكر من جهته املفاهيمية، هوالثاينواجلانب 
بالغ يف الفكِّ لن أ وهلذا جعل من األدوات الفكرية مكونًا خادًما للجانب املفاهيمي،األدايت، لكنين أ

  .بينهما
 - احتكاك العلوم الشرعية نتاج نلحظ من األسطر املاضية أن الفكر يف نسخته اإلسالمية عبارة عن 

  ها.غريالواقع ومشكالته املعرفية واالجتماعية واالقتصادية وب –وسائِلها وغاياِتها 
واقع يف هي أن كثًريا من األطاريح الفكرية  الواقع الفكري، وهيوهذا جيرُّنا إىل نتيجة مهمة يصدقها 

  ا).ا شرعيا) وتلك (علًما إسالميكًرمسيت هذه (فالختالف مستوى املعاجلة لكن  ،شرعية مسائُل األمر
ومىت ما ذلَّت األقالُم وأصحاُبها هلذه احلقيقة، كان من الالزم على أحالس علم الشريعة أن يتنبَّهوا 

أن ُتردَّ إليهم، وال  دَّحلجم الُبُسِط اليت تسلب من حتت أرجلهم بأيدي الفكر، فهي بضاعتهم، وال ُب
طنوا هلذا املدخل أو مثقفني، فالغاية أن يف مفكرينأو  علماء بكوميوصفوا يضريهم بعد ذلك أن 

غذاء، والثقافة  الشرعيَّ العلَم من أعظم وسائل الدعوة اليوم التسلح بقدر أساس من الثقافة املعاصرة، فإنَّ( فإنَّ ،املعريف
يف قضايا املنهج هم العلماء  ااملعاصرة وعاء، والوعاء اجلميل يفتح شهية املتلقي للغذاء النافع، وأكثر العلماء بعد السلف تأثًري

                                                             
  أمحد سامل (أبو فهر السلفي)، مقالة (قائمة قراءة يف املباحث الفكرية): ٣

http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1722  
  .)٨عبدالكرمي بكار، املناعة الفكرية ( ٤



 ااملثقفون، كابن حزم والغزايل وابن تيمية، بل إن املثقفني اإلسالميني كاملودودي وسيد قطب والندوي وحنوهم كانوا أكثر تأثًري
من بعض فحول العلماء يف عصرنا، برغم ما يعتري خطاب هؤالء املثقفني اإلسالميني من قصور ناشئ عن قلة اخلربة بعلوم 

  .٥)الشريعة، فكيف لو مجع بينهما يف منوذج العامل املثقف؟!
ة وختم هذه الفقرة أن يقرَّر أن العلم الشرعي أساٌس يف التكوين، وليس مرحلة مصاحبة للفكر والثقاف

ليس  = انفتاح الشباب السلفي على العلوم اإلنسانية، ولو كان مبجرد الرغبة فيها وال متأخرة عنها، بل سابقٌة هلا، و(
مل يأخذوا من علم غالب هذه الشرحية  أمارة نضج، بل الذي أزعمه أنه عالمة تأخر وازام يف "كثري" من أحواله، إذ جند

ولو أجلنا النظر لوجدنا املؤثرين يف الساحة اإلسالمية من السلفيني قد كان   ..الفكريالشريعة بالقدر الذي يسد الرمق 
  .٦)موا علوم القومكان ذلك حصنا مكينا هلم حني تقحَّصلب تكوينهم من علوم تراثهم، وقد أبلغوا من النهل منه، ف

تعلُُّمها من العبادات واألحكاِم الواجِب  ،أصول االعتقاد الرمق يكون باإلشراف على مباحِث وسدُّ
  ومصادر التلقي. ،ومناهج االستدالل ،وأدوات املعرفة الشرعية ،واملعامالت

القصور واالحنراف بأحد أمرين:  تأخِري  مظاهرفالعالقة بني العلم والفكر تراتبية ال تزامحية، وإمنا تربز 
  طرد الفكر وتقزميه، ولكلٍّ أهلون.و، العلم وميشه

فأعراٌض آيلٌة للزوال، الفكر بنيٌة  هنتوُء.. فالفكر وحدة متكاملة، أما الفكر)  نتوءو( ،فرٌق بني (الفكر) .٢
فبيٌت زجاجي يعكس  نتوءهأخرى، أما طالبه فيها من التبصُّر بَلِبنة إىل البصر بمعرفية صلبة، يتنقَّل 

 ! صورة شاهق مكني، حىت إذا ما قرب منه الطالب مل جيده شيئا
الظرف املحيط ا ال من ذاا، حىت إذا ما تبدَّلت الظروف الفكرية قضايا تستلهم حضورها من  النُّتوء

وبطبيعة احلال ليس الفكر يف هذه  - أهل الفكر املنحرف رمبا كان باعثها قذًرا حتدَّر من عقول بارت، 
لكنها نالت أزيَد من ، ورمبا كان باعثها سؤاالت منطقية ونظرات معتربة، -كهذا  فكًرااملقالة يشمل 

أيا ما كانت، و .. -ومن هنا كانت نتوًءا  -  واستطالت على حمَكم الفكر ومقاصده حظِّها املشروع
أن االسترسال معها خيدع طالب لست أعين بذلك جتاوزها واإلعراض عنها، لكن املراد التنبيه على ف

الالزم عليه صرَف غالب جهده لبحثها  يرى أنَّ من قضية معينةالفكر عن نفسه، فِلتكالب الناس على 
ا على حساب تكميل بنائه األساس الذي سيكون وفحصها، ورمبا استغرق منه ذلك زمًنا طويًل

له يف مسريته مهما تبدلت الظروف، فما هي إال أن تنقشع سحابة هذه النتوء، وإذا به يراجع  مصاحًبا
  .ر طعمه، ولٍنب قد تغيَّفيها سوى ماٍء آسٍنأوعيَته فال جيد 

  فإذا خلَّصنا الفكَر يف الفقرة األوىل من االشتباه الباطن، فهذه الفقرة لتخليصه من االشتباه الظاهر.
                                                             

  إبراهيم السكران، مقالة (إلباس العجز جبَّة احلكمة): ٥
http://www.dorar.net/art/1557  

  الكاتب، مقالة (شباَب السلفية .. الزموا أماكنكم): ٦
http://www.dorar.net/art/1527  

  



مث البحث عن عالجها  ،أثٌر يف حتريك املياه الراكدة، وإثارة بعض السؤاالت النتوءنعم، هلذه 
قدرها، فإمنا  اخمبَّآت املصادر، لكن ال ينبغي أن ُيجاَوَز  حصِدو ،املدارسات واحلوارات باستنهاِض

  .نتوءهي 

***** 

  

   



  عالقة املريب باملجال الفكري
 

 امأزًقهناك  املأزق الذي صدَّرنا به احلديث يف فقرة: (عن أيِّ فكر نتحدَّث؟) ينساق هنا، فكما أنَّ ذاُت
 يفحممد الدويش شهادة مهمة د. فكذلك الشأن يف التربية، ويسجل  ا)،يف رسم حدود ما يسمَّى (فكًر

  ، نصُّ الشهادة:املجال التربوي، وهي شهادة هلا اعتبارها إذا ما استصحبنا رسوخ قدمه يف ذلك
ا من فمفهوم التربية عائم غري حمدد، أو يدور يف إعطاء األفراد قدًر ،ال زال العمل التربوي الدعوي يفتقر إىل رؤية واضحة شاملة(

وهو ال يعدو  ا"،ختطيًط"واملمارسات التربوية إما تنطلق من السجية والعفوية، أو وفق ما نسميه  .. املحتوى العلمي والسلوكي
 .٧)رسم خارطة سنوية أو فصلية ملحتوى الربامج التربوية

املقالة من تصوٍُّر، (وعلى اهللا  املعهود الذهين لدى القارئ، مع ما متليه سياقاُتومع ذلك، فسأتكئ على 
  قصُد السبيل).

.. وإذا نظرنا يف الركن الثالث  )منهج التربية - املتربِّي  -املربِّي (أركان:  ميكننا القول بأن للتربية ثالثَة
على تعبيد املتربني هللا عز وجل، ووراء هذه الدائرة  وجدناه ينكسر إىل عدة مستويات: فأسُّ التربية قائمٌ 

املريب مة الطالب البد أن  َعشِبُيوتتفاوت حبسب تفاوت ُقَدِر املتربني واهتمامام، وِل ،تتسع أطر التربية
هم أن املتربني حقَّ خِسن َب، وِمهذه النهمةيكون له من اتساع النظر وبسطة املعرفة ما ميلك معه إشباع 

  وا إىل حيث حيسنه املريب القائم على العمل التربوي.ُيقاد
فالتربية ليست منهجا تتساوى تطبيقاته بالنسبة آلحاد املتربني، بل ذلك خيتلف اختالًفا واسعا، ويقرب أن 

تربوية، ولكن ال ينبغي أن ُتنِسَينا هذه  مشتَرَكاٍت وجوِد يكون لكل فرٍد تربيٌة ختصُّه، وال يعين ذلك نفَي
تنشئة "اإلنسان الصاحل" أيا  :(اهلدف من التربية يف كلمات قليلة هوها من مكونات التربية، وهلذا فـ املشتَركات غَري

  وقدراته. نعم، وأيا كانت طبيعته .. ٨كان هذا اإلنسان: ذكًرا أم أنثى، وأيا كانت وظيفته اليت يقوم ا يف املجتمع)
االطالع السريع على العلوم األساسية  :الثقافة العامة، مبعىنه على (صفات املربِّي اطالُع أخصِّ ومن هنا كان من

   :ذلك يفوميكن مجع الفوائد اليت تعود على املريب من  .الطبيعية أو اإلنسانية وأحدث التطورات العامة فيها
  ؟ كٌل منهاسبل اخلري وسبل الشر، وكيف ُيسلك  معرفة  -أ

فهذه الثقافات من شأا أن تنمي قدرة املريب على التفكري، وعلى  ل،توسيع املدارك وتعميق األفهام وتنشيط العقو  -ب
 .القياس املستقيم، وربط األسباب مبسبباا

حيتاج إىل  ،فاملريب يتعامل مع عقول خمتلفة وثقافات متنوعة ،تحدث واحلوار الثنائي أو اجلماعيزيادة قدرة املريب على ال  -ت
إما أن  :التواصل معها بكفاءة، واملريب حمدود الثقافات أشبه شيء مبذياع الشيوعية القدمي ليس فيه إال حمطة واحدة

 فاحتمال غلقه غري وارد.  ،متعدد املوجات :تسمعها أو تغلقه، بينما املريب متنوع الثقافات

                                                             
  هـ. ٢٧١٤، مجادى األوىل)، شهر ٢٢٥العدد ( )، جملة البيان،رؤية تربوية؟ مهل حان الوقت لرسمقالة ( ٧
 ).١٢( مكانة التربية يف العمل اإلسالمي، حممد قطب ٨



ا من فهمه ألحوال املجتمع الذي يعيشون فيه واليت متثل انطالًق ،اا وثقافًيا واقتصادًيروف املتربني املختلفة اجتماعًيظ هُمَف  -ث
 .٩)اخللفية الدافعة للكثري من أقواهلم وتصرفام

 
  :للحاضنة الفكريةني اجلانب التربوي ِلويف هذا السياق أقيِّد بعض ما عسى أن ُي

فإن ، اال اختيار ضرورةً أضحى احلديث عن الفكر حاجتنا للفكر، فتقييم مدى بغضِّ النظر عن  .١
وإقبال الشباب على الكتب الفكرية قد  ،املحاضرات والدورات الفكرية صارت حاضرة يف املشهد

فسيأيت علينا زمان  فكري نتربَّص آثار ذلك دون أن يكون لنا إسهام وحنن إن وقفنابدت معامله، 
 .خنضع مناهجنا التربوية وأطارحينا ملا تقرر من غرينا

الفكر للجميع"، فلم يعد هناك طبقة قليلة من الناس تفكر بينما األخرى واألكثر عددا حظها أن تنقاد ملا "حنن يف عصر (
ن يشاء، وَم يريد، ومناقشَة ماأصبح يعتقد أن من حقِّه قوَل ما  يقوله األكثر علًما، واألنفذ بصرية، واألرجح رأًيا. الكلُّ 

ن جانبه من أهل العلم وأشياخ ؤَمعلى من ُي طلُّ، وقد كانت منافذ التلقِّي للعقل التربوي ُت١٠)يشاء
الوحيد على  الالعبَ م تعد الصحوة برموزها احلاليني ومنجزاا الباهرة ومكتسباا الضخمة ـلالصحوة ودعاا، أما اآلن فـ (

  .١١)ة وال املتفّردة بقيادة املشهد الثقايفالساحة املحليَّ
صار ، حيث ("اختالط التربيات" فهي خاضعة ال حمالة إلشكالية مفتوحًة وما دامت البيئة التربوية بيئًة

تتنازعهم تربيات عديدة، فإن الدرجات العديدة اليت عليها أصحاب كل وجهة تربوية  ا من أشخاٍصخليًطا عجيًب املجتمُع
حبسب مدى السماع والرؤية، والدرجات املتعددة اليت عليها أولئك الذين تتنازع التربيُة اجلديدُة عندهم مع التربية القدمية 

، ١٢)قليل و أن أصحاب السمت الواحد هم عدٌد= كلُّ ذلك جعل املجتمع وكأن لكلِّ عضٍو فيه تربيًة خاصًة معينة، أ
ما ، ال أحادية مركبٍة طبائَع ذاُت يف بيئة كهذه الظواهر واملشاكل، فوهذا ما يضع أمامنا حتديا كبريا

، بل إما أن تضع فيها ما أبًدا البيئة التربوية ال تكون شاغرةواخلالصة:  وعالجها .. فهمهامن  يعسِّر
  .أو سيضع فيها اآلخرون ما يريدون ،تريد

هم على ما سيلقونه يف قابل أيامهم، كان من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تربيته ألصحابه تنبيُه .٢
ا، أو ا وميسي كافًرح الرجل مؤمًنمال فتًنا كقطع الليل املظلم، يصببادروا باألعه عليه الصالة والسالم: (من ذلك قوُل

 إا ستكون بعدي أثرةٌ . ومنه قوله عليه الصالة والسالم: (١٣)ا، يبيع دينه بعرض من الدنياكافًرا ويصبح ميسي مؤمًن

تؤدون احلق الذي عليكم ( :قالفا ذلك؟ كيف تأمر من أدرك منَّ ،يا رسول اهللا :) قالواوأمور تنكروا

                                                             
  هـ. ١٤٢٥)، شهر شعبان، ٢٠٤العدد (، جملة البيان، فبتصرُّ أمحد فهمي، مقالة (صفات املريب .. دراسة حتليلية) ٩

 .)٧حممد السعيدي، منهج للبناء الفكري ( ١٠
  ماجد البلوشي، مقالة (جيل ما بعد الصحوة): ١١

http://www.saaid.net/arabic/344.htm 
 .)١٦( منهجية التربية الدعويةحممد الراشد،  ١٢
 .)١١٨أخرجه مسلم ( ١٣



ووعظ عليه الصالة والسالم صحابته موعظة بليغة ذرفت منها العيون  .١٤)وتسألون اهللا الذي لكم
ووجلت منها القلوب، فقال رجٌل: إن هذه موعظُة مودٍِّع، فماذا تعهُد إلينا يا رسوَل اهللا ؟ فقال: 

وحمدثاِت األمور، أوصيكم بتقوى اهللا، والسمِع والطاعِة، وإن عبٌد حبشيٌّ، فإنه من يِعش منكم يرى اختالًفا كثًريا، وإياكم (

 . ١٥)فإا ضاللٌة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنَّيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديِّني، عضُّوا عليها بالنواجذ
(اختالط التربيات) قد أحكمت قبضتها  (الفكر للجميع) قد أظلَّنا، وإشكاليَةعصَر وإذ قد علمنا أن 

يف الساحة  دُِّجوعي املريب مبا َيهذا يزيد من ضرورة التأكيد على على من نريب وزامحت مقرَّراتنا، فـ
بالبناء الداخلي  يتطلَّب االعتناءَ (، كما مما قد يعِرض هلم يف تربيته وحتصني طالبه ملا لذلك من أثٍر ،الفكرية

ف مع األوضاع اليت تفرض نفسها، القدرة على التكيُّ هم مبهارات التفكري والنقد والتمييز واملوازنة، وتنميَةللمتربني، وتزويدَ 
  .١٦)فحسب واإلنصاَت ا ال يفترض يف اآلخرين السماَعنا مقنًعا مربًرنا وحديُثوأن يكون خطاُب

ا الًعاملفاهيم الفكرية املنحرفة يستدعي معاجلة فاحصة هلا من قبل املختصني، واطِّ مجلٍة منطغيان إن 
 ،التالقح الثقايف الالمنضبط ،نسبية احلقيقية ملفاهيم:، ومن تلك امن قبل الدعاة واملربنيوتوظيًفا 

ام مبشاريع اإلصالح، وغريها كثري .. ، غلواء احلرية، التزهيد مبرجعية الوحي يف القياستقالل العقل
البد أن نقرَّ بأن لديًنا تأخًرا يف البصر بعالج بعض املشكالت املحيطة بنا، فكيف مبا تستقبلنا األيام و

  به ؟!
الفكرية من ، والكتب "املعلومات املحفوظة تكثري" منه إىل "الفهم قاعدةتوسيع أحوج إىل " املريب .٣

أكثرها ) ولكنها (أنواع القراءة قاعدة الفهم أشقُّ القراءة من أجل توسيِعتحقيق ذلك، علًما أن (املهمة ل روافدال

الضرب من القراءة شاقٌّ منذ بدايته ) وهذا من الناس فائدة، والذين يقرؤون من أجل هذا الغرض قلٌة قليلٌة
وأفكاًرا معروفة، وإمنا ذلك  لديه، أو ذلك الذي يعرض معلوماٍت املفهوَم هم قارئه ليس ذلك الكتاَبفالكتاب الذي يرقى بف(

الذي يفصل بني  طَّالبد من القول: إن اخل) وحنن وإن قررنا ذلك فـ (الكتاب الذي يشعر قارئه أنه أعلى من مستواه
 كثر األحيان، فما من كتاب خمصَّصٍ الكتاب الذي يعطي معلومات، وبني الكتاب الذي يوسع قاعدة الفهم = خطٌّ غامٌض يف أ

إلعطاء معلومات إال ميكن أن حيسِّن نوعية الفهم إذا مت تقدميه بطريقة سرد جديدة، كأن حيتوي إىل جانب املعلومات البحتة 
من العناية بتوسيع كذلك ، البد التربيةيف و..  ١٧ )استنتاجات أو مقارنات أو تعليالت معينةعلى استدالالت أو 

للمشاكل الواقعة، فإن تداعيات هذا الزمن املتغري تقف  أكثر من العناية بإعطائهم احللوَل املتربِّني فهوم
وليس يعين ذلك التقليل من ..  ا يف أجنَّة األياممَّوقوف على آحادها القائمة فضال عدون مالحقتها وال

: ال ينبغي أن نفرح بتسجيل األهداف أن أعظم مغذِّيات الفهم، ولكن املعلومات، فهي من كثرةشأن 

                                                             
  ).١٨٤٣)، ومسلم (٣٤٠٨أخرجه البخاري ( ١٤
  .) وقال: (هذا حديٌث حسٌن صحيح)٢٦٧٦أخرجه الترمذي ( ١٥
  .)٦١حممد الدويش، الصحوة والتربية املنشودة ( ١٦
  .)٣٤-٣٢القراءة املثمرة (عبدالكرمي بكار،  ١٧



أهداف األمس فلن حتتسب يف أما منافسة، أية نكتسب لياقة تؤهلنا خلوض  الفكرية، وإمنا نريد أن
 .منافسات اليوم

. وعلى ١٨)فليس بفقيه = الفقيه يف مسألة مل يسمعها ككالمه يف مسألة مسعهاإذا مل يتكلم يقول أبو حامد الغزايل: (
فإذا مل يتكلم املريب يف قضية تربوية مل يسمعها ككالمه يف قضية مسعها = فليس مبربٍّ،  قياسه املريب،

  الفهم. قاعدةيٌء كعنايته بتوسيع وال حيقق له ذلك ش
ملحضن التربوي، للشبهات الفكرية إىل اليس القصد من دفع املربِّي للفكر والنهل منه أن يكون ناقلًة  .٤

أن يكون من نفعه، ولكن الغاية  فضرر ذلك أقرُبلإلجابة عنها،  بُشَبه الفكرحبيث يتعهَّد املتربني 
مستحضرا للسؤاالت  ويكونَ ملرحلة، لطبيعة ا املناسَب إلباس رؤاه اللبوَس َنحِسلُي املربِّي على درايٍة ا

، اإلفادَة املثلى هموإفادِتتقوميا دقيقا  أحوال طالبه الساحبة يف الفضاء املجتمعي حىت يتمكن من تقوِمي
أن يكون كاملفيت ال املعلِّم، فاملفيت  - إذا تأهَّل لتفكيك شبهات الفكر - من املريب هنريدما  غايُة

، منتهاهاملنت إىل  مبدأع طالبه من م مستفتيه إال ما حيتاجه، أما املعلم فسائٌرا لكنه ال يهب يكترت علًم
 مع ضرورة حتسُِّس دبيب الشبهات إىل املتريب والسعي يف إبادا قبل متكُِّنها.

ن نفسي فكريا ؟ راغٍب يف الفكر: كيف أكوِّمربٍّ السؤال الذي ال ينفكُّ من الصراخ يف عقل كل  .٥
بد من التذكري ا .. وقبل اإلجابة الل ؟ وسؤاالٌت بني ذلك كثريِصمباذا أبدأ ؟ إىل أيِّ حدٍّ َأماذا أقرأ ؟ 

مبا تقدَّم من أنَّ الفكر ليس ختصصا معزوًلا، وعليه فالبحُث عن منهج فكريٍّ يترقَّى فيه الطالب من 
 أسجِّلأفضِّل هنا أن عماية .. ولذا  خبٌط يفمرحلة ألخرى على حدِّ ما جيده يف العلوم الشرعية = 

يناسب السواَد  ) مقترٍحمقاٍلحبٍث/مع (كتاٍب/ ،ا قٌ الفكرية وما له تعلُّ طائفًة من املوضوعات
حث وسؤال املهتمني من خالل البيصل إليها املريب املوادِّ املناسبة  وما عداها من ،األعظَم من املربني
مندرٌج يف بعض، وقد ُينصَّ على الفرع ألمهيته، وبعض هذه املوضوعات املسمَّاة بالشأن الفكري، 

 موضوعات. نثار هو، بل يترقَّى فيه املربِّي شيئا فشيئا ليس هذا املدوَُّن منهًجا فكرًياف
  
 

  (ك)كتاب مطبوع   (ب) حبث منشور على الشبكة أو يف جملة حمكَّمة   (م) مقالة  املوضوع  م

  مصادر التلقي ومنهج االستدالل  ١
  عثمان علي حسن لـ ائل االعتقاد عند أهل السنةاالستدالل على مسمنهج (ك) 
  لـ عبدالرمحن الشهري الدليل العقلي عند السلف(ك) 

  عابد السفياين لـ املحكمات(ك)   املحكمات  ٢
  عبداهللا الدميجي لـ لسلف الصاحل للنصوص الشرعيةفهم ا(ك)   حجية فهم السلف  ٣

  املوقف من الصحابة  ٤
  لـ حممد الوهييب أهل السنة يف الصحابة رضي اهللا عنهماعتقاد (ك) 
  لـ بدر العوَّاد (مقدمة الكتاب) والنواصب النصب(ك) 
  لـ سلطان العمريي: موقف الصحابة رضي اهللا عنهم من معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه(م) 

                                                             
  .)٢٤: ١املحيط (البحر نقله عنه الزركشي يف  ١٨



h p://www.dorar.net/art/1207  
  لـ فهد العجالن: من السالمة إىل الغل(م) 

h p://www.albayan.co.uk/MGZar cle.aspx?ID=1942  

  قضايا اإلصالح  ٥

  لـ أمحد الصويان شريعة املصلحني(ك) 
  عبدالرحيم السلمي: لـ .. رؤية تقومييةيع اإلصالح مشار(م) 

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1640&mot=1  
  لـ سلطان العمريي: اخلطاب اإلصالحي واإلشكاليات املتجذرة(م) 

http://www.dorar.net/art/496  
  لـ إبراهيم السكران: ذرائع اإلصالحيني(م) 

h p://www.saaid.net/Doat/alsakran/35.htm  

  السياسة الشرعية  ٦

  سعد بن مطر العتييبلـ  أضواٌء على السياسة الشرعية(ك) 
  لـ أمحد سامل (أبو فهر السلفي) الدولة املدنية(ك) 
  لـ إبراهيم السكران: مفاتيح السياسة الشرعية(ب) 

http://www.dorar.net/files/alsakran.pdf  

  مقاصد الشريعة  ٧

  نور الدين اخلادميلـ  االجتهاد املقاصدي(ك) 
  ) لـ سلطان العمريي:٢-١( التداول احلداثي لنظرية املقاصد(م) 

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=1546  
.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=1693http://www.albayan  

  الفقه املعاصر  ٨

  لـ مصطفى الطرابلسي منهج البحث والفتوى يف الفقه بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين(ك) 
  خالد املزيينلـ  الفقهي التيسري ملبالغة يفا(ك) 
  هيثم الروميلـ  إصالح الفقيه(ك) 
  عبداهللا البطاطي:لـ  جسارة االنتقاء وأكذوبة التقليد(م) 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=9975  

  لـ سلطان العمريي فضاءات احلرية(ك)   التصوُّر اإلسالمي لقضايا احلريات  ٩
  لـ فهد العجالن احلريات السياسية املعاصرة يف ضوء فقه الصحابة(ك) 

  اإلسالم والعلم التجرييب  ١٠
  )٦٨٦-٦٢٣أمحد قوشيت (صلـ  مناهج االستدالل على مسائل العقيدة اإلسالمية(ك) 
  )٨١٠-٦٧٩: ١( لـ حسن األمسري  النظريات العلمية احلديثة .. مسريا الفكرية(ك) 

  لـ عبدالقادر عودة (مقدمة الكتاب) مقارًنا بالقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي (ك)   اإلسالم والقوانني الوضعية  ١١
  لـ عبدالقادر عودة اإلسالم وأوضاعنا القانونية(ك) 

  شبهات أعداء اإلسالم  ١٢
  حممد قطب لـ حول اإلسالم شبهاٌت(ك) 
  لـ أمحد السيِّد كامل الصورة(ك) 

  التحوالت الفكرية  ١٣
  حسن األمسريلـ  الفكرية التحوالت(ك) 
  وليد اهلويريينلـ  حتوالت اإلسالميني(ك) 

  عبدالرحيم السلميلـ  االنفتاح الفكري(ك)   االنفتاح الفكري  ١٤

  املعارضات الفكرية املعاصرة  ١٥
  لـ فهد العجالن التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية(ك) 
  لـ عبداهللا العجريي ينبوع الغواية الفكرية(ك) 
  ) لـ فهد العجالن٢-١( معركة النص(ك) 

  التعددية الفكرية  ١٦
  خالد املزيين لـ  مفهوم التعددية الفكريةب) (

  )]٧٩-٢٧(ص –) ٢العدد ( -[نشر يف جملة التأصيل 

  املوقف من املبتدعة  ١٧
  حممد يسريلـ  ف أهل السنة واجلماعة منهماملبتدعة وموق(ك) 
  لـ سلطان العمريي: املعريف التسامح العقايب مع املبتدع وضرورة اإلتقان(م) 



http://www.dorar.net/art/522  

  احلضارة الغربية واملوقف منها  ١٨

  لـ حممود شاكر رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا(ك) 
  لـ حممد حممد حسني اإلسالم واحلضارة الغربية(ك) 
  لـ جعفر شيخ إدريس غربية وبعٍث إسالميصراع احلضارات بني عوملٍة (ك) 

  لـ إبراهيم السكران مآالت اخلطاب املدين) ك(
  لـ إبراهيم السكران سلطة الثقافة الغالبة(ك) 
 :لـ صاحل احلصني هل من املمكن أن نتحرر من هذا الرق الثقايف؟(م) 

http://www.dorar.net/art/1236  

  الفكر العريب  ١٩

  لـ ألربت حوراين الفكر العريب يف عصر النهضة(ك) 
  لـ إبراهيم السكران التأويل احلداثي للتراث(ك) 
  حممد الفقيه لـ قراءة يف خطاب النهضة(ك) 
  )٣١-٩لـ سلطان العمريي (ص للقضايا العقدية يف الفكر العريب التفسري السياسي(ك) 

  حممد قطب لـ مذاهب فكرية معاصرة(ك)   مذاهب فكرية معاصرة  ٢٠
  سفر احلوايللـ  واألديان واملذاهب الفكريةأصول الفرق ) ٥(

  العلمانية/الليربالية  ٢١

  سفر احلوايللـ  العلمانية(ك) 
  عبدالرحيم السلمي [له خمتصر على الشبكة]لـ  ربالية وموقف اإلسالم منهاحقيقة اللي(ك) 
  )٢٨٦- ١٨أمحد الطعَّان (ص لـ العلمانيون والقرآن الكرمي (ك)
  عبدالعزيز مصطفى كامللـ  اإلسالم والليرباليةمعركة الثوابت بني (ك) 
  .. إعداد: مركز صناعة الفكر الليربالية يف السعودية(ك) 

  التنوير  ٢٢
  لـ عبدالوهاب آل غظيف التنوير اإلسالمي يف املشهد السعودي(ك) 
  لـ أمحد سامل: التنوير من التنوير الغريب إىل التنوير اإلسالميخارطة (م) 

h p://www.albayan.co.uk/MGZar cle.aspx?ID=2211  

  التغريب  ٢٣
  [له خمتصر على الشبكة] عبدالعزيز البداحلـ  يف السعودية حركة التغريب(ك) 
  عبدالرحيم السلمي:لـ  ل الفقهي للمشروع التغرييباملدخ(م) 

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=820&mot=1  

  الغلو والتكفري  ٢٤
  القرينعبداهللا لـ  ضوابط التكفري(ك) 
  سلطان العمرييلـ  إشكالية اإلعذار باجلهل(ك) 
  فهد العجالنلـ  التأوُّل يف إباحة الدماء(ك) 

  قضايا املرأة  ٢٥
  لـ بكر أبو زيد حراسة الفضيلة(ك) 
  لـ عبداهللا الداود ؟ هل يكذب التاريخ(ك) 
  حممد املقدَّملـ  عودة احلجاب(ك) 

  اإلحلاد  ٢٦

  جعفر شيخ إدريسلـ  الفيزياء ووجود اخلالق(ك) 
  لـ عبداهللا العجريي ميليشيا اإلحلاد(ك) 
  لـ حسام الدين حامد اإلحلاد(ك) 
  جعفر شيخ إدريس:) لـ ٤-١( اضطراب امللحدين(م) 

http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=424  
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=510  
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=599  
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=666  

  ناصر العمرلـ  منهج التفكري(ك)   مهارات التفكري  ٢٧
  عبدالكرمي بكارلـ  ٌل يف التفكري املوضوعيفصو(ك) 



 
جيٍل  من صلب العملية التربوية بناَءالتأكيد على أنَّ باملجال الفكري بني املريب و عالقةالوجناُز حبث 

وقد دلَّ الكتاب  قرآين، جيٍل ُيصَنع على عِني القرآن، ومن أشرف أوصاف القرآن أنه تبياٌن لكلِّ شيء،
كما قال ربُّنا: (ونزَّلنا عليك الكتاب تبياًنا لكل شيء وهًدى ورمحًة وبشرى على ذلك يف سياق التقرير، 

: (وال يأتونك مبثٍل إال جئناك باحلقِّ اهللا تعاىلوكذا يف سياق املدافعة، كما يف قول  ]٨٩[النحل: للمسلمني) 
وهلذا (فليست ترتُل بأحٍد من أهل دين اهللا نازلٌة إال ويف كتاب اهللا الدليُل .. ] ٣٣[الفرقان: وأحسَن تفسريا) 

يف زرع جاهًدا ق لرسائِله بأنوار القرآن، ويسعى يجديٌر باملريب أن ميهِّد الطر، ف١٩على سبيل اهلدى فيها)
لنفوذها وأبقى  من خالل النص القرآين، فهذا أمكُن هميف قلوب من يربِّياملضامني الفكرية الصحيحة 

 .٢٠آلثارها
***** 

  

   

                                                             
  ).٢٠الشافعي، الرسالة ( ١٩
 كثٌري منللشيخ البحَّاثة إبراهيم السكران، وكذا  )مآالت اخلطاب املدين(تقرير املضامني الفكرية: يف من الكتب املعينة على بناء ملكة استثمار النصِّ القرآين  ٢٠

  مقاالته. 



  رجاء
 

أن يكون لدى كل مجاعة وهيئة ومنظمة وجهة بكار يف كتابه احلافل عن الصحوة اإلسالمية (متنَّى أ. د. عبدالكرمي 

) مث األساسية اصطياد األفكار، واالطالع على التجارب العاملية، واقتباس األساليب الناجحةصحوية وحدٌة صغرية، مهمُتها 
فأًلا من  (الرجاء) أكثُر أحرَف.. ومبا أن  ٢١)إن هذه الوحدة قد ختتصر الطريق بأكثر مما نتصورعقَّب بقوله: (

يف كل بيئة تربوية، أو تكون الوحدة  صغريةأن نقوم بإنشاء وحدات تربوية إين ألرجو ف(التمنِّي) حروِف 
القفز مبعارف املربني من خالل تقييد موضوعات تعني على تكوين عقل  :مغذِّية ألكثر من بيئة، مهمُتها

 املريب يف خمتلف املعارف، مع حصر حاجيات املحضن التربوي، واملشكالت اليت حتيط به، وذلك بشكٍل
رمَق املربني يف ذلك، من خالل املقاالت  دُّ إنشاء أوراق تُس)، مث السعي يفأو شهري ...دوري (أسبوعي 

حصائية، من بطون الكتب، أو تتبع الدراسات اإلقليمية والعاملية، والتقارير اإل فصولٍ  املكتوبة، أو انتزاِع
 مكنِ وامل الواقعِة ،ة ملناهج التربية، وحلوٍل للمشكالتمع اقتراح أفكار بنائيَّ وغريها من روافد املعرفة،

أهل التخصصات املختلفة عند الوساطة بني املربني و يكون من مهمة هذه الوحدةوقوُعها، وكذلك 
  احلاجة إليهم.

وإضافًة إىل تلك األوراق تقوم الوحدة باستثمار خمتلف الوسائل اإلعالمية، كمقاطع الـ 
)YouTube.فتجمع الربامج واحلوارات واملناظرات املالئمة لشرحية املربني (  

فال أقل من إعانته لوحده،  ال يستطيع أن يقوم بتلك املهام الفرَد َيبرامل ومن أبرز بواعث هذا الرجاء أنَّ
وتغذيته ذه األوراق من ِقَبل هذه الوحدات التربوية، وليس بشرٍط أن تكون هذه الوحدات حتت إدارة 

ا، مع أمهية أن يكون بني املربني مجيًع األمر ُدوَلًة ، بل األجدى أن يكونيف كل بيئة تربوية معينني أشخاص
  ِدم ذلك األهل (فاتقوا اهللا ما استطعتم).من حتقَّقت فيه أهلية النظر يف الفكر والتربية، وإن ُععلى رأسها 

*****  

  

   

                                                             
  .)٢٠٥الصحوة اإلسالمية ( ٢١



؟ماذا بقي
  

، ومن ذا جلاللة التربية ومساحة املربني وفاءالوقفة منها ما استكنَّ .. مل يبَق إال  يبدَوالنفس ل مل يبَق إال شفوُف
  !تنسدل أشواقه وتندلق أقتاب قلبه عن التربية دون أن يتحدَّثالذي ميلك أن 

  خلُّوا بيين وبني التربية ..

يفيء ..  ها يف مرافئنااليت أرستها رسائُل أيَّ مسوٍّ ذاك الذي حفرته حماضن التربية يف مساء أجمادنا، وأيَّ معاٍن تلك
 دمٍع جنتيه جمارَي، وفاتُر اهلمِّ فتحفر يف َومكَرت ِجدٍّ وإجنازإليها الفىت فتجعل منها كهًلا يف مهته، واخلامُل فُتِحيله 

  !أثًرا بعد عني  فتوُره أمسىالنوائب ..  هَتأمَّدمهت ما كلَّ

  ؟!ذا عسى أن أقول عنهمناظريَّ، فماأما أهلها، فاحلديث عنهم شاق، وشخوصهم الطاهرة تتراءى اآلن بني 

  ؟وجهه، فما الذي أجلأه اهلموم قد غزت سحنَة ما جالسُت واحَدهم إال وأخاديُد

بذكر املنجزات، وال يفتنين شيء كسماع اهلموم، مهوم التربية فحسب، من صوت املريب فحسب،  سعد الناُسَي
ينطق لسانه ببضع  ق حروَفه،قِلبتنهيدته اليت ُت ،من عينيه ، بتجاعيد آماله املطلَّةري وتشرحِشحني ُت برعشة يده املثقَلة

  ن املربِّني.فيا َلُشُجو ن التربية ..جَ َشلك أسفاًرا من  عيناه طُّكلمات، وُخت

  خلُّوا بيين وبني التربية ..

مضاعفة عما هي عليه، ة الباطل وأهله أضعاًفا جنايلكانت  َعَدًماتربية ال حماضُن ْتلو ُقدِّرأقسم باهللا غَري حانٍث أْن 
أثر الناس  أثَرها على الناس، وما أقبَح ه، فما أحسَنه، وكم من تائٍه ضالٍّ قد هدْتفكم من قتيٍل إلبليس قد أحيتْ 

  !عليها

وال أستثين،  بيوُت إميان، ومصانُع قادة، مدَّت جسورها الواصلة بني شباِب األمة ومجيِع ثغور العطاء، "مجيِعها"
األمة،  ِليعَلَم الحُق املربني  جسدطَّ تارَخيها املشرق بأقالٍم فخورة، آن له ذلك لُيعَلَم مقامها من وقد آن هلا أن خت

طريِقها  نكتب من بعُد خارطَة، مث لنبصَر مسريَتها السابقة، ونصَلها باحلاضرة ،وحيذَو حذوهم فضَل سابقهم
  املستقبلة.

 ربّ يا ..  رّب يا ألهل التربية مسريم .. أمتَّ فيا ربِّ


