
 الخامسة:المحاضرة 

 أهداف التربٌة اإلسالمٌة وغاٌاتها .

ـ المقصد القرٌب هو الهدف، والمقصد البعٌد هو الغاٌة، والباحثون ٌختلفون فً  

ذكر األهداف والغاٌات، وٌختلفون فً تحدٌد الهدف األساسً وما ٌتفرع عنه، 

والصواب أن غاٌة التربٌة هً العبودٌة الخالصة هلل وحده، قال تعالى : )َوَما َخلَْقُت 

( والعبودٌة على مستوٌات، كل ْٙ٘عُبُدوِن( )سورة الذارٌات : اْلِجنَّ َواإْلِنَس إَِّلَّ لٌَِ 

 ٌختلف عن اآلخر، بحسب ما قام فً قلبه للخالق عز وجل 

والعبودٌة المرضٌة هلل، لها جناحان، جناح عبادة هلل وحده، وجناح خدمة عباد هللا 

 لوجه هللا .. واألهداف للتربٌة ٌنبغً أن تتحقق فً ضوء هذه الغاٌة .

كانت األهداف كثٌرة ومتنوعة، فسوف نقتصر على األهداف العامة والشاملة ولما 

والدائمة، وهً متدرجة ومترابطة ومتكاملة ومتناسقة مع الغاٌة المنشودة، وتحت 

 كل هدف عام ٌندرج تحته عدة أغراض تربوٌة جزئٌة ومرحلٌة .. وهً كالتالً :

 . األول : بناء إنسان مسلم متكامل جوانب الشخصٌة -

 الثانً : بناء خٌر أمة مؤمنة أخرجت للناس . -

 الثالث : بناء خٌر حضارة إنسانٌة إسالمٌة . -

 الرابع : البناء العلمً لألفراد والجماعات . -

 وبناء المسلم أساساً لبناء تلك األمة ، وبناء تلك األمة أساساً لبناء تلك الحضارة .

 ب الشخصٌة .* ـ األول : بناء إنسان مسلم متكامل جوان

 * ـ وهً جوانب النمو األساسٌة مثل :

 الصحة القوٌة( . -الوقاٌة  -تحقٌق النمو الصحً : )التربٌة الصحٌة  -



 تكوٌن عقلٌته( . -تنمٌته  -حماٌة العقل  -تحقٌق النمو العقلً : )التربٌة العقلٌة  -

دفاع  -تنمٌته  -ٌح تكون إٌمان صح -تحقٌق البناء اَّلعتقادي : )التربٌة اَّلعتقادٌة  -

 النظرة الصحٌحة إلى الكون والحٌاة وما بعد الحٌاة( . -عن العقٌدة 

 السعادة( . -العبادة  -تحقٌق البناء الروحً : )التربٌة الروحٌة )اإلٌمانٌة( اإللتزام  -

 الفضائل والرذائل( . -تحقٌق البناء األخالقً اَّلجتماعً : )التربٌة األخالقٌة  -

 مو اإلرادي : )تربٌة اإلرادة لمواجهة الصعاب فً الحٌاة( .تحقٌق الن -

المخلوق  -إتقان الخالق لتعظٌمه  -تحقٌق النمو اإلبداعً : )التربٌة اإلبداعٌة  -

 وإتقانه فً مجاَّلت :

 اإلبداع الَخلقً : إبداع الخالق .

 اإلبداع الجمالً : تحسٌن كل ما ٌقوم به اإلنسان من أعمال وصنائع .

ع العقلً والفكري : صنع نظرٌات وحكم، تحلَّ بها المشكالت الفردٌة اإلبدا

 والجماعٌة .

 اإلبداع العلمً : اَّلختراع وكشف الحقائق العلمٌة التً لم تنشر ولم تكتشف .

 اإلبداع األدبً : اَّلبتكار فً البٌان والبالغة والمعانً والصور األدبٌة .

 ٌّرة من أجل نهضة األمة والمجتمع .اإلبداع األخالقً : ابتكار المشارٌع الخ

 اإلبداع الفنً : اَّلبتكار فً المجال الفنً من أجل تحقٌق أهداف سامٌة( .

 * ـ شروط نجاح التربٌة اإلبداعٌة .

 الكشف عن المٌول واَّلستعدادات ثم توجٌههم إلى التخصصات والمهن . -ٔ

 العلمٌة والمهنٌة .إعداد المعلمٌن والمربٌن من ذوي القدرات فً المجاَّلت  -ٕ



 جعل الناشئٌن ٌمارسون اَّلبتكارات والمهارات ، وتحقٌق كل ما ٌلزم لذلك . -ٖ

إرسال بعثات من ذوي الكفاٌات إلى الدول المتقدمة بالضوابط الشرعٌة للوقوف  -ٗ

 على األسرار العلمٌة والتقدمٌة .

 .استقدام أساتذة مهرة فً اإلبداع ومخلصٌن فً جمٌع المجاَّلت  -٘

 تنمٌة روح اإلبداع واَّلهتمام بأسالٌبها وطرقها . -ٙ

 * ـ الثانً : بناء خٌر أّمة أُخِرجت للناس .

* ـ بناء هذه األمة هدف من بعثة الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وكان خٌر مثال فً 

 حٌاته صلى هللا علٌه وسلم العملٌة بناء هذه األمة .

 هً التً ٌجب تكوٌنها فٌما ٌلً : * ـ والصفات التً تمٌز األمة عن غٌرها

 تكوٌن العقٌدة اإلسالمٌة الصحٌحة، الدافعة إلى السلوك بموجبها . -

ٌّرة، والتً تدفع الناس إلى التنافس . -  تكوٌن الروح األخالقٌة اإلسالمٌة الخ

 تكوٌن روح األخوة الحقة، وبها تزول الفوارق إَّل ألهل التقوى . -

 دة حٌاة األمة ووحدة مصالحها العامة، كالجسد .تكوٌن الوعً الكامل بوح -

 تكوٌن روح الخضوع للنظام اإلسالمً، فهو نظام ربانً فٌه صالة األمة . -

تكوٌن روح التعلق باألمة اإلسالمٌة، ومعنى هذا إٌثار مصلحة األمة وترك كل ما  -

 من شأنه إظهار للفتن والفرقة التً تمزق األمة، والجماعة خٌر .

روح العدالة اَّلجتماعٌة، فهً تحقق المودة والشعور بالمساواة، والظلم له  تكوٌن -

أثر كبٌر فً خراب العمران وسقوط الدول، وعامة اَّلضطرابات والجرائم سببها 

 الظلم .

 تكوٌن روح التعاطف والتراحم، حتى تكون األمة كالجسد الواحد . -



 لنهً، فهً كفٌلة باَّلستمرار .تكوٌن روح التعاون والتناصح والتواصً واألمر وا -

 تكوٌن روح الجهاد والكفاح من أجل حماٌة األمة ونشر الدعوة . -

تكوٌن روح اإلتقان والتقدم العلمً فً جمٌع المجاَّلت، ومن لٌست كذلك فهو  -

 محكوم علٌها بالتأخر والتخلف .

 * ـ الثالث : بناء خٌر حضارة إنسانٌة إسالمٌة .

ٌة هً تقدم المجتمع اإلسالمً وتفّوقه من الناحٌتٌن المادٌة * ـ والحضارة اإلسالم

ٌّرة، ونحوه غاٌة خٌرة فً ضوء المبادئ  والمعنوٌة فً جمٌع المجاَّلت، بروح خ

 اإلسالمٌة .

ٌّز بغٌر هذه الروح وبغٌر هذه الغاٌة َّل ٌعتبر تقدماً حضارٌاً ولها  وكل تقّدم وتم

 أهمٌة بالغة من خالل ثالثة أمور :

 الحضارة من اَّلنهٌار . حفظ -

 دفع عجلة التقدم الحضاري . -

ٌّرة . -  توجٌه الحضارة نحو هدف أسمى وغاٌة خ

واإلسالم ٌقتضً الحضارة، فاهلل دعا المسلمٌن إلى أن ٌكونوا أعلى من غٌرهم 

ْلِم( )سورة محمد :   ( )َوَّلَ ٖ٘باإلٌمان واإلعداد والعدة )َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا إِلَى السَّ

وْا( )سورة األنفال : 1َٖٔتِهُنوا َوَّلَ َتْحَزُنوا( )آل عمران :  (، وهناك ٓٙ( )َوأَِعدُّ

 شروط تربوٌة لبناء الحضارة اإلسالمٌة .

 ٌجب توضٌح صورة تلك الحضارة وعناصرها وقٌمها ووسائلها أمام الناشئٌن . -

وأنها خٌر وسٌلة ٌجب إقناع الجٌل بأهمٌة مثل هذه الحضارة وقٌمتها وضرورتها  -

 لبناء األمة .

 ٌجب اإلٌضاح للناشئٌن أن إقامة هذه الحضارة تحتاج إلى جهود جبارة وكفاح . -



 ٌجب تنشئة الجٌل على التضحٌة والبذل من أجل بناء هذه الحضارة . -

 ٌجب تنشئة الجٌل وتوجٌهه لالبتكار والتصنٌع وإتقان المهارات حسب اَّلحتٌاج . -

 ٌة اإلسالمٌة :* ـ مصادر الترب

* ـ التربٌة اإلسالمٌة تختلف عن غٌرها من األنظمة التربوٌة فً مصادرها التً 

 تقوم علٌها .. وهً ضربان :

 الوحً : المتمثل فً نصوص القرآن والسنة . -ٔ

اَّلجتهاد والبحث العلمً : فً ضوء القرآن والسنة، ومقاصد الشرٌعة، ومنه  -ٕ

ل، ومنه اَّلستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع اإلجماع والقٌاس وٌتعلق باألو

 والعرف، وهو مرتبط بتحقٌق مصالح العباد .

 فاألول نقل محض، والثانً رأي محض .

والمراد باَّلجتهاد هنا، بذل العلماء المسلمٌن جهدهم وطاقتهم وقدراتهم فً فهم 

المتعلقة  نصوص القرآن والسنة المتعلقة بالمفاهٌم أو التصورات، أو القضاٌا

 بأساسٌات التربٌة اإلسالمٌة، وأبعاد جوانب النظام التربوي لها .

والمراد بالبحث العلمً، الدراسات العلمٌة أو التجارب العملٌة، أو التطبٌقات 

المٌدانٌة، مما له صلة بالعملٌة التربوٌة التعلٌمٌة، وٌسهم فً تحقٌق أهدافها المرجوة 

داء التعلٌمً والفعلً، وٌعتبر البحث العلمً من منها، أو ٌسهم فً رفع مستوى األ

اَّلجتهاد فً ضوء المصالح المرسلة : أحد مصادر التشرٌع اإلسالمً وعامة ما 

ٌتوصل إلٌه من أحكام ونتائج، َّل تعتمد إذا كانت مخالفة لنصوص القرآن والسنة أو 

بول معارضة لمقاصد الشرٌعة وأغراضها، ولذا َّل ٌجوز باسم البحث العلمً ق

األنظمة التربوٌة الوافدة إلى المجتمع اإلسالمً، والمخالفة للقرآن والسنة ومقاصد 

 الشرٌعة .



وٌعد اَّلجتهاد والبحث العلمً مما كان له أثر كبٌر فً تنمٌة التربٌة اإلسالمٌة، 

وإثرائها، وذلك على أٌدي بعض علماء المسلمٌن حٌث كتبوا فً بعض قضاٌا 

سحنون والقابسً وابن عبد البر والغزالً والزرنوجً وابن التربٌة والتعلٌم كابن 

جماعة وابن خلدون والنووي والخطٌب البغدادي وابن الجوزي وابن تٌمٌة وابن 

 القٌم .

 * ـ ومن الجوانب التربوٌة فً مجاَّلت اَّلجتهاد :

 مناقشة بعض القضاٌا واآلراء والمبادئ التربوٌة . -

بٌوت العلماء  -ربوٌة اإلسالمٌة وتنوعها )المدارس التوسع فً إقامة المؤسسات الت -

 الزواٌا( . -األربطة  -دور الحكمة  -دور الكتب  -قصور الخلفاء  -

 ظهور المكتبات العلمٌة، العامة منها والخاصة . -

التنوع فً المواد الدراسٌة، كالعلوم اللغوٌة والمنطق وعلوم الفلك والجغرافٌا  -

 والجبر والطبٌعة والطب .والتارٌخ والهندسة 

اختالف مناهج التدرٌس، وذلك تبعاً َّلجتهادات المعلمٌن والقائمٌن على  -

 المؤسسات التعلٌمٌة من البداٌة والنهاٌة .

نمو طرق التدرٌس وتعددها، كالمناظرة والمحاضرة واإلمالء، والتجرٌب فً  -

ضرب األول وهما القرآن العلوم التجرٌبٌة والتطبٌقٌة .. وتجدر اإلشارة إلى أن ال

كان خلقه »والسنة، أنه كان للقرآن أسلوب رائع ومزاٌا فرٌدة فً التربٌة، ولذا 

 « .صلى هللا علٌه وسلم القرآن

َك اْلِكَتاَب( )سورة المائدة :  ٌْ  ( .4ٗوالسنة جاءت لتوضح ما فً القرآن : )َوأَنَزْلَنا إِلَ

ٌَُعلُِّمهُ  ٌِهْم( )سورة البقرة ولتظهر تشرٌعات وآداب أخرى : )َو ٌَُزكِّ ُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َو

 :ٕٔ1. ) 



ولذا قال صلى هللا علٌه وسلم : )أَّل وإنً أوتٌت الكتاب ومثله معه(، وبهذا صارت 

 شخصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم نموذج تربوي كامل لإلنسان .

 


